PROTOKÓŁ NR XX/20/2016
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15

Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad
Otwarcie sesji –
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przedstawienie sprawozdań z zakresu zadań:
- bezpieczeństwa w mieście,
- transportu zbiorowego.
8. Przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia
gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2015 rok;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok oraz opinii komisji stałych Rady;
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2015 rok - druk 1,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za
2015 rok - druk nr 2.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 3;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016–2025 – druk nr 4;
- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych
opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 5;
- zmiany Uchwały nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta pracownikom szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów – druk nr 6;
- dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie –
druk nr 7;
- sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym
zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 8;
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów –
druk nr 9;
- przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów
zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu
lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem
Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny
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obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST” – druk nr 10;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej – druk nr 11;
- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie – druk nr 12;
- nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie – druk
nr 13;
- zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – druk nr 14;
- regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Mikołowie – druk nr 15;
- zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk
nr 16;
- powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 17;
- wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 18;
- wyboru wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 19;
- zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa
– druk nr 20;
- skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 21.
11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
13. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję, przywitał wszystkich
przybyłych, w tym Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Dariusza Gaschi, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Dariusza
Witkowicza, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie Dariusza Waligórę oraz
Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Bogdana Łuczyka. Stwierdził prawomocność obrad.
Do pkt 2
Wyznaczono sekretarzy:
Radnego Eugeniusza Wycisło, który wyraził zgodę.
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił porządek obrad sesji Rady
Miejskiej Mikołowa. Zaproponował wniesienie następujących zmian:
- wymienić druk nr 16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji
Rady Miejskiej Mikołowa na druk oznaczony nr 16’,
- wnieść projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady
Miejskiej Mikołowa i oznaczyć go numerem 16a.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała wymienić
załączniki do projektu uchwały na druku nr 4. Poinformowała, że załączniki uległy zmianie ze
względu na konieczność zwiększenia środków w związku z przetargiem na usługę wywozu
nieczystości.
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad, wraz ze zgłoszonymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - przedstawił Protokół nr XIX/19/2016.
Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację dot. podjęcia działań zmierzających
do rozwiązania problemu blokowania parkingu osiedlowego przez rodziców dowożących dzieci
do przedszkola na os. Piłsudskiego. Poinformowała, że parking osiedlowy oraz wjazd i wyjazd
z osiedla są blokowane przez samochody, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
Radny Eugeniusz Wycisło zaapelował, aby w związku z planowanym rozpoczęciem remontu
mostku przy rondzie przy ul. Katowickiej zadbać o prowadzenie prac na dwóch zmianach, tak aby
maksymalnie skrócić czas remontu i związane z tym uciążliwości wynikające z konieczności
objazdów.
Do pkt 6
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że odpowiedzi na interpelacje
z poprzedniej sesji zostały doręczone radnym i są dostępne do wglądu na stronach internetowych
Urzędu Miasta.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – przedstawił kolejno:
1) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2015 rok –
poinformował, iż sprawozdanie było szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji
RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej. Podziękował komendantowi
za przygotowanie i omówienie sprawozdania na posiedzeniach tych komisji.
Pytań, ani uwag nie było.
2) sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie za 2015 rok –
poinformował, iż również to sprawozdanie było szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu
Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
W nawiązaniu do ww. sprawozdania nastąpiła dyskusja:
Radny Piotr Stencel – poruszył problem występujących awarii sygnalizacji świetlnych
na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 81 z ul. Wyzwolenia oraz ul. Rybnicką. Stwierdził,
że w przypadku awarii w miejscu o tak dużym natężeniu ruchu, interwencja powinna być
natychmiastowa i ruchem powinni kierować funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.
Poinformował, że w związku z ostatnią awarią otrzymał sygnały od mieszkańców, którzy podczas
zgłaszania awarii do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostali pouczeni, że sprawa
nie jest w gestii PCZK. Dodał, iż niestety w trakcie awarii sygnalizacji świetlnej, doszło
do wypadku i służby musiały pojawić się na miejscu zdarzenia. Wyraził opinię, iż takie sytuacje nie
powinny mieć miejsca.
