PROTOKÓŁ NR 19/2016
z posiedzenia Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się dnia 27 czerwca 2016 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mikołowie
Obecnych 8 członków Komisji (na 9 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza wykonania budżetu miasta Mikołów za 2015 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, Wiceprzewodniczącą RM Barbarę Wilkoszyńską, Radnego Henryka Czicha,
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, Zastępcę
Burmistrza Bogdana Uliasza, Skarbnika Miasta Danutę Jasińską-Gdaniec oraz Zastępcę
Kierownika Biura Burmistrzów Aleksandrę Czech. Stwierdził prawomocność oraz
przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 18/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 18/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 106/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dokonuje
się zwiększenia planu wydatków o kwotę 798 511,93 zł w celu zabezpieczenia środków
finansowych w:
- Dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 17 285,93 zł,
- Dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę 282 200,00 zł,
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 100 000,00 zł,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 100 000,00 zł,
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 49 680,00 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 71 646,0 zł.

Źródłem pokrycia ww. wydatków są: dochody z tytułu dotacji środków europejskich
(419 485,93 zł), dochody z tytułu zwrot dotacji z 2015 roku (177 700,00 zł), dochody z tytułu
dotacji WFOŚiGW (49 680,00 zł), dochody z tytułu dotacji NFOŚiGW (51 646,00 zł) oraz
dochody z tytułu dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (100 000,00 zł).
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat.
Szczegółowo przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów (załącznik nr 1):
- w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa
się dochody o kwotę 177 700,00 zł z tytułu zwrotu dotacji (rozliczenie komunikacji miejskich
z 2015 roku);
- w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa
się dochody o kwotę 137 285,93 zł z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich
w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Przebudowa
układu komunikacyjnego Kamionka”;
- w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa
się dochody o kwotę 282 200,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Województwa
Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie i rozwój cyfrowych
usług publicznych RPO WSL na lata 2014 – 2020;
- w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się
dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na realizację projekt pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym –
animacja, edukacja, aktywacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja
2016”;
- w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także młodzieży zwiększa się dochody
o kwotę 49 680,00 zł tytułem dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów
śródrocznych w ramach „Zielonej Szkoły”;
- w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 –
Gospodarka odpadami zwiększa się dochody o kwotę 51 646,00 zł tytułem dotacji celowej
NFOŚiGW na sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest.
Szczegółowo przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w planie wydatków (załącznik nr 2):
- w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa
się wydatki o kwotę 17 285,93 zł z przeznaczeniem na: remont zdewastowanych wiat
przystankowych (5 585,93 zł) oraz uzupełnienie środków finansowych w zadaniu
inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha
do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu
ul. Katowickiej (11 700,00 zł);
- w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa
się wydatki o kwotę 282 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wirtualny Urząd – system
elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów”;
- w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się
wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków
finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji
elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej nr 3”;
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- w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się
wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe horyzonty
aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz
zmniejszenia wykluczenia społecznego”;
- w Dziale 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa
się wydatki o kwotę 49 680,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne w ramach
„Zielonej Szkoły”;
- w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o łączną
kwotę 71 646,00 zł, która obejmuje: w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększenie
wydatków o kwotę 51 646,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy
Mikołów – etap I” oraz w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie
wydatków o kwotę 20 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych
na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 4 od strony
ul. Świerkowej od ul. Katowickiej”;
- w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 177 700,00 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK Mikołów (brakujące środki
finansowe na organizację Mikołowskich Dni Muzyki).
Wspomniała o dokonanych przeniesieniach planu wydatków pomiędzy działami na łączną
kwotę 950 326,00 zł:
- w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa, Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza
się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności
na zabezpieczenie wydatków w Dziale 700, Rozdział 70005;
- w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu
ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków finansowych
na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych;
W Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 116 826,00 zł (oszczędności z wpływu dotacji na zadania, które
zabezpieczono ze środków własnych w projekcie budżetu na rok 2016) z przeznaczeniem
na uzupełnienie niezbędnych środków na potrzeby oświaty;
- w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł tytułem konieczności
zabezpieczenia środków finansowych na opłaty sądowe i dokumentacją geodezyjną oraz
na wypłaty odszkodowań przy regulacji spraw własnościowych pod drogi gminne;
- w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się
plan wydatków o kwotę 91 826,00 zł tytułem konieczności zabezpieczenia środków
finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4;
- w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan
wydatków o kwotę 25 000,00 zł tytułem konieczności zabezpieczenia środków finansowych
na malowanie Przedszkola nr 6;
- w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 –
Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w związku
z koniecznością uzupełnienia niedoboru zaplanowanych środków finansowych na usług
związane z odbiorem odpadów komunalnych.
