PROTOKÓŁ NR XLI/41/2021
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej.
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/40/2021.
4. Tematy wiodące:
- współpraca z powiatem mikołowskim
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- polityka senioralna
- Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16;
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej;
e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów;
f) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;
g) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegającej na modernizacji systemów grzewczych.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska przywitała
wszystkich uczestników posiedzenia, w tym osoby zaproszone do omówienia tematów wiodących:
kierownika Biura Organizacji Pozarządowych UM Agnieszkę Ganiek, głównego specjalistę
ds. polityki senioralnej p. Sabinę Grzywok, przewodniczącą Rady Seniorów w Mikołowie
p. Dorotę Podlodowską-Graczyńką, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa
Jana Sojkę oraz p. Szymona Witczaka opiekuna MRMM. Otworzyła sesję.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska:
1) przedstawiła porządek obrad, do którego zaproponowała wniesienie następujących zmian:
a) zdjęcie z porządku obrad tematu współpraca z powiatem mikołowskim – temat będzie omówiony
pod koniec br.,
b) wniesienie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego – h),
- petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – i),
- skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu
szkolno-przedszkolnego – j),
2) odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 21 radnych.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Ewa Chmielorz głosowała „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła protokół z sesji XL/40/2021.
Poinformowała, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag ani zmian.
Protokół został przyjęty.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że:
1) do tematów wiodących złożono sprawozdania:
- z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok,
- z realizacji polityki senioralnej w gminie Mikołów za rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku,
- podsumowanie dotychczasowej działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
2) powyższe sprawozdania były omówione szczegółowo podczas posiedzenia Komisji nr 6
ds. Społecznych.
Ponadto głos zabrali:
- burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa Jan Sojka,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 1 ds. Samorządu w głosowaniu: za 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji w głosowaniu: za 8 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XLI/376/2021 została podjęta większością głosów.
Radna Ewa Chmielorz głosowała „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XLI/377/2021 została podjęta większością głosów.
Radna Ewa Chmielorz głosowała „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
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c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana PawłaII 16;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 2, wstrzymujących 1.
Radna Stanisława Hajduk-Bies poinformowała, iż z niepokojem obserwuje wyprzedawanie
mienia gminnego, w tym zasobów mieszkaniowych. Poruszyła kwestie opłacalności remontów oraz
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ich wykonanie.
W tym temacie głos zabrali:
- zastępca burmistrza Mateusz Handel,
- burmistrz Stanisław Piechula.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 3, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XLI/378/2021 została podjęta większością głosów.
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 1, wstrzymujących 2.
Radna Stanisława Hajduk-Bies ponownie wyraziła swoje zaniepokojenie zbyciem nieruchomości
gminnej. Zaproponowała rozważenie innej możliwości uregulowania własności proponowanych do
zbycia działek gminnych.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel udzielił wyjaśnień – uzasadnił zaproponowaną formę
zbycia nieruchomości.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 2, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XLI/379/2021 została podjęta większością głosów.
e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Mikołów;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował naniesienie
poprawki polegającej na skreśleniu § 15 oraz przenumerowanie § 16 na § 15.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XLI/380/2021 została podjęta jednogłośnie.
f) ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Radny Krzysztof Żur poruszył kwestię braku zapisów w uchwale dot. wartości poszczególnych
projektów budżetu obywatelskiego.
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Zastępca Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił, iż taki zapis w uchwale zakwestionował
Wojewoda jako organ nadzoru. Poszczególne kwoty na projekty będą wskazane w zarządzeniu
Burmistrza.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XLI/381/2021 została podjęta większością głosów.
g) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegającej na modernizacji systemów grzewczych;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały załączono protokół z konsultacji społecznych z którego wynika, że w tym
temacie nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XLI/382/2021 została podjęta jednogłośnie.
h) petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum
ludowego;
Radna Aneta Esnekier zadała pytanie za jaką opinią będzie głosowanie?
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że tak jak jest w treści
projektu uchwały, czyli za uznaniem petycji za bezzasadną.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 2, wstrzymujących 5.
Na wniosek radnego Adama Zawiszowskiego nastąpiła reasumpcja głosowania.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XLI/383/2021 została podjęta większością głosów.
i) petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
Radny Jan Przewoźnik skomentował, iż niejasna jest treść petycji oraz poprosił o wyjaśnienie
o co wnosi wnioskodawca.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska,
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- radca prawny Anna Wierzbica.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XLI/384/2021 została podjęta większością głosów.
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j) skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych
i zespołu szkolno-przedszkolnego.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję Nr 9 ds. Skarg, Wniosków i Petycji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XLI/385/2021 została podjęta większością głosów.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska:
1) przypomniała radnym o zbliżającym się terminie złożenia oświadczeń majątkowych;
2) poinformowała, że:
- tematem kolejnej sesji będzie: oświata; wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze
realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące
działalność na terenie miasta oraz działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- wpłynęło zarządzenie Burmistrza w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołów
za 2020 rok – zaproponowała, aby komisje zajęły się już analizą tych dokumentów,
- wpłynęło zarządzenie Burmistrza w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2020
rok;
3) wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność uchwały
Nr XXXIX/347/2021 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Gminy na dofinasowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów
grzewczych – uchwała w tej sprawie, wg wskazówek RIO, została podjęta przez RM w dniu
dzisiejszym;
4) wpłynęły rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwał RM nr:
- XXXIX/348/2021 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022 – uchwała w tej
sprawie, wg wskazówek Wojewody, została podjęta przez RM w dniu dzisiejszym,
- XXXIX/349/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Mikołów – uchwała w tej sprawie, wg wskazówek Wojewody, została podjęta
przez RM w dniu dzisiejszym,
- XXXIX/350/2021 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5) wpłynęło Zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
obchodów 800lecia Mikołowa;
6) wpłynęła informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającym skargę
Przedsiębiorstwa „PIK” na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w przedmiocie ustalenia
wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
lub ogólnospławnej;
7) wpłynęło oświadczenie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.
