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PROTOKÓŁ NR XXXVI/36/2017 

 

z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 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. Przyjęcie protokołu.  

5. Interpelacje radnych. 

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1; 

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2; 

- finansowego wsparcia policji w wysokości 30.000,00 – druk nr 3; 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – druk nr 4; 

- opłaty od posiadania psów na rok 2018 – druk nr 5; 

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2018– druk nr 6; 

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018– druk nr 7; 

- przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję 

ds.   rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 8; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Mikołowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie – 

druk nr 9; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 

im.Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii 

Konopnickiej w Mikołowie – druk nr 10; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 

im.Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa 

Morcinka  w Mikołowie – druk nr 11; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 

im.Jana Pawła II  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II  

w Mikołowie – druk nr 12; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 

im.Kornela Makuszyńskiego  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 

im.Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – druk nr 13; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8  

im.Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 

im.Wojciecha Korfantego w Mikołowie– druk nr 14; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 

im.Janusza Korczaka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza 

Korczaka w Mikołowie – druk nr 15; 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. 

Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika 

w Mikołowie – druk nr 16; 
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- przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018 – druk nr 17; 

- nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym 

w Mikołowie- druk nr 18; 

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mikołowa – druk 

nr 19. 

 8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. 

10. Wolne głosy i wnioski.     

 

Do pkt 1 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik otworzył sesję i przywitał 

wszystkich przybyłych oraz przewodniczącą Rady Seniorów w Mikołowie p. Janinę Sojkę, 

której pogratulował wyboru i oddal jej głos.  

 

Przewodnicząca Rady Seniorów w Mikołowie Janina Sojka poinformowała, iż będzie na 

sesjach reprezentować Radę Seniorów. Krótko przedstawiła plany działalności rady, wyraziła 

nadzieję, że współpraca z Radą Miejską będzie się dobrze układać oraz zapewniła, iż dołoży 

wszelkich starań, aby seniorzy w Mikołowie mieli się jak najlepiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik 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 Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż po rozmowie z prezydium Rady 

Miejskiej oraz w związku z wnioskiem Komisji nr 2 ds. Budżetu, wnosi o zdjęcie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018. 
Przedstawił przesłanki, które skłoniły go do przygotowania tego projektu, w tym m.in. 

zapobieżenie bezdomności i znęcaniu się poprzez czipowanie zwierząt, wysokie opłaty, jakie 

ponosi gmina za przekazywanie do schroniska błąkających się po mieście psów oraz ich 

dożywotnie utrzymanie. Poinformował, iż planowane jest wspólnie z Fundacją Pro Animals 

przeprowadzenie na terenie Mikołowa akcji dobrowolnego darmowego czipowania i poprosił 

o wsparcie tej akcji. Poprosił o wysłuchanie prezesa Fundacji Pro Animals p. Kamili 

Barteckiej, która w swoim wystąpieniu zachęcała do rozpropagowania idei czipowania psów i 

kotów, jako sprowadzonej i najskuteczniejszej metody zapobiegania ich bezdomności.  

 

Radny Eugeniusz Wycisło zadał pytanie, dlaczego projekt uchwały miałby być wycofany, 

skoro mógłby zaradzić problemowi ponoszenia kosztów przez gminę?  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przypomniał, iż taki był wniosek Komisji 

nr 2 ds. Budżetu. Zadał pytanie, czy są jakieś głosy przeciwne w tej sprawie?   
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Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podtrzymał swój wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały na druku nr 5 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018. 

 

Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, wystąpił z wnioskiem 

o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały 

nr XXXV/686/2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości 

położonych w Mikołowie – druk nr 20.      

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z ww zaproponowanymi 

zmianami.   

 

Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.    

 

Do pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił protokół nr XXXV/35/2017. 

Poinformował, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian. 

Protokół został przyjęty przez aklamację.  

 

Do pkt 5 

 

Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację dot. poszanowania niedzieli, jako dnia 

wypoczynku, w związku z niedzielnymi pracami wymiany oświetlenia ulicznego.  

 

Do pkt 6 

   

Nie było.  

 

Do pkt 7 

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik kolejno przedstawił projekty uchwał w sprawie: 

 

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  

- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2; 

- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 2. 

dla zmian w dziale 750 komisja nie zajęła stanowiska.  

