
1 

 

 

PROTOKÓŁ NR XXXV/35/2017 

 

z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2017 roku,  

która odbyła się w budynku OSP w Paniowach przy ul. Mokierskiej 1 

 

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:  

- prezentacja nt. działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej, którą przedstawi Fundacja Pomocy 

Dzieciom ULICA, 

- sprawozdanie: gospodarka mieszkaniowa gminy Mikołów – informacje za okres I – IX. 2017 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy 

Mikołów na lata 2018 – 2022 – druk nr 1, 

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

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

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

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów – druk nr 5; 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, dla  niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 6; 

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz.2474/31, 2729/31) – druk nr 7; 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej (dz. 2666/54, 

2082/54, 2089/54) – druk nr 8; 

- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul.Modrzewiowej (dz. 2665/54)–druk nr 9; 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Korfantego (dz.2041/463)– 

druk nr 10; 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej (dz.622/45) – 

druk nr11; 

- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie (dz. 1608/39; 1614/39; 1615/39; 1611/39, 1612/39; 

1240/48; 1239/48) – druk nr 12; 

- uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2022 

roku" – druk nr 13; 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 14. 

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

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

11. Wolne głosy i wnioski.     

 

Do pkt 1 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik – otworzył sesję i przywitał mieszkańców 

oraz Radę Sołecką Paniowy, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach p. Jana Gaurę oraz 

wszystkich przybyłych. Stwierdził 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 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik przedstawił porządek obrad.  
 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na 

druku nr 11 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy 

ul. Towarowej. Poinformował, iż projekt powstał w związku z wnioskami o wykup nieruchomości, 

jednakże ze względu na głosy przeciwne sprzedaży tej nieruchomości i negatywną opinię Komisji nr 3 

ds.  Gospodarki Miejskiej, wycofuje ten projekt.    

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z ww zaproponowaną zmianą.   

 

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 XXXIV/34/2017. 

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

Protokół został przyjęty przez aklamację.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik oddał głos sołtysowi sołectwa Paniowy, radnemu 

Krzysztofowi Rogalskiemu. 

 

Sołtys sołectwa Paniowy, radny Krzysztof Rogalski powitał wszystkich przybyłych. Krótko 

przedstawił działalność Rady Sołeckiej, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękował Burmistrzowi 

i kierownikowi ZGL J. Majewskiemu za przyczynienie się do remontu strażnicy OSP. Przedstawił 

bieżące potrzeby i problemy szkoły oraz przedszkola a także sołectwa – brak chodnika przy ul. 

Przelotowej i Mokierskiej, brak wodociągu przy ul. Solnej.  

Prezes OSP Paniowy Jan Gaura podziękował za remont strażnicy.    

 

Do pkt 5 

 

Radny Krzysztof Rogalski złożył interpelacje dot.: 

- wykonania naprawy dróg w sołectwie Paniowy w roku bieżącym, 

- wykonania wodociągu na ul. Solnej, 

- budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej. 

 

Radna Ewa Chmielorz złożyła interpelacje dot.: 

- budowy nawierzchni dróg ul. Na Stoku, części ul. Podgórnej, ul. Kosów, 

- interwencji w sprawie wycinki drzew i suchych nadłamanych gałęzi drzewostanu przy ul. Górnej i ul. 

Wojska Polskiego 

  

Radna Stanisława Hajduk – Bies złożyła interpelację dot. organizacji służb porządkowych w dni wolne. 

 

Do pkt 6 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zadał pytanie, czy są głosy w sprawie interpelacji 

z poprzedniej sesji? 
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Radny Henryk Czich podziękował za reakcję na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulicy 

Wschodniej. 

 

Radny Krzysztof Żur odnośnie interpelacji w sprawie bocznej ulicy Równoległej poinformował, iż 

mieszkańcy tej ulicy zgromadzili dokumentację dot. stanu nawierzchni drogi przed rozpoczęciem budowy 

kanalizacji i proponują spotkanie z Burmistrzem w celu udowodnienia słuszności swoich roszczeń w tej 

sprawie.  

