WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 17 września 2018 roku
- Protokół Nr 39/2018
1. Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o zabezpieczenie kwoty 20 tys. złotych na
zakup samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. SK, BMZ
2. Ponadto na posiedzeniu Komisji RM nr 1 ds. Samorządy w dniu 17 września 2018 roku:
a) Radny Krzysztof Rogalski: ZUK, BGK
- poruszył temat wniosku z poprzedniego posiedzenia Komisji dot. wycięcia samosiejek
utrudniających widoczność na łuku drogi w okolicy zjazdu na stary przebieg ul. Mokierskiej
i ul. Zagrodowej. Poinformował, że Zakład Usług Komunalnych częściowo oczyścił ten teren,
jednak problem nie do końca został rozwiązany. W związku z powyższym wystąpił
z wnioskiem, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie uporządkował ten obszar;
- zwrócił się z prośbą o naprawienie oznakowania tras rowerowych na terenie sołectwa
Paniowy;
- wystąpił z wnioskiem o zagospodarowanie w ramach zieleni miejskiej terenu wokół
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach.
b) Radna Krystyna Świerkot: BGK, BOA
- ponowiła swój wniosek z dnia 13 czerwca oraz 22 sierpnia 2018 roku i zadała pytanie,
na jakim etapie jest realizacja inwestycji w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego:
budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do gry w szachy i ławkami w rejonie os.
Słowackiego? Ponadto zwróciła się z prośbą o przekazanie jej informacji o terminie odbioru
ww. inwestycji.
- ponowiła swój wniosek z dnia 22 sierpnia 2018 roku: w związku z zakończeniem prac
kanalizacyjnych w rejonie ul. Wrzosowej, w imieniu mieszkańców wystąpiła z zapytaniem,
kiedy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi? Zwróciła się z prośbą o udzielenie
pisemnej odpowiedzi.
c) Radny Krzysztof Jakubiec zadał pytanie, na jakim etapie jest realizacja inwestycji
w ramach budżetu obywatelskiego: zaprojektowanie i wykonanie robót „Wiata biesiadna
Kamionka” w Mikolowie? BGK
d) Radna Ewa Chmielorz wystąpiła z wnioskiem o wymalowanie linii parkingowych
na parkingu przy kościele św. Wawrzyńca w Mokrem. BGK
Przewodniczący Komisji RM Nr 1
(Jan Wycisło)
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