WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku – Protokół nr 39/2022
1. Projekt uchwały nr 61/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków dla operatorów i przewoźników, komisja zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 62/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez
właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, komisja zaopiniowała
pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 63/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2022 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Mikołów, komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 67/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – zmiany w dochodach
i wydatkach w działach 600, 700 i 900, komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Odnośnie wniosku mieszkańców ulicy Dzwonkowej w Mikołowie reprezentowanych przez
z dnia 9 czerwca 2022 r. (data wpływu: 10 czerwca 2022 r.) skierowanego do
Burmistrza w sprawie wykonania inwestycji drogowej wraz ze znakami drogowymi oraz
oświetleniem na ulicy Dzwonkowej, komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o przekazanie do
wiadomości komisji udzielonej odpowiedzi, w celu dalszego omówienia tematu.
6. Ponadto:
a) radna Ewelina Kukla zwróciła się z prośbą o montaż wiaty na ostatnim przystanku
autobusowym przy ul. Pszczyńskiej – kierunek Wyry;
b) radny Sylwester Czarnota zwrócił się z prośbą o montaż lustra drogowego na ul. Górniczej
przy wyjeździe z parkingu przy blokach nr 3 i 5;
c) radny Krzysztof Żur zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie niepoprawnie
działających lamp ulicznych na ul. Piwnej przy posesji nr 36.
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