PROTOKÓŁ NR XXXII/32/2017
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej
Obecnych 21 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. Tematy sesji:
- informacja dotycząca mikołowskich szpitali w świetle zmian – utworzenie sieci szpitali,
- gospodarka odpadami komunalnymi.
8. Wykonanie budżetu za 2016 rok:
a) przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2016 rok,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok oraz opinii komisji stałych Rady,
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2016 rok - druk 1,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016
rok - druk nr 2.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017–2028 – druk nr 4;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;
- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 6;
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych – druk nr 7;
- zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na
modernizacji źródeł ciepła – druk nr 8;
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołów – druk
nr 9;
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów
(nr 1504/206) – druk nr 10;
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów (nr 505/206)
– druk nr 11;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej – druk nr 12;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej 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 gospodarowania odpadami komunalnymi
– druk nr 14;
- zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie
regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów – druk nr 15.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.
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Do pkt 1
Przewodniczący Rady
wszystkich przybyłych,
św. Wojciecha dyrektora
dyrektora Powiatowego
prawomocność obrad.

Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję i przywitał
w tym zaproszonych przedstawicieli mikołowskich szpitali: szpitala
Małgorzatę Dubińską i siostrę Boromeuszkę Barbarę Skotniecką oraz
Centrum Zdrowia w Mikołowie Władysława Perchaluka. Stwierdził

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.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował następujące zmiany do
porządku obrad:
- zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej
w Mikołowie – druk nr 13,

- wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXI/635/2017 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie
i oznaczenie nr 16.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił protokół nr XXXI/31/2017.
Poinformował, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Stanisława Hajduk – Bies, w imieniu klubu radnych Wspólnie dla Dobra Mieszkańców
złożyła interpelację - wniosek o zestawienie wydatków MOSIR na utrzymanie terenu i obiektów
ŚOB.
Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację w sprawie nieprawidłowości występujących
przy podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Mikołów a Stowarzyszeniem AKS Mikołów.
Nastąpiła dyskusja.
Radny Eugeniusz Wycisło złożył interpelację w sprawie wzajemnych zobowiązań gminy
Mikołów, firmy Auchan, inwestora os. domków jednorodzinnych przy ul. Reta Śmiłowicka oraz
innych aktualnych zobowiązań gminy i inwestorów dużych inwestycji na terenie miasta.
Radny Krzysztof Jakubiec złożył interpelację w sprawie włączenia do aglomeracji miejskiej
terenów przy ul. Poziomkowej, Wiosenna, Jagodowa i rozpoczęcia procedury budowy kanalizacji
w tym rejonie.
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Do pkt 6
Brak
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował omówienie tematu planowanych
zmian w systemie opieki zdrowotnej, polegających utworzeniu sieci szpitali.
Dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia w Mikołowie Władysław Perchaluk omówił temat
na podstawie prezentacji.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radna Katarzyna Siruga,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- radny Krzysztof Jakubiec,
- radny Krzysztof Żur.
Dyrektor Szpitala św. Józefa Małgorzata Dubińska przedstawiła zakres planowanych zmian
organizacji szpitala.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radny Krzysztof Żur.
W wyniku dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby na
sierpniowym posiedzeniu właściwej komisji omówić temat możliwości wystąpienia gminy o środki
zewnętrzne na finansowanie programów zdrowotnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił 10 min. przerwy, po której wznowił
obrady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował omówienie tematu gospodarki
odpadami komunalnymi przy okazji podejmowania uchwał w tej sprawie.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 8a
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 rocznym sprawozdaniem finansowym gminy Mikołów
za 2016 rok;
- odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
- podziękowała pracownikom Wydziału Finansowego za staranność i włożony trud w utrzymanie
dyscypliny finansowej oraz radnym za dobrą współpracę.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Sylwester Czarnota,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- radny Piotr Stencel.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił pozytywne opinie komisji Rady
