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PROTOKÓŁ NR XXXVII/37/2017 
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 roku,  
która odbyła się w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 17-tej  
Obecnych 20 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 planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2018 rok.    
8. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2018–2028-druk nr 1; 
9. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2018 rok, w tym:  
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej; 
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.  
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków 
radnych;  
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;  
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 – druk nr 2. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- korekty zapisu punktu 12 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr 
XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok– druk nr 3; 
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3a; 
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 4; 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.500,00) – druk nr 5;  
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (450.000,-) – druk nr 6; 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (9.000,-) – druk nr 6a; 
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (KZK GOP) – druk nr 7; 
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (MZK Tychy) – druk nr 8; 
- wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 8a; 
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 1007/56) – druk nr 9; 
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 2398/21) – druk nr 10; 
- zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021– druk nr 11; 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego 
przy ul. Sosnowej – druk nr 12; 
 - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zag. przestrzennego miasta Mikołowa– druk nr 13; 
- przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów– druk nr 14; 
- zmiany lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 15; 
- skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 16.11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.       
12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Do pkt 1 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska – otworzyła sesję 
i przywitała wszystkich przybyłych. Stwierdziła prawomocność obrad.  
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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 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła porządek 
obrad, do którego zaproponowała zmianę polegającą na wniesieniu do punktu nr 10 projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej 
Mikołowa i oznaczenie go nr 17.   
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad, wraz z zaproponowaną zmianą.     
 
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.    
 
Do pkt 4 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła Protokół 
nr XXXVI/36/2017.  
 

Do przedstawionego protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian. 
Protokół został przyjęty przez aklamację.  
 
Do pkt 5 
 
Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację w sprawie bezpieczeństwa na drogach 
miasta.  
 
Do pkt 6 
   
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, iż trwa wspólna akcja policji i urzędu 
dotycząca sprawdzenia wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta i wytypowania tych 
przejść, które trzeba poprawić. Powstaje program „bezpieczne przejście”, którego rozpoczęcie 
realizacji planuje się od wiosny.  
 
Do pkt 7 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła projekt 
planu pracy Rady Miejskiej Mikołowa, do którego zaproponowała następujące zmiany: 
- w dacie sesji 24.04.2018 r. zmienić miejsce posiedzenia na: ul. Miarki 15, 
- zmienić: planowaną datę z 26.06.2018 r. na 19.06.2018 r. oraz miejsce posiedzenia na: Borowa 
Wieś ul. Równoległa 2, 
- w dacie sesji 28.08.2018 r. dopisać dodatkowy temat: polityka senioralna,  
- zmienić planowaną datę z 25.09.2018 r. na 18.09.2018 r. 
- w dacie 23.01.2018 r. wykreślić temat: inwestycje planowane do realizacji w 2018 r. 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2018 r. wraz z ww 
zmianami.  
 
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.       
Plan pracy Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie.   
  



3 

 

Przewodniczący komisji Rady Miejskiej odczytali plany pracy komisji na 2018 rok:  
- nr 1 ds. Samorządowych - Jan Wycisło, 
- nr 2 ds. Budżetu - Krzysztof Jakubiec, 
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – Eugeniusz Wycisło,   
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta - Piotr Jarosz, 
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska - Danuta Ratka, 
- nr 6 ds. Społecznych - Iwona Spychała – Długosz, 
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji - Piotr Stencel, 
- nr 8 Rewizyjnej - Krzysztof Żur, 
- nr 9 ds. Statutu - Józef Kurtycz, 
- nr 10 ds. Szkód Górniczych - Krzysztof Jakubiec. 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem przedstawionych planów pracy komisji Rady Miejskiej 
Mikołowa na 2018 r.  
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących 1.       
Plan pracy komisji Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów.  
   
Do pkt 8 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła: 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028, 
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza, poprosiła o wniesie 
poprawek: 
- do podstawy prawnej polegającej na zmianie publikatora ustawy o finansach publicznych z: „2016 
poz. 1870 z późn. zm.” na: „2017 r., poz. 2077”,  
- w § 1 ust. 2 poprawić lata na „2018-2022”, 
- dopisać nowe przedsięwzięcie w załączeniach wg papierowej wersji korekty, którą radni 
otrzymali. 
 
Nastąpiło głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.  

 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 5.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  
   
Do pkt 9 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018. 
 
