PROTOKÓŁ NR 31/2017
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 listopada 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, Burmistrza Mikołowa, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska panią Sabinę WinnickąMrowiec oraz mieszkankę Mikołowa panią A. M. – przedstawicielkę mieszkańców Gniotka.
Stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad. Zaproponowała, aby w pierwszej
kolejności swoją sprawę przedstawiła przybyła na posiedzenie mieszkanka Mikołowa.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – udzieliła głosu mieszkance Mikołowa pani A. M.
Mieszkanka Mikołowa pani A. M. – poinformowała, że przyszła na posiedzenie Komisji,
aby przedstawić problem mieszkańców Mikołowa, których nieruchomości ze względu na
ukształtowanie terenu nie mogą zostać podłączone do sieci kanalizacyjnej. W rejonie Gniotka
problem dotyczy głównie ul. Matejki i ul. Rolniczej, jednak to nie jedyna taka lokalizacja w mieście.
Właściciele nieruchomości zainwestowali duże środki finansowe na przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Niestety, z uwagi na fakt, iż uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu i montażu przydomowych
oczyszczalni ścieków przestała obowiązywać, nie otrzymali nawet małej sumy dofinansowania.
Zwróciła się z wnioskiem o to, aby Komisja RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska wystąpiła
o przywrócenie dotacji dla właścicieli nieruchomości, które ze względu na ukształtowanie terenu, nie
mogą być przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Poinformowała, że ubiegała się o dotację jeszcze
w czasie obowiązywanie uchwały, jednak procedura przeciągała się z uwagi na braki w złożonej
dokumentacji. Ostatecznie otrzymała decyzję negatywną, gdyż w międzyczasie uchwałę uchylono.
Poprosiła o pochylenie się nad tym problemem.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – zwróciła się do naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska pani Sabiny Winnickiej-Mrowiec i zapytała, do kiedy można było składać wnioski
o dofinansowania i czy wszystkim wnioskodawcom zostały wypłacone środki?
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sabina Winnicka-Mrowiec – odpowiedziała,
że uchwała o dopłatach obowiązywała do 15 grudnia 2016 r. i wszystkie wnioski, które wpłynęły do
tego terminu zostały wypłacone. Kilka wniosków wpłynęło po tym terminie. Wyjaśniła jednak,
że powodem uchylenia uchwały o dopłatach nie było skanalizowanie całego miasta, ponieważ zdaje
sobie sprawę, że to w niektórych miejscach nie będzie możliwe. Decyzja o wycofaniu się z dopłat na
przydomowe oczyszczalnie ścieków została podjęta, ponieważ miasto postawiło główny nacisk na
poprawę jakości powietrza. Ponadto poruszyła temat wadliwości niektórych przydomowych
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oczyszczalni ścieków oraz planowanej zmiany przepisów dotyczących kontroli montowanych
oczyszczalni.
Nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział: mieszkanka Mikołowa pani A. M., radny Eugeniusz
Wycisło, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec, Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula, przewodnicząca Komisji Danuta Ratka oraz radna Barbara
Wilkoszyńska. W trakcie dyskusji poruszono m.in. następujące kwestie:
- temat inwentaryzacji wszystkich zgłoszonych przydomowych oczyszczalni ścieków;
- rozważanej możliwości podłączenia nieruchomości znajdujących się na Gniotku do tyskiej sieci
kanalizacyjnej;
- ograniczonej sumy środków finansowych przeznaczonych na ekologię oraz priorytetowych potrzeb
w tej kwestii;
- okoliczności dotyczących złożenia przez panią A. M. wniosku o dotację;
- braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dopłaty do przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Mieszkanka Mikołowa pani A. M. – zapytała, czy jest możliwość podjęcia nowej uchwały
w sprawie dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków skierowanej do osób, które nie złożyły
wniosku w terminie obowiązywania poprzedniej uchwały?
Radny Eugeniusz Wycisło – stwierdził, iż nie widzi możliwości podjęcia nowej uchwały w tej
sprawie. Jednak przychylałby się do ponownego rozpatrzenia wniosków, które zostały złożone
w terminie, a z jakiegoś powodu procedura przeciągnęła się i środki nie zostały wypłacone.
Mieszkanka Mikołowa pani A. M. – zaapelowała o równe traktowanie podatników w kwestii dopłat
do przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także równe postrzeganie
rejonów, dzielnic Mikołowa np. pod względem remontów dróg.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – zamknęła temat i poinformowała, że w materiałach
Komisji znajduje się przesłany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku”.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła:
− pismo Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusława Łuczyka jako odpowiedź
na wniosek Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2017 r. dot.
przeprowadzania interwencji i realizacji obowiązków będących w kompetencjach Straży
Miejskiej poza godzinami pracy straży
− kopię odpowiedzi na interpelację radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie organizacji
służb porządkowych
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
przewodnicząca Komisji Danuta Ratka, radny Eugeniusz Wycisło, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec oraz radna Barbara Wilkoszyńska. W trakcie dyskusji
poruszono następujące kwestie:
- poziomu zatrudnienia w jednostkach Straży Miejskiej w Mikołowie oraz Łaziskach Górnych,
- ewentualnej zmiany godzin pracy strażników miejskich w Mikołowie oraz pracy w soboty,
- problemu działalności firmy „Stor”.
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W kwestii kontroli działalności prowadzonej przez firmę Stor, Burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, kontrola prowadzonej działalności przez wspomniane
przedsiębiorstwo leży w kompetencjach służb ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Straż
Miejska nie ma uprawnień do wejścia na teren firmy.
Do pkt 4
Punkt porządku obrad został zrealizowany w części pn. „Wolne głosy i wnioski”.
Do pkt 5
W tej części obrad nastąpiła dyskusja, w której wzięli udział: przewodnicząca Komisji Danuta Ratka,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec, radny Henryk Czich,
radny Eugeniusz Wycisło oraz Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Danuta Ratka:
- ponownie zwróciła się z prośbą o interwencję u właścicieli terenów w sprawie wykoszenia wysokich
traw w rejonie przejść podziemnych na Recie;
- ponownie poruszyła temat drzew posadzonych na Recie w ramach nasadzeń zastępczych;
- poruszyła temat montażu na terenie Mikołowa czujników mierzących jakość powietrza.
Radny Henryk Czich – poruszył temat przycięcia krzewów rosnących w rejonie ul. Bluszcza
i ul. Dębowej.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że na terenie Mikołowa, w centrum oraz
sołectwach, w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym, zostaną zamontowane czujniki
do pomiaru jakości powietrza.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła protokół nr 30/2017 z poprzedniego
posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 19 października
2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 30/2017 został przyjęty przez aklamację.
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. 1625.
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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