PROTOKÓŁ NR 21/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 9 grudnia 2020 roku o godzinie 1700 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 7 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Mikołów na 2021 rok.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
5. Analiza realizacji wniosków Komisji.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies - otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
radną Ewelinę Kuklę, radną Martynę Centkowską-Strzelczyk, burmistrza Mikołowa Stanisława
Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz,
dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech oraz głównego
specjalistę ds. zabytków Andrzeja Gortela. Odczytał listę obecności, stwierdził prawomocność
oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- projekt uchwały nr 157/2020 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie
zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
Główny specjalista ds. zabytków Andrzej Gortel – omówił temat. Poinformował,
że przedmiotowa dotacja jest realizacją wniosku złożonego przez beneficjenta w 2020 roku
i jednocześnie refundacją kosztów do 50% nakładów finansowych poniesionych przez właściciela
kapliczki na prace konserwatorskie wykonane w 2020 roku. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy prac
pełnej konserwacji techniczno-estetycznej płaskorzeźby Chrystusa w Ogrójcu, która znajduje się
w kapliczce przy ul. Rymera w Mikołowie.
Radna Anna Chrapek-Budacz – wystąpiła z zapytaniem o możliwość doświetlenia kapliczki
z zewnątrz?
Główny specjalista ds. zabytków Andrzej Gortel – udzielił odpowiedzi, że w trakcie odbioru
konserwatorskiego rozważano takie rozwiązanie, jednak z obawy o bezpieczeństwo na razie
zdecydowano, aby nie zwracać na kapliczkę uwagi w godzinach nocnych. Wyjaśnił, że kapliczka
jest oświetlona światłem znajdującego się obok budynku.
Radna Anna Chrapek-Budacz – zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania
w tym miejscu monitoringu.
Radny Jarosław Sworzeń – podziękował inwestorowi oraz Urzędowi Miasta Mikołów za wspólne
działania, które umożliwiły renowację zabytkowej kapliczki.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 157/2020 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- informacja o sukcesie
nr 10 w Mikołowie

sportowym

klas

pływackich

Szkoły

Podstawowej

Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – omówił temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której głos zabrali: radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
radna Anna Chrapek-Budacz oraz zastępca burmistrza Mateusz Handel.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. informacji do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – zaproponował przystąpić do zaopiniowania projektu
budżetu miasta Mikołów na 2021 rok. Kolejno przedstawił projekty uchwał w tej sprawie.
- projekt uchwały nr 140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok
wraz z autopoprawkami
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat. Poinformował, że temat projektu budżetu
miasta Mikołów na 2021 rok zostanie całościowo omówiony na posiedzeniu Komisji RM nr 2
ds. Budżetu oraz sesji Rady Miejskiej Mikołowa. Przedstawił wprowadzone autopoprawki
do projektu uchwały nr 140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok oraz
do projektu uchwały nr 141/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2032. Zapytał, czy członkowie Komisji mają jakieś uwagi, czy zapytania do działów
budżetowych będących w kompetencjach Komisji?
Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz z autopoprawkami.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 140/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok wraz
z autopoprawkami został większością głosów zaopiniowany pozytywnie w niżej wymienionych
działach i rozdziałach.
- 630 – Turystyka,
- 750 – Administracja publiczna:
- rozdz. 750075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 – Kultura fizyczna.
- projekt uchwały nr 141/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2032
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz z autopoprawkami.
Za przyjęciem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 141/2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2032 wraz z autopoprawkami większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
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Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił plan pracy Komisji RM nr 7 ds. Kultury,
Sportu, Informacji i Promocji na 2021 rok, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Plan pracy Komisji na 2021 rok został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Brak.
Do pkt 6
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji,
do których nie wniesiono żadnych uwag ani zmian:
- protokół nr 19/2020 z 14 października 2020 roku;
- protokół nr 18/21/21/22/20/21/20/12/2020 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej
Mikołowa z 5 listopada 2020 roku.
Protokół nr 19/2020 oraz nr 18/21/21/22/20/21/20/12/2020 zostały przyjęte przez aklamację.
Do pkt 7
Radny Krzysztof Żur – poinformował o sukcesach sportowych piłkarzy KS „Burza Borowa
Wieś”. Podziękował pracownikom Urzędu Miasta Mikołów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mikołowie za tegoroczną współpracę. Zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości
postawienia na terenie Mikołowa hali balonowej.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: zastępca burmistrza Mateusz Handel,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radny Łukasz Ryguła, radny Krzysztof Żur.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą
o rozważenie możliwości otwarcia sal gimnastycznych w mikołowskich szkołach na dodatkowe
zajęcia sportowe.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że kwestia wynajmu sal w szkołach
jest niezależną decyzją dyrektora danej placówki.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radna Anna Chrapek-Budacz, radny Łukasz Ryguła
oraz radny Krzysztof Żur.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji radna Anna Chrapek-Budacz wystąpiła z zapytaniem,
na jakich zasadach odbywa się wynajem sal w szkołach, kto określa wysokość stawki oraz gdzie
wpływają środki za wynajem sal?
Z uwagi na brak głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji
podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1810.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
Monika Graca-Kierzkowska

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
Mateusz Bies
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