WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
z dnia 10 kwietnia 2019 roku – Protokół nr 5/2019.
1. Projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania, Komisja zaopiniowała pozytywnie. BGN
2. Projekt uchwały nr 47/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – zmiany w działach: 600
i 900 – komisja zaopiniowała pozytywnie. BGN
3. Odnośnie pisma prezes zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej pani Justyny Hildebrandt z dnia
1 kwietnia 2019 r. w sprawie odpowiedzi na wnioski Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o udzielenie pisemnej odpowiedzi w sprawie sieci
wodociągowych zlokalizowanych w ulicach Klonowej i Jaworowej bezpośrednio mieszkańcowi
panu
. ZIM
4. Podczas majowego posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej zostanie omówiony
wnioskowany przez radnego Michała Rupika temat regulaminu Zakładu Inżynierii Miejskiej
dotyczący budowy sieci kanalizacyjnych. ZIM
5. Radna Ewelina Kukla:
 poruszyła temat rozbiórki muru oporowego na ul. Rybickiego, BGK
 w imieniu mieszkańców ul. Młyńskiej zasygnalizowała problem z dużą ilością śmieci
wyrzucanych wzdłuż drogi, głównie przez osoby zamieszkujące w lokalach socjalnych
przy ul. Młyńskiej. Zwróciła się z prośbą o uprzątnięcie zalegających śmieci i, w miarę
możliwości, zamontowanie koszy na śmieci, ZUK, BGK, ZGL
 poruszyła temat możliwości rozdzielenia pasów jezdni na ul. Pszczyńskiej. BGK
6. Radna Aneta Esnekier zwróciła się z prośbą o montaż koszy na śmieci przy przystankach
autobusowych na terenie Rety oraz przy tablicy ogłoszeń na ul. Dzieńdziela. BGK
7. Ponadto podczas posiedzenia:
 mieszkanka Mikołowa pani
w imieniu rodziców uczniów dojeżdżających
do Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Ornontowicach poruszyła temat zwiększenia
częstotliwości kursowania autobusów z Mikołowa do Ornontowic. Z pismem w tej
sprawie pani Irena Mrozek zwróciła się do Burmistrza Mikołowa, BGK
 mieszkaniec Mikołowa pan
zgłosił zastrzeżenia dotyczące wykonania
oznakowania poziomego w okolicy ul. Klonowej. Zwrócił się również z prośbą
o rozważenie możliwości ponownego wprowadzenia w tym rejonie strefy zamieszkania.
BGK
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