WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku – Protokół nr 12/2019.
1. Projekt uchwały nr 136/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020, komisja
zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 137/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020
– 2031, komisja zaopiniowała pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 149/2019 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017 – 2021, komisja zaopiniowała
pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 150/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa, komisja
zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 151/2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, komisja zaopiniowała
pozytywnie.
W nawiązaniu komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o przedłożenie przed najbliższym
posiedzeniem Komisji RM nr 2 ds. Budżetu analizy szacowanych rocznych kosztów systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019.
6. Projekt uchwały nr 152/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, komisja zaopiniowała pozytywnie.
7. Projekt uchwały nr 153/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, komisja zaopiniowała pozytywnie.
8. Projekt uchwały nr 154/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, komisja zaopiniowała pozytywnie.
9. Projekt uchwały nr 160/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – zmiany w działach
600, 700 i 900 – komisja zaopiniowała pozytywnie.
10. Projekt uchwały nr 162/2019 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów, komisja
zaopiniowała pozytywnie.
11. Odnośnie pisma Zastępcy Dyrektora Biura Strategii PKP S.A. Rafała Iwańskiego skierowanego
do Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 27 listopada 2019 r. (pismo w załączeniu), komisja wnosi
do Burmistrza Mikołowa o pilotowanie sprawy oraz o wystąpienie do Marszałka Województwa
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wnioskiem o uwzględnienie inwestycji na liście
projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2021 – 2027.
12. Odnośnie pisma Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie wprowadzenia
na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu, komisja wnosi do Burmistrza
Mikołowa o przeprowadzenie analizy kosztów, z jakimi wiązałoby się wdrożenie
proponowanego rozwiązania.

13. Ponadto radna Ewa Chmielorz:
- zwróciła się z prośbą o informowanie jej o terminach planowanych wizji lokalnych na terenie
sołectwa Mokre, dotyczących składanych przez nią wniosków;
- odnośnie projektu uchwały nr 158/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kryterium nr
1 – zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz
z adnotacją, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim
i wychowawczym – czy w sytuacji kiedy matka przejdzie na urlop macierzyński, kiedy dziecko
uczęszcza już do przedszkola, to dziecko straci to uprawnienie?
14. Radna Ewelina Kukla:
- zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz remontu klatki schodowej, w tym
głównie schodów, w budynku przy ul. Wyzwolenia 17;
- zwróciła się z prośbą o uprzątnięcie śmieci oraz suchych liści zalegających przy ul. Konstytucji
3 Maja, w okolicy Placu 750-lecia.
15. Radny Andrzej Sukiennik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia
w porozumieniu z Lasami Państwowymi miejsc parkingowych w okolicy cmentarza w Borowej
Wsi.
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