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PROTOKÓŁ NR XXXIV/34/2017 

z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 września 2017 roku,  

która odbyła się w sali sesyjnej 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 

27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 

do ww uchwały – druk nr 1; 

- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 

29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 

do ww uchwały – druk nr 1a; 

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2; 

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3; 

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4; 

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5; 

- przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6; 

- zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7; 

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa–druk nr8; 

  9. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.  

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

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

12. Wolne głosy i wnioski.     

 

Do pkt 1 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję i 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.  
 

Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował zdjęcie z porządku obrad 

projektów uchwał w sprawie:  

- przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6; 
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- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa–druk nr8. 

 

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.    

 

Do pkt 4 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił protokół nr XXXIII/33/2017. 

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

Protokół został przyjęty przez aklamację.  

 

Do pkt 5 

 

Radny Józef Kurtycz złożył interpelację dot. remontu drogi, chodnika, rozgraniczenia osi jezdni 

i wycinki uschniętych drzew przy ul. Pszczyńskiej. 

 

Radny Henryk Czich złożył interpelację dot. modernizacji ulicy Wschodniej przy posesjach od 

nr 36 do 52.  

 

Radny Krzysztof Żur złożył interpelację dot. naprawy drogi bocznej od ul. Równoległej. 

 

Do pkt 6 

   

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odnosząc się do interpelacji radnego Kurtycza 

przypomniał, iż droga ul. Pszczyńskiej jest drogą powiatową.  

 

Do pkt 7 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby przed przystąpieniem do 

tematu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku, radni obejrzeli krótki 

film dokumentujący dożynki w sołectwie Mokre, którego prezentację przygotowała p. sołtys, radna 

Ewa Chmielorz. Podziękował wszystkim sołtysom za zorganizowanie dożynek w swoich 

sołectwach. Propozycję przyjęto przez aklamację.   

 

Radna Ewa Chmielorz zaprezentowała ww film. 

  

Przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. 

Komisje przyjęły sprawozdanie bez uwag.  

 

Ze względu na brak głosów dyskusji, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poddał 

przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 

 

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

Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów.  

   

Do pkt 8 

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przedstawił projekty uchwał: 

 

- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 

27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika 

nr 1 do ww uchwały – druk nr 1 
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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.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

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

Uchwała nr XXXIV/667/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 

29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika 

nr 1 do ww uchwały – druk nr 1a 

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.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

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

Uchwała nr XXXIV/668/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

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

- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0; 

- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 2; 

- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 1, wstrzymujących 1. 

 

Skarbnik miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała naniesienie 

poprawki w uzasadnieniu projektu wg przekazanej radnym informacji na piśmie, polegającej na 

zmianie nazwy zadania w rozdziale 70004 na: „Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – 

ETAP II” w związku ze zmianą okresu kasowej realizacji zadania (312.657,00 zł).   

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z naniesioną poprawką.  

 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 4.  

Uchwała nr XXXIV/669/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3 

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.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

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

Uchwała nr XXXIV/670/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

- nr 9 Statutowej – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

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

Uchwała nr XXXIV/671/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

- nr 9 Statutowej – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0; 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

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

Uchwała nr XXXIV/672/2017 została podjęta większością głosów.  

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przypomniał, że projekt uchwały na druku nr 6 w sprawie 

przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów został zdjęty 

z porządku obrad.  

 

- zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 3 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 XXXIV/673/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przypomniał, że projekt uchwały na druku nr 8 w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa został 

zdjęty z porządku obrad.  

 

Do pkt 9 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił:  

 

1) projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa (MB) - sporządzony na 

podstawie opinii Komisji Rady Miejskiej nr 8 Rewizyjnej o bezzasadności skargi. Odczytał 

uzasadnienie. 

 

Radna Stanisława Hajduk – Bies poinformowała, iż wyrok sądu przywołany w uzasadnieniu 

dotyczy tylko jednej sprawy, a w skardze jest więcej zarzutów do których Komisja nr 8 Rewizyjna 

nie raczyła się odnieść. Oświadczyła j, że jest przeciwna takiej treści uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur oświadczył, iż komisja odniosła się 

również do innych aspektów i uznała skargę za bezzasadną.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.  

 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 1, wstrzymujących 5.   

Uchwała nr XXXIV/674/2017 została podjęta większością głosów.    
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2) projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa (skarga radnej Krystyny 

Świerkot).  
Poinformował, iż w związku z tym, że Komisja nr 8 Rewizyjna nie wypracowała stanowiska, 

a Rada Miejska ma obowiązek rozpatrzenia skargi, po przeanalizowaniu dokumentacji 

i konsultacjach z prawnikami przygotował radnym propozycję projektu uchwały – odczytał treść 

projektu wraz z uzasadnieniem. Zadał pytanie, czy radni życzą sobie przerwy w obradach w celu 

zapoznania się z przedstawionym projektem? 

Nie zgłoszono wniosku o przerwę.  

