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PROTOKÓŁ NR XLI/41/2018 

 

z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 roku,  
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15 

 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej  
Obecnych 21 radnych. 

 

Porządek obrad 
 

Otwarcie sesji –   
1. Stwierdzenie prawomocności sesji.    
2. Wybór sekretarzy. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Interpelacje radnych.  
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza 
Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów – druk nr 1;. 
- podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania – druk nr 2; 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego 
jako Gniotek (druk oznaczony nr 12 na poprzedniej sesji). 
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa. 
8. Informacje Burmistrza Mikołowa.  
9. Wolne głosy i wnioski.   
 
Do pkt 1 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik - otworzył sesję, przywitał wszystkich 
przybyłych. Stwierdził prawomocność obrad.  
 

Do pkt 2 
 

Wyznaczono sekretarzy:  
Radnego Eugeniusza Wycisło, który wyraził zgodę.  
Radnego Krzysztofa Żura, który wyraził zgodę.  
 

Sekretarze zostali przyjęci przez aklamację. 
 

Do pkt 3 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - przedstawił porządek obrad.  
 

Burmistrz Miasta Stanisław Piechula zaproponował zdjąć z porządku obrad projekt uchwały 
w  prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, 
określonego jako Gniotek, uzasadniając tym, że na ostatnim posiedzeniu Komisji nr 4 ds. Rozwoju 
Miasta bardzo liczni mieszkańcy złożyli swoje uwagi i opinie, a nie było czasu na przeanalizowanie 
tych kwestii. Zaproponował, aby procedowanie tego projektu uchwały przesunąć na jedną 
z następnych sesji.   
 
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wniesienie  
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze w wyborach do 
Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 1a. 
 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, wraz z zaproponowanymi zmianami.   
 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.    
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Do pkt 4 
 

Radny Józef Kurtycz złożył interpelację w sprawie remontu schodów do siedziby Poczty Polskiej 
przy ul. Jana Pawła II. 
 
Do pkt 5 
 

Brak.   
 

Do pkt 6 
 

Przewodniczący Rady Michał Rupik  kolejno przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
 

- wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej 
Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów – druk nr 1; 
 
Radna Stanisława Hajduk zadała pytania, czy możliwa jest zmiana właściwości terytorialnej 
Komisarza Wyborczego, czy podjęta procedura jest właściwa i w jakim celu chcemy zabiegać 
o zmianę? 
 
Przewodniczący Rady Michał Rupik udzielił odpowiedzi, że właściwość Komisarza Wyborczego 
w Bielsku – Białej jest uciążliwa dla mieszkańców naszego regionu, chociażby ze względu na 
odległość oraz trudny dojazd. Takie uchwały podejmują też inne gminy powiatu mikołowskiego.  
 
Radca Prawny Anna Wierzbica poinformowała, że proponowana uchwała jest intencyjna i jest 
formą apelu, odezwy – o czym przesądza podstawa prawna.        
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 1.  
Uchwała nr XLI/762/2018 została podjęta większością głosów.  
 
- podziału miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 1a. 
 
Burmistrz Miasta Stanisław Piechula odczytał pismo, jakie skierował do mieszkańców miasta, 
jako odniesienie do skargi na podjętą w trakcie ostatniej sesji uchwałę w tym temacie.      
 
Radny Krzysztof Jakubiec zadał pytanie, czy w szpitalach będą punkty do głosowania? 
 
Kierownik Biura Promocji Anna Olszynka udzieliła odpowiedzi, że stałe obwody głosowania 
będą przedmiotem procedowania następnego projektu uchwały, a dodatkowe obwody w szpitalach 
będą uchwalone odrębnie.    
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 1, wstrzymujących – 2.  
Uchwała nr XLI/763/2018 została podjęta większością głosów.  
 
- podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania – druk nr 2; 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 1.  
Uchwała nr XLI/764/2018 została podjęta większością głosów.  
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Do pkt 7 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik: 
1) przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczenia majątkowego; 
2) poinformował, iż wpłynęło kilka pism mieszkańców w sprawie projektu zmiany planu 
zagospodarowania dla Gniotka; 
3) poinformował, że 21 marca br. została wysłana skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach dot. skargi na statut miasta Mikołowa; 
4)  poinformował, że 27 marca br. wpłynęło do rady sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 
rok, które zostało przekazane do komisji; 
5) przypomniał, że Komisja nr ds. Społecznych pracuje nad regulacjami w zakresie ograniczenia 
dostępu do alkoholu na terenie miasta – poprosił radnych o aktywny udział w tych pracach; 
6) poinformował, że wpłynęło pismo informacja Burmistrza o naliczaniu opłat planistycznych 
w 2017 roku; 
7) poinformował, że wpłynęło sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok – przekazane do Komisji nr 3 ds. Gospodarki 
Miejskiej.   
 
Do pkt 8 

 

Brak 
  
Do pkt 9 
 

Radna Ewa Chmielorz wspomniała, iż w piśmie Przewodniczącego Rady skierowanym do 
sołectwa Mokre w sprawie zmiany statutów Mokrego i Śmiłowic i udziału w konsultacjach 
dotyczących wyłączenia niektórych ulic z sołectwa Mokre i przyłączenie ich do tzw. Dzielnicy 
Goja. Poinformowała, że nie ma w mieście dzielnicy Goj.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik stwierdził, iż nazwa części miasta Goj jest nazwą 
powszechnie używaną, podobnie jak dzielnica Gniotek czy Gronie.   
 
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Miejskiej podziękował za udział w obradach i ogłosił zamknięcie sesji o godz. 17 20. 
 

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 
urzędu: sesja.mikolow.eu  
 
Protokołowały: 

Przewodniczący  
(Katarzyna Pustułka)                                                                   Rady Miejskiej 

                                                             
(Grażyna Kozicka)                                                                      

    (Michał Rupik) 


