Protokół Nr 15/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 11 maja 2020 roku
o godzinie 1600 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie tematu wiodącego sesji RM: oświata i wychowanie.
3. Omówienie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2019 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – otworzyła posiedzenie, przywitała
członków Komisji, radną Katarzynę Głośną, radnego Krzysztofa Jakubca, burmistrza
Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, zastępcę
burmistrza Mateusza Handla, dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę
Czech, dyrektora Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie Kornelię Młyńską,
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Aleksandrę Stolarską,
naczelnika Wydziału Oświaty UM Jarosławę Bizoń, naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich UM Grażynę Sochę oraz kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej
UM Justynę Rudner. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka
w Mikołowie za okres od stycznia do kwietnia 2020 roku
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- likwidacji etatu lekarza w żłobku,
- dotacji celowych dla podmiotów zewnętrznych prowadzących żłobki i kluby malucha,
- działalności podmiotów zewnętrznych prowadzących żłobki i kluby malucha w okresie
pandemii koronawirusa,
- weryfikacji oraz magazynowania stanów żywnościowych przez pracowników żłobka.
W dyskusji udział wzięli: radny Krzysztof Żur, dyrektor Żłobka Miejskiego im. Tadeusza
Więcka w Mikołowie Kornelia Młyńska, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna
Katarzyna Syryjczyk-Słomska, naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń, radna
Aneta Esnekier.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. sprawozdania.
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- informacje dotyczące oświaty w Mikołowie w roku szkolnym 2019/2020
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- konieczności ujednolicenia informacji dotyczących osiągnięć uczniów we wszystkich
mikołowskich szkołach,
- prośby o uaktualnienie w sprawozdaniu informacji adresowych placówek przedszkolnych
i szkolnych,
- nagrody dyrektora szkoły dla najwybitniejszych uczniów,
- zapisów ustawy oświatowej,
- stypendiów i nagród Burmistrza Mikołowa,
- rozbieżności w liczbie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi pomiędzy
szkołami,
- projektów realizowanych w mikołowskich szkołach ze środków Unii Europejskiej,
- prowadzonych działań inwestycyjnych – budowa Przedszkola nr 11 oraz rozbudowa
przedszkola nr 8,
- współpracy z Głównym Specjalistą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- sugestii, aby uzupełnić sprawozdanie o informacje dotyczące Młodzieżowej Rady Miejskiej
Mikołowa oraz o informacje dotyczące przeprowadzonych w związku z tym warsztatów
i szkoleń,
- kontroli mikołowskiej oświaty przez Krajową Administrację Skarbową (kontrolowano
lata 2016-2017),
- wieloletniego planu potrzeb i możliwości rozbudowy bazy szkolno-przedszkolnej
gminy Mikołów,
- rejonizacji szkół oraz ewentualnej zmiany obwodów,
- działalności Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zwróciła się z prośbą o przekazanie pisemnej
informacji na temat aktualnego stanu sprawy stypendiów i nagród Burmistrza Mikołowa.
Zadała następujące pytania:
- jak przedstawia się sytuacja w trzech kategoriach stypendiów (sportowe, artystyczne,
za wyniki w nauce)?
- czy wszystkie nagrody zostały wypłacone, jeżeli nie to dlaczego?
- ile osób otrzymało stypendia?
- ile wniosków oraz z jakiego powodu zostało odrzuconych?
- czy jakieś wnioski nie zostały rozpatrzone?
W dyskusji udział wzięli: radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radny Krzysztof Żur,
naczelnik Wydziału Oświaty UM Jarosława Bizoń, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna Aneta Esnekier oraz przewodnicząca
Komisji Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – wprowadziła do porządku obrad Komisji projekt
uchwały nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
- sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zgłosiła błąd literowy na 11 stronie
sprawozdania.
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Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. sprawozdania.
- roczne sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami
związanymi z realizacją zadań, przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mikołowie
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- dzieci z gminy Mikołów, które przebywają w pieczy zastępczej,
- pracy asystentów rodziny,
- procedur związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.
W dyskusji udział wzięli: radna Stanisława Hajduk-Bies, kierownik MOPS Aleksandra
Stolarska oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. sprawozdania.
- ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Mikołów,
przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – poruszył temat dużego wzrostu liczby osób
objętych usługami opiekuńczymi.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. oceny.
- projekt uchwały nr 63/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat. Poinformowała,
że dokonuje się zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży stosownie do zapisów § 11m rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 63/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – szczegółowo omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2.
Projekt uchwały nr 66/2020 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie
dla zmian w budżecie w dziale 852 Pomoc społeczna oraz 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza.
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- pismo rodziców dzieci z grupy trzylatków Przedszkola nr 12 w Mikołowie
dot. prośby o ewaluację metod rekrutacji do mikołowskich przedszkoli.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zaproponowała wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o ustosunkowanie się do ww. sprawy i przesłanie swojego
stanowiska do wiadomości Komisji RM nr 6 ds. Społecznych.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli:
Syryjczyk-Słomska oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

