WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 19 października 2021 roku – Protokół nr 32/2021.
1. Projekt uchwały nr 135/2021 w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Mikołów, komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ponadto radny Krzysztof Żur wnosi do Burmistrza Mikołowa, aby Zakład Inżynierii Miejskiej
w Mikołowie udostępnił do wiadomości mieszkańców (np. poprzez zamieszczenie w Gazecie
Mikołowskiej) informację na temat aktualnych dopuszczalnych parametrów jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Projekt uchwały nr 137/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – zmiany w działach
400, 600, 700, 900 – komisja zaopiniowała pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 141/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, wraz ze zgłoszoną autopoprawką komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 142/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 143/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na
nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, komisja zaopiniowała pozytywnie.
6. Radna Ewelina Kukla:
- ponowiła swój wniosek z sierpniowego posiedzenia komisji (17 sierpnia 2021 r. – Protokół
nr 30/2021) w sprawie parkowania samochodów pod blokami przy ul. Stara Droga przez osoby,
które tam nie zamieszkują i zwróciła się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Stwierdziła, że nie
ma tam znaku informującego, że z miejsc parkingowych mogą korzystać tylko mieszkańcy
bloków przy ul. Stara Droga 2 A-D;
- zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o interwencję w sprawie braku koszy na śmieci
przy ul. Rybnickiej w rejonie Zespołu Szkół Technicznych oraz przystanku autobusowego, a także
na całym odcinku ul. Fabrycznej.
7. Radny Łukasz Ryguła zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z propozycją, aby powrócić do
rozmów z powiatem w sprawie nawiązania współpracy w kwestii opróżniania koszy na śmieci
przy drogach powiatowych.
8. Radna Ewa Chmielorz zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o interwencję w sprawie
doprowadzenia do realizacji wnioskowanego montażu progów zwalniających w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 7 w Mokrem.
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