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PROTOKÓŁ NR XL/40/2018 
 

z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 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. Przyjęcie protokołu.  
5. Interpelacje radnych. 
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 
7. Tematy wiodące: 
- bezpieczeństwo, 
- gospodarka odpadami. 
8. Przyjęcie protokołu kontroli nr 4/2018 Komisji RM nr 8 Rewizyjnej dot. zadania  
pn. „Analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 
w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analiza umów zawartych  
z kontrahentami tych usług”.     
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1; 
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2; 
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – druk  
nr 3;  
- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na 2019r. – druk nr 4; 
- ustanowienia służebności gruntowej - dz. Nr 501/104 – druk nr 5; 
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – 
druk nr 6; 
- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r. – druk nr 7; 
- określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta 
i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów – druk nr 8;  
- wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów" – druk nr 9; 
- nadania nowych nazw ulic w Mikołowie – druk nr 10; 
- podziału Miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – druk 
nr 11; 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego 
jako Gniotek – druk nr 12. 
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa. 
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, przywitał wszystkich 
przybyłych, a w szczególności komendantów służb bezpieczeństwa oraz nowo wybranego sołtysa 
Bujakowa p. Andrzeja Sobotę. 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. 
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Do pkt 3 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - przedstawił porządek obrad.  
 

Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zaproponował wniesienie  
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w roku 2019  – druk nr 2a. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował wniesienie do porządku obrad 
następujących zmian: 
- po punkcie 4 dodać dodatkowy punkt – wolne głosy i wnioski – pkt 12 pozostawić bez zmian; 
- zdjąć projekt uchwały na druku nr 12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek. 
Poinformował, iż prosi o zdjęcie ww projektu uchwały, również w imieniu Przewodniczącego 
Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta, ze względu na to, że zmiany planu budzą nadal dużo kontrowersji. 
Zaproponował, aby projekt ten przenieść na dodatkową sesję kwietniową, która będzie musiała się 
odbyć ze względu na konieczność terminowego podjęcia uchwały w sprawie obwodów głosowania. 
Zaproponował, aby ww projekt uchwały był jeszcze raz omówiony przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju 
Miasta.   
 
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Iwona Spychała – Długosz, na wniosek komisji, 
zaproponowała zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 9 w sprawie wprowadzenia 
na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów".        
 
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 XXXIX/39/2018. 
Poinformował, iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian. 
 

Protokół został przyjęty przez aklamację.  
 

Do pkt 4a 
 
Pani A. A. – w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach wystąpiła 
z wnioskiem o rozbudowę budynku szkoły w Paniowach. Odczytała oraz złożyła w tej sprawie 
pismo.  
 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował, że Rada Miejska Mikołowa  
w dzisiejszym programie ma projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 
projekt rozbudowy szkoły w Paniowach oraz modernizacji kuchni. Stwierdził, iż faktycznie, Szkoła 
w Paniowach jako jedna z pierwszych powinna zostać rozbudowana. Wyjaśnił, że reforma 
oświatowa  
i likwidacja szkół gimnazjalnych spowodowała problem braku miejsc i zbyt dużej liczby dzieci 
praktycznie we wszystkich szkołach mikołowskich. Wspomniał o planach budowy przedszkola 
w Borowej Wsi oraz przy ul. M. Kownackiej oraz przypomniał, że wydatki oświatowe stanowią 
35% budżetu miasta. Zapewnił, iż problem sołectwa Paniowy nie zostanie zapomniany.       
 
Radna Iwona Spychała-Długosz poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji RM nr 6 ds. 
Społecznych członkowie komisji jednogłośnie wyrazili wolę przeznaczenia środków finansowych 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie Paniowach.  
 

Pani J. S. mieszkanka Gniotka – zwróciła się z zapytaniem, kto i w jakim celu wnioskował 
o zaprojektowanie w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogi, której 
przebieg dzieli należącą do niej działkę na dwie części?  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik poinformował, że pani J. S. otrzyma 
pisemną odpowiedź w tej sprawie.   
 

