PROTOKÓŁ NR 2/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 1630 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 7 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione w tym omówienie tematu wiodącego sesji RM – gospodarki odpadami.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
Analiza realizacji wniosków komisji.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy.

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – otworzył posiedzenie i przywitał członków komisji,
przybyłych radnych, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, naczelnika Wydziału Wymiaru
Podatków i Opłat Lokalnych panią Jolantę Cynar, kierownika Referatu Usług Komunalnych panią
Grażynę Żurek, naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych
Marcina Stokłosę oraz kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił:
− informację dotyczącą gospodarowania odpadami na terenie gminy Mikołów w tym
odpadów ulegających biodegradacji
Poinformował, że temat gospodarowania odpadami będzie omówiony na sesji Rady Miejskiej.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi, pytania dotyczące tego zagadnienia?
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – wyjaśnił, że na sesji zostaną omówione te kwestie, które
ulegają zmianie. Jeżeli radni będą mieli inne pytania, to również się do nich odniosą.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
− projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w trakcie której głos zabrali: zastępca burmistrza Mateusz Handel,
przewodniczący komisji Łukasz Ryguła oraz radny Sylwester Czarnota.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił m.in.:
- podniesienie stawki ma na celu zrównoważenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi z kosztami funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi
- w poprzednich latach finansowanie gospodarki odpadami było niedoszacowane – w ubiegłym roku
gmina dopłaciła około 2 mln zł,
- ustawa jednak zakłada, że gospodarka odpadami w gminie musi się samofinansować,
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- nieprawidłowości potwierdzają wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową,
- w przetargu ogłoszonym przez gminę wystartowała tylko jedna firma,
- o prawie 20% wzrosły koszty odbioru odpadów przez instalacje,
- w planach jest przeprowadzenie analizy, czy opłacalne jest utworzenie spółki miejskiej, której
gmina mogłaby bezprzetargowo zlecać wywóz śmieci.
Po dyskusji komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
Projekt uchwały nr 3/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 7/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: zastępca burmistrza Mateusz Handel oraz
radny Michał Rupik.
W trakcie dyskusji zastępca burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił
zmiany w działach budżetu, których opiniowaniem zajmuje się Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej – dział 600 – Transport i łączność, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz dział 900 –
Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Radny Michał Rupik – zwrócił się z prośbą o przekazanie na sesji Rady Miejskiej informacji na
temat szczegółów zmiany w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poz. 5.1.
Po dyskusji komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmian
w działach 600, 700 i 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
Projekt uchwały nr 7/2019 – zmiany w działach 600, 700 i 900 – został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie.
− zarządzenie Burmistrza Mikołowa z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statusu
oficyn budynku komunalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 i wyłączenia ich do zasobu
budynków socjalnych
W nawiązaniu zastępca burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił, że zarządzenie ma związek
z uzyskaniem dofinansowania na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Nowy Świat.
Komisja przyjęła treść zarządzenia do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił projekt planu pracy komisji na 2019 rok.
Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby wprowadzić zmiany do jego treści?
Nie wniesiono uwag ani zmian.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem planu pracy komisji na 2019 rok.
Za przyjęciem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
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Plan pracy komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt 4
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił:
− pismo kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosława Majewskiego w sprawie
rozliczenia kosztów pogrzania wody w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 39
− pismo kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej Jarosława Majewskiego w sprawie
propozycji zastosowania do rozliczeń kosztów ciepłej wody jednakowej stawki za jej
podgrzanie
W nawiązaniu przewodniczący komisji Łukasz Ryguła stwierdził, że w jego ocenie informacje,
które zostały udzielone mieszkańcom przez Zakład Gospodarki Lokalowej są wystarczające. Należy
również zaczekać na efekty wprowadzenia przez ZGL nowych wodomierzy, systemu
komputerowego do rozliczania kosztów, a także efekty rozmów w sprawie weryfikacji wody
zamówionej do podgrzewania ciepłej wody.
Komisja przyjęła treść pism do wiadomości.
− pismo Burmistrza Mikołowa jako odpowiedź na wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji
RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które
odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 roku – Protokół nr 1/1/2018
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił protokół nr 1/1/2018 ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 roku. Poinformował, że do wyłożonego
protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 1/1/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący komisji Łukasz Ryguła, radny Michał
Rupik, zastępca burmistrza Mateusz Handel, przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
kierownik Zakładu Usług Komunalnych Roman Naleśnik, radna Ewa Chmielorz, naczelnik Wydziału
Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin Stokłosa oraz radna Ewelina
Kukla.
W trakcie dyskusji m.in.:
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – zaproponował, aby od następnego posiedzenia komisji,
przyjęcie protokołu następowało na początku obrad.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
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Następnie przewodniczący komisji Łukasz Ryguła poruszył temat przebudowy ul. Wrzosowej
i zapytał, czy sprawa ta pojawiała się wcześniej? Stwierdził, że na ul. Wrzosowej została
wybudowana sieć kanalizacyjna, został również wykonany projekt przebudowy drogi. Zapytał, kiedy
inwestycja mogłaby być zrealizowana?
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – wyjaśnił m.in., że realizacja przebudowy figurowała jako
propozycja do budżetu na 2017 rok, jednak po dyskusji z radnymi, środki te zostały przesunięte na
inne cele. Inwestycja spełnia dwa warunki, by ją zrealizować – gotowy projekt oraz kanalizacja. Przy
realizacji takich inwestycji ważna jest również gęsta zabudowa, by nowo wybudowana droga nie była
rozjeżdżana przez ciężki sprzęt wykorzystywany do budowy nowych domów. Stwierdził, że można
ten temat przedyskutować podczas tworzenia projektu budżetu na 2020 rok.
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła w związku z nagłym załamaniem pogody, jakie miało
miejsce w poniedziałkowe popołudnie, poruszył temat utrzymania porządku i odśnieżania w okresie
zimowym. Poprosił o omówienie kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Roman Naleśnik – wyjaśnił m.in.:
- na terenie gminy jest wiele podmiotów odpowiedzialnych za odśnieżanie – ZUK zajmuje się
odśnieżaniem dróg i chodników gminnych,
- miasto podzielone jest na 9 rejonów, których odśnieżaniem zajmują się wynajęci podwykonawcy,
- jednorazowy objazd jednego rejonu trwa do 6 godzin,
- w sytuacji, gdy po kilku godzinach w jakieś miejsce wciąż nie dojechał pług i nie zostało
odśnieżone, zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego –
numer telefonu 32 326 04 30.
Radna Ewa Chmielorz – zaproponowała, aby w przyszłości, w sytuacjach nagłego załamania
pogody, wykorzystywać do pomocy jednostki OSP, które dysponują piaskiem i mogą posypywać
oblodzenia na drogach.
Ponadto w trakcie dyskusji:
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poruszył temat wniosku mieszkańca o nadanie nazwy ulicy
Rycerzy Jedi.
Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poinformowała, że w związku
z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Gdańsku, w dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska
Pana Pawła Adamowicza, w Mikołowie zostanie zorganizowany marsz ku jedności. Zaprosiła
wszystkich obecnych do udziału i uczczenia pamięci zmarłego ś.p. Pawła Adamowicza.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji
Łukasz Ryguła podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 1715.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM Nr 3

(Katarzyna Pustułka)
(Łukasz Ryguła)
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