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra – zwrócił się
z prośbą o podanie daty i godziny zdarzenia, aby mógł zweryfikować sprawę. Ponadto przypomniał,
że w przypadku awarii sygnalizacji świetlnej, obowiązują zasady ruchu drogowego. Policjanci
w takiej sytuacji muszą dokonać gradacji i jeżeli jest konieczne kierowanie ruchem przez
policjantów ruchu drogowego, to funkcjonariusze są w takie miejsca delegowani.
Radny Piotr Stencel – wyraził opinię, że jeśli do takiego zdarzenia dochodzi poza godzinami
szczytu, nie ma potrzeby, by policjanci interweniowali. Natomiast, jeśli do awarii dochodzi
w godzinach szczytu, konieczna jest interwencja funkcjonariuszy policji.
Radny Krzysztof Żur – poruszył temat włamań w Borowej Wsi. Stwierdził, że jest świadomy,
iż zapewnienie bezpieczeństwa jest głównie zadaniem Wojewody Śląskiego, jednak wyraził opinię,
że Gmina również powinna podjąć działania w tej sprawie. Uważa, że dobrym rozwiązaniem byłby
montaż kamer z czujnikiem ruchu, zarówno czynnych, jak i atrap. Stwierdził, że mieszkańcy
chcieliby żyć spokojnie i czuć się bezpiecznie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, iż zwrócił się do Komendanta
Powiatowego Policji w Mikołowie o przygotowanie informacji, w ilu domach, w których było
włamanie, był włączony system alarmowy i zamontowane były w oknach klamki na kluczyk.
Wyraził opinię, iż jeśli mieszkańcy sami nie zadbają i nie zabezpieczą się przed kradzieżą, to policji
również bardzo trudno jest takim sytuacjom zapobiec.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra –
poinformował, iż policja nie prowadzi statystyk dotyczących aktywnych alarmów, w domach,
w których doszło do włamań. Wyjaśnił jednak, iż od początku stycznia do końca maja 2016 r.
odnotowano trzy włamania, do których doszło w Borowej Wsi. Dotyczyły one m.in. włamania
do samochodu, czy szopy, czyli miejsc, w których nie było alarmów. Zaapelował do mieszkańców,
aby włączali urządzenia alarmowe, którymi dysponują. Ponadto poinformował, że funkcjonariusze
mikołowskiej policji bardzo aktywnie działają w kwestii patrolowania i kontroli mienia. Sprawdzają
pojazdy oraz ładunki, gdyż złodzieje poruszają się głównie samochodami. Wspomniał, że w
ubiegłym roku na terenie całej gminy Mikołów zgłoszono 45 włamań. Stwierdził ponadto,
iż również jest mieszkańcem Mikołowa i nie dopuści do tego, aby jego pracownicy zaniedbywali
obowiązki.
Radny Henryk Czich – zapytał, czy prowadzone są rozmowy dotyczące zmiany organizacji ruchu
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 928 z drogą krajową nr 44?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie kom. Dariusz Waligóra –
poinformował, że również w jego ocenie wspomniane skrzyżowanie jest niebezpieczne. Dodał,
iż jest po rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i uzyskał informację,
że na ten rok nie ma zaplanowanych prac związanych ze zmianą organizacji na tym skrzyżowaniu.
Przypomniał, iż tylko zarządca drogi ma możliwość wprowadzenia zmian w oznakowaniu.
Poinformował, że wszystkie sugestie rozwiązania problemu przekaże przy okazji kolejnych
rozmów z przedstawicielami GDDKiA. Ponadto wspomniał, iż rozmawiał z radnym Krzysztofem
Rogalskim na temat wprowadzenia dyżurów dzielnicowych, które miałyby odbywać się
w sołectwach. Następnie zwrócił się do radnych z prośbą o poparcie uchwały w sprawie udzielenia
dofinansowania na zakup radiowozu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – złożył podziękowania dla komendanta oraz
przekazał wyrazy uznania dla dzielnicowych za ich dotychczasową pracę.
3) sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż również to sprawozdanie było
szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM
nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
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Komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk poinformował, iż 2 lipca br. Straż Miejska
w Mikołowie będzie obchodzić jubileusz 25-lecia powołania. Z tej okazji przedstawił krótką
prezentację dot. historii działalności tej jednostki.
Pytań, ani uwag nie było.
Przewodniczący Rady Michał Rupik – podziękował komendantowi i pogratulował jubileuszu.
4) sprawozdanie Zarządu Miejskiego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie za 2015 rok – poinformował, iż również to sprawozdanie było szczegółowo
omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej. Podziękował prezesowi Dariuszowi Gaschi za przygotowanie
sprawozdania.
Pytań, ani uwag nie było.
5) informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy Mikołów –
poinformował, iż także to sprawozdanie było omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji RM
nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej. Podziękował Naczelnikowi
Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzemu Karwotowi za przygotowanie sprawozdania.
Pytań, ani uwag nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił 5-minutową przerwę, po której wznowił
obrady.
Do pkt 8
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec:
- przedstawiła prezentację multimedialną dot. wykonania budżetu i omówiła temat na podstawie
złożonego sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją
o stanie mienia gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego gminy Mikołów za 2015
rok;
- odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił pozytywne opinie komisji Rady
Miejskiej Mikołowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, które odczytali
przewodniczący poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur odczytał wniosek komisji o udzielenie
Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik odczytał uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku
o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż na sali jest obecnych
19 radnych. Przedstawił projekty uchwał na drukach:
1) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 4.
Uchwała nr XX/464/2016 została podjęta większością głosów.
2) - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2015 rok
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowano 15 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 4.
Uchwała nr XX/465/2016 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik pogratulował Burmistrzowi uzyskania
absolutorium oraz podziękował pracownikom urzędu.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował radnym, p. skarbnik, swoim zastępcom
oraz pracownikom za współpracę i wsparcie.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił projekty uchwał na drukach:
3) – w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 1 ds. Samorządu, Komisję nr 2 ds. Budżetu, Komisję nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej, Komisję nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisję nr 6 ds. Społecznych
i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/466/2016 została podjęta jednogłośnie.
4) – w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 4.
Uchwała nr XX/467/2016 została podjęta większością głosów.
5) – w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/468/2016 została podjęta jednogłośnie.
6) – w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
28 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza
Miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie z wnioskiem, aby
w treści projektu znalazł się zapis, iż wysokość nagrody będzie wynosić minimum jedną pensję
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
Burmistrz Stanisław Piechula przychylił się do propozycji komisji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska zadała
pytanie, czy dla pracowników obsługi i administracji również będzie taki zapis?
Burmistrz Stanisław Piechula stwierdził, iż nie było takiego wniosku Komisji ds. Społecznych
dot. § 2 projektu.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska stwierdziła,
iż najwyraźniej pominięcie wniosku o podobne regulacje dotyczące pracowników administracji
i obsługi było niedopatrzeniem ze strony komisji. Wystąpiła z wnioskiem formalnym
o wprowadzenie podobnej regulacji w § 2 projektu.
Burmistrz Stanisław Piechula przychylił się do ww wniosku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił 5-minutową przerwę w celu
sformułowania poprawek do projektu, po której wznowił obrady.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała propozycję
naniesienia następujących zmian w projekcie uchwały:
- w § 1 na końcu zdania – kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać treść: „nie mniej niż jedno
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego”,
- w § 2 na końcu zdania – kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać treść: „nie mniej niż jedno średnie
wynagrodzenie pracownika administracji i obsługi”.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/469/2016 została podjęta jednogłośnie.
7) – w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/470/2016 została podjęta jednogłośnie.
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8) – w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 – 2017
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/471/2016 została podjęta jednogłośnie.
9) – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Mikołów
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/472/2016 została podjęta jednogłośnie.
10) – w sprawie przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym
rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych
służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016
– 2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie
mechanizmów efektywnej współpracy JST”
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
Radna Stanisława Hajduk – Bies zwróciła uwagę, że konsultacje społeczne projektu uchwały
były przeprowadzone za pośrednictwem portalu Facebook, czego nie przewiduje podjęta przez
Radę Miejską uchwała dot. konsultacji społecznych. Stwierdziła, iż ma wątpliwości,
czy konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.
Przewodniczący Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta Piotr Jurosz poinformował, iż dokument
został przygotowany przez Starostwo Powiatowe i tam też były przeprowadzone konsultacje
społeczne. Stwierdził, iż należałoby sprawdzić, czy uchwała Rady Powiatu przewiduje taki sposób
przeprowadzenia konsultacji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/473/2016 została podjęta jednogłośnie.
11) – w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy
ul. Długiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/474/2016 została podjęta jednogłośnie.
12) – w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został zaopiniowany pozytywnie
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/475/2016 została podjęta jednogłośnie.
13) – w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927
w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 1 ds. Samorządu i został zaopiniowany pozytywnie
Radny Krzysztof Jakubiec wystąpił z wnioskiem do Burmistrza, aby ze względu na planowane
wprowadzenie ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych na ww drodze, podjąć działania
mające na celu zapewnienie możliwości dojazdu firmom prowadzącym działalność gospodarczą
w tym rejonie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
Uchwała nr XX/476/2016 została podjęta większością głosów.
14) – w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie oraz,
że do projektu dołączona została pozytywna opinia sanitarna i protokół z przeprowadzonych
konsultacji społecznych stwierdzający, iż do projektu nie było uwag.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot w imieniu Burmistrza wniósł
następującą poprawkę do projektu: w § 2 w końcowej części zdania w brzmieniu „§ 2 ust. 2” –
w miejsce „§ 2” wpisać „§ 7”.
Radny Krzysztof Żur poinformował, iż nie zgadza się z limitami wagowymi na odbiór odpadów
budowlanych oraz zużytych opon, gdyż odpady te mieszkańcy będą musieli magazynować w
swoich posesjach.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot poinformował, iż w ramach tych
limitów zmieszczą się odpady z drobnych remontów. Odpady budowlane i rozbiórkowe również
są przyjmowane, jednak za opłatą.
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Radny Krzysztof Jakubiec stwierdził, iż zmniejszenie limitów może spowodować powstawanie na
nowo dzikich wysypisk.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zadał pytanie, czy nadal będzie prowadzana
zbiórka odpadów wielkogabarytowych?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/477/2016 została podjęta większością głosów.
15) – w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został zaopiniowany pozytywnie oraz,
że do projektu dołączony został protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
stwierdzający, iż do projektu nie było uwag.
Radny Eugeniusz Wycisło przypomniał o konieczności wpisania w § 1 w ustępie 5 c numeru
poprzedniej uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz z wpisanym w § 1 w ustępie 5 c
numerem uchwały „XX/477/2016 z dnia 28.06.2016 r.”.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/478/2016 została podjęta większością głosów.
16’) – w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej
Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że nastąpiły następujące zmiany
dotyczące klubów radnych:
1) zgłoszono, iż Klub Radnych Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej Prawica przekształcił się
w Klub Radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców w następującym składzie radnych:
Ewa Chmielorz,
Sylwester Czarnota
Henryk Czich
Stanisława Hajduk – Bies
Krzysztof Rogalski
Krystyna Świerkot
Przewodniczącą Klubu jest radna Stanisława Hajduk – Bies.
2) nastąpiła zmiana składu Klubu Radnych Gminy Ziemi Mikołowskiej, który od 20 czerwca br. ma
następujących członków:
Barbara Wilkoszyńska
Katarzyna Siruga
Piotr Stencel
Piotr Jurosz
Jan Wycisło
Michał Rupik.