Pani B. Z. – mieszkanka Gniotka – wystąpiła z wnioskiem dotyczącym projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów określanego jako Gniotek. 
Odczytała i złożyła pismo w tej sprawie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik poinformował, że Rada Miejska 
Mikołowa i Burmistrz odniosą się do złożonego wniosku.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił pięć minut przerwy, po której wznowił 
obrady.  
 
Do pkt 5 
 

Interpelacji nie złożono.  
 

Do pkt 6 
 

Brak.   
 

Do pkt 7 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił omówione na posiedzeniu Komisji 
nr 1 ds. Samorządu sprawozdania: 
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z prowadzonych działań ratowniczych, 
kontrolno-rozpoznawczych oraz ogólnej sytuacji sprzętowej, etatowej i lokalowej komendy w 2017 
roku. Poinformował, że sprawozdanie było szeroko omówione na posiedzeniu Komisji nr 1 ds. 
Samorządu.  
Pytań, ani dyskusji nie było.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.  
 
- Komendy Powiatowej Policji z działalności oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 
za 2017 rok.   
Pytań, ani dyskusji nie było.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
 
- Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego w Mikołowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
z działalności za 2017 r.    
Pytań, ani dyskusji nie było.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
 
- Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie z działalności za 2017 rok.  
 
Radna Krystyna Świerkot poruszyła kwestie: 
- ilości etatów w Straży Miejskiej, 
- zadała pytanie, jakie czynności wykonywane są przez komendanta Straży Miejskiej  i jego 
zastępcę? 
 
Komendant Strazy Miejskiej Bogusław Łuczyk udzielił odpowiedzi, że: 
- Straż Miejska w Mikołowie ma 10 etatów, w tym są etaty komendanta, zastępcy i 2 dyspozytorów; 
- czynności wykonywane przez komendanta Straży Miejskiej  i jego zastępcę szczegółowo opisane 
są w zakresie obowiązków i są to czynności nadzorcze oraz wszystkie inne wynikające z zadań 
strażnika miejskiego.    
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił omówioną na posiedzeniu Komisji 
nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej informację dotyczącą zadania gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  
 
Przewodniczący Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło poinformował, iż 
sprawozdanie było omówione przez komisję bardzo obszernie i zostało zaopiniowane pozytywnie. 
Jednakże sformułowano wniosek, aby w przyszłości temat ten omawiać w kwietniu lub maju, 
z uwagi na to, że termin sprawozdawczości przypada na koniec kwartału i dopiero wówczas 
w sprawozdaniu będą zamieszczone pełne dane za rok poprzedni.  
Pytań, ani dyskusji nie było.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
 
Do pkt 8 
 
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur przedstawił protokół i omówił wnioski 
i uwagi komisji w przedmiotowym temacie. 
 
Radna Katarzyna Siruga podsumowując pracę Komisji Nr 8 Rewizyjnej nad tematem dot. 
gospodarki odpadami, poprosiła Przewodniczącego Rady o taką koordynację prac komisji, aby 
tematy nie były powielane i były omawiane przez merytoryczne komisje. 
 
Radna Stanisława Hajduk – Bies zwróciła uwagę na końcowy wniosek komisji dotyczący 
edukacji na temat selektywnej zbiórki odpadów i poprosiła Burmistrza o podjęcie działań w tym 
kierunku.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. protokołu.    
 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   
Protokół nr 4/2018 z kontroli Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.   
 

Do pkt 9 
 

Przewodniczący Rady Michał Rupik - kolejno przedstawił projekty uchwał w sprawie: 
 

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1; 
 

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; 
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 8 radnych, przeciw 0, 
wstrzymujących 0; 
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2. 
 