Miejskiej Mikołowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 2016 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 2016 rok.
Do pkt 8 b
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił projekty uchwał na drukach:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok – druk nr 1;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu nie było,wstrzymało się – 5.
Uchwała nr XXXII/638/2017 została podjęta większością głosów.
- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2016 rok druk nr 2;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowano 16 radnych, przeciw 2, wstrzymało się – 3.
Uchwała nr XXXII/639/2017 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik pogratulował Burmistrzowi uzyskania
absolutorium oraz podziękował p. skarbnik i pracownikom urzędu.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował radnym, p. skarbnik, naczelnikowi
Wydziału Finansowego, pracownikom Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Do pkt 9
Przewodniczący Rady Michał Rupik przedstawił projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 3;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec zaproponowała naniesienie poprawki
w uzasadnieniu na str. 4 w opisie rozdziału 92114, poprzez zmianę brzmienia nazwiska
z Szyndzielarz” na „Szendzielarz.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 5.
Uchwała nr XXXII/640/2017 została podjęta większością głosów.
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- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 4;
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr2 ds.Budżetu – głosowało: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 5.
Uchwała nr XXXII/641/2017 została podjęta większością głosów.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - druk nr 5;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowało: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXXII/642/2017 została podjęta większością głosów.
- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków – druk
nr 6;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje:
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowało: za 7 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1,
- nr 2 ds. Budżetu - głosowało: za 8 radnych, sprzeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXII/643/2017 została podjęta jednogłośnie.
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych – druk nr 7;
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 4 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXII/644/2017 została podjęta jednogłośnie.
- zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegającej na modernizacji źródeł ciepła – druk nr 8;
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje:
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowało: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0,
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowało: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Krzysztof Żur,
- naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sabina Winnicka – Mrowiec,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- radna Ewa Chmielorz,
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- radna Danuta Ratka,
- Burmistrz Stanisław Piechula.
W wyniku dyskusji radny Krzysztof Żur zaproponował, aby powiadomić mieszkańców, m.in.
poprzez Gazetę Mikołowską, o terminach kolejnej edycji programu „Likwidacja niskiej emisji –
PROGRAM SMOG STOP” organizowanego przez WFOŚ.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXII/645/2017 została podjęta jednogłośnie.
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mikołów –
druk nr 9;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1.
Radca Prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w załączniku do projektu w § 2 ust. 3
w zdaniu pierwszym dokonać poprawki poprzez zmianę „ust. 1” na „ust. 2”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z ww poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXXII/646/2017 została podjęta jednogłośnie.
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów
(nr 1504/206) – druk nr 10;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 3 radnych,
przeciw 1,wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXII/647/2017 została podjęta większością głosów.
- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów
(nr 1505/206) – druk nr 11;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 4 radnych,
przeciw 0,wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXII/648/2017 została podjęta większością głosów.
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej–druk
nr 12;
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 4 radnych,
przeciw 0,wstrzymujących 1.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXII/649/2017 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady Michał Rupik przypomniał, że projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie, został zdjęty z porządku obrad.
- 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 gospodarowania odpadami
komunalnymi – druk nr 14;

Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że:
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej –
głosowało: za 8 radnych, przeciw 0,wstrzymujących 2,
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji, z którego wynika, iz w wyznaczonym
terminie nie wpłynęły żadne opinie,
- do projektu załączona jest pozytywna opinia sanitarna.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Eugeniusz Wycisło,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Sylwester Czarnota,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radny Józef Kurtycz,
- radny Krzysztof Jakubiec,
- radny Piotr Jurosz,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Katarzyna Siruga,
- Zastępca Burmistrza Mateusz Handel.
W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik wystąpił z wnioskiem, aby
przeanalizować problem przepełnianych koszy na odpady w budynkach wielorodzinnych oraz
o wystąpienie do administratorów tych budynków o edukowanie swoich mieszkańców na temat
zasad składowania odpadów w śmietnikach,
Radny Krzysztof Jakubiec zasygnalizował, że pracownicy firmy Remondis uskarżają się na
trudną współpracę z Gminą Mikołów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 4.
Uchwała nr XXXII/650/2017 została podjęta większością głosów.
- zmiany Uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk nr 15;
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że:
- projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej –
głosowało: za 8 radnych, przeciw 0,wstrzymujących 2,
- do projektu załączony jest protokół z przebiegu konsultacji, z którego wynika, iz w wyznaczonym
terminie nie wpłynęły żadne opinie,
- do projektu załączona jest pozytywna opinia sanitarna.
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Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Piotr Stencel,
- kierownik Referatu Usług Komunalnych Ewa Matera,
- radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radny Eugeniusz Wycisło,
- Burmistrz Stanisław Piechula,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik,
- radny Krzysztof Jakubiec,
- radny henryk Czich,
- radna Ewa Chmielorz,
- radca prawny Ewa Mikusinska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr XXXII/651/2017 została podjęta większością głosów.
- zmiany uchwały XXXI/635/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie
zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie – druk nr 16.
Przewodniczący Rady Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowało: za 4 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXXII/652/2017 została podjęta większością głosów.
Do pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż:
1) w dniu 25.05.2017 r. wpłynęło rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. uchwały nr
XXIX/619/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
przy ul. Sosnowej – stwierdzenie nieważności uchwały;
2) w dniu 09.06.2017 r. wpłynęły decyzje Śląskiego Urz. Woj. dot. umorzenia postępowań
nadzorczych dot. uchwał:
- nr XXVII/597/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mikołów – postępowanie umorzono na skutek podjęcia przez Radę w maju uchwały
nr XXXI/634/2017 w tej sprawie,
- nr XXVII/598/2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów
i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu
rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów –
postępowanie umorzono na skutek podjęcia przez Radę w maju uchwały nr
XXXI/633/2017 w tej sprawie;
3) w dniu 23.06.2017 wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Urz. Woj. w sprawie wszczęcia
postępowania nadzorczego nad uchwałą nr XXXI626/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie
powołania Rady Seniorów w Mikołowie i nadania jej statutu, jako niezgodnej z art. 5c ust 4 i 5
ustawy o samorządzie gminnym. Nadzór kwestionuje postanowienia zawarte m.in. w § 1 ust. 2
i 8 oraz w § 2 ust. 2 i 3;
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4) w dniu 19.06.2017 r. wpłynęło sprawozdanie z działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
5) radny Krzysztof Rogalski pismem z dnia 01.06.2017 r. wycofał skargę na Burmistrza Mikołowa,
wobec powyższego Komisja nr 8 Rewizyjna nie proceduje już w tej sprawie.
Do pkt 11
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula:
- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał,
- poinformował, że jak zwykle wszystkie istotne informacje zostały opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta.
Do pkt 12
Radny Sylwester Czarnota nawiązując do dyskusji w sprawie odbioru odpadów komunalnych
zaproponował, aby sporządzić wyliczenie kosztów zlecenia firmie odbierającej odpady za
sprzątanie śmieci znajdujących się poza pojemnikami.
Radny Krzysztof Rogalski podziękował pracownikom i właścicielowi gospodarstwa rolnego
p. Błaszczykowskiemu za pomoc przy likwidacji rośliny barszcz Sosnowskiego, rosnącego
w okolicy sołectwa Paniowy.
Radna Agnieszka Fiola zasygnalizowała potrzebę zmiany oświetlenia i przycięcia traw przy
nowym placu zabaw, powstałym w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bujakowie.
Radna Ewa Chmielorz:
- zasygnalizowała pojawienie się rośliny barszcz Sosnowskiego na terenie parku w Mokrem
i zaapelowała o interwencję,
- nawiązując do pisma rodziców dzieci z Mokrego, omawianego na Komisji nr 2 ds. Budżetu oraz
do wcześniejszej swojej interpelacji, zaapelowała o utworzenie dodatkowego oddziału Przedszkola
nr 10 w Mokrem.
Radny Krzysztof Jakubiec podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
jubileuszu przedszkola i OSP w Kamionce.
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska zwróciła się z prośbą o zobowiązanie firmy TAURON do
zakończenia prac prowadzonych przy ul. Płk. Kiełbasy, bądź uprzątnięcia terenu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poprosił o obniżenie progu zwalniającego przy
ul. Rolniczej.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odczytał oświadczenie w
przeprowadzenia referendum w celu odwołania go ze stanowiska Burmistrza.

sprawie

próby

W nawiązaniu do powyższego oświadczenia nastąpiła dyskusja, w której:
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, iż osoby zaangażowane w referendum odniosą się
do tego oświadczenia oraz, że cieszą się z decyzji Burmistrza o skierowaniu sprawy do sądu. Zadała
pytanie, na jakiej podstawie Burmistrz twierdzi, że radni byli autorami, bądź kolportowali ulotkę
referendalną?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że na podstawie dowodów ze zdjęć.
Radna Stanisława Hajduk – Bies oświadczyła, iż żaden radny z klubu „Wspólnie dla Dobra
Mieszkańców”, ani nikt z radnych wymienionych z imienia i nazwiska nie był autorem ulotki
referendalnej, ani jej nie kolportował.
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Radny Sylwester Czarnota zarzucił Burmistrzowi kłamstwo, stwierdzając, że wbrew
oświadczeniu nie brał on udziału w kolportowaniu ulotek.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula stwierdził, iż w oświadczeniu nie wymienił żadnego
nazwiska.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady
Miejskiej podziękował za udział i ogłosił zamknięcie sesji o godz. 20 30.
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.
Protokołowały:
Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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