PROTOKÓŁ NR 33/2018
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 4 Członków Komisji (na 4 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała członków
Komisji, zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska panią
Sabinę Winnicką-Mrowiec, kierownika Biura Spraw Społecznych panią Izabelę Konieczny oraz
kierownika Biura Rozwoju Miasta Michała Bocheńskiego.
Stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły do Komisji:
− projekt uchwały nr 1/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu
W nawiązaniu nastąpiła krótka dyskusja, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji Danuta
Ratka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec oraz radny
Eugeniusz Wycisło.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie
przekazania powiatowi mikołowskiemu środków na zakup systemu do pomiaru jakości powietrza
został już zaopiniowany na poprzednim posiedzeniu Komisji, jednak został przedłożony ponownie.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec – wyjaśniła,
że Starostwo Powiatowe nie zdążyło zakończyć procedury i zakupić czujników przed końcem 2017
roku, a pomoc finansowa zamknęła się wraz z rokiem ubiegłym, więc uchwałę należy podjąć jeszcze
raz. Dodała, że czujniki już zostały zamontowane. Wyniki pomiaru można sprawdzić w tej samej
aplikacji, w której dostępne są pomiary z Tychów.
Po dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
Projekt uchwały nr 1/2018 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
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− pismo naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabiny Winnickiej-Mrowiec wraz
z załączonym do wiadomości Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska pismem zastępcy
dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska
w sprawie zmian systemowych i rozwiązań prawnych wpływających na poprawę jakości
powietrza w Polsce
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli w sprawie planów związanych
z pozyskaniem środków unijnych w latach 2018 – 2020
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: kierownik Biura Rozwoju Miasta Michał
Bocheński, radna Barbara Wilkoszyńska, radny Eugeniusz Wycisło, zastępca Burmistrza Mateusz
Handel oraz przewodnicząca Komisji Danuta Ratka.
W trakcie dyskusji kierownik Biura Rozwoju Miasta Michał Bocheński omówił m.in. plany
związane z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadań i inwestycji dotyczących ochrony
środowiska w Mikołowie. W tym projekty pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
w gminie Mikołów”, „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie Mikołów etap II –
termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie centrum Miasta” (budynki przy ul. Prusa 5 a-b,
ul. Prusa 5 c-f, ul. Mickiewicza 24), „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie Mikołów
etap III – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie centrum Miasta” (budynki
na os. Mickiewicza nr 1, 3, 13, 22), „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie Mikołów
– termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60”, „System transportu niskoemisyjnego
na terenie gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego”, „Przebudowa zdegradowanego
obszaru centrum gminy Mikołów” (budynki przy ul. Jana Pawła II 2, 4, 6, Rynek 2,
ul. św. Wojciecha 14), „Przebudowa zagospodarowanego obszaru centrum gminy Mikołów –
przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury”, „Słoneczna Gmina – budowa
instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mikołów”, „Budowa Parku
Biocenotycznego na terenie gminy Mikołów”. Ponadto dodał, że Gmina ma zamiar w przyszłości
ubiegać się o dofinansowanie na realizację kolejnych edycji projektów „Poprawa efektywności
energetycznej oświetlenia w gminie Mikołów – etap II”, „Słoneczna Gmina – budowa instalacji
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mikołów – etap II” oraz projektów
mających na celu modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, stanowiących zasób
komunalny Gminy.
Ponadto przewodnicząca Komisji Danuta Ratka poruszyła temat listu intencyjnego dotyczącego
dostaw ciepła z Elektrowni Łaziska do Mikołowa, w celu uzyskania przez Mikołów statusu systemu
efektywnego energetycznie.
W nawiązaniu nastąpiła krótka dyskusja, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji Danuta
Ratka, zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz radny Eugeniusz Wycisło.
W trakcie dyskusji zastępca Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił m.in., że w planach jest
omówienie z radnymi różnych koncepcji dotyczących zasilania miasta w ciepło.
Do pkt 3
Brak
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła protokół nr 32/2017 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2017 roku.
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Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 32/2017 został przyjęty przez aklamację.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła następujące sprawozdanie z działalności
Komisji w 2017 roku.
Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska powołana uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr II/3/2014,
w roku 2017 odbyła 10 posiedzeń.
Komisja głównie zajmowała się:
1) rozpatrywaniem spraw bieżących, które dotyczyły m.in.:
− problemu zanieczyszczenia powietrza oraz dopłat do zakupu pieców ekologicznych,
− działań podejmowanych w gminie Mikołów w 2017 roku w ramach ochrony środowiska,
− możliwości oczyszczenia stawu na mikołowskich Plantach przy ul. Górniczej,
− planowanej budowy zakładu odzysku i przetwarzania odpadów w Rudzie Śląskiej przy granicy
z Mikołowem,
− poparcia inicjatywny okolicznych samorządów w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych
działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,
− planów dotyczących zagospodarowania zieleni miejskiej;
2) opiniowaniem projektów uchwał dotyczących:
− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu,
− przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Mikołów na lata 2017 –
2020”,
− zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinasowanie kosztów inwestycji
polegającej na modernizacji źródeł ciepła,
− „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 roku”,
− zmian w budżecie oraz zmian w załącznikach zadań inwestycyjnych, związanych z zakresem
zadań komisji;
3) opiniowaniem wykonania budżetu za rok 2016 oraz za I półrocze 2017 roku, a także
opiniowaniem projektu budżetu miasta na 2018 rok w Dziale 900, Rozdziałach: 90002, 90004, 90005
oraz Dziale 925.
4) rozpatrywaniem spraw wniesionych przez mieszkańców dotyczących m.in.:
− uciążliwości powodowanych przez działalność firmy Stor,
− uciążliwości powodowanych przez działalność prowadzoną na terenach przemysłowych przy
ul. Nowy Świat,
− dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków,
− przerzedzenia drzew na os. Mickiewicza;
5) przekazywaniem do Burmistrza wniosków dot. bieżących problemów zgłaszanych przez
członków Komisji m.in. dotyczących:
− utrzymania zieleni miejskiej w różnych punktach na terenie całego miasta,
− porozumienia pomiędzy gminą Mikołów a Komendą Powiatową Policji w Mikołowie w sprawie
przeprowadzania interwencji,
− podniesienia składki członkowskiej gminy Mikołów w Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród
Botaniczny,
− montażu stacji pomiarowej służącej do monitoringu jakości powietrza,
interwencji w sprawie niewykoszonych działek w pobliżu przejść podziemnych na Recie.
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Nastąpiła krótka dyskusja dotycząca kosztów i opłacalności modernizacji punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44. W dyskusji udział wzięli: radny Eugeniusz Wycisło,
zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz kierownik Biura Rozwoju Miasta Michał Bocheński.
Po dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem ww. sprawozdania.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2017 roku zostało jednogłośnie przyjęte.
Do pkt 5
Punkt porządku obrad został zrealizowany w punkcie „Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji
w 2017 roku”.
Do pkt 6
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Danuta
Ratka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1605.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5

(Katarzyna Pustułka)

(Danuta Ratka)
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