PROTOKÓŁ NR XVIII/18/2012
z Sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 24 kwietnia 2012 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 17-tej w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15.
Obecni według listy obecności.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Sesji Nr XVII/17/2012.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje.
7. Temat wiodący: gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok (druk nr 1);
- zmian w budżecie na 2012 rok (druki nr 2 – 2l);
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2021 (druk nr 3);
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(druk nr 4);
- utworzenia Mikołowskiego Impresariatu Kultury (druk nr 5);
- statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury (druk nr 6);
- statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie (druk nr 7);
- statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 8).
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Miasta, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha - otworzył posiedzenie Sesji. Przywitał Radnych
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Do pkt 2
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – stwierdził prawomocność obrad.
Wyznaczono sekretarzy:
- Radną Katarzynę Syryjczyk – Słomską, która wyraziła zgodę,
- Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.
Powyżsi sekretarze zostali przyjęci przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił porządek obrad. Zaproponował, aby
zdjąć z porządku obrad pkt 4 – przyjęcie protokołu.
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Burmistrz Miasta Marek Balcer - zaproponował zmiany w porządku obrad, które
przedstawiła Skarbnik Miasta Barbara Gajda wnieść do porządku obrad projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 18.375,- zł - druk oznaczyć nr 2ł;
- w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 29.000,- zł - druk oznaczyć nr 2m;
- w sprawie korekty zapisu w uchwale Nr XVII/295/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27
marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok – druk oznaczyć nr 2n;
- w sprawie zmian załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 roku – druk oznaczyć nr 2o;
- w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 100.000,- druk oznaczyć nr 2p;
- w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, na kwotę 34.000,- zł - druk oznaczyć nr 2r;
- w sprawie zmiany uchwały nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 stycznia
2010 r. dot. warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
z gminnego zasobu mieszkaniowego – druk oznaczyć nr 9;
- w sprawie umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych z tytułu
użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów – druk oznaczyć
nr 10.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Pkt 4 – zdjęty z porządku obrad.
Do pkt 5
Radna Katarzyna Syryjczyk – Słomska – złożyła interpelacje dotyczące:
- wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Wodnej;
- wykonania nawierzchni asfaltowej oraz chodnika na ul. Kownackiej.
Interpelacje stanowią załączniki do protokołu.
Do pkt 6
Burmistrz Miasta Marek Balcer – zadał pytanie, czy odczytać odpowiedzi na interpelacje
z poprzedniej Sesji?
W związku z brakiem zgłoszenia, Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – odniósł się do
ww interpelacji Radnej K. Syryjczyk – Słomskiej i poinformował, że nowe nakładki
asfaltowe będą robione tylko tam, gdzie była budowana kanalizacja.
Do pkt 7
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – poinformował, że do Rady wpłynęły materiały
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, które Radni otrzymali wraz z porządkiem
obrad Sesji, oraz że temat został omówiony przez Komisję Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
oraz przez Komisję Nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że w związku ze zmianą ustawy
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Radzie będzie ciążyć odpowiedzialność
podjęcia szeregu uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, których
zarysy będą przedstawione przez referującego temat Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej J. Karwota. Stwierdził, że w związku z poważnymi zmianami w tej kwestii,
Radni powinni szczegółowo zapoznać się z nowymi zasadami, gdyż zapewne będzie dużo
pytań ze strony mieszkańców. Poinformował, iż istotnym elementem jest to, w jakim regionie
gospodarki odpadami komunalnymi znajdzie się Gmina Mikołów, gdyż od tego będzie
