PROTOKÓŁ NR 30/2021
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 1530 w Biurze Rady Miejskiej,
pokój nr 11 budynku Urzędu Miasta, Rynek 16.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków komisji.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich obecnych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przystąpiła do zaopiniowania wykonania budżetu miasta
Mikołów za I półrocze 2021 r. Przedstawiła zarządzenie nr 1002/219/21 Burmistrza Mikołowa
z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
W nawiązaniu głos zabrała radna Grażyna Ostafin, która zapytała na co są wydatkowane środki
z działu 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu? Czy w tym dziale są również środki
wydatkowane na Śląski Ogród Botaniczny?
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec wyjaśniła, że to są
w głównej mierze środki na wyłapywanie dzikich zwierząt, na podstawie umowy z leśnym
pogotowiem.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula dodał, że w tym dziale nie ma środków finansowych na
działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Wszystkie środki na ŚOB przekazywane są w ramach
składki członkowskiej.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem
wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów i wydatków w
następujących działach: Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: Rozdział 90004
– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu, Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu; Dział 925 – Ogrody
botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Za głosowało 4 członków komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Komisja przyjęła jednogłośnie i bez uwag informację o przebiegu wykonania budżetu miasta
Mikołów za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów i wydatków w ww. działach i rozdziałach.
Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przedstawiła:
 projekt uchwały nr 117/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zapytań i uwag nie było.
Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmian w dochodach
i wydatkach w dziale 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Projekt uchwały nr 117/2021 – zmiany w dziale 900 – zostały jednogłośnie zaopiniowane
pozytywnie.
Do pkt 4
Brak
Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przedstawiła protokół nr 29/2021 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2021 r. i poinformowała, że do
wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 29/2021 został przyjęty.
Do pkt 6
Radna Grażyna Ostafin:
- poruszyła temat miejskich pojemników do zbierania plastikowych zakrętek;
- w imieniu starszych mieszkańców, z ograniczoną sprawnością ruchową, zasygnalizowała problem
dotyczący korzystania ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego – osoby te mają kłopot z dotarciem
na piechotę w okolice budynku w Ogrodzie Żółtym, a co za tym idzie – utrudnione zwiedzanie tej
części ŚOB. Zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania podwozu dla tych osób?
- zapytała, czy na terenie Mikołowa zostanie uruchomiona sieć rowerów, bądź hulajnóg miejskich?
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola
oraz Burmistrz Stanisław Piechula.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Agnieszka Fiola poinformowała, że pojemnik na nakrętki został niedawno zamontowany
w centrum przy pasażu jesionowym.
Burmistrz Stanisław Piechula odniósł się do kwestii utrudnionego dostępu do Ogrodu Żółtego
Śląskiego Ogrodu Botanicznego i stwierdził, że zorganizowanie podwozu generowałoby dodatkowe
koszty. Poinformował jednak, że w uzasadnionych przypadkach jest możliwy wjazd w okolicę
budynku na Sośniej Górze. Zatem, jeśli osoby z ograniczoną sprawnością ruchową chciałyby
zwiedzić tę część ogrodu botanicznego, nie widzi przeszkód, aby podwozić je bezpośrednio na
wzgórze. Odnośnie rowerów miejskich, poinformował, że Mikołów na razie obserwuje, jak to
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wygląda w innych miastach. Ta kwestia będzie ponownie rozważona, kiedy znajdą się środki na ten
cel.
Ponadto Burmistrz Stanisława Piechula omówił temat spotkania przedstawicieli okolicznych gmin
z Lasami Państwowymi w sprawie wycinki drzew prowadzonej w tym rejonie – spotkanie odbyło się
w siedzibie ŚOBu, inicjatorem była Gmina Łaziska Górne.
Następnie radny Jan Przewoźnik przekazał zebranym informacje na temat:
- etapu prac legislacyjnych dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
- planowanych zmian w systemie gospodarowania odpadami,
- neutralności klimatycznej – obniżenia o 55% emisji CO2 do roku 2050,
- transformacji energetycznej – węgiel, woda, wodór.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca komisji
Agnieszka Fiola podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1620.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Przewodnicząca
Protokołowała:
Komisji RM nr 5
Katarzyna Pustułka

Agnieszka Fiola
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