 

Skarbnik miasta Danuta Jasińska Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała 

wniesienie do projektu uchwały poprawek: 

- korekty publikatora ustawy o finansach publicznych na: „t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077”, 

- zmiany w zał. nr 2, poz. 9 pkt 2 w dziele 754 § 75412 ochotnicze straże pożarne - 

polegającej na rozbiciu kwoty 15.200,00 przeznaczonej na wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań na: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 200,00” oraz 

„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  kwota 15.000,00” – wg przekazanego 

radnym dokumentu.   

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.   

 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących – 5.  

Uchwała nr XXXVI/689/2017 została podjęta większością głosów.  
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- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 2. 
  
Skarbnik miasta Danuta Jasińska Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała 

wniesienie do projektu uchwały korekty publikatora ustawy o finansach publicznych na: „t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077”, 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 5.  

Uchwała nr XXXVI/690/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- finansowego wsparcia policji w wysokości 30.000,00 – druk nr 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatorów ustawy 

o finansach publicznych na: „t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077” oraz ustawy o policji na: „t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2067”. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektami.   

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/691/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok–druk 

nr 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 7 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 1. Do projektu załączono protokół z przeprowadzonych 

konsultacji, z którego wynika, że nie zgłoszono żadnych opinii, wniosków ani uwag.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  

Uchwała nr XXXVI/692/2017 została podjęta większością głosów.  

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przypomniał, że projekt uchwały na druku 5 na 

wniosek Burmistrza został zdjęty z porządku obrad.  

 

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 – druk nr 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 1. Komisja zwróciła uwagę, że na stronie 3 załącznika znajdują 

się dwa tirety o tej samej treści.  

 

Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wykreślenie 

z treści projektu tiret drugie.  
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Radna Stanisława Hajduk – Bies zwróciła się z prośbą, aby do projektu załączać analizę 

problemu w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Izabela Konieczny poinformowała, iż dane 

statystyczne tego problemu zamieszczane są w sprawozdaniu rocznym.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.   

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/693/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018– druk nr 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 1. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/694/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję 

ds.rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 8 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. Komisja 

zaproponowała, aby dla uściślenia przed kwotą stypendium wpisać „po”; 

- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej, radna Barbra Wilkoszyńska, w imieniu 

Burmistrza, zaproponowała następujące korekty projektu: 

- przychyliła się do propozycji Komisji nr 6 ds. Społecznych, 

- w § 1 pkt 2 lit. d) wykreślić „Strzymszok Kamil”, 

- w § 1 pkt 2 lit. b) dopisać „Strzymszok Kamil”. 

Ponadto krótko omówiła prace komisji nad wnioskami o stypendia. Podziękowała 

Burmistrzowi oraz p. skarbnik za wyasygnowanie potrzebnych kwot na stypendia.  

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula podziękował komisji stypendialnej za pracę.   

 

Radny Krzysztof Jakubiec wystąpił z prośbą, aby nie ogłaszać w BIP projektu uchwały 

stypendialnej przed podjęciem uchwały.   

Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 

- Burmistrz Stanisław Piechula, 

- przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik, 

- radny Józef Kurtycz, który m.in. zaproponował, aby przy nazwiskach uczniów wskazywać 

szkołę do której stypendysta uczęszcza, 

- przewodnicząca Komisji Stypendialnej, radna Barbra Wilkoszyńska, która poinformowała, 

że uwagi i sugestie radnych będą wzięte pod uwagę podczas opracowania nowelizacji 

regulaminu przyznawania stypendiów.    

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.   

 

Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  

Uchwała nr XXXVI/695/2017 została podjęta większością głosów.  
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- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Mikołowie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w 

Mikołowie – druk nr 9 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/696/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 

im.Marii Konopnickiej w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii 

Konopnickiej w Mikołowie – druk nr 10 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/697/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 

im.Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa 

Morcinka  w Mikołowie – druk nr 11 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. Komisja zaproponowała, aby podpunkt b) załącznika otrzymał 

brzmienie: „klasy od IV do VIII dodatkowo ulice:”. 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Elżbieta Muszyńska, w imieniu Burmistrza, 

wyraziła zgodę na wniesienie takiej poprawki do projektu uchwały.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/698/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 

im.Jana Pawła II  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła 

II  w Mikołowie – druk nr 12 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. Komisja zaproponowała, aby w tytule uchwały uzupełnić 

brakującą „II” po im. Jana Pawła.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z zaproponowanym 

uzupełnieniem.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/699/2017 została podjęta jednogłośnie.   
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- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 

im.Kornela Makuszyńskiego  w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 

im.Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – druk nr 13 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/700/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8  

im.Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 

im.Wojciecha Korfantego w Mikołowie – druk nr 14 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/701/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 

im.Janusza Korczaka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Janusza 

Korczaka w Mikołowie – druk nr 15 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/702/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. 