Odczytał treść zgłoszeń.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż w związku z rezygnacją
radnego Remigiusz Kusia z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz ze zmianami w składach
klubów radnych jest konieczność zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Również w związku z tym,
że obowiązują już regulacje nowego Statutu Miasta, należy podjąć uchwałę ustanawiającą
liczebność Komisji Rewizyjnej. Odczytał treść projektu uchwały, wniesionego na druku 16 a.
Poinformował, iż Klub Radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców, mimo prośby, nie złożył
rekomendacji swoich członków do składu Komisji Rewizyjnej.
Radna, Przewodnicząca Klubu Radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców Stanisława
Hajduk – Bies poinformowała, iż nie rekomendowała członków klubu do składu Komisji
Rewizyjnej, gdyż jej zdaniem, rezygnacja radnego Kusia nie powoduje konieczności rozwiązania
dotychczasowego składu tej komisji. W jej opinii wystarczy tylko wykreślić to nazwisko ze składu.
Przekształcenie klubu również nie powinno być powodem zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż nie ma możliwości zmiany składu
poprzez wykreślenie jednego członka komisji, ponieważ w takiej sytuacji należałoby powołać się
w podstawie prawnej na stary Statut, który już nie obowiązuje.
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, iż zgodnie z przepisem sugerującym, że w skład
Komisji Rewizyjnej powinni wchodzić radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, Statut
powinien przewidywać 8 osobowy skład, gdyż przy 7 osobowym składzie nie ma miejsca dla
radnych niezrzeszonych w klubach. Przypomniała, iż do rady wpłynęły już wnioski o zmiany
w obowiązującym Statucie i od roku nic w tej kwestii nie zrobiono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż ustalono, że Komisja
Rewizyjna będzie liczyć 7 członków mając na względzie liczebność Rady Miejskiej, a także fakt,
iż klub może składać się z minimalnie 3 członków. Przy liczebności rady wynoszącej 21 osób,
istnieje możliwość utworzenia 7 klubów. W dotychczasowej sytuacji, gdyby w radzie działały
4 kluby, w skład Komisji Rewizyjnej mogłoby wejść 4 przedstawicieli klubów, a pozostałe
3 miejsca mogliby obsadzić radni niezrzeszeni.
Radna Ewa Chmielorz wyraziła opinię, iż skreślenie całego dotychczasowego składu
w obowiązującej uchwale w sprawie powołania składu stałych komisji spowoduje, że obecni
członkowie Komisji Rewizyjnej zostaną potraktowani przedmiotowo. Komisja jest w trakcie
rozpatrywania spraw, które trzeba dokończyć. Ponadto zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta,
komisje powołuje się raz na okres kadencji. Stwierdziła, że takie działania szkodzą mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż nie ma powodu do obaw, gdyż
ze złożonych przez kluby rekomendacji radnych wynika, iż skład Komisji Rewizyjnej nie ulegnie
znaczącej zmianie.
Radna Stanisława Hajduk – Bies przedstawiła swoje uwagi do działań w sprawie zmian
w składzie Komisji Rewizyjnej:
- nie ma uchwały odwołującej Komisję Rewizyjną,
- Przewodniczący Rady nie określił liczby członków w projekcie w sprawie ustalenia liczebności
Komisji Rewizyjnej,
- nie ma sensu powoływania ponownie składu, ponieważ nie wiadomo, jak zakończy się sprawa
legalności sprawowania mandatu przez radnego Żura,
- zastanawiające jest to, komu i dlaczego zależy na odwołaniu składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż liczbę członków Komisji
Rewizyjnej określi Rada.
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Radna Ewa Chmielorz zaproponowała, aby pozostawić powołany na podstawie przepisów
poprzedniego statutu skład Komisji Rewizyjnej, a tylko zredukować liczbę członków do 7, tak aby
poprzedni skład mógł dokończyć rozpoczęte prace.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż nie ma takiej możliwości
prawnej. Poza tym ze względu na zmiany w klubach radnych istnieje konieczność powołania
nowego składu.
