PROTOKÓŁ NR 37/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 1500 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie skargi na Burmistrza Mikołowa złożonej przez radną
Krystynę Świerkot.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji,
radną Krystynę Świerkot, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę i kierownika Biura Radców
Prawnych panią Aleksandrę Mirek.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przystąpił do omówienia skargi radnej Krystyny
Świerkot na Burmistrza Mikołowa.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula, radna Krystyna Świerkot, radna Stanisława Hajduk-Bies.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – ogłosił 5-cio minutową przerwę, aby członkowie
Komisji mogli zastanowić się nad stanowiskiem w sprawie.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił członkom Komisji swoją opinię i wystąpił
z wnioskiem formalnym, aby Komisja RM nr 8 – Rewizyjna nie zajmowała stanowiska
w sprawie. Dodał, że decyzja Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej zostanie przekazana przewodniczącemu
Rady.
Za przyjęciem wniosku głosowało 5 członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1.
Wniosek formalny został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – zamknął część obrad dotyczącą skargi radnej Krystyny
Świerkot na Burmistrza Mikołowa i przedstawił:
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− skarga pana Z. P. na działalność Burmistrza Mikołowa
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – poinformował, że pismo w sprawie skargi zostało
zaadresowane bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur oraz
radna Stanisława Hajduk-Bies.
Po dyskusji, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby Komisja RM nr 8 –
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o:
− zweryfikowanie, czy skierowanie przez skarżącego skargi bezpośrednio do Komisji
Rewizyjnej było właściwe
− oraz czy Rada Miejska jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem propozycji głosowało 5 członków Komisji, przeciw 1, wstrzymujących się – 1.
Powyższa propozycja została większością głosów przyjęta.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, radna Stanisława
Hajduk-Bies, radna Katarzyna Siruga oraz Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
− pismo skarżącego pana M. B. skierowane do Rady Miejskiej Mikołowa dotyczące
włączenia do toczącego się postępowania skargowego pisma procesowego skierowanego
do sądu
W nawiązaniu do ww. pisma, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur poinformował, że materiały
są do wglądu i pismo zostanie przyjęte do całości zebranej dokumentacji w sprawie złożonej przez
pana M. B. skargi.
Komisja przyjęła pismo do dokumentacji przez aklamację.
− odpowiedź na wniosek z posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu
29 czerwca 2017 r. w sprawie udostępnienia aktów notarialnych zbycia terenu po byłej
elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej
W nawiązaniu do ww. pisma, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur wyjaśnił, że w załączonym
do odpowiedzi piśmie, Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk zwraca się
z prośbą o doprecyzowanie, jakie informacje zawarte w aktach notarialnych Komisja chce uzyskać.
Zaproponował, aby Komisja wystosowała informację, iż celem pytania było uzyskanie informacji
dotyczącej dostępu działek po elektrowni „Halemba” do drogi publicznej. W szczególności
informacji, czy był lub jest przewidywany dostęp tych działek do drogi oznaczonej w planie jako
KDW od strony Mikołowa?
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem propozycji głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się 2.
Powyższa propozycja została przyjęta większością głosów.
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Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 36/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której m.in. poruszono następujące kwestie:
Radna Danuta Ratka – poruszyła temat uzyskania dofinansowania do modernizacji drogi
ul. Dzieńdziela.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił m.in., iż firma odpowiedzialna za sporządzenie
dokumentacji projektowej przedsięwzięcia musi wystąpić do ministerstwa w celu uzgodnienia
szczegółów.
Nastąpiła dyskusja dotycząca terminu i tematu kolejnego posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej,
w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, radny Józef Kurtycz oraz kierownik
Biura Radców Prawnych pani Aleksandra Mirek.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący Komisji
Krzysztof Żur podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1550.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM nr 8

(Katarzyna Pustułka)

(Krzysztof Żur)
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