PROTOKÓŁ NR LI/51/2022
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 21 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji nr XLIX/49/2021 oraz L/50/2021.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2022 rok,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041,
c) dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów,
d) zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8 w Mikołowie,
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury,
f) uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą
do 2022 roku”
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska przywitała
wszystkich uczestników posiedzenia, w tym zaproszonych gości: radną, przewodniczącą Komisji
Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego Julię Kloc-Kondracką oraz
odznaczonych honorowymi odznakami zasłużonych dla Województwa Śląskiego.
Otworzyła sesję. Przedstawiła porządek obrad, do którego zaproponowała zmianę polegającą
na wniesieniu do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa,
- przyjęcia stanowiska w sprawie skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
"Wymyślanka",
- stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych
nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Radny Łukasz Ryguła głosował „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
Do pkt 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała,
że Burmistrz Stanisław Piechula wystąpił do Marszałka Województwa Śląskiego o przyznanie
zasłużonym mikołowianom Odznak Honorowch za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
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Nastąpiło uroczyste wręczenie odznak.
Pani Julia Kloc-Kondracka, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, kolejno wręczyła:
- złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Śląskiego:
p. Elżbiecie Bąk
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Bąk - założycielka Klubu Seniora
„Miksen” gdzie pełniła funkcje wiceprezesa a obecnie prezesa, w 2000 roku współzałożycielka
Klubu „Super Linia” promującego zdrowy styl życia, w 2010 r. uhonorowana statuetką
Mikołowianin Roku. Osoba niezwykle skromna, pracowita, służąca pomocą w każdej sytuacji.
p. Urszuli Gibiec
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Gibiec – od 1987 pracuje społecznie
na rzecz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mikołowie, od 2012 przewodnicząca tego
Związku zrzeszającego prawie 1300 członków w 6 kołach: w Mikołowie, Mikołowie Bujakowie
i Paniowach, Orzeszu, Jaśkowicach i Zawadzie. Energicznie, profesjonalnie i z pełnym
zaangażowaniem realizuje zadania Związku pomocy członkom a także organizacji ich aktywnej
działalności. Osoba niezwykle skromna, pracowita, służąca pomocą w każdej sytuacji. Jest też
wielką skarbnicą wiedzy o mieście Mikołowie
p. Rafałowi Kwapulińskiemu
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Kwapulińskiego – pracownik Urzędu
Miejskiego w Mikołowie na stanowisku specjalista ds. współpracy z osobami
z niepełnosprawnościami związany z pracą na rzecz tego środowiska od 2002 roku. Prowadzi
Regionalne Biuro Fundacji na rzecz aktywnej rehabilitacji, w którym pełni funkcję pełnomocnika
regionu śląskiego. Od 2021 roku członek Rady osób niepełnosprawnych przy Sejmiku
Województwa Śląskiego. Promuje wiele działań ukierunkowanych na pomoc i wsparcie
mieszkańców o szczególnych potrzebach.
- srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Śląskiego:
p. Zenobii Ciszewskiej
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Ciszewskiej – w sposób niezwykle
profesjonalny, w pełni zaangażowania i bezinteresowności oraz poświecenia własnego czasu
pomaga p. Urszuli Gibiec prowadzić działalność Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Mikołowie. Osoba niezwykle skromna, pracowita, służąca pomocą w każdej sytuacji.
Nieustannie pracuje na rzecz społeczności lokalnej. Jest osobą godną naśladowania.
p. Stanisławowi Bogusławowi
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Stanisława Bogusława – jest
krótkofalowcem od 1984. Działalność Klubu Krótkofalowców to nie tylko hobby Pana Stanisława,
ale też bardzo ważna praca na rzecz społeczności lokalnej. Przez wiele lat Pan Stanisław jako
Prezes Klubu Krótkofalowców dokładał wszelkich starań, aby lokalne środowisko krótkofalowców
miało możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Efektem tych działań jest zaangażowanie
członków Klubu w różnego rodzaju wydarzenia i aktywności. Prowadzi warsztaty techniczne,
wszelkiego rodzaju gry terenowe, radiozloty na Sośniej Górze. Mikołowski Klub Krótkofalowców
liczy obecnie około 50 członków reprezentujących różne grupy wiekowe.
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p. Antoniemu Kuźnikowi
Burmistrz Stanisław Piechula przedstawił działalność p. Antoniego Kuźnika – najpierw z wielkim
zaangażowaniem kontynuował wieloletnią działalność sportową w Amatorskim Klubie Sportowym
AKS Mikołów – od najmłodszych lat jako zawodnik w drużynie „trampkarzy”, 17 lat jako czynny
zawodnik pierwszej drużyny (klasa A), po zakończeniu kariery zawodniczej jako spiker zawodów.