Radna Stanisława Hajduk – Bies poinformowała, iż ponownie zwraca uwagę, że zmiany osobowe
w klubach radnych nie są podstawą do zmiany składu tejże komisji.
Radna Ewa Chmielorz stwierdziła, iż jej zdaniem nie ma potrzeby określania uchwałą liczebności
Komisji Rewizyjnej i poprosiła o opinię prawną w tej kwestii.
Radca Prawny Michał Stempin poinformował, iż ustalenie liczebności członków Komisji
Rewizyjnej leży w kompetencji Rady, gdyż zapis statutu określa maksymalną liczbę, co oznacza, że
dopuszcza możliwość ustalenia mniejszej liczby. Jest potrzeba podjęcia takiej uchwały.
Radna Stanisława Hajduk – Bies wystąpiła z wnioskiem formalnym o ustalenie 7 osobowego
składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż ww wniosek formalny będzie
przegłosowany, gdy Rada będzie procedować nad właściwym projektem na druku 16a.
Zaproponował powrócenie do omawiania przedstawionego projektu na druku 16’ w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa.
Zadał pytanie, czy ktoś z radnych chce zgłosić akces do składu Komisji RM nr 10 ds. Górniczych?
Radna Ewa Chmielorz wystąpiła z wnioskiem formalnym, aby przed podjęciem uchwały na
druku 16’ w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej
Mikołowa podjąć uchwałę na druku 16a w sprawie ustalenia liczebności członków Komisji RM
nr 8 - Rewizyjnej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.
Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw 14, wstrzymujących się – 1.
Powyższy wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ponowił pytanie, czy ktoś z radnych zgłasza
akces do składu Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych?
Z uwagi na brak zgłoszeń Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował,
iż zgłasza swój akces do pracy w Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych.
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, iż zaproponowany sposób procedowania jest
nielogiczny - wystarczyłoby skreślić ze składu Komisji Rewizyjnej dwa nazwiska. W tej sytuacji
jest to jedyny sposób, aby rada wyszła z tego z honorem. Nie można skreślać członków komisji,
jeśli się jej wcześniej nie odwołało.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż powołanie składu komisji
a powołanie komisji to są dwie odrębne sprawy. W przedmiotowej uchwale skreślenie dotyczy
właśnie składu komisji.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku 16’.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały, wraz ze zgłoszonym akcesem radnego
Michała Rupika.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 5, wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/479/2016 została podjęta większością głosów.
16a) – w sprawie ustalenia liczebności członków Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej
Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, iż popiera wniosek radnej
Stanisławy Hajduk – Bies o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Rewizyjnej i poddał wniosek
pod głosowanie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
Uchwała nr XX/480/2016 została podjęta większością głosów.
17) – w sprawie powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik – poinformował, że:
- Klub Radnych Dla Gminy i Powiatu rekomenduje do Komisji nr 8 Rewizyjnej radnych: Józefa
Kurtycza i Danutę Ratkę, którzy wyrazili zgodę,
- Klub Radnych Gminy Ziemi Mikołowskiej rekomenduje do Komisji nr 8 Rewizyjnej radnych:
Katarzynę Sirugę i Piotra Jurosza, którzy wyrazili zgodę.
Radny Remigiusz Kuś zaproponował do Komisji nr 8 Rewizyjnej kandydaturę radnego Krzysztofa
Żura, który wyraził zgodę.
Radna Krystyna Świerkot – poinformowała, iż zgłasza swoją rezygnację z członkostwa
w dotychczasowym składzie Komisji Rewizyjnej, która w tej sytuacji będzie liczyć wymaganych
7 członków i wnosi o niepodejmowanie niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż radna Krystyna Świerkot nie może
zgłosić swojej rezygnacji, gdyż nie jest już członkiem Komisji Rewizyjnej, ponieważ cały jej skład
został przed chwilą odwołany. Poprosił Klub Radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców
o przedstawienie swoich rekomendacji.