Józefa Janika w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Józefa Janika 

w Mikołowie – druk nr 16 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/703/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018 – druk nr 17 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 6 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0. 
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Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatorów 

w  załączniku: 

- w ust. 6 - ustawy o samorządzie gminnym na: „t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875”    

- w ust. 8 pkt 9 - ustawy o finansach publicznych na: „t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077”. 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektami.    

 

Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 1.   

Uchwała nr XXXVI/704/2017 została podjęta większością głosów.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił dziesięć minut przerwy, po której 

wznowił obrady. Kolejno przedstawił dalsze projekty uchwał w sprawie: 

 

- nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom 

wewnętrznym w Mikołowie- druk nr 18 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Uchwała nr XXXVI/705/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Mikołowa – druk nr 19 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 5 radnych, 

przeciw 0, wstrzymujących 0.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 5.   

Uchwała nr XXXVI/706/2017 została podjęta większością głosów.    

 

- częściowej zmiany uchwały nr XXXV/686/2017 z dnia 24 października 2017 roku 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie – druk nr 20      

Projekt uchwały wniesiony na sesji, nie był opiniowany przez komisje.  

 

Burmistrz Mikołowa poinformował, iż w zmienianej uchwale znalazł się błąd dot. nr księgi 

wieczystej, który trzeba poprawić. 

 

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Francug uzupełniła, iż błąd 

wykryto w dniu wczorajszym podczas uzgadniania materiałów geodezyjnych, dlatego też 

projekt nie był przedstawiony komisji Rady Miejskiej.   

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.    

 

Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.   

Uchwała nr XXXVI/707/2017 została podjęta większością głosów.    
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Do pkt 8 

 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych tragicznie dwu nastoletnich dziewczynek, 

mieszkanek miasta i uczennic mikołowskich szkół podstawowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik:  

1. Przypomniał, iż na poprzedniej sesji przedstawiono propozycję poparcia budowy 

pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Poprosił Burmistrza o przedstawienie 

aktualnej sytuacji w tej sprawie. 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż sprawa jest na etapie rozeznania, 

które gminy włączyłyby się do wsparcia finansowego tej inicjatywy. Koszt budowy nie jest 

jeszcze znany. Wstępnie większe gminy zadeklarowały przekazanie na ten cel po 100 tys. zł, 

a mniejsze wielkości Mikołowa po 50 tys. Poprosił, aby Rada Miejska wyraziła swoja opinię i 

złożyła deklarację, co do wysokości wkładu finansowego na ten cel. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował następujący wniosek: 

Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań mających na celu 

realizację projektu posadowienia w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego 

w porozumieniu ze śląskimi włodarzami miast.  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.    

 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.   

   

2. Przedstawił pismo Burmistrza z prośbą o zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w 

sprawie niepodejmowania uchwały dotyczącej opłaty targowej na 2018 r. Do pisma załączone 

jest pismo handlowców targowiska w Mikołowie z prośbą o niewprowadzanie takiej opłaty. 

Poinformował, że Komisja nr 2 ds. Budżetu prośbę zaopiniowała pozytywnie. 

Zaproponował, aby Rada Miejska Mikołowa pozytywnie zaopiniowała prośbę o nie 

podejmowanie uchwały dotyczącej opłaty targowej na 2018 r. 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww propozycji. .    

 

Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.   

Propozycja została przyjęta większością głosów.  

 

3. Poinformował, że: 

- wpłynęło pismo rodziców dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w Mokrem, 

jako wniosek o budowę boiska wielofunkcyjnego w Mokrem w 2018 roku. Zaproponował, 

aby debatę na ten temat przeprowadzić na posiedzeniu właściwej komisji;  

- wpłynęło do wiadomości Rady Miejskiej pismo mieszkańców dzielnicy Reta Śmiłowicka, 

reprezentowanych przez radcę prawnego, skierowane do Burmistrza z prośbą o udzielenie 

wyjaśnień dot. zablokowania drogi gminnej ulicy Reta  Śmiłowicka; 

- z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/673/2017 Rady 

Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany nazwy osiedla J. Piłsudskiego; 

- wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie 

o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok - z prośbą o wyjaśnienia 

i ewentualne korekty niektórych oświadczeń. Korekty zostaną umieszczone na stronie BIP; 

-   wpłynęła do wiadomości Rady Miejskiej informacja nt. wskazania Sądowi Rejonowemu 

podmiotów, w których na terenie Mikołowa mogłaby być wykonywana praca społecznie 

użyteczna przez skazanych; 

- 15.11.2017 r. złożono do rady projekt budżetu na 2018 rok wraz z projektem dot. 

wieloletniej prognozy finansowej. Porosił o analizę i opnie komisji na grudniową sesję; 
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- wpłynęła informacja o podjętej przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwale w sprawie 

apelu o poparcie protestu służby zdrowia. Zaproponował złożenie ewentualnych wniosków 

w tej sprawie; 

- odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji dostępne są w Biurze Rady. 

 

Do pkt 9 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula: 

- przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, 

- poinformował, że jak zwykle wszystkie istotne informacje zostały opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta. Krótko 

omówił najważniejsze wydarzenia, 

 - zaprosił do udziału w poplenerowej wystawie Impresje Mikołowskie 2017. 

 

Do pkt 10 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż Radny Żur złożył pismo 

przekazane mu przez mieszkańca sołectwa Borowa Wieś p. Majowskiego, jako wniosek na 

sesję (dot. budowy łącznika pomiędzy ulicami Gliwicką a Malinową). Pismo zostanie 

skierowane do właściwej komisji.   

 

Sołtys Bujakowa Antoni Pucher, w imieniu mieszkańców sołectwa; 

- zaapelował, aby przed rozpoczęciem remontu drogi krajowej nr 925 zaprojektować 

ogólnospławne odwodnienie ul. Ks. Górka, 

- zaapelował o rozważenie możliwości podłączenia nieruchomości z terenu Bujakowa do sieci 

ciepłowniczej Elektrowni Łaziska. 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż wspólnie z Zakładem Inżynierii 

Miejskiej będzie przygotowana propozycja zabezpieczenia zaopatrzenia miasta w energię 

cieplną, w oparciu o rozmowy z przedsiębiorstwem energetycznym oraz w oparciu o oferty 

wykupu mikołowskiej kotłowni, która wymaga już kosztownej modernizacji. Ponadto 

poinformował, iż jest wykonany projekt na remont drogi krajowej 925 i remont ten jest nadal 

w planach remontów Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Radny Eugeniusz Wycisło poinformował, iż w środę o godz. 16 00 w Biurze Rady odbędzie 

się robocze spotkanie Komitetu Obchodów 800-lecia Mikołowa. 

 

Radna Krystyna Świerkot poinformowała, iż Sekcja Emerytów i Rencistów wspólnie 

z policją organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jednakże nie mają do 

dyspozycji potrzebnego sprzętu. Zaapelowała o wsparcie akcji zbiórki symbolicznej złotówki 

na zakup fantoma.  

 

Radna Katarzyna Siruga poinformowała, iż reprezentuje organizację pozarządową 

zajmującą się udzielaniem pierwszej pomocy i proponuje, aby skontaktować się 

mikołowskimi harcerzami, którzy mają fantoma i na pewno chętnie wypożyczą. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż pracownicy stacji 

pogotowia ratunkowego również prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 

i zapewne chętnie wezmą udział w takiej akcji. 

 

Radna Katarzyna Siruga podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcję dotyczącą 

Budżetu Obywatelskiego.  

 

Radna Stanisława Hajduk – Bies, w związku z wczorajszym tragicznym wypadkiem 

z udziałem dzieci, zaproponowała przeprowadzenie akcji zabezpieczenia wszystkich dzieci 
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w odblaski oraz uświadomienia rodzicom skutków poruszania się dzieci bez emblematów 

odblaskowych.  

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż w szkołach trwa akcja szkoleń 

dzieci nt. bezpieczeństwa, którą prowadzą pracownicy policji. Rozdawane są też przy tej 

okazji emblematy odblaskowe.      

   

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że dzieci przedszkolne 

odwiedzające ostatnio Urząd Miasta otrzymują w podarunku gadżety odblaskowe.  

 

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. 18 45. 
 

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: 

Wiceprzewodnicząca 
(Grażyna Kozicka)                                                                           Rady Miejskiej 

                                                             

 (Katarzyna Pustułka)                                                                      

 (Barbara Wilkoszyńska) 