zależała polityka gospodarowania, która powinna być spójna z innymi gminami które będą w
tym samym sektorze. Pod pojęciem wspólna polityka należy rozumieć warunki i sposoby
naliczania podatku – od osoby, od m2 czy też od wielkości zużycia wody. Przynależność do
regionu będzie określona uchwałą Sejmiku Województwa. Województwo Śląskie podzielone
jest na 4 regiony, Mikołów obecnie wpisany jest do 3 regionu rybnicko-knurowskiego,
zgodnie z założeniem, że Powiat Mikołowski będzie w tym regionie. Jedynie Gmina Wyry
wpisana jest do regionu tysko-pszczyńskiego ze względu na naturalne położenie. Wszelkie
decyzje i ustalenia dotyczące zagadnienia gospodarowania odpadami komunalnymi muszą
być zakończone do czerwca 2013 roku. Zaproponował, aby Naczelnik Karwot omówił
szczegóły tematu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot - kolejno omówił
(na podstawie opracowań, które stanowią załączniki do protokołu) poszczególne kwestie
gospodarowania odpadami. Z opracowania pierwszego omówił ogólne założenia, w tym:
warunki budowy instalacji regionalnych; projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku;
projekt uchwały dotyczący zasad odbierania odpadów; podział gminy na sektory; zasady
pobierania opłat za świadczenie usług; warunki wykonywania działalności przez podmioty
świadczące usługi odbioru odpadów; zasady zawierania umów; zasad kontroli
dot. gospodarowania odpadami; kampanii informacyjnej.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że pozostało 18 miesięcy do
wprowadzenia wszystkich nowych zasad gospodarowania odpadami i podjęcia decyzji do
którego regionu ma należeć Gmina Mikołów, ogłoszenia przetargu na wywóz śmieci,
ustalenia opłat i zasad selektywnej zbiórki. W związku z tym, trzeba będzie niezwłocznie
podjąć 6 uchwał, w ciągu 6-miesięcy wprowadzić w życie regulaminy i zebrać ileś tysięcy
deklaracji od mieszkańców. Zaproponował, aby zapoznać się z tematem, przygotować
wnioski i uwagi do przedstawionych propozycji i omówić problemy na najbliższych
posiedzeniach Komisji.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że bardzo istotną rzeczą będzie podjęcie
decyzji dotyczącej sposobu naliczania i pobierania opłat od mieszkańców, oraz że podjecie
uchwały w tych sprawach musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi. Stwierdził, że
prawdopodobnie Radni będą mieli od mieszkańców, dużo pytań dotyczących tych kwestii.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot – przedstawił opracowanie
2), z którego omówił przewidziane ustawą sposoby kształtowania opłat zależne: od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; ilości zużytej wody w danej
nieruchomości; powierzchni lokalu mieszkalnego; gospodarstwa domowego; ustalenia stawki
na podstawie górnych stawek i liczby pojemników; lub liczby osób przebywających w lokalu.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, iż w zasadzie z propozycji sposobów
pobierania opłat wypływa wniosek, że obojętnie jaką metodę się przyjmie – wzrośnie
wysokość opłaty za wywóz śmieci dla przeciętnego gospodarstwa. Poza tym będzie to
kolejny podatek, podlegający przepisom Ordynacji podatkowej. Stwierdził, że w tej sytuacji
jedynym pozytywem dla Gmin będzie to, że wpływy z podatku zwiększą dochody, przez
co procentowo zmniejszy się zadłużenie danej Gminy.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzy Karwot – przedstawił opracowanie
3), z którego omówił analizę stanu gospodarki odpadami i Wojewódzki plan gospodarki
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odpadami, w tym: ilości zebranych odpadów w woj. Śląskim – w podziale na: poszczególne
miasta, rodzaje odpadów, wielkości selektywnej zbiórki; osiągi dotyczące recyklingu.
Poinformował, że zaprezentowane zagadnienia są tylko wstępem do tematu, i im bardziej
zagłębia się w przepisy, wypływają nowe problemy i ogrom spraw do załatwienia.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – stwierdził, iż jego zdaniem nowa ustawa jest absurdalna,
wprowadza chaos w gminach i dla przeciętnego mieszkańca i nastręcza wiele problemów.
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – z uwagi na wyczerpanie tematu, zadał pytanie, czy
ktoś chciałby zabrać głos w sprawie? Z uwagi na brak zgłoszeń, ogłosił 10-minutową
przerwę, po której wznowił obrady.
Do pkt 8
Przewodniczący Rady Tadeusz Socha – przedstawił projekty uchwał na kolejnych drukach.
1) - zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/324/2012 została podjęta jednogłośnie.
2) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr XVIII/325/2012 została podjęta większością głosów.
2a) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/326/2012 została podjęta jednogłośnie.
2b) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 4 ds. Rozwoju Miasta i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że odpowiadając na pytanie zadane na
Komisji Nr 2 ds. Budżetu – grunty położone są przy Ogrodzie Botanicznym i będą
wykupione od p. Palki.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr XVIII/327/2012 została podjęta większością głosów.
2c) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji Nr 2 ds. Budżetu i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/328/2012 została podjęta jednogłośnie.
2d) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że w punkcie 2, zwiększenie wydatków
budżetu o kwotę 7.782, wkradł się błąd i zaproponowała, aby nanieść poprawkę poprzez
wpisanie kwoty 287.781,- zł.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/329/2012 została podjęta jednogłośnie.
2e) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/330/2012 została podjęta jednogłośnie.
2f) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 1 ds. Samorządu i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że w projekcie znajdują się dwa błędy –
w punkcie 1 ppkt. 1. wydatki jednostek budżetowych powinna być kwota 35.000, natomiast
zdanie opisowe winno brzmieć: „Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem
środków na obchody 200-lecia Kamionki”. Zaproponowała, naniesienie tych poprawek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/331/2012 została podjęta jednogłośnie.
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2g) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/332/2012 została podjęta jednogłośnie.
2h) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/333/2012 została podjęta jednogłośnie.
2i) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/334/2012 została podjęta jednogłośnie.
2j) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/335/2012 została podjęta jednogłośnie.
2k) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/336/2012 została podjęta jednogłośnie.
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2l) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji
i Promocji i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/337/2012 została podjęta jednogłośnie.
2ł) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 6 ds. Społecznych i został
zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – zaproponowała, aby w punkcie 1 projektu, zmienić
kwoty dochodu budżetu z 13.125,- zł na 18.375,- zł.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z niesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/338/2012 została podjęta jednogłośnie.
2m) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniu Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/339/2012 została podjęta jednogłośnie.
2n) - korekty zapisu w uchwale Nr XVII/295/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
27 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/340/2012 została podjęta jednogłośnie.
2o) - w sprawie zmian załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 roku.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że przedstawiony projekt związany jest
z koniecznością ujednolicenia załączników zadań, związanych z realizacją porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, na które środki były uchwalane na
poprzednich Sesjach Rady.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/341/2012 została podjęta jednogłośnie.
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2p) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że w przedstawionym projekcie
zwiększa się środki na wydatki związane z przebudową układu komunikacyjnego w centrum
miasta.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że środki będą przeznaczone na
przebudowę układu komunikacyjnego na długości około 200 m - od ronda przy dworcu
w stronę ul. Wyzwolenia, z powodu konieczności udrożnienia tego odcinka.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/342/2012 została podjęta jednogłośnie.
2r) - zmian w budżecie na 2012 rok.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, że w przedstawionym projekcie
zwiększa się środki na wydatki związane z obchodami jubileuszy: 200-lecia Kamionki, 100lecia OSP Paniowy, obchodami Dnia Dziecka w Sołectwie Mokre oraz na budowę zadaszenia
na boisku w Sołectwie Borowa Wieś.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – zaprosił wszystkich na wymienione przez
p. Skarbnik obchody oraz na uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej na Sośniej
Górze.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/342/2012 została podjęta jednogłośnie.
3) - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.
Skarbnik Miasta Barbara Gajda – poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest
wynikową podjęcia w dniu dzisiejszym uchwał dot. zmian w budżecie. W załącznikach
projektu zwiększono planowane dochody o kwotę 1.974.534,- zł oraz zwiększono planowane
wydatki o kwotę 3.049.479,- zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1.074.945,- zł.
W wyniku proponowanych zmian, wskaźniki wynikające z planu na rok 2012 są prawidłowe.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała RM Nr XVIII/344/2012 została podjęta większością głosów.
4) - zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 2 ds. Budżetu oraz Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej –
Komisje nie zajęły stanowiska w sprawie.