Do pkt 7
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż:
- sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przekazane,
- wszystkie ważniejsze wydarzenia, jak zwykle, szczegółowo zostały opisane w przekazanym
comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta.
Do pkt 8
Interpelacje złożyli:
- radni Jan Przewoźnik oraz Remigiusz Kuś w sprawie zachowania charakteru Alei Kasztanowej
przy ul. Reta Śmiłowicka oraz nowych nasadzeń drzew w Mikołowie.
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Radna Aneta Esnekier w nawiązaniu do wniosku złożonego w listopadzie 2020 r. w sprawie
zaprojektowania oraz budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez ul. Owsianą na
wysokości przejazdu kolejowego – wystąpiła do Starosty Powiatu Mikołowskiego z zapytaniem
o aktualny stan działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
przekraczających ul. Owsianą we wskazanym rejonie.
Klub radnych PiS złożył wniosek w sprawie nadania nazw powstającym rondom nazwiskami
śląskich kompozytorów.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przypomniała, iż w tym temacie odbyło się
już spotkanie przedstawicieli klubów radnych oraz wnioskodawcami spoza Rady Miejskiej.
Poinformowała, ze pierwsze propozycje już zostały złożone i sprawą zajmie się właściwa komisja.
Radny Jan Przewoźnik odniósł się do propozycji nazw rond przedstawionych przez Komitet
Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przypomniała, że na razie powstał Komitet,
a musi być przeprowadzona cała procedura zmierzająca do złożenia projektu uchwały w sprawie
nadania nazw rondom.
Do pkt 9
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że wpłynęły informacje
i odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski:
- radnej Eweliny Kukli w sprawie budowy chodnika w celu poprawy komunikacji pieszych
między ulicami Młyńską i Pszczyńską,
- radnego Krzysztofa Żura w sprawie budowy nowego przedszkola w Borowej Wsi,
- radnej Anety Esnekier w sprawie utworzenia Gminnego Rejestru Zabytków,
- radnej Agnieszki Fioli w sprawie wstrząsów generowanych eksploatacją prowadzoną przez
KWK Budryk,
- radnych Martyny Centkowskiej-Strzelczyk oraz Anety Esnekier w sprawie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 na odcinku ul. Gliwickiej – odpowiedź Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- radnej Ewy Chmielorz w sprawie organizacji ruchu na ul. Grudniowej i ul. Lipcowej
w Mikołowie – odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg,
- przewodniczącej RM Katarzyny Syryjczyk–Słomskiej w sprawie przywrócenia nagród
Mikołowianina Roku i nadania jej należytej rangi – przewodnicząca RM odczytała i złożyła swoje
stanowisko dot. odpowiedzi Burmistrza na jej interpelację.
Do pkt 10
Radny Adam Zawiszowski wystąpił z wnioskiem formalnym o zwołanie dodatkowego
posiedzenia Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta poświęconego sprawie zagospodarowania terenu
w okolicy ul. Rety Śmiłowickiej, z uwagi na to, że mieszkańcy osiedli Siedlisko i Sielanka oczekują
umożliwienia udziału im w omawianiu tego tematu.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poparła ww. wniosek.
Wniosek przyjęto przez aklamację.
Radny Krzysztof Żur, w odniesieniu do interpelacji, zaapelował do Burmistrza, aby dla dobra
wspólnej sprawy miasta jednoczył, a nie dzielił radnych, na tych którzy mu sprzyjają i tych którzy
są krytyczni oraz o wzajemne poszanowanie poglądów.
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Sołtys sołectwa Paniowy Jan Gaura poinformował, iż w związku z tym, że Agencja Rolna Skarbu
Państwa wystawiła na sprzedaż działkę o nr 439/53 usytuowaną przy ul. Wolności, złożył do
Burmistrza wniosek o wykupienie tej działki w celu poszerzenia terenu przy szkole w Paniowach.
Poprosił o poparcie jego wniosku.
Mieszkaniec Mikołowa Z. K. poinformował, iż w imieniu mieszkańców chciał prosić radnych
o poświecenie posiedzenia komisji rady w celu omówienia z mieszkańcami sprawy
zagospodarowania terenu w okolicy ul. Rety Śmiłowickiej – jednakże z uwagi na to, że wniosek
taki złożył radny Adam Zawiszowski, podziękował za udzielenie głosu.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji o godz. 1710.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej
urzędu: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/141/rada-miejska-mikolowa.htm
Obsługa sesji:
Przewodnicząca
(Grażyna Kozicka)
Rady Miejskiej
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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