Przewodniczący Komisji nr 2 ds. Budżetu Krzysztof Jakubiec zadał pytanie, czy sekretarz 
miasta ma upoważnienie Burmistrza do podpisywania projektów uchwał budżetowych? Jeżeli tak, 
to prosi o złożenie kopii takiego upoważnienia w Biurze Rady.  
 
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek, poinformował, iż takie uprawnienie dla sekretarza wynika 
z rozdziału czwartego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.  
 
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec odczytała odpowiedź na zapytanie złożone podczas 
omawiania projektu uchwały przez Komisję nr 2 ds. Budżetu, dotyczące potrzeb w dziale budżetu 
700. 
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Radna Krystyna Świerkot poprosiła o załączenie tej informacji do materiałów.   
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.  
Uchwała nr XL/751/2018 została podjęta większością głosów.  
 

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2; 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7 radnych, przeciw 0, 
wstrzymujących 2. 
 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.  
Uchwała nr XL/752/2018 została podjęta większością głosów.  
 

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019 – druk nr 2a; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:  
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 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 XL/753/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 

- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – druk nr 
3;  
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 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 XL/754/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 
- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 – druk 
nr 4; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 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 XL/755/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 
- ustanowienia służebności gruntowej - dz. Nr 501/104 – druk nr 5; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowano: 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 XL/756/2018 została podjęta jednogłośnie.   
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- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – 
druk nr 6; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 9 radnych, 
przeciw 0, wstrzymujących 1. 
 
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 
- przewodniczący Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło, 
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Grażyna Socha, 
- radna Krystyna Świerkot,  
- radna Stanisława Hajduk – Bies.  
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.    
 

Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 2.  
Uchwała nr XL/757/2018 została podjęta większością głosów.  
 
- zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 RM Mikołowa z dnia 23.01.2018 r. – druk nr 7; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowano: 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 XL/758/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 
- określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i 
zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów – 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; 
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 9 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 XL/759/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przypomniał, że druk nr 9 w sprawie 
wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów" – zdjęty z porządku 
obrad.  
 
- nadania nowych nazw ulic w Mikołowie – druk nr 10; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik - poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 4 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 XL/760/2018 została podjęta jednogłośnie.   
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- podziału miasta Mikołów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa – 
druk nr 11; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3 radnych, przeciw 0, 
wstrzymujących 1. 
 
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza, zgłosił następujące poprawki do 
projektu uchwały: 
- wykreślić z załącznika projektu pkt 1 dot. liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach oraz 
pkt 2 dot. liczby wybieranych radnych – zgodnie z sugestią Komisarza Wyborczego w Katowicach, 
- w okręgu wyborczym nr 2 po ulicy „Wojciecha Rybickiego” dodać: „ulica Rybnicka”, 
- w okręgu wyborczym nr 3 w części dot. Kamionki po ulicy „Gustawa Morcinka” dodać „ulica 
Owsiana”, 
- z okręgu wyborczego nr 3 dot. Kamionki wykreślić „ulica Wapienna”, 
- w okręgu wyborczym nr 3 dot. Mokrego przy ul. Gliwickiej wykreślić słowa: „parzyste od 6 do 
86” a w miejsce to wpisać: „nieparzyste od 21 do 53”, 
- w okręgu wyborczym nr 3 dot. Mokrego po ulicy „Kwiatowa” dopisać:  „ulica Lipcowa”, 
- w okręgu wyborczym nr 3 dot. Mokrego po ulicy „Studzienna” dopisać:  „ulica Wapienna”. 
 
Zadano pytania odnośnie podziału ulicy Gliwickiej i poprawności przyporządkowania jej numerów 
do poszczególnych okręgów wyborczych.  
 
Kierownik Biura Promocji Anna Olszynka udzielała odpowiedzi na zadane pytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik ogłosił dziesięć minut przerwy, po której 
wznowił obrady.  
 
Radna Krystyna Świerkot, w imieniu mieszkańców, zdała pytanie, dlaczego uchwała zawiera 
podział na 3, a nie na 4 okręgi wyborcze, jak było pierwotnie?   
 