Od roku 2017 roku należy do Polskiego Klubu Krótkofalowców jako Komendant grupy
„Nieprofesjonalnej Łączności Zastępczej” Sztabu Antykryzysowego przy Starostwie Powiatowym
w Mikołowie. Wyróżniony za ofiarną pomoc podczas akcji związanej z wielodniowym gaszeniem
pożaru w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej polegającą na zapewnieniu łączności oraz dostarczaniu
produktów spożywczych, lekarstw, a także zapewnieniu serwisu pojazdów pożarniczych.
Pani Julia Kloc-Kondracka podziękowała Burmistrzowi za zaproszenie na tę uroczystość.
Pogratulowała efektywnego rozwoju miasta Mikołowa. Przekazała pozdrowienia od Marszałka
Jakuba Chełstowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Pogratulowała
odznaczonym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska pogratulowała
odznaczonym i podziękowała za to, że taka uroczystość mogła odbyć się na sesji Rady Miejskiej
Mikołowa.
Następnie, w imieniu odznaczonych głos zabrała p. Urszula Gibiec, która podziękowała
Burmistrzowi za docenienie ich działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz Marszałkowi
Województwa Śląskiego za przyznanie odznaczeń.
Burmistrz Stanisław Piechula pogratulował odznaczonym i podziękował za działalność na rzecz
społeczności lokalnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska ogłosiła 10 minut
przerwy, po której wznowiła obrady.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, iż zaplanowany
na dzisiejszą sesję temat – zatwierdzenie symboli Mikołowa i rozpoczęcie jubileuszowego roku
800-lecia Mikołowa – został zniesiony z obrad na wniosek Burmistrza, ze względu na kolejne
zastrzeżenia Komisji Heraldycznej, a przez to nadal niezakończoną procedurę ustanowienia herbu
Mikołowa.
Burmistrz Stanisław Piechula krótko przedstawił historię miasta Mikołowa. Przypomniał,
że Mikołów istnieje od ponad 800 lat, gdyż tyle minęło lat od najstarszej, udokumentowanej
wzmianki o Mikołowie, co dowodzi, że już 800 lat temu istniała tu znana i funkcjonująca osada.
Obchody 800-lecia przypadły w okresie bardzo trudnym zdrowotnie, ekonomicznie
i skomplikowanym politycznie, co komplikuje normalne funkcjonowanie i przygotowanie
obchodów, jednakże wyraził nadzieję, że będzie to wspaniały, ekscytujący i niezapomniany rok.
Poinformował, że z przyczyn niezależnych nie udało się zrealizować planu podjęcia na pierwszej
sesji w roku jubileuszowym uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia herbu, sztandaru
i pozostałych znaków miasta pomimo, iż od 13 lat trwają starania o ustanowienie tych symboli.
Wyraził nadzieję, że na jednej z najbliższych sesji będzie możliwość podjęcia takiej uchwały.
Poinformował, że ze względów epidemiologicznych odwołano zaplanowany bal 800-lecia.
Przedstawił zaplanowane imprezy i wydarzenia jubileuszowe:
- 25 – 26 czerwca obchody Dni Mikołowa ze szczególnym programem w związku z trwającym
jubileuszem;
- w dniach 23 marca do 14 maja 30. Mikołowskie Dni Muzyki, w ramach których planowanych jest
14 koncertów;
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- w dniach 16 – 17 września 30-lecie Impresji Mikołowskich - wernisaż wraz z koncertem;
- wydarzenia sportowe: Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Mistrzostwa Polski Juniorów
w akrobatyce sportowej, VIII Otwarty Puchar Europy Kong Sao, VI Międzynarodowy wyścig
w kolarstwie przełajowym, jak również organizowany po raz pierwszy Armagedon oraz Rodzinna
Impreza Biegowa "Biegamy na 800-lecie Mikołowa" oraz po rocznej przerwie Rajd Śląska;
- publikacje historyczne: niebawem do druku trafi „Album starych pocztówek z Mikołowa”
opracowany przez Piotra Grodeckiego przy współpracy z Mikołowskim Towarzystwem
Historycznym. Dla najmłodszych „Mikołaj i tajemnica liczby 1222” autorstwa Marii LipokBierwiaczonek i Agaty Dawidko oraz Komiksowa Historia Miasta, której twórcami są Sławomir
Fudala i Jacek Zygmunt. Nakładem Instytutu Mikołowskiego ukażą się między innymi: książka
historyczna Ryszarda Szendzielarza „Mikołowskie fakty i mity" oraz Antologia Poetów
Mikołowskich, Miejska Biblioteka Publiczna wznowiła wydanie książki A. Halora „Legendy
i podania mikołowskie”. Koleją ciekawą publikacją jest najbardziej i najdłużej wyczekiwane dzieło
„Monografia historyczna 1222 – 2022” napisana przez 15 autorów pod redakcją Profesorów
Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Sperki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego - zaprosił
wszystkich, którzy zechcą poznać autorów i genezę powstania monografii do Placówki Muzealnej
w dniu 3 lutego na godz. 1700;
- wydarzenia historyczne: w połowie lutego w Placówce Muzealnej odbędzie się wernisaż wystawy
poświęconej historii Mikołowa, w ramach której dostępna będzie kopia dokumentu z 1222 roku,
dającego podstawę do świętowania 800-lecia Mikołowa. 27 lipca zaplanowano uczczenie 475.