radna

Katarzyna

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść
ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – poinformowała, że do Komisji RM nr 6
ds. Społecznych wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów za 2019 rok.
Wyjaśniła, że temat będzie szczegółowo omawiany na czerwcowych posiedzeniach
Rady Miejskiej Mikołowa.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zaproponowała, aby pytania dotyczące wykonania
budżetu miasta Mikołów za 2019 rok przesłać mailowo Burmistrzowi Mikołowa.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
Komisji z poprzedniego posiedzenia.
- korespondencja mieszkańca Mikołowa pana M. W. z Wydziałem Oświaty
Urzędu Miasta Mikołów
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Żur, naczelnik
Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. korespondencji
do wiadomości.
- odpowiedź na wniosek sołtysa Sołectwa Paniowy dot. problemów
z prawidłowym funkcjonowaniem poradni POZ Filia nr 3 Mikołów Paniowy
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – odniósł się do tematu.
Radny Krzysztof Żur – zaapelował, aby nie odkładać tego tematu i dążyć do rozwiązania
tego problemu.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- odpowiedzi na wnioski Komisji dot. mikołowskich przedsiębiorców zagrożonych
utratą koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku ze zbyt bliską
odległością punktów sprzedaży napojów alkoholowych obiektów chronionych
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Grażyna Socha, radna Aneta
Esnekier, radny Krzysztof Żur, radna Stanisława Hajduk-Bies, przewodnicząca Komisji
Ewelina Kukla oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
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W nawiązaniu radna Aneta Esnekier zwróciła się z prośbą, aby wyprzedzić sytuację
i uprzedzić przedsiębiorców, którzy mogą w przypadku ponowienia wniosku o wydania
zezwoleń nie spełnić kryterium odległości 40 m pomiędzy miejscami sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, a obiektami chronionymi, a tym samym nie uzyskać nowych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma
do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – przedstawiła protokół z poprzedniego wspólnego
posiedzenia Komisji nr 15/15/16/14/13/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, do którego
nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 15/15/16/14/13/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radny Krzysztof Żur – zaapelował, aby nie zapominać o potrzebach inwestycyjnych
mikołowskiej oświaty.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – w nawiązaniu do swojej interpelacji złożonej
na poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mikołowa, zadała pytanie, na jakim etapie jest zakup
komputerów dla szkół z Ministerstwa oraz jak zostaną one rozdysponowane?
Kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Justyna Rudner – poinformowała, że dzisiaj
została wysłana podpisana umowa do Ministerstwa, jutro rozstrzygane będzie zapytanie
ofertowe w tym temacie, następnie do dwóch tygodni laptopy zostaną dostarczone do gminy
i natychmiast zostaną przekazane do szkół. Szkoły we własnym zakresie będą
rozdysponowywać sprzęt komputerowy dla poszczególnych dzieci.
Radny Krzysztof Jakubiec – złożył gratulacje dla Klubu Sportowego „Burza Borowa Wieś”,
w związku z awansem do ligi okręgowej.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wspomniał o współpracy z firmą Multimetro,
która włączyła się w pomoc w zakresie dostępu do internetu dla dzieci z najuboższych rodzin.
Poruszył temat akcji „Oddaj swój nieużywany komputer”.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – poruszyła temat działalności mikołowskich szkół
i przedszkoli w czasie pandemii.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – szeroko odniosła się do ww. tematu.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji
Ewelina Kukla, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, radna Anna Chrapek-Budacz
oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Radna Grażyna Ostafin – zaproponowała, aby rozważono zakup oczyszczaczy powietrza
do żłobków i przedszkoli.
Zastępca burmistrza Iwona Spychała–Długosz – poinformowała, że wszystkie placówki
przedszkolne wzięły udział w projekcie dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 5 placówkom udało się pozyskać 21 sztuk
oczyszczaczy powietrza. Kampania nosiła nazwę „Mogę zatrzymać smog. Przedszkolaku złap
oddech.”
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Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1825
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:
Monika Graca-Kierzkowska

Przewodnicząca Komisji Nr 6
Ewelina Kukla
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