Radny Jerzy Sztajgli – wystąpił z wnioskiem formalnym, aby w związku z brakiem
stanowiska Komisji, Rada nie podejmowała uchwały w tej sprawie. Stwierdził, że
w przypadku nie podjęcia uchwały, taryfy i tak wejdą w życie po upływie 70-ciu dni
od złożenia wniosku o ich zatwierdzenie.
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Radny Krzysztof Żur – zadał pytanie, czy Burmistrz przygotował odpowiedź odnośnie
propozycji jakie padły na posiedzeniach Komisji?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że propozycje są rozważane i
zostaną przygotowane do następnego okresu taryfowego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
5) - utworzenia Mikołowskiego Impresariatu Kultury.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji oraz Nr 9
Statutowej i został zaopiniowany pozytywnie.
Radca Prawny Ewa Mikusińska – zaproponowała, aby na wniosek Burmistrza Miasta, w §
5 wykreślić wyraz „międzynarodowych”, wyraz „oraz” zastąpić spójnikiem „i”, oraz dopisać
na końcu zdania „oraz innej działalności kulturalnej”. Stwierdziła, że taki zapis będzie spójny
ze Statutem tej jednostki.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesionymi poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr XVIII/345/2012 została podjęta większością głosów.
6) - statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji oraz Nr 9
Statutowej i został zaopiniowany pozytywnie.
Radca Prawny Ewa Mikusińska – zaproponowała, aby tak jak w poprzedniej uchwale, w §
6 wykreślić wyraz „międzynarodowych”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały z naniesioną poprawką.
Za przyjęciem głosowało 20 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała RM Nr XVIII/346/2012 została podjęta większością głosów.
7) - statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 6 ds. Społecznych oraz Nr 9 Statutowej i został
zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/347/2012 została podjęta jednogłośnie.
8) - statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
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Przewodniczący RM Tadeusz Socha - poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji RM: Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji oraz Nr 9
Statutowej i został zaopiniowany pozytywnie.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/348/2012 została podjęta jednogłośnie.
9) - w sprawie zmiany uchwały nr XLII/845/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26
stycznia 2010 r. dot. warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że projekt uchwały przygotowany
jest w celu uporządkowania sytuacji mieszkaniowej i umożliwienie mieszkańcom wykupy
lokali po zamianach. Stwierdził, że wpływa dużo wniosków o wykupy, w tym z budynków,
w których nie przewidziano lokali do sprzedaży.
Radny Łukasz Osmalak – zadał pytanie, czy jeżeli po jakimś czasie zostaną uwolnione do
sprzedaży wszystkie lokale mieszkalne, to czy dany lokator będzie mógł skorzystać z takiej
wysokości bonifikaty, która by mu przysługiwała przed zamianą?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Radny Sylwester Czarnota – zadał pytanie, czy wobec tego, że wartość lokali jest różna, to
czy również różna będzie wysokość bonifikaty?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Komendant Straży Miejskiej Janusz Grzymała – zadał pytanie, czy jeżeli zamienił kilka
lat temu lokal mieszkalny, to będzie mu przysługiwała bonifikata w wysokości liczonej na
podstawie okresu zamieszkiwania w poprzednim lokalu?
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi przeczącej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 Radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 5 Radnych.
Uchwała RM Nr XVIII/349/2012 została podjęta większością głosów.
10) - w sprawie umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych
z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, iż projekt uchwały jest
przygotowany z myślą o tych lokatorach, którzy nie zawsze ze swojej winy popadli w kłopoty
finansowe np. poprzez utratę pracy, i nie są w stanie spłacić zbyt wysokiego zadłużenia.
Zaproponowane umorzenie jest szansą dla tych, którzy chcą wyjść z długów.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Sztajgli – zadał pytanie, jakie jest najwyższe zadłużenie
z tytułu czynszu i ile z tego przypada na odsetki za zwłokę?
