PROTOKÓŁ NR 23/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 17 lutego 2021 roku o godzinie 1700 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 8 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies - otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
radną Ewelinę Kuklę, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie Aleksandrę Czech. 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.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska głosowała poza systemem elektronicznym.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- projekt uchwały nr 25/2021 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 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 25/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian w dziale
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska głosowała poza systemem elektronicznym.
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie za 2020 rok
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – poinformował, że tematem wiodącym sierpniowej sesji
Rady Miejskiej Mikołowa jest sport i kultura, w związku z powyższym sprawozdanie z działalności
Miejskiego Domu Kultury za 2020 rok zostanie szczegółowo omówione na sierpniowym
posiedzeniu Komisji.
Do pkt 3
Brak.
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Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji nr 22/2021, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 22/2021 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Anna Chrapek-Budacz – poruszyła temat działalności Miejskiego Domu Kultury,
zaproponowała, aby zaprosić do Mikołowa Teatr Żelazny, aby wystawił jedną ze swoich sztuk.
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przychylił się do propozycji radnej Anny
Chrapek-Budacz, zobowiązał się do przekazania tego postulatu dyrektor MDK pani Izabeli
Paździorek-Jakubowskiej
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – nawiązując do wypowiedzi radnej Anny Chrapek-Budacz
poinformowała, że z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Domu Kultury w Mikolowie wystawiona
zostanie sztuka „Dzieła wszystkie Szekspira”.
Radny Krzysztof Żur – poruszył temat likwidowanego schronu bojowego w Śmiłowicach. Zwrócił
się z prośbą o szersze omówienie tego tematu.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że sprawa wyburzenia schronu bojowego
przy ul. Gliwickiej w Śmiłowicach jest w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
została zgłoszona do prokuratury. Wyjaśnił, że teren, na którym znajduje się schron nie jest
własnością gminy Mikołów, a obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków (konserwator dopiero
wszczął wpisanie obiektu do rejestru).
Radna Anna Chrapek-Budacz – zwróciła się z prośbą o:
- podjęcie działań mających na celu ochronę zabytkowego schronu bojowego w Śmiłowicach,
- uruchomienie procedury związanej z oświetleniem kapliczki przy ul. Wyzwolenia oraz rozważenie
możliwości zainstalowania w tym miejscu kamer monitoringu.
Radny Łukasz Ryguła – poinformował o propozycji Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego,
aby na terenie Mikołowa uruchomić szlak turystyczny, w ramach którego odbywałoby się
zwiedzanie schronu, który znajduje się pod budynkiem Starostwa Powiatowego, schronu przy
ul. Rybnickiej oraz schronu znajdującego się w Mokrem w okolicy Restauracji u Kusia. Schron
przy ul. Rybnickiej należy odkopać, natomiast schron w Mokrem znajduje się na prywatnej posesji
i należałoby podjąć rozmowy w tym temacie z właścicielami nieruchomości. Szlak turystyczny
mógłby obejmować także miejskie muzeum oraz Śląski Ogród Botaniczny.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zasugerował kontakt z pracownikiem Miejskiej
Placówki Muzealnej panem Wojciechem Szwiecem w tym temacie.
Radny Krzysztof Żur – odniósł się do tematu oświetlenia zabytkowej kapliczki przy
ul. Wyzwolenia. Przypomniał, że na grudniowym posiedzeniu Komisji główny specjalista
ds. zabytków Andrzej Gortel odradzał wykonanie oświetlenia kapliczki z obawy przed aktami
wandalizmu lub kradzieży. Sugerował, aby nie zwracać uwagi na kapliczkę w godzinach nocnych.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poparł wniosek radnej Anny Chrapek-Budacz
dotyczący oświetlenia kapliczki, stwierdził, że procedura związana z uruchomieniem oświetlenia
zajmie trochę czasu. Przypomniał, że główny specjalista ds. zabytków sugerował, aby odczekać
pewien okres czasu i mniej więcej zgra to się w czasie. Sceptycznie odniósł się do propozycji
monitoringu.
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Radny Jarosław Sworzeń – poruszył temat remontu Miejskiego Domu Kultury.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego ciągle
nie wydał ostatecznej decyzji i bada studium wykonalności gminy Mikołów. Szczegółowo
przedstawił całą sytuację. Wyraził obawę, iż nie uda się zrealizować tej inwestycji do końca 2023
roku. Stwierdził, że nie jest w stanie udzielić jakiejś konkretnej odpowiedzi w tym momencie,
jednocześnie zapewnił, iż aktualne problemy nie oznaczają, że inwestycja ta nie zostanie
zrealizowana.
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – poinformował, że w przyszłą środę odbędzie
się posiedzenie Komisji Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa w celu opiniowania wniosków
i proponowania laureatów Nagrody. W skład Komisji wchodzą poza nim, pan Wojciech Szwiec
oraz pan Krzysztof Rzeźniczek.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przypomniała, że Komisja RM nr 7 ds. Kultury, Sportu,
Informacji i Promocji również będzie opiniować proponowane Nagrody Artystyczne oraz Sportowe
Burmistrza Mikołowa.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji
podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1730.
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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