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec, w imieniu Burmistrza,  zgłosiła zmiany do 
projektu wg przedłożonych radnym materiałów: 
- do podstawy prawnej – zmiana publikatora ustawy o finansach publicznych z: „2016 poz. 1870 
z późn. zm.” na: „2017 r., poz. 2077”, 
- zmianę kwot w ust. 2) i 3) w § 13 – w ust. 2) zmienić kwotę na: 1.943.113,86, a w ust. 3) zmienić 
kwotę na: 6.239.236,00 oraz zmienić te kwoty odpowiednio w załącznikach dot. dotacji, 
- środki zaplanowane na składki członkowskie dla związku metropolitarnego gmin, zabezpieczone 
w rozdziale 75023, przenieść do rozdziału 75095 – załącznik nr 3 – zgodnie z sugestią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 
 
9a) Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec: 
- odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018, 
- odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu miasta na rok 2018, 
- odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. możliwości sfinansowania 
deficytu przyjętego w projekcie budżetu na 2018 rok. 
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9b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej odczytali opinie komisji:  
- nr 1 ds. Samorządowych – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 – 2028, z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup 
lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bujaków,  
- nr 2 ds. Budżetu nie zajęła stanowiska w wyniku głosowania (za 0, przeciw 0, wstrzymali się od 
głosowania wszyscy obecni członkowie). Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie z działu 
926 rozdziału 92604 w budżecie na 2018 rok środków z zadania pn. „Zaprojektuj i wybuduj tor 
rowerowy typu pumptrack przy ul. Grażyńskiego” do działu 600 z przeznaczeniem na budowę 
dróg,  
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 – 2028,   
- nr 4 ds. Rozwoju Miasta – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 – 2028, 
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 – 2028, 
- nr 6 ds. Społecznych – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018 – 2028, 
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – pozytywna dla projektu budżetu na 2018 rok 
z wnioskiem o wygospodarowanie w 2018 roku środków: na zakup nowej mobilnej sceny wraz 
z oświetleniem, na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz na budowę 
ogrodzenia stadionu miejskiego wraz z drogą dojazdową przy ul. Zawilców l. 
 
9c) Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował: 
- odnośnie wniosku o zakup samochodu dla OSP, że w przyszłym roku będą wygospodarowane 
środki na dofinansowanie,  do środków zewnętrznych, zakupu wozu, 
- odnośnie toru rowerowego poprosił o przyjęcie budżetu w takim kształcie jak jest, a temat ten 
pozostawić do przedyskutowania, 
- odnośnie sceny poinformował, iż zakup jest planowany od 2 lat i będzie zrealizowany w miarę 
posiadanych środków. 
Podziękował za pozytywne opinie komisji. Poprosił o przyjęcie budżetu w przedstawionym 
kształcie.   
 
9d) Brak głosów.   
 
9e) Nastąpiło głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem ww projektu uchwały wraz 
z poprawkami.  

 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 1, wstrzymujących – 4.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska ogłosiła dziesięć minut 
przerwy, po której wznowiła obrady.   
 
Do pkt 10 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła projekty 
uchwał kolejno na drukach: 
 
- korekty zapisu punktu 12 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa 
nr XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok– druk nr 3. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 8 
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 5.  
Uchwała nr XXXVII/708/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3a; 
 
Skarbnik miasta Danuta Jasińska Gdaniec, w imieniu Burmistrza, zaproponowała wniesienie 
korekty wysokości wydatków bieżących i majątkowych w uchwale oraz w załączniku wg 
materiałów dostarczonych radnym.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 5 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 10, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 6. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   
 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 5.  
Uchwała nr XXXVII/709/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 4; 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 5 
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 4. 
  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 5.  
Uchwała nr XXXVII/710/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 5;  
 
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poprosił o wniesienie korekty w § 1 polegającej na 
zmianie liczby czujników z „6” na „9”. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 5 ds. Ochrony Środowiska – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  
Uchwała nr XXXVII/711/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 – druk nr 6; 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 5 
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 4. 
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  
Uchwała nr XXXVII/712/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 – druk nr 6a; 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 3. 
 
Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie poprawki § 4 polegającej na 
stwierdzeniu, że „uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku”. Zaproponowała, aby 
takie poprawki dotyczące wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nanieść również na dwóch 
kolejnych projektach.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.    
 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 5.  
Uchwała nr XXXVII/713/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 – druk nr 7 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przypomniała 
o naniesieniu poprawki dot. wejścia w życie uchwały z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, z wnioskiem o podanie na sesji informacji, ile wynosiła pomoc 
finansowa na ten cel w roku 2017 – głosowano: za 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin 
Stokłosa poinformował, iż w 2017 roku gmina dofinansowała MZK Tychy kwotą 3.325.909 zł, 
a KZK GOP kwotą 1.985.213,05 zł.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.    
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  
Uchwała nr XXXVII/714/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 – druk nr 8 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przypomniała 
o naniesieniu poprawki dot. wejścia w życie uchwały z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, z wnioskiem o podanie na sesji informacji, ile wynosiła pomoc 
finansowa na ten cel w roku 2017 – głosowano: za 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.  
Przypomniała, iż odpowiedzi na ten wniosek udzielił już p. naczelnik przy poprzednim projekcie;  
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawką.    
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  
Uchwała nr XXXVII/715/2017 została podjęta większością głosów.  
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- wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 8a 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 8 
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0,  wstrzymujących - 1.  
Uchwała nr XXXVII/716/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 1007/56) – druk nr 9 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, 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 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 2.  
Uchwała nr XXXVII/717/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 2398/21) – druk nr 10 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, 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 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 2.  
Uchwała nr XXXVII/718/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacpyjnych na lata 2017 - 2021– druk nr 11 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – 
głosowało: za 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 2.  
 
Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała, aby w podjętej przed chwilą uchwale w § 1 
nanieść poprawki stylistyczne polegające na poprawieniu wyrazu „aktualizacja” na „aktualizację” 
oraz wyrazu „stanowi” na „stanowiącą”. 
 
Nastąpiła reasumpcja głosowania nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.   
 
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 2.  
Uchwała nr XXXVII/719/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru 
położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 12 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – 
głosowało: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
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Inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Martynus przedstawiła uwagi 
złożone do projektu (zał. nr 2). 
 
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 
- przewodniczący Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta Piotr Jurosz, 
- Burmistrz Stanisław Piechula, 
- radna Ewa Chmielorz, 
- radna Stanisława Hajduk – Bies, 
- radny Eugeniusz Wycisło.   
 
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym w zał. nr 2 projektu sposobem załatwienia 
uwag: 
1) uwaga p. M.B. złożona w pierwszym wyłożeniu.  
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 5.  
Propozycję przyjęto większością głosów.  
 
2) uwaga p. S.P. złożona w drugim wyłożeniu.  
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Propozycję przyjęto większością głosów. 
 
3) uwaga p. P.K. złożona w drugim wyłożeniu.  
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Propozycję przyjęto większością głosów.  
  
4) uwaga p. P.K. złożona w drugim wyłożeniu.  
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Propozycję przyjęto większością głosów.  
 
5) uwaga p. A.B. złożona w drugim wyłożeniu.  
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Propozycję przyjęto większością głosów.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Uchwała nr XXXVII/720/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołowa– druk nr 13 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że: 
- Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta nie wydała opinii do projektu, 
- projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Rozwoju 
Miasta – głosowało: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2. 
 
Przewodniczący Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta Piotr Jurosz wyjaśnił, iż komisja nie wydała 
opinii, ponieważ nie uzyskano odpowiedzi na zadane pytania. Ze względu na potrzebę uchwalenia 
tej uchwały, projekt przekazano do omówienia przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.    
 
Przewodniczący Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło poinformował, iż 
komisja omówiła projekt i wydała opinię pozytywną, jednakże poprosił o przedstawienie 
omówionych problematycznych kwestii pozostałym radnym.  
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Inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Martynus poinformowała 
o zmianach, które obejmują obszar: 
- okolicy ul. Piaskowej – zwiększenie obszaru zagrożonego powodzią, 
- przy ul. Rybnickiej teren po byłej papierni – zmiana przeznaczenia z produkcyjnego na usługi 
z możliwością zabudowy mieszkaniowej, 
- pomiędzy ul. Przyjaciół a Młyńską – zmiana przeznaczenia z produkcyjnego na usługi, sport 
i rekreację oraz hodowlę koni dla celów hipoterapii z możliwością zabudowy mieszkaniowej, 
- ul. Elsnera – przeznaczenie pod usługi, sport i rekreację oraz hodowlę koni dla celów hipoterapii 
z możliwością zabudowy mieszkaniowej, 
- ul. Dzieńdziela – zmiana terenów zielonych na umożliwiające rozbudowę Zakładu Usług 
Komunalnych, 
Poinformowała, iż nie było uwag do wyłożonego projektu zmiany studium.  
 
