Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 15 czerwca 2020 roku
o godzinie 1600 w sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za 2019 rok.
3. Sprawy wniesione.
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, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, zastępcę burmistrza
Mateusza Handla, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
Aleksandrę Stolarską, dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech,
naczelnika Wydziału Oświaty UM Jarosławę Bizoń, głównego specjalistę ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi Agnieszkę Ganiek oraz członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła
porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla - zaproponowała przystąpić do zaopiniowania
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2019 rok.
Komisja RM nr 6 ds. Społecznych opiniuje wykonanie budżetu w działach: 750 Administracja
publiczna rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 801 Oświata
i wychowanie, 803 Szkolnictwo wyższe, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna,
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
oraz 855 Rodzina.
Poinformowała, że do Komisji wpłynęło:
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok,
- sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi
samorządowych instytucji kultury za 2019 rok,
- informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2019 rok,
- uchwała Nr 4200/III/83/2019 z dnia 7 kwietnia 2020 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołów
za 2019 rok.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że temat wykonania budżetu miasta
Mikołów za 2019 rok zostanie szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji
RM nr 2 ds. Budżetu oraz sesji absolutoryjnej.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok w niżej wymienionych działach i rozdziałach.
− 750 – Administracja publiczna:
- rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
− 801 – Oświata i wychowanie,
− 803 – Szkolnictwo wyższe,
− 851 – Ochrona zdrowia,
− 852 – Pomoc społeczna,
− 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
− 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
− 855 – Rodzina.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok większością głosów
zostało zaopiniowane pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- projekt uchwały nr 79/2020 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 6 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 79/2020 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie
dla zmian w działach: 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia
oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że do porządku obrad czerwcowej
sesji Rady Miejskiej Mikołowa planowane jest wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Wspólnie z głównym specjalistą
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszką Ganiek szczegółowo omówili
temat wyżej wspomnianego projektu uchwały. Wyjaśnili, że przedmiotowy projekt uchwały
w głównej mierze ma na celu ujednolicenie oraz uproszczenie procedury oceny wniosków.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Mateusz
Handel, główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka
Ganiek, radna Stanisława Hajduk-Bies, radny Krzysztof Żur, radna Aneta Esnekier oraz radna
Anna Chrapek-Budacz.
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- sprawozdanie z realizacji programu
z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