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odpowiedział: 

- radnemu Żurowi, iż nie ma przeszkód w zorganizowaniu takiego spotkania i porównaniu dokumentów, 

jednakże z dokumentacji jaką posiada wynika, że nawierzchnia drogi została przywrócona do 

pierwotnego stanu, 

- radnemu Rogalskiemu, że wszyscy wiedzą jaki wpływ ma gmina na zarządców dróg wojewódzkich 

i powiatowych, jednakże co jakiś czas przypomina się im o potrzebach gminy, 

- radnej Chmielorz, iż Starostwo ma zgodę na wycinkę wszystkich drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, 

ale gmina nie ma wpływu na to, kiedy wycinka będzie przeprowadzona. Poinformował, że temat jest 

bardzo trudny, gdyż zazwyczaj dzieli mieszkańców na tych, co żądają wycinki i tych co przeciw temu 

protestują.  

Ponadto odnośnie harmonogramu remontów dróg gminnych zaproponował, aby zapoznać się 

z opracowanym dokumentem, na podstawie którego ustalono harmonogram naprawy dróg. Przypomniał,  

że dokument ten uzasadnia harmonogram, gdyż wskazuje zagęszczenie zabudowy przy każdej drodze 

gminnej, ilość mieszkańców zameldowanych i niezameldowanych, czyli niepłacących podatków 

w Mikołowie.  

 

Radny Krzysztof Rogalski zaproponował, aby w sprawie interwencji u Marszałka Województwa dot. 

budowy chodnika przy ul Przelotowej Burmistrz połączył siły z Burmistrzem Orzesza i Wójtem 

Ornontowic, gdyż chodnik ten ma mieć przebieg również przez te gminy.  

 

Do pkt 7 

 

Natalia Szlęzak koordynator projektu Program Aktywności Lokalnej poinformowała, że celem 

realizacji projektu jest dokonanie zmiany społecznej na terenie objętym programem tzn. na osiedlu przy 

ul. Młyńskiej. Poinformowała, że zmiana ta się realizuje, gdyż znaczna część mieszkańców tego osiedla 

chętnie przyłącza się do podejmowanych działań. Podziękowała pracownikom Zakładu Gospodarki 

Lokalowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Izabeli 

Konieczny oraz prezesowi Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA Adrianowi Kowalskiemu za 

zaangażowanie i współpracę oraz Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za umożliwienie realizacji projektu. 

Wyraziła nadzieję, że uda się skutecznie zrewitalizować ten obszar społeczny. 

 

Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA Adrian Kowalski przedstawił dwa filmy prezentujące 

postawy mieszkańców osiedla tzw. Abisynii w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej. Krótko 

opisał motywy działania fundacji i przedstawił dane statystyczne dotyczące osiedla. Stwierdził, iż wbrew 

powszechnej opinii, dzielnica ta nie jest dzielnicą patologiczną, a jedynie garstka tamtejszych 

mieszkańców „terroryzuje” pozostałych. Jednakże i w tej kwestii podjęte są działania zmierzające do 

zmiany sytuacji. Wyraził opinię, że są wielkie szanse na zmiany społeczne w tej dzielnicy. Podziękował 

pracownikom Urzędu i ZGL za zaangażowanie oraz Burmistrzowi za umożliwienie realizacji projektu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik podziękował za prezentację i przybliżenie problemów 

mieszkańców tej dzielnicy. Przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej, 

które było omówione na posiedzeniu Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej. Zaproponował omówienie 

tematu.  

 

Kierownik ZGL Jarosław Majewski: 

- przedstawił wymogi ustawowe zobowiązujące gminę do uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, 
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- omówił poszczególne punkty, jakie powinien zawierać ww program, 

- przedstawił sprawozdanie z działalności ZGL za okres od stycznia do września 2017 roku, zawierające 

m.in. wykaz zrealizowanych prac w 2017 roku, plany remontowo – inwestycyjne na rok 2018 oraz dane 

dotyczące kwestii zadłużenia mieszkańców zasobów komunalnych a także podejmowane kroki w celu 

redukcji zadłużenia.  

Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 

- przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik, 

- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, 

- radny Eugeniusz Wycisło, 

- radna Katarzyna Siruga, 

- radny Krzysztof Jakubiec, 

- wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Syryjczyk – Słomska, 

- radny Krzysztof Żur, 

- zastępca kierownika ZGL Ewa Głowania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, iż do Rady Miejskiej ponownie 

wpłynęły pisma mieszkańców bloków pozakładowych, dotyczące kwestii umożliwienia wykupu tych 

mieszkań. Pisma skierowane zostały do Komisji nr 3. Zaapelował o ponowne pochylenie się nad 

powyższym problemem. Ponadto w nawiązaniu do dyskusji, zwrócił się z prośbą o przygotowanie 

informacji jaki jest procent mieszkań wykupionych a następnie zbytych we wtórnym obrocie.        