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Poinformowała o zmianach, jakie zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Mikołowa
w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 3):
- przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 700,
Rozdział 70004;
- przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926,
Rozdział 92601;
- utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdział 926 pn. „Zakup bramek dla
LKS 45 Bujaków – ul. Szkolna 1 A” na kwotę 4 600,00 zł;
- utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801, Rozdział 80101 pn. „Remont kapitalny
podłóg budynku Szkoły Podstawowej na 5” na kwotę 61 400,00 zł;
- utworzeniu zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdział 80110 pn. „Remont kapitalny
posadzki części budynku Gimnazjum nr 1” na kwotę 182 000,00 zł;
- przesunięcie środków finansowych w kwocie 500,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
w Dziale 926, Rozdział 92601;
- przesunięcie środków finansowych w Dziale 600 na kwotę 14 920,00 zł;
- przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926,
Rozdział 92601;
- utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdział 85211 pn. „Zakup kserokopiarki
laserowej mono”.
Radny Michał Rupik – poruszył temat przetargu na wywóz odpadów komunalnych.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że w kwestii odpadów Mikołów
ciągle czeka na decyzję Marszałka odnośnie rejonizacji. Wyjaśnił, że gmina Mikołów
zakwalifikowana jest do rejonu Knurowa, jednak docelowo planowane jest nawiązanie
współpracy z firmą MASTER, która ma swoją siedzibę w Tychach. W związku z powyższym
Mikołów chciałby przejść z rejonu Knurowa do rejonu Tychów, jednak mając na uwadze to,
iż kończy się umowa z firmą, która wygrała poprzedni przetarg na wywóz śmieci z terenu
naszego miasta, konieczne jest ogłoszenie nowego przetargu. W ogłoszeniu przetargowym
znajdzie się zapis mówiący o tym, że jeżeli Mikołów przejdzie do rejonu Tychów to śmieci
będą musiały być wywożone do rejonu tyskiego, a nie knurowskiego jak jest do tej pory.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy przetarg ogłoszony został tylko na wywóz
odpadów?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi, że jest to przetarg i na
wywóz i na odbiór odpadów komunalnych do końca 2017 roku. Wspomniał o pomyśle
utworzenia własnej spółki, która zajmie się wywozem śmieci do firmy MASTER, jeżeli
nastąpi zmiana rejonizacji.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, czy dobrze rozumie, iż przetarg w żaden sposób nie
będzie kolidował z próbą podjęcia współpracy z firmą MASTER?
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – stwierdził, iż konieczność ogłoszenia przetargu
nastąpiła w pechowym okresie, który wynika z tego, iż w sejmie od dłuższego czasu trwają
dyskusje na temat kształtu ustawy o zamówieniach publicznych, zmianie uległy zapisy ustawy
o gospodarce odpadami, a dodatkowo pojawił się problem rejonizacji. W związku
z powyższym poświęcono bardzo dużo czasu na ułożenie odpowiedniej specyfikacji
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przetargowej, aby wszystko sprawnie przebiegło. Wspomniał, iż Urząd Miasta Mikołów
wstrzymuje się z ogłoszeniem przetargu i czeka na wejście w życie nowej ustawy
o zamówieniach publicznych.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – poruszyła temat przesunięć środków finansowych, które
zabezpieczone były na remont kładki przy ul. Katowickiej.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – wyjaśniła, że po rozstrzygnięciu przetargu
zabrakło środków finansowych na realizację jednego zadania w ramach budżetu
obywatelskiego, a mianowicie na remont alejek w zabytkowym parku w Mokrem. W związku
z powyższym „udostępniono” brakującą kwotę na realizację tego zadania z zadania remontu
kładki, a na najbliższej Sesji Rady Miejskiej środki te zostaną z powrotem uzupełnione.
Wspomniała, że całkowity koszt remontu kładki przy ul. Katowickiej to kwota około
3 mln złotych.
Radny Remigiusz Kuś – poruszył temat zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski –
Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną – Śmiłowice”.
Radny Michał Rupik – zadał pytanie, w jakiej kwocie zamknie się całościowo poprzednia
edycja budżetu obywatelskiego?