współpracy

gminy

Mikołów

Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Aneta Esnekier, radna
Katarzyna Syryjczyk-Słomska, główny specjalista ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi Agnieszka Ganiek, radna Anna Chrapek-Budacz oraz radna Grażyna Ostafin.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała
wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem, aby wszystkie imprezy miejskie
były organizowane z uwzględnieniem warunków umożliwiających udział osobom
niepełnosprawnym oraz zaangażowanie w te działania głównego specjalistę ds. osób
z niepełnosprawnościami Urzędu Miasta Mikołów.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- projekt uchwały nr 70/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie Mikołów w roku szkolnym 2020/2021
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – omówiła temat.
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla oraz radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska
– zwróciły się z prośbą o weryfikację cen paliw w trakcie roku szkolnego.
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 70/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 73/2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano
oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie gminy Mikołów, trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia
jej wykorzystania
Naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń – omówiła temat. Poinformowała, że ustala
się zasady dotowania publicznych, jak i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz wprowadza
nowe regulacje, których konieczność wynika ze zmian ustawowych. Zapisy te mają charakter
porządkowy i doprecyzowujący. Częściowej zmianie uległa treść załączników, które
dostosowane zostały do aktualnego zapotrzebowania na niezbędne informacje.
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Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń,
radna Anna Chrapek-Budacz oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Wobec braku dalszych głosów w 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 73/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Mikołów za 2019 rok
Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – poinformowała, że na dzisiejsze
posiedzenie Komisji zaprosiła członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mikołowie. Wyjaśniła, że zespół w obecnym składzie działa od 1 lipca 2019
roku, w skrócie przedstawiła zakres działalności Komisji oraz oddała glos przewodniczącej
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandrze Stolarskiej.
Przewodnicząca GKRPA Aleksandra Stolarska – przedstawiła pozostałych członków
Komisji oraz poinformowała o aktualnie prowadzonych działaniach. Wyjaśniła, że w ramach
Komisji działa: Zespół Motywacyjno-Interwencyjny, Zespół Kontrolny i Opiniujący
oraz Zespół ds. Polityki i Edukacji.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono kwestie:
- organizacji półkolonii w mieście,
- działalności organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z jednostkami organizacyjnymi
gminy Mikołów,
- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych – radna Stanisława
Hajduk-Bies zwróciła uwagę, że jest zbyt mała oferta pomocy dla osób współuzależnionych,
z kolei przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla zwróciła się z prośbą, aby w przyszłości
w sprawozdaniach wskazywać informacje dotyczące zaplanowanych oraz zrealizowanych
zadań,
- planów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uruchomienie
telefonu zaufania dla mieszkańców, organizowanie akcji informacyjnych na temat danego
problemu np. DDA czy Zespołu FAS,
- profilaktycznych zajęć sportowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, które są organizowane w szkołach i przedszkolach,
- kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzonych działań profilaktycznych oraz wzroście aktów agresji oraz dewastacji
na terenie Mikołowa – radny Krzysztof Żur poinformował o nieprzyjemnych sytuacjach, jakie
miały miejsce na terenie sołectwa Borowa Wieś.
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji:
a) Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zaproponowała wystąpić do Burmistrza
Mikołowa z wnioskiem o przedstawienie informacji, które mikołowskie szkoły i przedszkola
wystąpiły o środki finansowe na prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
b) Zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o:
- wystąpienie do stowarzyszeń oraz fundacji współpracujących z gminą Mikołów i podjęcie
próby ogłoszenia dodatkowego konkursu na organizację półkolonii w mieście;
- wystąpienie do jednostek organizacyjnych gminy Mikołów z propozycją zorganizowania
pojedynczych zajęć tematycznych, warsztatów, spotkań, wycieczek dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym, które byłyby poprzedzone zapisami i z zachowaniem obowiązujących
zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią,
- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla instytucji i organizacji, które chciałyby
zorganizować półkolonie w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
W dyskusji udział wzięli: zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, przewodnicząca
GKRPA Aleksandra Stolarska, członkowie GKRPA, naczelnik Wydziału Oświaty UM
Jarosława Bizoń, radna Anna Chrapek-Budacz, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radna
Aneta Esnekier, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla, radna Stanisława Hajduk-Bies
oraz radny Krzysztof Żur.
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie za 2019 rok
Kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – omówiła temat.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której:
- radna Stanisława Hajduk-Bies zwróciła uwagę na brak diagnozy sytuacji społecznej
oraz poruszyła temat asystentów rodziny,
- przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla zwróciła uwagę na brak podsumowania i wniosków
końcowych w sprawozdaniu, stwierdziła również, że ze sprawozdania nie wynika, jak
kształtuje się polityka społeczna w Mikołowie,
- radna Grażyna Ostafin poruszyła temat usług opiekuńczych oraz działalności Dziennego
Domu Pomocy,
- radna Aneta Esnekier poruszyła temat kontraktu socjalnego.
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji:
a) Radna Grażyna Ostafin - zadała następujące pytania:
- jaka jest stawka usług opiekuńczych?
- od czego ta kwota jest uzależniona?
- co wchodzi w skład czynności opiekuńczych?
- co należy do zakresu obowiązków opiekuna?
- czy opiekunowie są w jakiś sposób kontrolowani?
Ponadto przekazała uwagi podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Mikolowie,
którzy zgłosili śliską nawierzchnię w budynku po remoncie, pogorszenie jakości posiłków
oraz zasugerowali, aby przeznaczyć część górnych pomieszczeń, które wykorzystywane
są przez pracowników administracyjnych na rzecz podopiecznych DDP.
b) Radna Stanisława Hajduk-Bies – zadała pytanie, ile dzieci z terenu gminy Mikołów
znajduje się w rodzinach zastępczych oraz w ilu przypadkach odebranie dzieci zainicjował
pracownik socjalny?
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – zwróciła się z prośbą o pisemne ustosunkowanie
się do ww. sprawy.
c) Zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz – zaproponowała, aby na następne
posiedzenie Komisji RM nr 6 ds. Społecznych zaprosić przedstawicieli Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
W dyskusji udział wzięli: kierownik MOPS Aleksandra Stolarska, radna Stanisława
Hajduk-Bies, przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla, radna Grażyna Ostafin, radna
Aneta Esnekier, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz zastępca burmistrza Iwona
Spychała-Długosz.
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Mikołów
za 2019 rok
Radna Stanisława Hajduk-Bies oraz kierownik MOPS Aleksandra Stolarska – kolejno
odniosły się do ww. tematu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdania
do wiadomości.
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- raport o stanie Mikołowa za 2019 rok
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. raportu do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
Komisji z poprzedniego posiedzenia.
- pismo Zastępcy Burmistrza Iwony Spychał-Długosz dot. odpowiedzi na wnioski
Komisji odnośnie oświaty
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława
Bizoń – kolejno odniosły się do ww. tematu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma
do wiadomości.
- pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
dot. odpowiedzi na wniosek Komisji dot. aktualnego stanu sprawy nagród
sportowych Burmistrza Mikołowa
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- pismo Burmistrza Mikołowa dot. odpowiedzi na wniosek ze wspólnego
posiedzenia komisji RM w sprawie szacunkowych ubytków dochodów w budżecie
miasta Mikołowa spowodowanych zmianami w podatku od osób fizycznych,
likwidacją OFE oraz w związku z epidemią koronawirusa
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla – przedstawiła protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 15/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, do którego nie wniesiono żadnych
uwag, ani zmian.
Protokół nr 15/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radna Grażyna Ostafin – zaproponowała przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Grażyna Ostafin, radny
Krzysztof Żur, radna Aneta Esnekier, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz,
kierownik MOPS Aleksandra Stolarska oraz przewodnicząca Komisji Ewelina Kukla.
Komisja nie poparła propozycji radnej Grażyny Ostafin.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poruszyła temat nowych projektów uchwał
stypendialnych.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna
Syryjczyk-Słomska, zastępca burmistrza Iwona Spychała-Długosz, przewodnicząca Komisji
Ewelina Kukla, naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń oraz radny Krzysztof Żur.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała
wystąpić do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem, aby po zakończeniu całej stypendialnej
procedury wystosować do Rady Miejskiej Mikołowa ostateczną informację, jak zostały
rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendiów oraz na jakiej podstawie. Ponadto
zaproponowała wystąpić z zapytaniem, na jakim etapie jest procedura nowych projektów
uchwał w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Mikołowa oraz z wnioskiem,
aby w sierpniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów
opublikowana została czytelna informacja dotycząca nowych uchwał stypendialnych
obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Z uwagi na brak dalszych głosów i wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1845
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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