PROTOKÓŁ NR 30/2017
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się
w dniu 19 października 2017 r. o godz. 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 4 Członków Komisji (na 4 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała członków
Komisji, radną Stanisławę Hajduk-Bies, ogrodniczkę miejską panią Monikę Zielińską oraz
mieszkańca Mikołowa.
Stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad. Zaproponowała, aby w pierwszej
kolejności swoją sprawę przedstawił przybyły na posiedzenie mieszkaniec Mikołowa.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – udzieliła głosu przybyłym gościom.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – w imieniu mieszkańca Mikołowa w kilku słowach przedstawiła
problem, z którym borykają się osoby mieszkające w okolicy magazynów firmy Stor przy
ul. Waryńskiego i poinformowała o uciążliwościach powodowanych prowadzoną tam działalnością.
Wyjaśniła, że mieszkańcy od dłuższego czasu sygnalizowali, iż odczuwalny jest w tym rejonie
chemiczny odór. Dodała, że kontrolę w tym miejscu przeprowadziło w ubiegłym roku Starostwo
Powiatowe. Firma w tym miejscu nie może prowadzić takiej działalności, jednak
najprawdopodobniej, wbrew decyzji środowiskowej, nasącza substancjami chemicznymi podkłady
kolejowe. Proceder uskuteczniają w weekendy, gdy żadne służby nie mogą interweniować, ponieważ
instytucje, takie jak Straż Miejska, zwykle wtedy nie pracują.
Mieszkaniec Mikołowa – wyjaśnił, że w dni wolne od pracy przychodzą fale cuchnącego,
chemicznego odoru. Firma ma pozwolenie tylko na zbieranie odpadów, a napuszcza chemicznie
podkłady kolejowe. W decyzji środowiskowej dotyczącej prowadzenia działalności nie ma na to
pozwolenia. Ponadto stwierdził, że w tej sprawie nie był w stanie skontaktować się z żadnymi
służbami. Problem przedstawił Burmistrzowi Mikołowa i skieruje do niego pismo w tej sprawie.
Poinformował również, że posiada zdjęcia samochodu, który wywozi podkłady kolejowe
po regeneracji.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział: radny Eugeniusz Wycisło, radna Stanisława
Hajduk-Bies, mieszkaniec Mikołowa, przewodnicząca Komisji Danuta Ratka oraz radna Barbara
Wilkoszyńska. W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie utrudnień związanych
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z przeprowadzeniem w weekend interwencji przez służby porządkowe miasta (Straż Miejską,
Policję).
W wyniku dyskusji, radny Eugeniusz Wycisło zaproponował wystąpić z wnioskiem do Burmistrza
Mikołowa o informację, czy zostało nawiązane porozumienie pomiędzy Gminą a Komendą
Powiatową Policji w Mikołowie dotyczące przeprowadzania interwencji i realizacji obowiązków
będących w kompetencjach Straży Miejskiej (np. kontrole przestrzegania przepisów ustawy
o ochronie środowiska) poza godzinami pracy straży.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – zaproponowała powrócić ponownie do tematu w dalszej
części, gdy dołączy Burmistrz Mikołowa. Przedstawiła:
− projekt uchwały nr 130/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – omówiła planowane zmiany i wyjaśniła, że zmiana
w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
ma na celu zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na składkę
członkowską dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się – nie było.
Projekt uchwały nr 130/2017 – zmiana w dziale 925 – został jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie.
− pismo prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”
Mirosława Chmiela skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Mikołowskiego
Adama Lewandowskiego w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko działalności
firmy Lumatech Sp. z o.o. (obszar 301UR/P)
− wiadomość elektroniczna prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
„Wymyślanka” Mirosława Chmiela skierowane do wicestarosty Marka Szafrańca
w sprawie decyzji o umorzeniu nałożenia na Lumatech Sp. z o.o. obowiązku o dopuszczalnym
poziomie hałasu
Nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział: radny Eugeniusz Wycisło, przewodnicząca Komisji
Danuta Ratka oraz radna Barbara Wilkoszyńska. W wyniku dyskusji radny Eugeniusz Wycisło
zaproponował, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o wystąpienie do
Starostwa Powiatowego z prośbą o informację na temat szczegółów i ustaleń dotyczących
prowadzonej sprawy.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu zwalczenie niskiej
emisji w miastach, które zmagają się z problemem smogu
Następnie przewodnicząca Komisji Danuta Ratka poruszyła problem dużej populacji dzików
na Recie oraz powodowanych przez nie zniszczeń.
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Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radny Eugeniusz Wycisło, radna Barbara Wilkoszyńska
oraz przewodnicząca Komisji Danuta Ratka. W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestię możliwości
wystąpienia o zwiększenie limitów odstrzału dzików.
W międzyczasie przewodnicząca Komisji Danuta Ratka przywitała przybyłego na posiedzenie
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę.
Radny Eugeniusz Wycisło – powrócił do tematu uciążliwości powodowanych przez działalność
firmy Stor i w kilku słowach omówił problem.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że rozmawiał z mieszkańcem i zna
problem. Urząd Miasta zajmie się sprawą, jednak w pierwszej kolejności poprosił mieszkańca
o zgłoszenie sprawy na piśmie.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radny Eugeniusz Wycisło, Burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula, radna Danuta Ratka oraz radny Henryk Czich. W trakcie dyskusji ponownie poruszono
temat trudności przeprowadzenia interwencji i kontroli np. spalania w piecach w dni, kiedy Straż
Miejska nie pracuje, a także możliwości zgłaszania takich sytuacji poprzez system pn. Krajowa mapa
zagrożeń bezpieczeństwa Policji.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – ponownie poruszyła temat nadmiernej populacji dzików.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – stwierdził, iż limity odstrzałów zostały już zwiększone,
jednak problem się szybko nie skończy.
Radna Barbara Wilkoszyńska – stwierdziła, że problem również potęgują mieszkańcy, którzy
wyrzucają resztki i dokarmiają dziki.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – dodał, że problemem również jest całoroczny dostęp do
jedzenia w postaci kukurydzy.
Następnie przewodnicząca Komisji Danuta Ratka udzieliła głosu ogrodniczce miejskiej,
zatrudnionej w Zakładzie Usług Komunalnych, pani Monice Zielińskiej.
Ogrodniczka miejska pani Monika Zielińska na podstawie prezentacji multimedialnej obszernie
omówiła plany dotyczące zagospodarowania zieleni miejskiej, m.in. zmian na Placu Karpeckiego,
obecnie zagrodzonego terenu przy ul. K. Miarki oraz rewitalizacji zejścia na teren targowiska od
strony pasażu jesionowego.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji Danuta Ratka, ogrodniczka
miejska pani Monika Zielińska, radny Eugeniusz Wycisło oraz radna Barbara Wilkoszyńska.
Radny Eugeniusz Wycisło – ponownie powrócił do tematu nadmiernej populacji dzików i omówił
kwestię wyznaczania limitów odstrzału.
Do pkt 3
Brak
Do pkt 4
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Protokół nr 29/2017 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 września 2017 r. został przyjęty przez
aklamację.
Do pkt 5
Część porządku obrad została zrealizowana w punkcie „Sprawy wniesione”.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Danuta
Ratka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1650.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5

(Katarzyna Pustułka)

(Danuta Ratka)
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