PROTOKÓŁ NR 27/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 18 sierpnia 2021 roku
o godzinie 1600 w sali sesyjnej w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy ul. K. Miarki 15
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanawiania herbu Mikołowa – temat wiodący
sesji RM.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier - otworzyła posiedzenie, przywitała członków
Komisji, radną Ewelinę Kuklę, radnego Łukasza Rygułę, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, kierownika
Biura Promocji UM Annę Olszynkę, naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem UM Małgorzatę
Francug oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech. Stwierdziła
prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – w związku z tematem wiodącym sesji – informacje
na temat aktualnego etapu procedury ustanawiania herbu Mikołowa, oddała głos kierownikowi
Biura Promocji Annie Olszynce.
Kierownik Biura Promocji UM Anna Olszynka – omówiła temat na podstawie złożonych
materiałów. Poinformowała m.in. o:
- zawarciu umowy z prof. UJ Zenonem Piechem, prof. UJ Wojciechem Drelicharzem
oraz dr hab. Barbarą Widlak, którzy we współpracy mają za zadanie opracować heraldycznie projekt
herbu, pieczęci, chorągwi, sztandaru i barw Gminy Mikołów;
- propozycji zorganizowania spotkania we wrześniu z przedstawicielami Mikołowa w celu
zaprezentowania opracowanych projektów oraz wysłuchania ewentualnych uwag.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. informacji do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- projekt uchwały nr 91/2021 w sprawie nadania nazwy ul. Orla drodze wewnętrznej
w Mikołowie
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Małgorzata Francug – omówiła temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 91/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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- projekt uchwały nr 101/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 101/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian w budżecie
w działach 750 Administracja publiczna oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa.
- projekt uchwały nr 104/2021 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Mikołowie
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – wstępnie omówiła cztery projekty uchwał dotyczące
nadania nazwy placowi położonemu w okolicy dworca oraz nadania nazw trzem mikołowskim
rondom. Poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą wyszła grupa radnych w związku ze złożoną
obietnicą względem mieszkańców. Przypomniała, że grupa mieszkańców wystąpiła z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą, niestety ze względu na uchybienia formalne ich projekty uchwał nie
mogły być procedowane. Radni skorzystali z przysługującej im inicjatywy uchwałodawczej i wystąpili
z propozycjami nazwania mikołowskich rond i placu przy Centrum Przesiadkowym zgodnie z intencją
mieszkańców.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 104/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 105/2021 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 105/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 106/2021 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie
Radny Adam Zawiszowski – poinformował, że podczas opiniowania ww. projektu uchwały wstrzyma
się od głosu, w związku ze złożonym wnioskiem Klubu Radnych PiS w sprawie rozpatrzenia
propozycji nazwania mikołowskich rond nazwiskami śląskich kompozytorów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 106/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- projekt uchwały nr 107/2021 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie
Radny Adam Zawiszowski – poinformował, że podczas opiniowania ww. projektu uchwały również
wstrzyma się od głosu, ze względu na tę samą argumentację.
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
zastępca burmistrza Mateusz Handel, radny Adam Zawiszowski oraz przewodnicząca Komisji Aneta
Esnekier.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 2 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 107/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- wniosek Klubu Radnych PiS dot. rozpatrzenia propozycji nazwania mikołowskich rond
nazwiskami śląskich kompozytorów
Radny Adam Zawiszowski – zabrał głos w imieniu swoim własnym oraz Klubu Radnych PiS.
Stwierdził, że przedstawiona propozycja jest neutralna, nie powinna budzić żadnych kontrowersji,
a dodatkowo nawiązuje do wieloletniej tradycji Mikołowa – Mikołowskich Dni Muzyki. Poprosił
o rozważenie przedstawionych propozycji. Jeżeli Rada nie podejmie tematu nazwania mikołowskich
rond nazwiskami śląskich kompozytorów to prosi, aby przedstawione propozycje wziąć pod uwagę
przy nadawaniu nazw innym ważnym dla Mikołowa miejscom. Zasugerował, aby były to miejsca
położone blisko siebie, tak aby nazewnictwo w obszarze Mikołowa było jednolite.
Radna Ewelina Kukla – poinformowała, że w 2008 roku podjęto uchwały w sprawie nadania nazw
ulic Kilara, Paderewskiego, Szpilmana, Chopina – ulice te znajdują się w Śmiłowicach.
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – stwierdziła, że można poszerzyć ten obszar poprzez
zachowanie jednolitości nazewnictwa w tym rejonie.
Radny Łukasz Ryguła – nawiązał do przedłożonych projektów uchwał w sprawie nadania nazw
mikołowskiem rondom położonym w Mikołowie. Stwierdził, że trudno znaleźć coś bardziej
neutralnego niż demokracja, czy Unia Europejska.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. wniosku do wiadomości.
- protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiłowice nr 4/2021, które odbyło się
16 lipca 2021 roku
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. protokołu do wiadomości.
- protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Bujaków nr 2/2021, które odbyło się
31 lipca 2021 roku
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. protokołu do wiadomości.
- uchwała nr 174 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwolnienia z opłat ponoszonych bezpośrednio przez ochotnicze straże pożarne
podczas zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – odniósł się do ww. uchwały.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. uchwały.
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Do pkt 4
Brak.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji nr 26/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 26/2021 został przyjęty.
Do pkt 6
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – poinformowała o:
- spotkaniach roboczych w sprawie aktualizacji Statutu Miasta, które odbyły się 29 czerwca
oraz 12 i 19 lipca 2021 roku. Propozycje radnych zostały przekazane Burmistrzowi Mikołowa
do dalszego procedowania. Podziękowała pracownikom Biura Rady Miejskiej za przygotowanie
proponowanych zmian w jasnej i czytelnej formie;
- wizytacjach siedzib wszystkich mikołowskich jednostek OSP, które odbyły się 1 lipca 2021 roku;
- młodzieżowych drużynach pożarniczych i akcji zorganizowanej w mediach społecznościowych
w dniach 2 – 8 sierpnia 2021 roku pn. „Zgaś nudę i dołącz do OSP”;
- dostosowaniu planu pracy Komisji do tematyki wiodącej poszczególnych sesji: we wrześniu
omówiona zostanie bieżąca działalność oraz dalsze plany Straży Miejskiej, w październiku
zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych, natomiast
w listopadzie tematem wiodącym będzie Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że w zapisach strategii wskazane
są konkretne terminy ewaluacji, w związku z czym będą prosić o zmianę tematyki listopadowej sesji
RM. Wyjaśnił, że pierwsze spotkanie ewaluacyjne zaplanowano na marzec/kwiecień 2022 roku.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1635
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji RM Nr 1

Monika Graca-Kierzkowska

Aneta Esnekier
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