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – udzieliła odpowiedzi, że powinna się
zamknąć w kwocie 1 mln złotych.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że na ten moment jest
100 tys. złotych oszczędności, a do rozstrzygnięcia został jeszcze jeden przetarg na Gniotku.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad ww. projektem
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 106/2016 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 116/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 – 2025.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że dokonuje
się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany w wielkościach dochodów
i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz aktualizacji wykazu przedsięwzięć, zgodnie
z załącznikiem nr 2.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – omówiła temat. Poinformowała,
że wieloletnia prognoza finansowa przedstawia skorygowane wielkości, których zmiany
zostały wprowadzone w okresie międzysesyjnym oraz zmiany zgodne z zapisami projektu
uchwały nr 106/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Wspomniała o konieczności
dokonania korekty w pierwszej wersji dostarczonego druku projektu uchwały w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych związanych z planowanym
ogłoszeniem przetargu na wywóz nieczystości. Szczegółowo omówiła tę kwestię.
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Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że w wieloletniej prognozie finansowej
znajdował się zapis dotyczący budowy ulicy Łęgowej na kwotę 1 200 000,00 zł, którego
aktualnie nie ma.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że tego typu zapis znajdował
się w wieloletniej prognozie finansowej w zeszłym roku.
Radny Krzysztof Rogalski – stwierdził, iż na początku tego roku zapis ten był jeszcze
widoczny.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – stwierdziła, że zapisu tego na pewno nie ma
od momentu powstania projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok, ponieważ wszystkie
zapisy były aktualizowane o te rzeczy, które faktycznie będą robione.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – stwierdził, iż podobna sytuacja miała
miejsce z zapisem dotyczącym sali gimnastycznej na Kamionce.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec – poinformowała, że w roku budżetowym po
zadeklarowaniu wieloletniej prognozy finansowej w programie ministerialnym nie ma
możliwości usunięcia zadania.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad ww. projektem
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 4.
Projekt uchwały nr 116/2016 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował przystąpienie do omówienia
tematu analiza wykonania budżetu miasta Mikołów za 2015 rok. Poinformował,
że do Komisji wpłynęło sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2015 rok, informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2015 rok wraz z rocznym
sprawozdaniem finansowym gminy Mikołów oraz roczne sprawozdania finansowe
samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.
Przystąpiono do analizy ww. sprawozdań.
Nie wniesiono żadnych uwag, ani zapytań.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad sprawozdaniem
z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2015 rok po stronie wydatków
i dochodów w następujących działach i rozdziałach:
−
−
−

750 – Administracja publiczna,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa,
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
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−
−

757 – Obsługa długu publicznego,
758 – Różne rozliczenia.

Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymało się 3.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2015 rok po stronie
dochodów i wydatków w ww. działach większością głosów zostało zaopiniowane
pozytywnie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia gminy Mikołów za 2015 rok
oraz roczne sprawozdanie finansowe gminy Mikołów wraz z rocznym sprawozdaniem
finansowym samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przedstawił pismo Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechuli dot. odpowiedzi na wniosek z poprzedniego posiedzenia Komisji
w sprawie wskazania gruntów, na które w ubiegłym miesiącu przeznaczało się środki
finansowe w kwocie 350 000,00 zł (projekt uchwały nr 88/2016).
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu
Komisja wystąpiła z jeszcze jednym wnioskiem, który dotyczył przygotowania propozycji
przekazania w najem całego budynku przy ul. Krawczyka 21 Stowarzyszeniu Sportów
i Sztuk Walki Kong Sao w Mikołowie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że przeprowadził w tym temacie
rozmowę z radnym Sylwestrem Czarnotą, który po wysłuchaniu wszystkich argumentów
prawdopodobnie zrezygnuje z pomysłu wynajęcia całego budynku przy ul. Krawczyka 21.
Wyjaśnił, że jeżeli Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao chciałoby przejąć ten
budynek na tych samych zasadach co Stowarzyszenie Golf Park Mikołów to wiązałoby się to
zarówno z pozytywnymi aspektami takiego działania, jak i negatywnymi. Poruszył temat
kosztów utrzymania tego budynku, stwierdził, iż część kosztów można by zmniejszyć
np. koszty związane z ogrzewaniem budynku. Wyjaśnił, że biorąc pod uwagę aktualny stan
rzeczy gmina Mikołów musi ogłosić przetarg i zatrudnić firmę, która odpowiada za opalanie
budynku, jeżeli obiekt ten zostałby przejęty przez Stowarzyszenie kwestia ogrzewania
budynku może zostać rozwiązana we własnym zakresie tzw. metodą domową. W ramach
podsumowania swojej wypowiedzi poinformował członków Komisji, że propozycja
przekazania w najem całego budynku może zostać przygotowana, ale wątpi by ktokolwiek
byłby w stanie przyjąć te warunki i zgodzić się na takie rozwiązanie analizując wszystkie
koszty z tym związane.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec - zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają
jakieś inne zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.
