PROTOKÓŁ NR 40/2018
z posiedzenia Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 r.
o godz. 1500 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 5 członków komisji (na 5 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Analiza realizacji wniosków.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami panią
Małgorzatę Francug, kierownika Biura Zagospodarowania Przestrzennego panią Barbarę Hasę,
inspektora Biura Zagospodarowania Przestrzennego panią Agnieszkę Martynus, naczelnika
Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę,
przedstawicielkę Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie panią Barbarę Janosz oraz przybyłych
mieszkańców Mikołowa.
Stwierdził prawomocność i przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – w pierwszej kolejności udzielił głosu mieszkańcowi
Mikołowa panu T. M., który prosił o możliwość wypowiedzenia się w sprawie projektu planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gniotka.
Mieszkaniec Mikołowa pan T. M. – wyjaśnił, że jest mieszkańcem Gniotka i oczekuje na
uchwalenie przez Radę Miejską Mikołowa nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Gniotka. Stwierdził, że sprawa nowego mpzp się przeciąga, a są
mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy cierpliwie czekają na uchwalenie zmian, nie fatygują się do
Urzędu Miasta, nie nagabują radnych. Zapytał, dlaczego uchwała dotycząca nowego planu dla
Gniotka była już kilkakrotnie kierowana na sesje Rady Miejskiej i wciąż nie została uchwalona?
Stwierdził, że nie da się dogodzić wszystkim, zawsze znajdą się osoby niezadowolone z rozwiązań.
Zapytał, dlaczego wiele osób musi czekać ze względu na kilka osób, które są niezadowolone?
Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – wyjaśnił, że władze miasta będą próbowali tę sytuację
rozwiązać. Wyraził opinię, iż nie ma możliwości przeprowadzić tej procedury bezkonfliktowo.
Stwierdził jednak, że radni nie mają zamiaru odkładać tej sprawy na bok i będą nadal procedować.
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W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: mieszkaniec Mikołowa pan T. M., radny
Piotr Stencel, inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus,
przewodniczący komisji Piotr Jurosz, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, mieszkańcy
Mikołowa oraz radny Eugeniusz Wycisło.
Po dyskusji przewodniczący komisji Piotr Jurosz przystąpił do omówienia spraw, które wpłynęły
do komisji. Przedstawił:
− projekt uchwały nr 47/2018 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący komisji Piotr Jurosz,
inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus, przedstawicielka
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie pani Barbara Janosz, radny Eugeniusz Wycisło,
mieszkaniec Mikołowa pan B. M., radna Stanisława Hajduk-Bies oraz Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula.
W trakcie dyskusji inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus oraz
przedstawiciel Zakładu Inżynierii Miejskiej pani Barbara Janosz przedstawiły teren będący
przedmiotem zmiany i wyjaśniły, że teren zostanie przeznaczony pod rozbudowę oczyszczalni
ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.
Ponadto mieszkaniec Mikołowa pan B.M. zgłosił zastrzeżenia dotyczące sporządzenia ww. projektu
uchwały. Wyraził opinię, iż powinna być przygotowana odrębna, indywidualna uchwała o zmianie
w studium, a nie tak jak w tym przypadku, projekt uchwały od razu w formie tekstu jednolitego.
Zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o udostępnienie w trybie informacji publicznej
numerów uchwał w sprawie zmian w „Studium…” podejmowanych w taki sam sposób.
Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – poinformował, że we wcześniejszej rozmowie
z inspektorem Biura Zagospodarowania Przestrzennego panią Agnieszką Martynus zgłosił uwagę
dotyczącą sporządzenia uchwały.
Po dyskusji przewodniczący komisji Piotr Jurosz przystąpił do głosowania nad zaopiniowaniem
ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 1.
Projekt uchwały nr 47/2018 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
Ponadto przewodniczący komisji Piotr Jurosz poinformował, że do wiadomości członków komisji
wpłynęło:
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do mieszkańca Mikołowa
pana D. L. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej
Mikołowa nr XXXI/580/2019 z dnia 24 lutego 2009 r.
Do pkt 3
Brak
Do pkt 4

2

Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – przedstawił protokół nr 38/2018 z posiedzenia Komisji RM
nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 12 marca 2018 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 38/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Przewodniczący komisji Piotr Jurosz – poinformował, że w teczce komisji do wglądu znajduje się
informacja o decyzjach planistycznych w 2017 roku.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji
Piotr Jurosz podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1545.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM Nr 4

(Katarzyna Pustułka)
(Piotr Jurosz)
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