rocznicy nadania w dniu 27 lipca 1547 roku przez właściciela ziemi pszczyńskiej Jana Turzo,
Mikołowowi praw miejskich;
- 13 maja w rocznicę śmierci Rafała Wojaczka, podczas rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Rafała Wojaczka zostanie odsłonięta ławeczka z postacią poety;
- 14 maja będzie odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszego polskiego burmistrza Mikołowa
Wojciecha Rybickiego;
- upamiętniając historię kozich targów odbywających się niegdyś na mikołowskim rynku,
zaplanowane jest odsłonięcie figur rodziny kóz przy mikołowskiej fontannie;
- planowane jest ustawienie rycerza w lśniącej zbroi;
- wiele wydarzeń i konkursów będzie organizowanych przez szkoły, przedszkola, kluby
i stowarzyszenia oraz miejskie jednostki kulturalne i sportowe.
Ponadto poinformował, iż na każdej sesji w ramach comiesięcznych informacji burmistrza będzie
przypominał o najbliższych wydarzeniach i zachęcał do udziału. Przypomniał, że wszystkie
wydarzenia są stale zamieszczane i aktualizowane na stronie www.kalendarz.mikolow.eu
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła protokoły sesji
nr XLIX/49/2021 oraz L/50/2021. Poinformowała, iż do protokołów nie wniesiono żadnych uwag
ani zmian.
Protokoły zostały przyjęte.
Do pkt 5
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, ze komisje Rady Miejskiej
Mikołowa złożyły swoje sprawozdania do materiałów dzisiejszej sesji.
Sprawozdania zostały przyjęte bez uwag.
Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2022 rok
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3;
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- nr 5 ds. Ochrony Środowiska w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr LI/491/2022 została podjęta większością głosów.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041 (druk skorygowany)
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0. Komisja opiniowała przedłożony radnym skorygowany druk projektu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr LI/492/2022 została podjęta większością głosów.
c) dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikającej z taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- nr 2 ds. Budżetu w głosowaniu: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radna Stanisława Hajduk-Bies zadała pytanie o dotychczasową wysokość dopłaty.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel udzielił odpowiedzi, że dotychczas była to stawka 3 zł
dopłaty do 1 m3.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 3, wstrzymujących 1.
Uchwała nr LI/493/2022 została podjęta większością głosów.
d) zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8 w Mikołowie
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały był
omówiony przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – Komisja nie zajęła stanowiska.
Radna Stanisława Hajduk-Bies poinformowała, iż jej zdaniem zamiar likwidacji przedszkola jest
nieporozumieniem ze względu na to, że przedszkole ma pełne obłożenie, rodzice nie zgłaszają
zastrzeżeń co do warunków lokalowych, a wręcz walczą o utrzymanie tej placówki, czego
dowodem jest pismo skierowane do przewodniczącej Rady, jest dobrze wyposażone, jest ogródek,
placówka znajduje się w dogodnym dla dzieci i rodziców miejscu. Stwierdziła, że uzasadnienie
projektu przeczy faktom. Ponadto rodzice nie zostali poinformowani o planach likwidacji
a dowiedzieli się o tym fakcie przypadkowo.
Przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych Ewelina Kukla poinformowała, że komisja nie
wydała opinii ze względu na to, iż zaplanowano spotkanie z rodzicami w celu przedstawienia im
warunków nowego lokalu w obiekcie SP nr 10, do którego planowane jest przeniesienie tego
przedszkola. Spotkanie odbyło się i rodzice obecni wyrazili pozytywne opinie. Przypomniała,
że przedmiotowa uchwała nie jest jeszcze decyzją o likwidacji, a wszczęciem procedury, gdyż
stanowisko w tej sprawie musi wydać Kuratorium Oświaty.