Kierownik Biura Promocji Anna Olszynka udzielała odpowiedzi, że pierwotny podział nie 
spełniałby wymogów obecnych regulacji ustawowych. Obecny podział gwarantuje równą ilość 
mandatów w każdym okręgu.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik odczytał stanowisko Komisarza Wyborczego 
odnośnie prawidłowego wyliczenia norm przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach 
wyborczych. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały, wraz z naniesionymi poprawkami.    
 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   
Uchwała nr XL/761/2018 została podjęta jednogłośnie.   
 
Do pkt 9 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik: 
1) przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczenia majątkowego; 
2) poinformował, iż 2 marca br. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynął wniosek Komisji nr 8 
Rewizyjnej o przeredagowanie nazwy zadania zleconego dot. kontroli prawidłowości zatrudnienia 
Bogusława Łuczyka na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej; 
 
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur poinformował, iż komisja powzięła 
wątpliwości, czy zakres kontroli wskazany w nazwie zadania jest zgodny ze Statutem Gminy 
Mikołów i kompetencjami komisji. Stwierdził, iż Straż Miejska nie jest instytucją, której 
działalność mogłaby kontrolować komisja Rady Miejskiej, dlatego w imieniu komisji wnosi 
o przeredagowanie nazwy tego zadania.        
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Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował zmianę nazwy zadania z: 
„Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy komendant Straży 
Miejskiej w Mikołowie posiada odpowiednie uprawnienia do piastowania tego stanowiska, a tym 
samym ustalenia, czy jego zatrudnienie jest zgodne z prawem” na zadanie w brzmieniu: „Kontrola 
prawidłowości działań Burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka 
na stanowisku komendanta Straży Miejskiej”. 
 
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.     
 

Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.   
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.   
 
3)  poinformował, iż w dniu 26.02.br. wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o wszczęciu postępowania nadzorczego nad uchwałą XXXVIII/735/2018 w sprawie warunków 
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze…. Uchwala ta została dzisiaj zmieniona, zgodnie 
z wytycznymi organu nadzoru; 
4) poinformował, iż wpłynęły raporty z realizacji zapisów programów ochrony środowiska za lata 
2011 – 2016, które przyjęła Komisja RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska; 
5) poinformował, iż wpłynęło Zarządzenie Wojewody Śląskiego ustalające liczby radnych do rad 
gmin na kadencję 2018 – 2023; 
6) poinformował, iż 9 marca br. wpłynął komplet dokumentów dot. IV edycji budżetu 
obywatelskiego; 
7) poinformował, iż Szkoła Podstawowa nr 1 i. Powstańców Śląskich przeprowadziła coroczny cykl 
imprez charytatywnych, w tym roku na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Wyrach. Pozyskano kwotę 30.380,01. Złożył wyrazy uznania i gratulacje dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, nauczycieli, dyrekcji szkoły i wszystkich zaangażowanych w tę akcję.  
8) przedstawił pismo Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie konieczności podjęcia 
uchwały dot. obwodów do głosowania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie okręgów 
wyborczych; 
9) poinformował, iż wpłynęło kilka pism mieszkańców oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie planu zagospodarowania dla Gniotka – pisma zostały przekazane do Komisji 
nr 4 ds. Rozwoju Miasta.  