Radna, Przewodnicząca Klubu Radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców Radna Stanisława
Hajduk – Bies zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Rogalskiego oraz swoją osobę –
kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił 5-minutową przerwę, po której wznowił
obrady. Odczytał treść § 1 projektu uchwały w brzmieniu:
„§ 1 Powołać w skład Komisji nr 8 Rewizyjnej następujące osoby:
1. Stanisława Hajduk – Bies
2. Piotr Jurosz
3. Józef Kurtycz
4. Danuta Ratka
5. Krzysztof Rogalski
6. Katarzyna Siruga
7. Krzysztof Żur”.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww uzupełnionego projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 5.
Uchwała nr XX/481/2016 została podjęta większością głosów.
18) – w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej
Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Remigiusz Kuś zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę,
Radny Krzysztof Rogalski zgłosił kandydaturę radnej Stanisławy Hajduk – Bies, która wyraziła
zgodę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Krzysztofa Żura.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 4, wstrzymujących się – 2.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnej Stanisławy Hajduk – Bies.
Za przyjęciem głosowało 4 radnych, przeciw 12, wstrzymujących się – 2.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z treścią § 1 w następującym
brzmieniu: „§ 1 Wybrać na przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej radnego Krzysztofa Żura”.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się – 4.
Uchwała nr XX/482/2016 została podjęta większością głosów.
19) – w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej
Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Piotr Stencel zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Sirugi, która wyraziła zgodę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnej Katarzyny Sirugi.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z treścią § 1 w następującym
brzmieniu: „§ 1 Wybrać na wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej radną Katarzynę
Sirugę”.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XX/483/2016 została podjęta jednogłośnie.
Radny Krzysztof Żur poinformował, iż radna Stanisława Hajduk – Bies podczas dzisiejszych
obrad podważyła wiarygodność sparowanego przez niego mandatu. Stwierdził, iż nie jest to
w porządku, gdyż sprawa nie jest zakończona, a w naszym kraju obowiązuje domniemanie
niewinności. Wyjaśnił, iż funkcję w Klubie Sportowym Burza Borowa Wieś objął po rezygnacji
prezesa, gdyż nie było chętnych do pełnienia tej funkcji. Stwierdził, że gdyby nie objął tego
stanowiska klub liczący 250 sportowców zapewne by się rozpadł. Było to z jego strony działanie
dla dobra mieszkańców. Oświadczył, że klub nie wykorzystuje mienia gminy. Poprosił, aby radna
Hajduk – Bies nie podważała jego autorytetu radnego.
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20) – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Miejskiej Mikołowa
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poprosił
na przewodniczącego Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych.

o

zgłaszanie

kandydatur

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska zgłosiła kandydaturę
radnego Krzysztofa Jakubca, uzasadniając, iż jest on długoletnim członkiem tejże komisji.
Radny Krzysztof Jakubiec wyraził zgodę.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Krzysztofa Jakubca.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 1.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z uzupełnioną treścią § 1 w brzmieniu:
„Krzysztof Jakubiec”.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
Uchwała nr XX/484/2016 została podjęta większością głosów.
21) – w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik odczytał treść uchwały wraz uzasadnieniem
Komisji nr 8 Rewizyjnej, która rozpatrywała tę skargę. Poinformował również, iż skarżący Z.L.
złożył wniosek o zawieszenie postępowania, który to wniosek wpłynął do Rady Miejskiej już po
rozpatrzeniu sprawy i wydaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 4.
Uchwała nr XX/485/2016 została podjęta większością głosów.