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Radna Grażyna Ostafin zaproponowała, aby przedstawić radnym koszty utrzymania obecnej
placówki oraz planowanej w nowym obiekcie.
Przedstawicielka rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 8 odczytała pismo
rodziców wyrażających niezadowolenie z planów likwidacji placówki.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska potwierdziła, że komisja nie zajęła
stanowiska ze względu na brak wcześniejszej dyskusji z rodzicami i pracownikami Przedszkola,
o co zabiegała. Przypomniała, że wnioskodawcą projektu jest Burmistrz Mikołowa.
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała-Długosz przekazała następujące informacje:
- likwidacja placówki nie zmniejszy liczby miejsc w przedszkolach, ponieważ procedura polega na
przeniesieniu istniejącego przedszkola do innej placówki. Przypomniała, że wszystkie chętne dzieci
z Mikołowa mają zapewnione miejsca w przedszkolach;
- rodzice i personel wiedzieli o zamiarze przeniesienia placówki – od roku na spotkaniach
z p. dyrektor poruszany był ten zamiar, a rodzice obecni na spotkaniu w SP 10 potwierdzili, że taka
informacja do nich dotarła;
- planowane przeniesienie placówki do lokalu o dużo wyższym standardzie świadczy o trosce
o dobro i bezpieczeństwo dzieci;
- plac zabaw oraz zielona strefa dla dzieci 5-6 letnich będzie urządzony obok obiektu pomiędzy
os. Słowackiego a boiskiem Orlik;
- odnośnie stresu, o który obawiają się rodzice, stwierdziła, iż nie należy się tego obawiać, gdyż
dzieci szybko się aklimatyzują, a wykwalifikowany personel zadba o to, aby dzieci polubiły to
miejsce;
- przedstawiony projekt jest intencyjny a decyzja będzie uzależniona od opinii kuratorium;
- przypomniała, iż w SP 10 była już urządzona placówka Przedszkola nr 11, którego obiekt był
modernizowany i nie było żadnych skarg ani zastrzeżeń do panujących tam warunków lokalowych.
W dalszej części dyskusji głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Grażyna Ostafin,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radny Michał Rupik,
- Przedstawicielka rodziców,
- radny Michał Rupik,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska,
- naczelnik Wydziału Oświaty Jarosława Bizoń,
- przewodnicząca Komisji Nr 6 ds. Społecznych Ewelina Kukla,
- przedstawicielka rodziców,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska,
- zastępca Burmistrza Iwona Spychała-Długosz.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 4, wstrzymujących 2.
Uchwała nr LI/494/2022 została podjęta większością głosów.
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta w głosowaniu: za 5 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 2.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr LI/495/2022 została podjęta jednogłośnie.
f) uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą
do 2022 roku”
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w głosowaniu: za 8
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Radny Adam Zawiszowski poruszył kwestię możliwości pozyskiwania środków na rewitalizację
obiektów gminnych, nawiązując do niedawnego zbycia nieruchomości przy Rynku 3, bez
konieczności pozbywania się zasobów. Zapytał, czy Gmina Mikołów również miałaby możliwość
pozyskania dofinansowania, gdyby nie zbyła tej nieruchomości?
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel udzielił odpowiedzi, że właściciel nieruchomości przy
Rynku 3 wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinasowanie rewitalizacji. Z takim
wnioskiem Gmina też mogłaby wystąpić, ale pozyskanie takich środków jest pożyczką, wprawdzie
nieoprocentowaną, ale zwrotną w 100% co byłoby dodatkowym obciążeniem budżetu Gminy.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr LI/496/2022 została podjęta większością głosów.
g) przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia
2021r. w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr LI/497/2022 została podjęta jednogłośnie.
h) przyjęcia stanowiska w sprawie skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
"Wymyślanka"
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 5.
Uchwała nr LI/498/2022 została podjęta większością głosów.
i) stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu
proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego
Radna Ewa Chmielorz zaprosiła wszystkich do udziału w zgromadzeniu publicznym w dniu
29 stycznia br. o godz. 10:00 przy skrzyżowaniu ulicy Lipcowej z DK81, w celu wyrażenia
sprzeciwu wobec planowanemu przebiegowi linii 170 przez teren Mikołowa w ramach inwestycji
CPK. Protest zorganizowali mieszkańcy sołectwa Mokre. Odczytała stanowisko mieszkańców
sołectwa Mokre w tej sprawie. Zaprosiła również do udziału w konsultacjach społecznych, które
odbędą się w dniu 1 lutego br. o 17:00 w hali MOSiR, a także zachęciła do wypełniania formularzy
konsultacyjnych w tej sprawie.