 

Radna Ewa Chmielorz zadała pytanie, dlaczego projekt uchwały otrzymali znienacka, skoro 

skarga do Komisji nr 8 Rewizyjnej wpłynęła dawno temu? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik udzielił odpowiedzi, iż radni od dawna wiedzieli, 

że nie ma stanowiska w tej sprawie. Wszystkie kluby radnych mają swoich przedstawicieli 

w Komisji nr 8 Rewizyjnej i zapewne radni byli świadomi, jaki był wynik prac komisji 

rozpatrującej tę skargę. Projekt uchwały jest wypracowanym stanowiskiem i jednocześnie 

propozycją.     

Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.   

  

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 3, wstrzymujących 3.   

Uchwała nr XXXIV/675/2017 została podjęta większością głosów.    

   

Do pkt 10 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił:  

1) pismo wraz z załączoną dokumentacją dot. planowanej budowy zakładu odzysku 

i przetwarzania odpadów w Rudzie Śl. –sprawa przekazana do Komisji Rady Miejskiej nr 1, 3, 5;  

 

2) pismo Starosty Mikołowskiego informujące o podjęciu przez Radę Powiatu apelu w sprawie 

uznania nazwanych jednostek, budowli i innych obiektów im. Jerzego Ziętka za niepodlegających 

przepisom ustawy tzw. dekomunizacyjenej – pismo przekazane do Komisji RM nr 1; 

 

3) zaproszenie Archidiecezji Katowickiej do udziału w rekolekcjach samorządowców – odczytał 

zaproszenie; 

 

4) decyzję Wojewody Śląskiego o umorzeniu postępowania nadzorczego nad uchwałą Rady 

Miejskiej Mikołowa nr XXI/626/2017 w sprawie powołania rady seniorów w Mikołowie 

w związku z podjęciem przez Radę uchwały zmieniającej; 

 

5) poinformował, iż sesja październikowa odbędzie się w sołectwie Paniowy.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska poinformowała, 

iż z radnym Henrykiem Czichem uczestniczyła w wyjeździe do parlamentu RP, zorganizowanym 

przez Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Stowarzyszenia „Powrót”. Zdała krótką relację 

z pobytu – poinformowała m.in., że oprócz zwiedzania gmachu parlamentu odbyła się bardzo 

pouczająca dla młodzieży debata na temat uzależnień i skutków używania dopalaczy, w której 

uczestniczyła młodzież oraz m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, ministerstw 

zajmujących się powyższym problemem a także Rzecznik Praw Dziecka. Młodzież wystosowała 

apel do dorosłych o zajecie się tym problemem.    

 

Radny Eugeniusz Wycisło, w imieniu przewodniczącej Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska, 

poinformował, iż wpłynęła informacja od Śląskiego Ogrodu Botanicznego, że będzie realizowany 

złożony wspólnie z innymi ogrodami botanicznymi projekt ochrony rzadkiej roślinności, polegający 

na przechowywaniu nasion roślin, którym zagraża wyginięcie, w banku nasion mikołowskiego 

ogrodu botanicznego, a następnie wysadzaniu tych nasion do środowiska naturalnego.  
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Do pkt 11 

 

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.  

 

Do pkt 12 

 

Radny Krzysztof Rogalski poinformował, iż sesja Rady Miejskiej w Paniowach odbędzie się 

w budynku OSP.   

 

Radna Ewa Chmielorz odnosząc się do postawionego na ostatniej sesji zarzutu niewywiązywania 

się z obowiązków statutowych sołectwa Mokre, odczytała i złożyła oświadczenie w tej sprawie.  

 

Radny Jan Wycisło wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o naprawę nawierzchni ulicy Rolniczej. 

 

Radny Józef Kurtycz poruszył sprawę bezpieczeństwa dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię 

w okolicach szkół. Zaproponował, aby wzorem lat ubiegłych zatrudnić osoby do przeprowadzania 

dzieci. 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, radnego Kurtycza, iż sprawę 

modernizacji ulicy Pszczyńskiej bezskutecznie monitował w Starostwie Powiatowym. Odnośnie 

zatrudnienia osób do przeprowadzania dzieci przy szkołach, poinformował, iż występowano do 

Urzędu Pracy i do CIS o skierowanie osób do takiej pracy, jednakże nikt nie chce podjąć się tego 

zadania.  

 

Przewodniczący Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Piotr Stencel 

poruszył kwestię problemów z Zarządem AKS i zadał pytanie, czy są jakieś nowe wiadomości co 

do podjętych działań w tej sprawie przez Starostwo Powiatowe? 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że nie może dojść do skutku ustalenie 

terminu spotkania ze Starostwem i omówienie tego problemu. Stwierdził, że pomimo, iż organem 

nadzoru nad AKS jest Starosta, to wszystkie problemy przekazywane są do Rady Miejskiej 

i Burmistrza. Oświadczył, iż nie jest uchybieniem to, że gmina przekazuje przyznane AKS środki 

finansowe.  

 

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 
00

. 

 

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 
(Grażyna Kozicka)                                                                           Rady Miejskiej 

                                                             

 (Katarzyna Pustułka)                                                                      

 (Michał Rupik) 