 
Do pkt 10 
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula: 
1) przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał, 
2) poinformował, iż jak co miesiąc przekazał informator z działalności Urzędu. Krótko przedstawił 
kilka informacji:   
- powołano przy Zakładzie Usług Komunalnych grupę interwencyjną, która najpilniejsze sprawy 
będzie załatwiała w ciągu 24 godzin, 
- uruchomiono aplikację sip, dzięki której mieszkańcy w swoich telefonach komórkowych będą 
mogli sprawdzić stan spraw załatwianych w Urzędzie oraz uzyskać inne ważne informacje, 
- opracowano harmonogram wiosennej naprawy dróg, 
- złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania o rozbudowę budynku LKS Orzeł Mokre, 
- dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na projekt i wykonanie dwóch parkingów przy ul. 
Słowackiego, 
- dokonano wyboru oferty na realizację termomodernizacji budynku przy ul. Prusa 5 c do f, 
- siłami Zakładu Usług Komunalnych powstały dodatkowe miejsca parkingowe przy os. Norwida, 
ul. Okrzei i Waryńskiego, 
- zaprosił do Miejskiego Domu Kultury na obchody związane ze świętami Wielkanocnymi, 
- poinformował, iż Szkoła Podstawowa w Paniowach gości swoich współpracowników z Grecji, 
Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii i Turcji, w ramach programu współpracy szkół ERASMUS. Wyraził 
słowa pochwały dla pracowników szkoły, która jako jedyna w Mikołowie realizuje taki program.  
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Do pkt 11 
 

Radna Krystyna Świerkot podziękowała dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 za czynny udział 
w zbiórce żywności dla potrzebujących. Ponadto skrytykowała działania Burmistrza podjęte na 
rzecz organizowania wagarów dla młodzieży szkół średnich.  
 
Burmistrz Stanisław Piechula oświadczył, że nie uczestniczy i nie organizuje wagarów dla 
uczniów.   
 
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Iwona Spychała – Długosz poinformowała, iż 
komisja w najbliższym czasie będzie omawiała nowe regulacje ustawy o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi pod kątem zmiany uchwały Rady Miejskiej w celu ograniczenia dostępności do 
alkoholu. Zaproponowała, aby radni i mieszkańcy złożyli w Biurze Rady do dnia 31 marca br. 
swoje wnioski i sugestie w tej kwestii. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 10 kwietnia br. na 
godz. 17-tą.  
 
Radna Stanisława Hajduk – Bies stwierdziła, że Burmistrz, jako osoba publiczna, nie powinien 
promować antywartości, jakimi są np. wagary. Ponadto zaprosiła wszystkich do udziału 
w obchodach kolejnej rocznicy Katynia i Smoleńska, na mszę św. w Bazylice św. Wojciecha 
10.04.br. o godz. 18-tej. Stwierdziła, że dziwi się, że to nie władze miasta wychodzą z inicjatywą 
obchodów tej rocznicy, a tylko jedna partia. Stwierdziła, iż ten dzień powinien być uczczony 
wspólnie ponad podziałami  
 
Burmistrz Stanisław Piechula poinformował, iż władze miasta nie chcą odbierać organizacji tych 
obchodów, tym którzy organizują je od lat, ale zawsze przedstawiciele władz miasta uczestniczą 
w tej uroczystości. Ponadto poprosił sekretarza miasta o wyjaśnienie podniesionej kwestii wagarów.  
 
Sekretarz miasta Jakub Jarząbek poinformował, iż zaplanowana na jutro impreza pt. „legalne 
wagary” jest ustalona z dyrektorami mikołowskich szkół średnich i będzie to oferta kulturalno, 
edukacyjna i sportowa, skierowana przez miasto do młodzieży z okazji uczczenia pierwszego dnia 
wiosny, z uwagi na luźniejszy niż zwykle dzień zajęć szkolnych.  
 
Radna Krystyna Świerkot poinformowała, iż województwo śląskie otrzymało ponad 27 mln. zł  
środków na poprawę infrastruktury drogowej. Wyraziła nadzieję, że Burmistrz pozyska te środki 
dla Mikołowa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik porosił o doraźne zasypanie dziur w nawierzchni 
ul. Matejki.    
 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Antoniego Puchera, wieloletniego działacza 
samorządowego oraz sołtysa sołectwa Bujaków.           
 
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 50. 
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 

                                                             
(Monika Graca-Kierzkowska)                                                      (Michał Rupik) 