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Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radny Adam Zawiszowski,
- radny Michał Rupik,
- radna Stanisława Hajduk-Bies,
- radny Michał Rupik,
- zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- radna Ewa Chmielorz,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 3.
Uchwała nr LI/499/2022 została podjęta większością głosów.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
1) oddała głos kierownikowi Centrum Integracji Społecznej Danielowi Melerowiczowi, który
poinformował, iż razem z pracownikami i uczestnikami Centrum Integracji Społecznej,
włączając się czynnie w obchody jubileuszu 800-lecia Mikołowa, w pracowni rękodzieła
wykonali jubileuszowe zegary i wręczył je Burmistrzowi i Przewodniczącej Rady;
2) przedstawiła radcę prawnego Annę Matan-Nowicką, która w br. będzie obsługiwała Radę
Miejską pod względem prawym;
3) poinformowała, że wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
- możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Miasta
Mikołów – opinia pozytywna,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołów wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań – opinia pozytywna.
Do pkt 8
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż:
- sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przekazane,
- wszystkie ważniejsze wydarzenia znajdują się w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta.
Do pkt 9
Radna Aneta Esnekier złożyła interpelację w sprawie nadania nazwy placowi zabaw przy
ul. Konopnickiej w Mikołowie oraz zwiększenia potencjału tego placu poprzez usytuowanie na jego
terenie plenerowej biblioteczki.
Radna Ewa Chmielorz złożyła interpelacje w sprawie:
- oświetlenia drogowego przy ul. Wojska Polskiego,
- przeglądu hydrantów na terenie Gminy Mikołów.
Radny Michał Rupik, w imieniu mieszkańców zadał pytanie, na jakim etapie jest
termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60?
Do pkt 10
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował odnośnie interpelacji w sprawie oświetlenia
drogowego przy ul. Wojska Polskiego, że prześle zapytanie do Starostwa Powiatowego. Wspomniał
o modernizacji oświetlenia przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową z tzw. funduszu norweskiego.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że wpłynęły informacje
dotyczące interpelacji z poprzednich sesji:
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- radnego Krzysztofa Jakubca w sprawie negocjacji z GDDKiA w sprawie montażu sygnalizacji
świetlnej w ciągu drogi DK 81 w rejonie Mikołów Młyn;
- radnej Martyny Centkowskiej-Strzelczyk w sprawie dewastacji ekranów dźwiękochłonnych
i elementów pasa drogi w rejonie skrzyżowania DK 81 i DK 44.
Do pkt 11
Radna Grażyna Ostafin zadała pytanie, czy jest planowane doświetlenie przejścia dla pieszych
przy ul. Św. Wojciecha przy starym kościele?
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel przypomniał, że temat już był omawiany radnej na
posiedzeniu Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta. Ponownie poinformował, że kolejno
doświetlane są przejęcia dla pieszych na podstawie audytu przeprowadzonego wspólnie z Komendą
Policji. Poinformował, iż wykonano już to zadanie przy pl. 750-lecia, Miarki, Wyzwolenia
i Katowickiej przy SP nr 5. Sukcesywnie w miarę środków przejścia będą doświetlane. Złożono też
wniosek o dofinasowanie jednego przejścia ze środków funduszu samorządowego. W kolejności
będą doświetlane przejścia przy skrzyżowaniu ul. Okrzei i św. Wojciecha oraz przy naleśnikarni,
następnie Okrzei i Wyszyńskiego.
Radny Jan Przewoźnik poruszył temat osłonowych form pomocy rządowych dla osób
o najniższych dochodach tzn. tarczy antyinflacyjnej oraz dodatków osłonowych. Omówił pokrótce
wysokości i zasady pozyskania takich pomocy.
Radna Ewa Chmielorz:
- poprosiła, aby Referat Ochrony Środowiska przyspieszył procedurę przystąpienia
do wyczyszczenia i wycięcia krzewów z terenu dawnego Kółka Rolniczego,
- w imieniu mieszkańców ostatniego domu przy ul. Krętej poinformowała, że ich posesja jest
zalewana dużą ilością wody spływającej z gminnej działki drogowej – sprawa była już zgłaszana do
Urzędu Miasta.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca
Rady Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji ok. godz. 1815.
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. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej –
link: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/141/rada-miejska-mikolowa.htm
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
(Katarzyna Pustułka)
(Monika Graca-Kierzkowska)
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