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Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – udzielił odpowiedzi, że wysokość zadłużeń jest
bardzo różna, i o ile dobrze pamięta najwyższe zadłużenie jest na poziomie ok. 25 tys. zł, plus
15 tys. zł. odsetek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała RM Nr XVIII/350/2012 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 9
Przewodniczący RM Tadeusz Socha – przedstawił pismo I Liceum Ogólnokształcącego
w Mikołowie, z prośbą o wyrażenie zgody Rady Miejskiej na zamieszczenie herbu Mikołowa
w publikacji okolicznościowego albumu, który będzie wydany z okazji jubileuszu 90-lecia
Szkoły, i zaproponował, aby Rada taką zgodę wyraziła.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww propozycji.
Za przyjęciem głosowało 21 Radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta większością głosów.
Do pkt 10
Burmistrz Miasta Marek Balcer – przedłożył sprawozdanie z realizacji uchwał, Przekazał
następujące informacje:
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że w maju na terenie Mikołowa odbędzie
się wiele różnego rodzaju imprez. Najważniejszym wydarzeniem będzie oficjalne otwarcie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Sośniej Górze, które będzie miało miejsce 24 maja
o godzinie 13 00. Oficjalne otwarcie Ogrodu dla wszystkich mieszkańców nastąpi w niedzielę
pod nazwą „Piknik rodzinny w ogrodzie botanicznym”. Poinformował o innych
wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie m.in. o:
– rajdzie samochodowym organizowanym przez Automobil Klub Tyski, Miasto
Mikołów oraz MOSiR – 28 kwietnia,
– odpuście w Bazylice św. Wojciecha – 29 kwietnia,
– obchodach tradycyjnego Florianowego Dnia, świętowanego przez Straże Pożarne,
które odbędą się na rynku miasta w dniu 5 maja - w trakcie imprezy zostanie wręczony
sztandar dla OSP Mikołów z okazji 125-lecia istnienia.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – poinformował, że:
– 26 maja obchodzony będzie jubileusz 200-lecia Kamionki oraz 85-lecie Straży
Pożarnej,
– 1 czerwca zorganizowany zostanie przez MOSiR i MDK Dzień Dziecka,
– 2 czerwca w Mokrem również zostanie zorganizowany Dzień Dziecka, z kolei w
Paniowach tego samego dnia odbędzie się festyn rodzinny z okazji jubileuszu 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ponadto poinformował, że informacje o wszystkich imprezach będą na plakatach, które
zostaną rozwieszone w całym mieście.
Burmistrz Miasta Marek Balcer – poinformował, że:
– w czerwcu w miejscowości Dębina pod Żorami odbędzie się coroczne strzelanie
Bractwa Kurkowego,
– 19 maja rozpoczną się Mikołowskie Dni Muzyki – w repertuarze m.in. występ
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Krzesimira Dębskiego – znanego artysty muzyki poważnej, rozrywkowej, a przede wszystkim
filmowej. Wyraził nadzieję, że koncert ten zainteresuje szeroką rzeszę publiczności.
– 16 maja w Rzymie w Instytucie Polskim zorganizowany zostanie dzień poświęcony
miastu Mikołów oraz twórczości poety Rafała Wojaczka.
Ponadto przekazał Przewodniczącemu RM sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi
załącznik do protokołu.
Do pkt 11
Radna Urszula Wieczorek-Pajonk – poinformowała, że w kwietniowym numerze Gazety
Mikołowskiej ukazał się list Pana Kornela Lichtensteina, który co prawda z urodzenia jest
mikołowianinem, jednak wyjechał za granicę i obecnie mieszka poza granicami Polski –
pomimo to napisał list w sprawie pomnika św. Wojciecha. Stwierdziła, iż listem tym obraził
wszystkich tych, którzy podpisywali listy w sprawie usytuowania pomnika św. Wojciecha na
Rynku. Wyraziła opinię, iż mógł on wyrazić swoje zdanie w tym temacie, ale nie może
używać określenia, że wszyscy ci którzy podpisali listy są „dupowaci i mają się zabrać do
innej roboty”. Napisał również, że stojący na rynku kilkadziesiąt lat temu pomnik dwóch
cesarzy, był symbolem dyktatury cesarskiej, natomiast pomnik św. Wojciecha będzie
symbolem dyktatury kościelnej. Zadała pytanie, jakie prawo ma Pan Lichtenstein, który nie
mieszka w Mikołowie, obrażać mikołowian używając tego typu słów i stwierdzeń? Wyraziła
zdziwienie, że taki list został zamieszczony w Gazecie Mikołowskiej. Poinformowała, że
zwolennicy usytuowania pomnika św. Wojciecha na Rynku, są oburzeni takimi określeniami
i takim stanowiskiem Pana Lichtensteina.
