PROTOKÓŁ NR 6/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1500 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. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków komisji.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę Burmistrza panią Iwonę Spychałę-Długosz,
skarbnik miasta panią Danutę Jasińską-Gdaniec oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
panią Sabinę Winnicką-Mrowiec.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przystąpiła do zaopiniowania wykonania budżetu
miasta Mikołów za 2018 rok. Przedstawiła:
− sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018,
− informację o stanie mienia Gminy Mikołów za rok 2018,
− uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołów za 2018 rok,
− uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa
W nawiązaniu skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec omówiła wykonanie budżetu
miasta Mikołów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziałach 90004
– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
oraz dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody.
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – zapytała, czy członkowie komisji mają jakieś pytania
dotyczące wykonania budżetu?
Zgłoszeń nie było.
W związku z brakiem dyskusji przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola odczytała projekt opinii
komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018:
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Opinia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
miasta Mikołów za 2018 rok – Protokół nr 6/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku
Komisja pozytywnie zaopiniowała:
a) sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok w niżej wymienionych
działach i rozdziałach:
− 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu.
− 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
b) informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem opinii komisji.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok
2018 po stronie wydatków w Dziale 900: Rozdział 90004 i 90005 oraz Dziale 925, a także informację
o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok.
Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła:
− uchwałę nr VI/61/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia
przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
− uchwałę nr VII/66/19 Rady Miasta Poręba z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez
Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
− uchwałę nr S.0007.043.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości
powietrza w Polsce
− uchwałę nr 61/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza
w Polsce
Poinformowała, że kolejne miasta przyłączają się do inicjatywy i wystosowują apele do Rządu RP
w sprawie poprawy jakości powietrza w Polsce.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski komisji:
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wniosek w sprawie
wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo zastępcy Burmistrza pani Iwony Spychały-Długosz jako odpowiedź na wniosek
dotyczący postępów w sprawie nielegalnie składowanych odpadów na terenie Jamna-Bus na
Kamionce w Mikołowie
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Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r.
Do protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 5/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Grażyna Ostafin, Burmistrza Mikołowa Stanisław
Piechula, radny Jan Przewoźnik, radny Andrzej Sukiennik, zastępca Burmistrza pani Iwona
Spychała-Długosz, przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola oraz naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Grażyna Ostafin:
- zaproponowała, aby w ramach ograniczania zużycia plastiku, Rada Miejska Mikołowa oraz Urząd
Miasta Mikołów wycofali się z kupowania wody w butelkach plastikowych i zastąpili ją wodą
w butelkach szklanych;
- wystąpiła z zapytaniem, czy istnieje możliwość rozmieszczenia na terenie Mikołowa rowerów
miejskich, które mogliby wypożyczać mieszkańcy do przemieszczania się po mieście.
Zastępca Burmistrza pani Iwona Spychała-Długosz – odniosła się do zapytania z poprzedniego
posiedzenia czy istnieje możliwość przeprowadzenia oprysku środkiem przeciw kleszczom terenu na
Wymyślance i wyjaśniła, iż z uwagi na to, że odbywają się w tym miejscu ćwiczenia dla mieszkańców
organizowane w ramach budżetu obywatelskiego i uczestnicy ćwiczą na trawie, zostanie
przeprowadzony kilkukrotny oprysk działki.
Omówiono również kwestię różnorodnych stosowanych przez samorządy proekologicznych
rozwiązań, mających na celu ograniczenie zużycia plastiku oraz ograniczenie niskiej emisji.
Odnośnie pism kierowanych przez prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
„Wymyślanka” pana Mirosława Chmiela w sprawie uciążliwości zakładów produkcyjnych
zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury radny Jan Przewoźnik oraz naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec poinformowali, że udali się na miejsce
i przedstawili swoje spostrzeżenia na temat podnoszonych kwestii.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca komisji
Agnieszka Fiola podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1550.
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)
(Agnieszka Fiola)
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