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 
- radny Krzysztof Żur, 
- przewodniczący Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta Piotr Jurosz, 
- inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Martynus. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 6.  
Uchwała nr XXXVII/721/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów– druk 
nr 14 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że do 
projektu załączony jest raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z którego wynika, że 
nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi mieszkańców dzielnicy Kamionka, oraz że projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 9 Statutową w głosowaniu: za 5 radnych, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 
- radna Ewa Chmielorz,  
- przewodniczący Komisji nr 9 Statutowej Józef Kurtycz, 
- wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska, 
- przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka Andrzej Kamiński, 
- radny Eugeniusz Wycisło, 
- radny Krzysztof Rogalski. 
. 
W wyniku dyskusji radna Ewa Chmielorz wystąpiła z wnioskiem formalnym o zdjęcie 
projektu uchwały z porządku obrad i ponowne skierowanie do komisji.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku.    
 
Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw 13, wstrzymujących - 1.  
Wniosek nie został przyjęty.   
  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw 5, wstrzymujących - 2.  
Uchwała nr XXXVII/722/2017 została podjęta większością głosów.  
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- zmiany lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 15 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych 
w głosowaniu: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 
Radna Stanisława Hajduk – Bies zaapelowała o wprowadzenie możliwości zapewnienia jednego 
ciepłego posiłku dla osób, które nie mają możliwości spożycia takiego posiłku, bez względu na brak 
zaświadczenia z MOPS o uprawnieniu do otrzymania takiej pomocy.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.  
Uchwała nr XXXVII/723/2017 została podjęta jednogłośnie.   
 
- skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 16 
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur odczytał uzasadnienie stanowiska 
komisji.  
   
Radna Stanisława Hajduk – Bies przedstawiła swoje zdanie odrębne i wystąpiła z wnioskiem 
formalnym o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i skierowanie sprawy do Komisji nr 8 
Rewizyjnej w celu rozpatrzenia drugiego aspektu skargi – bezpodstawnego rozwiązania umowy o 
pracę z trenerem.   
 
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur oświadczył, iż nie zgadza się 
z uwagami i argumentami radnej Hajduk – Bies oraz zarzutem, iż komisja nie rozpatrzyła 
wszystkich aspektów skargi.  
 
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 
- radna Stanisława Hajduk – Bies, 
- radny Piotr Jurosz, 
- Burmistrz Stanisław Piechula,  
- radny Eugeniusz Wycisło. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego radnej Stanisławy Hajduk – Bies.     
 
Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw 12, wstrzymujących - 1.  
Wniosek nie został przyjęty.   
  
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw 4, wstrzymujących - 3.  
Uchwała nr XXXVII/724/2017 została podjęta większością głosów.  
 
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej, radny Krzysztof Żur nie brał udziału w głosowaniu.  
 
- zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa–
druk nr 17 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska odczytała projekt 
uchwały, do którego załączone jest pismo radnego Sylwestra Czarnoty.   
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.   
 
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw 4, wstrzymujących - 3.  
Uchwała nr XXXVII/725/2017 została podjęta większością głosów.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, iż przy 
procedowaniu uchwał dot. budżetu na 2018 r. popełniła omyłkę słowną i przedstawiła do 
zaopiniowania projekty uchwał w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 
– 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018. Zadała pytanie, czy zdaniem radcy 
prawnego należy ponownie przegłosować przyjęcie tych uchwał?  
 
Radca prawny Ewa Mikusińska potwierdziła, iż projekty były zaopiniowane pozytywnie 
w głosowaniu i należy przeprowadzić głosowanie nad podjęciem tych uchwał.    
  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska przedstawiła; 
 
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 – 
druk nr 1; 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.         

 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 4.  
Uchwała nr XXXVII/726/2017 została podjęta większością głosów.  
 
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z poprawkami.         
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 3, wstrzymujących - 2.  
Uchwała nr XXXVII/727/2017 została podjęta większością głosów.  
 