Radny Stanisław Sobek – wyraził opinię, iż należałoby Panu Lichtensteinowi odpisać,
że gdybyśmy mieli taką dyktaturę, jak wtedy kiedy stał pomnik dwóch cesarzy, to nie byłoby
źle, ponieważ Niemcy w tym czasie byli jedynym państwem socjalnym w Europie. Ponadto
poinformował, że w związku z tym, iż na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej poruszył sprawę
ul. Skłodowskiej, a jego wypowiedź została opublikowana na łamach Gazety Mikołowskiej,
kolejna grupa mieszkańców zgłosiła się do niego, aby przekazał na ręce Burmistrza Miasta
prośbę o naprawę i utwardzenie drogi, która w znacznym stopniu została wykonana w 2011
roku. Zwrócił się z prośbą o ujęcie tej naprawy w tegorocznym planie remontowym.
Przekazał pismo, którego kserokopia stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Stencel – poinformował, że przed posiedzeniem Sesji Rady Miejskiej rozdał
obecnym wizytówki Galerii An-Art, która ma swoją siedzibę w budynku przy Rynku 12,
a Komisja ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji na swoim poprzednim posiedzeniu, była
tam z wizytacją. Zachęcał Radnych do odwiedzenia tej Galerii i zobaczenia jak została
zagospodarowana jej siedziba, oraz jak w przyszłości mogłyby wyglądać budynki komunalne.
Stwierdził, że poza tym w Galerii znajduje się wiele ciekawych prac malarskich, można
również uzyskać informację o wydarzeniach kulturalnych, jakie odbywają się na terenie
miasta.
Radny Sylwester Czarnota – zwrócił się z prośbą, aby władze miasta zainteresowały się
przebiegiem budowy chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz Wyzwolenia, której
wykonawcą jest Starostwo Powiatowe.
Radna Barbara Wilkoszyńska – zwróciła się z prośbą o zabezpieczenia zaplecza pustostanu
budynku przy ul. Krakowskiej 20.
Radny Stanisław Michalski – poinformował o ogromnych zniszczeniach dróg
ul. Spółdzielczej, Starych Młynów, Szkolnej oraz bocznej drogi ul. Myśliwskiej, które są
wynikiem szkód górniczych oraz dodatkowo zniszczone przez jeżdżące po nich duże
samochody ciężarowe, w związku z pracami budowy kanalizacji.
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Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Marek Jarczyk – zaprosił wszystkich na
obchody jubileuszu 200-lecia Kamionki oraz 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, które
odbędą się 26 maja – uroczystość rozpocznie się o godzinie 1400 w Kościele św. Urbana.
Radny Dariusz Gaschi – zaprosił wszystkich na uroczystości strażackie, które rozpoczną się
mszą w kościele św. Wojciecha w dniu 5 maja. Uroczystości te połączone będą z obchodami
20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że kończą się roboty związane z budową
kanalizacji na odcinku ul. Rybnickiej, a studzienki kanalizacyjne jakie tam wykonano „wołają
o pomstę do nieba”.
Zastępca Burmistrza Adam Putkowski – zgodził się z opinią Radnego Jakubca. Wyjaśnił,
że wykonawcy postawiono wymóg poprawienia studzienki, dzięki czemu lewa strona jezdni
została już wykonana prawidłowo. Poinformował, że w sprawie chodników będą prowadzone
rozmowy z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast naprawa dróg ulic:
Skłodowskiej, Myśliwskiej, Spółdzielczej itd. prawdopodobnie zostanie wykonana dopiero
w przyszłym roku.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz Socha podziękował
za udział w obradach i ogłosił zamknięcie Sesji o godz. 19 45.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca)

(Tadeusz Socha)
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