 

Do pkt 8 

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przedstawił projekt uchwały: 

 

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy 

Mikołów na lata 2018 – 2022 – druk nr 1 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej - głosowało: za 9 radnych, przeciw 0, 

wstrzymujących 1.  

Radca prawny Ewa Mikusińska poinformowała, iż w dniu 09.10.br. zmienił się publikator ustawy 

o samorządzie gminnym i wobec tego w podstawie prawnej wszystkich uchwał powinien brzmieć: t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1875. Zaproponowała naniesienie korekty ww podstawy prawnej.   

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/676/2017 została podjęta większością głosów.  

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik ogłosił dziesięć minut przerwy, po której wznowił obrady. 

Kolejno przedstawił projekty uchwał: 

 

- 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 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2; 

- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 4, przeciw 0, wstrzymujących 1; 

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

- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 2; 

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

- nr 1 ds. Samorządu – pozytywnie dział 754 w głosowaniu: za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1, 

dla zmian w dziale 750 Komisja nie zajęła stanowiska.  

 

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  



5 

 

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/677/2017 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 6 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3. 
  
Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/678/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 6 radnych, przeciw 2, wstrzymujących 1. 
  
Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/679/2017 została podjęta większością głosów.  

 

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów – druk nr 5; 

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 1; 

- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 1. 

 

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/680/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, dla  niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy 

Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 6; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, 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 8, przeciw 0, wstrzymujących 1. 

 

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/681/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 7; 

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.  

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/682/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej –druk nr 8; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 4 radnych, przeciw 0, 

wstrzymujących 1.  

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Radna Stanisława Hajduk – Bies zadała pytanie, czy poprzedni właściciele tej nieruchomości zostali 

wywłaszczeni i na jaki cel przeznaczono nieruchomość? 

 

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Francug udzieliła odpowiedzi, że 

nieruchomość została przejęta pod drogę w latach siedemdziesiątych.  

Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: 

- radna Stanisława Hajduk – Bies, 

- kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Francug, 

- radna Ewa Chmielorz,  

- przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik 

- radny Eugeniusz Wycisło, 

- Burmistrz Stanisław Piechula. 

 

Radna Ewa Chmielorz wystąpiła z wnioskiem formalnym o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.     

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww wniosku. 

 

Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw 14, wstrzymujących – 1.   

Wniosek nie został przyjęty.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 1, wstrzymujących – 4.   

Uchwała nr XXXV/683/2017 została podjęta większością głosów.    

 

- przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej – druk nr 9; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, 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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Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/684/2017 została podjęta większością głosów.    

 

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Korfantego – druk nr 10; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 4 radnych, przeciw 0, 

wstrzymujących 1.  

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących – 3.   

Uchwała nr XXXV/685/2017 została podjęta większością głosów.    

 

Przewodniczący Rady Michał Rupik przypomniał, że projekt uchwały na druku 11 na wniosek 

Burmistrza został zdjęty z porządku obrad.  

 

- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie – druk nr 12; 

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.  

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/686/2017 została podjęta większością głosów.    

 

- uzupełnienia dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 

2022 roku" – druk nr 13; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie przez Komisję nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowało: za 10 radnych, przeciw 0, 

wstrzymujących 0.  

Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/687/2017 została podjęta jednogłośnie.     

 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 14. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik poinformował, 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 8, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
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Radca prawny Ewa Mikusińska zaproponowała naniesienie korekty publikatora ustawy o samorządzie 

gminnym na: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały wraz z korektą.   

 

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

Uchwała nr XXXV/688/2017 została podjęta jednogłośnie.   

 

Do pkt 9 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik:  

- poinformował, iż w dniu 13października odbyły się wybory do Rady Seniorów w Mikołowie. 