Do pkt 11 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska poinformowała, że:  
1) wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. prośby o informowanie 

i rozpowszechnianie informacji o rządowym programie Mieszkanie Plus. Pismo było skierowane 
do Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej;   

2) w dniu 06.12. br. wpłynęło do wiadomości rady pismo, skierowane do Komendanta Policji 
w Mikołowie, mieszkańców ul. Chabrów z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom tej ulicy w związku z uciążliwościami działalności firmy 
zlokalizowanej przy tej ulicy. Pismo było skierowane do Komisji nr 1 ds. Samorządowych; 

3) wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa „ROPOL" z prośbą o rozpatrzenie sprawy obciążania przez 
Zakład Inżynierii Miejskiej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, fakturami za 
ścieki wód opadowych i roztopowych. Pismo było skierowane do Komisji nr 3 ds. Gospodarki 
Miejskiej; 

4) przekazała od Związku Górnośląskiego podziękowania dla Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej za przesłane życzenia świąteczne. 

 
Do pkt 12 
 
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula: 
1) przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał; 
2) poinformował, że: 
- jak zwykle wszystkie istotne informacje zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
w comiesięcznym Informatorze Urzędu Miasta, 
- są pierwsze pozytywne efekty działania Związku Metropolitarnego – wprowadzono od nowego 
roku jeden bilet na wszystkie środki komunikacji publicznej oraz darmowe przejazdy dla 
wszystkich uczniów do 16 roku życia, 
- rozpoczęto remont budynku gminnego przy ul. J. Pawła II nr 6, 
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- zakończono termomodernizację budynku przy ul. Prusa 6 a-b, 
- zakończono prowadzone przez ZIM roboty wymiany fragmentu kanalizacji sanitarnej przy 
Domku Harcerskim, 
- zakończono zaplanowaną wymianę starego oświetlenia ulicznego na ledowe – zaplanowano 
również dalszą wymianę, 
- zakończono roboty budowlane przebudowy ul. 27 Stycznia, 
- rozpoczęto wdrażanie projektu „Szkoła otwarta na wiedzę”, 
- wprowadzono nowe warstwy w GIS – szlak pieszo-turystyczny oraz Wi-Fi; 
3) przedstawił slajd obrazujący kształtowanie się finansów miasta od 2006 z prognozą do 2030 
roku; 
4) podziękował radnym za całokształt współpracy, konstruktywne opiniowanie uchwał, pomoc w 
zarządzaniu miasta oraz za uchwalenie budżetu, a także za prace na budżetem, zastępcy burmistrza, 
skarbnikowi, pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych; 
5) wspólnie z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej podziękował radcy prawnemu Ewie 
Mikusińskiej za wieloletnią pracę na rzecz Urzędu Miasta oraz obsługę prawną Rady Miejskiej 
Mikołowa; 
6) złożył wszystkim życzenia świąteczne.     
 
Do pkt 13 
 
Radna Iwona Spychała – Długosz: 
- w imieniu rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 10, poprosiła o rozważenie możliwości 
wprowadzenia w godzinach porannych dyżuru strażnika miejskiego lub tzw. „Stopki” do 
przeprowadzania dzieci przez ulicę, 
- poinformowała o przypadającym na ten rok jubileuszu istnienia Przedszkola nr 2 – w imieniu 
dyrekcji przedszkola rozdała radnym okolicznościowe foldery. 
Radny Piotr Jurosz zadał pytanie, na jakim etapie jest sprawa konfliktu dotycząca ustanowienia 
służebności drogowej na gminnym terenie pomiędzy siedzibą Starostwa a Białym Domkiem? 
 
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, iż zbliża się termin rozprawy 
sądowej w tej sprawie.     
 
Radna Stanisława Hajduk – Bies zaprosiła radnych na adwentowy dzień skupienia, który 
odbędzie się w najbliższy czwartek w zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek przy ul. Żwirki i Wigury.  
 
Radny Piotr Stencel, w imieniu Klubu Radnych „Gminy Ziemi Mikołowskiej” złożył wszystkim 
życzenia świąteczne i noworoczne.   
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Wilkoszyńska złożyła wszystkim życzenia 
świąteczne.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Barbara Wilkoszyńska ogłosiła zamknięcie 
sesji o godz. 19 45. 
Na tym protokół zakończono.  
 
Protokołowały: 
 
(Grażyna Kozicka)                                                                       Wiceprzewodnicząca                                                            

     Rady Miejskiej 
(Monika Graca - Kierzkowska)   
 

 (Barbara Wilkoszyńska)        


