PROTOKÓŁ NR 8/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2019 r.
o godz. 1730 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji
oraz przybyłych radnych: Anetę Esnekier, Michała Rupika i Krzysztofa Jakubca, a także Burmistrza
Mikołowa Stanisława Piechulę oraz jego zastępców – Iwonę Spychałę-Długosz oraz Mateusza
Handla, kierownika Biura Planowania Przestrzennego panią Agnieszkę Martynus, kierownika Biura
Gospodarki Nieruchomościami panią Małgorzatę Francug oraz przybyłych mieszkańców Mikołowa.
Stwierdził prawomocność i przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do komisji:
− projekt uchwały nr 83/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja
w Mikołowie
W nawiązaniu głos zabrali: kierownik Biura Planowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus
oraz przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń.
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus omówiła ww. projekt
uchwały. Wyjaśniła m.in., że w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja docelowo miałaby znajdować
się siedziba muzeum. Obecny plan dla tego obszaru dopuszcza zabudowę mieszkaniową, natomiast
aby mogło być w tym miejscu muzeum, zapisy planu powinny dopuszczać usługi publiczne.
Nastąpiło głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 83/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
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− korespondencja mieszkańców Mikołowa z Burmistrzem Mikołowa w sprawie zapisów
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa,
wprowadzonego uchwałą nr XX/247/99 – przekazana do wiadomości komisji
Komisja przyjęła korespondencję do wiadomości.
− prośba mieszkańca Mikołowa pana L. S. do Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie poparcia
wniosku o przekwalifikowanie działek
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń,
kierownik Biura Planowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus, zastępca burmistrza Mateusz
Handel, mieszkaniec pan L. S., Burmistrza Mikołowa Stanisław Piechula, radny Michał Rupik oraz
radna Aneta Esnekier.
W wyniku dyskusji przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń zaproponował wystąpienie
z następującym wnioskiem do Burmistrza Mikołowa:
Komisja zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości przekwalifikowania działek o numerach
834/54 i 837/54 z uwzględnieniem faktu prowadzenia przez ich właściciela działalności gospodarczej
oraz stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 15 lipca 2019 r.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
− uwagi Rady Dzielnicy Kamionka dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkańców A. H. oraz M. H. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkańców E. B-G. oraz B. G. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkańców E. B-G. oraz B. G. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka –
cd.
− uwagi mieszkanki A. S. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkanki M. T-M. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkanki T. S. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
− uwagi mieszkańca K. S. dotyczące projektu mpzp dla obszaru Kamionka
W nawiązaniu przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń wyjaśnił, że jest to niewielka część uwag
przekazana do wiadomości Rady Miejskiej w sprawie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kamionka. Na tym etapie procedury uwagi rozpatruje
Burmistrz.
Komisja przyjęła treść pism do wiadomości.
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Do pkt 3
Przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń – kolejno przedstawił odpowiedzi na wnioski komisji:
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wniosek w sprawie
infrastruktury drogowej
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie montażu uchwytów na flagi
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo zastępcy Burmistrza pani Iwony Spychały-Długosz jako odpowiedź na wniosek
w sprawie wyników pomiarów hałasu
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja w sprawie zgłaszanych przez Prezesa Stowarzyszenia
Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „WYMYŚLANKA” Mirosława Chmiela uciążliwościach
związanych z działalnością przedsiębiorstw na terenach przemysłowych zlokalizowanych przy
ul. Żwirki i Wigury.
Głos zabrali: przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń, Burmistrza Mikołowa Stanisław Piechula,
zastępca Burmistrza Mateusz Handel, radny Krzysztof Jakubiec, radny Michał Rupik, radna Anna
Chrapek-Budacz oraz radny Łukasz Ryguła.
W wyniku dyskusji radny Michał Rupik zaproponował, aby komisja wystąpiła z wnioskiem do
Przewodniczącej Rady o wystosowanie do Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy
Świat „WYMYŚLANKA” pisma z prośbą o uszczegółowienie problemów poruszanych
w kierowanych do wiadomości Rady Miejskiej pismach.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń – przedstawił protokół nr 7/2019 z posiedzenia Komisji
RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. i poinformował, że do
wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 7/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Przewodniczący komisji Jarosław Sworzeń – wstępnie poinformował radnych o planowanym
spotkaniu z panem Adamem Biegańskim w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Kamionka. A także zaprosił na wspólne posiedzenie Komisji RM nr 4
ds. Rozwoju Miasta oraz Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu
5 września 2019 r. o godz. 1700. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją komisje zajmą się tematem
sygnalizowanych przez Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
„WYMYŚLANKA” Mirosława Chmiela uciążliwości związanych z działalnością przedsiębiorstw na
terenach przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury.
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Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji Jarosław
Sworzeń podziękował zebranym za udział i zamknął obrady.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1820.
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)
(Jarosław Sworzeń)
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