Przedstawił osoby, które zostały wybrane do rady: Jan Kuszka, Janina Kornas, Edyta Majchrzak, Janina 

Sojka, Urszula Tkocz, Dorota Podlodowska – Graczyńska, Janina Piecha, Krystyna Świerkot, Stanisław 

Waletko, Andrzej Reguła oraz Krystyna Zielonka. Poinformował, iż na przewodniczącą Rady Seniorów 

wybrano Janinę Sojkę a na zastępcę przewodniczącego Krystynę Świerkot. Ponadto poinformował, iż 

podczas uroczystości Dnia Seniora w dniu 20.10.br. nastąpiło oficjalne, uroczyste przekazanie aktów 

powołania do Rady Seniorów. Pogratulował wybranym osobom i życzył dobrej współpracy z Radą 

Miejską Mikołowa; 

- poinformował, iż w dniu 13.10.2017 r. wpłynął do Biura Rady dokument dot. wyniku konsultacji 

społecznych w sprawie zmian w numeracji budynków przy ul. Grudniowej, Golfowej i Lipcowej; 

- poprosił, aby radni zgłaszali propozycje tematów sesji na przyszły rok; 

- poinformował, iż w Biurze Rady Miejskiej można zapoznać się z treścią odpowiedzi na skargę na 

uchwałę w sprawie statutu miasta Mikołowa, 

- złożył sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok. Poinformował, iż 

wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie oraz, że w wyniku analizy 

nie stwierdził uchybień w złożonych oświadczeniach; 

- odczytał informację Wojewody Śląskiego dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa oraz Burmistrza Mikołowa oraz informację dotyczącą 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

Burmistrzowi Mikołowa; 

- odczytał pismo rodziny z Kazachstanu, która została przydzielona do osiedlenia się w Mikołowie, 

w ramach repatriacji; 

- zaprosił wszystkich do włączenia się do obchodów święta 11 listopada; 

- poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 20-tej w programie „genialny umysł” telewizji Polsat 

wystąpi uczennica mikołowskiej szkoły podstawowej – zachęcił wszystkich do oglądania programu. 

 

Do pkt 10 

 

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, 

 - poinformował, iż Prezydent Miasta Świętochłowice zaproponował, aby gmina Mikołów włączyła się 

w inicjatywę budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie i poprosił o aprobatę Rady Miejskiej 

dla tej inicjatywy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby sprawę najpierw zaopiniowała 

Komisja nr 1 ds Samorządu. 

 

Do pkt 11 

 

Radna Katarzyna Siruga zadała pytania: skąd się wzięła taka liczba składu Rady Seniorów oraz, czy 

Rada Seniorów przedstawi plan pracy, tak aby można było skorelować wspólne działania? 
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Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że liczba członków Rady Seniorów 

wynika z uchwały oraz, że Rada Seniorów swój plan pracy przedstawi Radzie Miejskiej Mikołowa. 

 

Radny Eugeniusz Wycisło nawiązując do interpelacji radnej Stanisławy Hajduk – Bies poruszył kwestię 

problemu z komunikacją mieszkańców ze służbami porządkowymi miasta. Wystąpił z wnioskiem 

o rozważenie możliwości szerszego porozumienia Straży Miejskiej z Policją, co do współpracy w dni 

wolne od pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i porządku publicznego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik zaproponował, aby tematem zajęła się Komisja nr 3 ds. 

Gospodarki Miejskiej. 

  

Radny Krzysztof Jakubiec poruszył kwestię niedostatecznego oświetlenia ulic: Okrzei, Krakowskiej 

i  Wyszyńskiego.  

 

Radna Stanisława Hajduk – Bies powróciła do propozycji Burmistrza dot. inicjatywy budowy pomnika 

W. Korfantego w Warszawie i zadała pytanie, w jakim celu temat ma być skierowany do Komisji nr 1 ds. 

Samorządu? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik udzielił odpowiedzi, że jego zdaniem konieczne jest 

rozważenie formy dokumentu popierającego tę inicjatywę.  

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odnosząc się do kwestii niedostatecznego oświetlenia ulic, 

poinformował, iż jest to efekt wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe. Poinformował, iż wymieniane 

są również klosze latarni na rynku, zgodnie z nowymi przepisami prawnymi nakładającymi na gminę 

obowiązek wymiany oświetlenia ulicznego na takie latarnie, które nie emitują światła w górę. 

 

Radna Ewa Chmielorz zadała pytanie, czy taka wymiana oświetlenia będzie tylko w centrum miasta? 

 

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula udzielił odpowiedzi, że z czasem wszystkie latarnie w mieście 

powinny być wymienione na energooszczędne.  

 

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. 19 
20

. 

 

Na tym protokół zakończono.  

Informacja: 

Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa dołącza 

się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej urzędu: 

sesja.mikolow.eu  

 

 

Protokołowały: 

Przewodniczący 
(Grażyna Kozicka)                                                                           Rady Miejskiej 

                                                             

 (Monika Graca-Kierzkowska)                                                                      

 (Michał Rupik) 


