WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2019 roku – Protokół nr 11/2019.
1. Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z działalności ciepłowniczej Zakładu Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. w Mikołowie.
2. Odnośnie przekazanego na poprzednim posiedzeniu Burmistrzowi Mikołowa pisma mieszkanki pani
w sprawie rozliczenia wody zimnej i zimnej wody do podgrzania, komisja wnosi do
Burmistrza Mikołowa o przygotowanie odpowiedzi w sprawie i przedłożenie jej do wiadomości komisji.
3. Projekt uchwały nr 126/2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 133/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – zmiany w działach 600, 700
i 900 – komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt apelu w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia
odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej
także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami, a także zapewnienie
prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, komisja zaopiniowała pozytywnie.
6. Odnośnie pisma mieszkańców ul. Kolonia Huta reprezentowanych przez pana
z dnia
21 października 2019 r. (data wpływu: 24.10.2019 r.) w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, komisja
wnosi do Burmistrza Mikołowa o przekazanie do wiadomości komisji odpowiedzi, która została
wystosowana do mieszkańców przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.
7. Odnośnie pisma pana
z dnia 21 października 2019 r. (data wpływu: 22.10.2019 r.)
w sprawie rewitalizacji Mikołowskich Plant oraz dyskusji w tej sprawie, która odbyła się w trakcie
posiedzenia, komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o omówienie na następnym posiedzeniu komisji
koncepcji dotyczącej rewitalizacji parku.
8. Ponadto radny Michał Rupik, odnośnie dyskusji dotyczącej przyszłych losów Elektrowni Łaziska,
wystąpił do Przewodniczącej Rady z propozycją wypracowania formy wsparcia dla pracowników
Elektrowni Łaziska.
9. Radny Sylwester Czarnota:
- poruszył temat studzienki kanalizacyjnej przy ul. Działkowców,
- zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z zapytaniem o możliwość zwiększenia limitu odbioru gruzu
remontowego z 200 kg do 500 kg.
10. Radna Ewa Chmielorz:
- poruszyła temat przejścia dla pieszych przy ul. Łącznej w okolicy firmy Lantis,
- poinformowała o pozostawionych konarach po pracach wykonywanych w okolicach poczty przy
ul. Wojska Polskiego w Mokrem. Zwróciła się z prośbą o monit w tej sprawie,
- zwróciła się z prośbą o monit w sprawie wycinki drzew przy ul. Wojska Polskiego 20, na wysokości
domu przyjęć Piano Bar.
11. Radna Grażyna Ostafin zwróciła się z prośbą o naprawę zniszczonych słupów oświetleniowych na
os. Słowackiego.
12. Radny Krzysztof Żur poruszył temat wydanej zgody na przeprowadzenie odwiertów na terenie Borowej
Wsi. Zwrócił się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o wsparcie mieszkańców w procedurze odwołania się
od decyzji ministra w tej sprawie.
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