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Do pkt 5
Radny Michał Rupik – przypomniał, że radny Sylwester Czarnota publicznie wyrażał swoje
niezadowolenie, jeżeli chodzi o budynek przy ul. Krawczyka 21, w związku z czym uważa,
iż problem ten nie powinien zostać pozostawiony bez rozwiązania. Zaproponował,
aby rozważyć możliwość przekazania tego budynku pod zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji albo przekazania go w najem Stowarzyszeniu Sportów i Sztuk Walki Kong Sao.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – krótko zrelacjonował przebieg rozmowy
z radnym Sylwestrem Czarnotą w tym temacie. Poinformował, że pan Czarnota wskazał,
które obowiązki Stowarzyszenie Kong Sao mogłoby wziąć na swoje barki, co odciążyłoby
ZGL, np. ogrzewanie budynku oraz ochrona. Stwierdził, że aby konkretnie podejść do tematu
należy wypisać wszystkie koszty, które generuje budynek przy ul. Krawczyka 21 wraz
z zaznaczeniem, które z nich Stowarzyszenie byłoby w stanie przejąć. Wspomniał,
iż przejęcie budynku przez MOSiR wygenerowałoby kolejne wydatki dla tej jednostki. Temat
pozostaje otwarty.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Jakubiec – zaproponował, aby powrócić do tematu
w momencie pojawienia się jakiś konkretnych informacji.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – stwierdziła, iż problem ten powinien zostać rozstrzygnięty
w obecności Radnego Sylwestra Czarnoty.
Radny Krzysztof Żur – nawiązał do posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Poinformował, że jego zdaniem w okolicy koryt rzecznych, gdzie bardzo szybko rozwija się
barszcz Sosnowskiego, gmina powinna pomagać właścicielom nieruchomości w oczyszczaniu
terenu z tej rośliny, aby zminimalizować zagrożenie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – stwierdził, iż całkowicie zgadza się z opinią
radnego Krzysztofa Żura w tym temacie, jednak nie ma możliwości prawnych, aby miejski
zakład wszedł na teren prywatnej nieruchomości i cokolwiek tam robił. Wspomniał o piśmie,
jakie wystosowane zostało do prywatnych właścicieli nieruchomości z informacją
o sposobach usuwania barszczu Sosnowskiego wraz z prośbą o zastosowanie się do
wskazanych porad. Wyraził ubolewanie, iż barszcz Sosnowskiego nie został wpisany na listę
roślin niebezpiecznych, co znacznie ułatwiłoby działanie w tym temacie. Wspomniał o piśmie
jakie wystosowane zostało do parlamentarzystów.
Radny Krzysztof Żur – wspomniał o czymś takim jak akcja ratowania życia. Przedstawił
stanowisko, iż w działaniu należy kierować się przede wszystkim dobrem ludzi.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że na jego prośbę właściciel gospodarstwa
rolnego pan Marek Błaszczyk wykonał opryski barszczu Sosnowskiego na całym obszarze
sołectwa Paniowy.
Radna Ewa Chmielorz – zadała pytanie, czy gmina Mikołów rozważała udzielanie dotacji
na usuwanie barszczu Sosnowskiego?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi negatywnej.
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Wiceprzewodnicząca Barbara Wilkoszyńska – poinformowała, że nie ma takiej
możliwości.
Radna Ewa Chmielorz – wyraziła opinię, iż kwestia przyznania dotacji jest zależna
od decyzji samorządu.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że jedna kwitnąca roślina barszczu
Sosnowskiego wydaje około 40 tysięcy nasion, co najlepiej przedstawia ogrom problemu.
Wspomniał, że nakrycie ściętej rośliny barszczu Sosnowskiego czarną folią jest dobrym
sposobem na trwałe jej usunięcie.
Radny Krzysztof Jakubiec – wspomniał o braku odpowiedniego wyposażenia ochotniczych
straży pożarnych, aby mogły poradzić sobie z tym problemem. Poinformował o firmach, które
specjalizują się w usuwaniu tego zagrożenia.
Radny Krzysztof Żur – ponownie poruszył sprawę występowania barszczu Sosnowskiego
w okolicy koryt rzecznych. Poruszył temat cieku Promna.
Radny Krzysztof Rogalski – poinformował, że zarządcą cieku Promna jest Śląski Zarząd
Melioracji i to on powinien usuwać barszcz Sosnowskiego w tym rejonie, ponieważ
otrzymuje dotacje z województwa na ten cel. Zasugerował, iż Burmistrz Mikołowa powinien
wystąpić w tej sprawie do Śląskiego Zarządu Melioracji.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1600.
Protokołowała

(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący
Komisji RM Nr 2

(Krzysztof Jakubiec)
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