Do pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik –
1) poinformował, iż można zapoznać się z pismem Burmistrza, które wpłynęło do Komisji nr 1,
dot. wykazu ulic do zmiany nazw w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną;
2) poinformował, że do Komisji nr 6 jako odpowiedź na wniosek komisji, wpłynęła kopia pisma
zastępcy burmistrza M. Handla skierowanego do Wojewody Śląskiego informującego o podjęciu
działań udzielenia pomocy w umożliwieniu repatriacji Polakom, którzy pozostali na terenach
byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Podziękował Burmistrzowi za podjęcie
tych działań;
3) poinformował, iż wpłynęło do radnych zaproszenie do obejrzenia zakładu Śląskiego Centrum
Recyklingu w Gliwicach, w związku z przedstawioną w trakcie obrad Komisji nr 3 propozycją
nawiązania współpracy z gmina Mikołów;
4) poinformował, iż uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie poparcia działań na rzecz
utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii została rozesłana do wszystkich
zainteresowanych instytucji i w tej sprawie wpłynęło też pismo Ministra Zdrowia opisujące
aktualną sytuację instytutu. Wpłynęły również informacje od kilku okolicznych jednostek
samorządowych o podjęciu uchwał popierających te działania;
15

5) poinformował, iż wpłynęły pisma Wojewody Śląskiego dot:
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego nad uchwałą nr XVIII/424/2016
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – przekazane do Komisji nr 6,
- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/439/2016 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy
ul. Mokierskiej i Zagrodowej – przekazane do Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
- rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr XVIII/434/2016 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Borowa Wieś
przy ul. Buczka II – przekazane do Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta.
Do pkt 12
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał,
- poinformował, że wszystkie istotne informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta i zostały też przekazane radnym,
- poinformował, iż odbyły się konkursy na dyrektorów przedszkoli nr 3 i nr 4, gdzie ponownie
wybrane zostały te same osoby oraz konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Borowej Wsi,
gdzie dyrektorem została wybrana p. Magdalena Gładzik.
Do pkt 13
Radny Józef Kurtycz – przypomniał radnym, iż trwają prace nad zmianami w Statucie miasta.
Poinformował, że uwagi do statutu i propozycje zmian należy składać do Komisji RM nr 9 –
Statutowej do końca sierpnia. Następnie Komisja będzie analizować wszystkie zgłoszone uwagi
i zaproponowane zmiany.
Radny Piotr Stencel – zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o przygotowanie
i uprzątnięcie miasta przed wizytą pielgrzymów z zagranicy, którzy przybędą na Światowe Dni
Młodzieży.
Radny Krzysztof Rogalski – złożył podziękowania panu Błaszczykowi, który nieodpłatnie
przeprowadził oprysk rośliny „barszcz sosnowskiego”.
Radna Ewa Chmielorz – zapytała, do kiedy należy składać propozycje nazw dla ulic, których
obecne nazwy należy zmienić?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że propozycje nowych nazw można
składać do końca sierpnia.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zapytała, czy wykaz ulic, których zmianę nakazuje ustawa jest
już zamknięty i poruszyła temat nazwy ul. Okrzei.
Przewodniczący Rady Michał Rupik – zwrócił się z prośbą, aby wszystkie wnioski w tej sprawie
były składane na piśmie, aby żadna uwaga nie umknęła.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że konsultował kwestię nazwy
ul. Okrzei z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym i ustalono, iż nie kwalifikuje się
do zmiany. Lista, która została już przekazana radnym, jest prawie kompletna. Obecnie
analizowane i interpretowane są zapisy ustawy, w celu ustalenia, czy konieczna jest zmiana
wszystkich wskazanych nazw ulic. Intencją jest, aby wykaz ten możliwie jak najbardziej
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ograniczyć, co pozwoli również zmniejszyć koszty wynikające z przeprowadzenia procedury
zmiany nazwy ulicy.
Przewodniczący Rady Michał Rupik – poinformował, iż wnioski w tej sprawie są jak najbardziej
wskazane.
Radna Agnieszka Fiola – podziękowała za udział w zorganizowanym turnieju piłki nożnej im.
Stanisława Michalskiego oraz poinformowała, iż do piątku w Bujakowie będą odbywać się zajęcia
sportowe dla dzieci.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady
Miejskiej ogłosił zamknięcie sesji o godz. 20 25.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowały:
Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)

(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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