PROTOKÓŁ NR 9/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 10 września 2019 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. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2019 roku.
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 oraz
przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska naczelnik panią Sabinę Winnicką-Mrowiec
i inspektor panią Aleksandrę Osicką.
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 informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
Radna Grażyna Ostafin wystąpiła z następującymi zapytaniami dotyczącymi wykonania budżetu
miasta:
- Kto został agentem emisji obligacji Gminy Mikołów?
- W jakim banku został zaciągnięty kredyt liniowy? Jakie jest oprocentowanie oraz rata? Do kiedy
należy go spłacić?
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, komisja przystąpiła do zaopiniowania wykonania
budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2019 roku po stronie dochodów i wydatków w następujących
działach: Dział 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; Dział 925 – Ogrody botaniczne
i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Komisja jednogłośnie przyjęła bez uwag informację o przebiegu wykonania budżetu miasta
Mikołowa i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2019 roku po stronie dochodów i wydatków
w ww. działach.
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Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do komisji:
− raport z realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 – 2018
W nawiązaniu inspektor Wydziału Ochrony Środowiska pani Aleksandra Osicka wyjaśniła,
że raport z realizacji programu ochrony środowiska musi być sporządzany co 2 lata. W tym roku
należy również zaktualizować Program Ochrony Środowiska, którego projekt został przekazany
radnym. Następnie na podstawie prezentacji multimedialnej szczegółowo omówiła raport.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina
Winnicka-Mrowiec, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska pani Aleksandra Osicka, radny Jan
Przewoźnik, radny Andrzej Sukiennik oraz przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola.
Nie wniesiono uwag ani zmian.
Komisja przyjęła przez aklamację treść przedłożonego raportu.
− projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 roku
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska pani Aleksandra Osicka na podstawie prezentacji
multimedialnej omówiła projekt Programu Ochrony Środowiska.
Nie wniesiono uwag ani zmian.
Komisja przyjęła przez aklamację treść przedłożonego projektu.
− informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Mikołowskiego Barbary Pepke w sprawie
przyjęcia przez Radę Powiatu Mikołowskiego apelu w sprawie podjęcia działań mających
na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia
w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami; a także zapewnienie
prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub
magazynowania
W nawiązaniu przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola zaproponowała, aby komisja poparła
inicjatywę Rady Powiatu Mikołowskiego oraz wystąpiła z propozycją do Rady Miejskiej Mikołowa,
aby również podjęła apel w tej sprawie.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła odpowiedzi na wnioski ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska w sprawie odpadów składowanych przy ul. Kościuszki na Kamionce:
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− pismo zastępcy Burmistrza pani Iwony Spychały-Długosz jako odpowiedź na wniosek
w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na wywóz odpadów składowanych przy
ul. Kościuszki
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wniosek w sprawie
możliwości rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów będących własnością
Skarbu Państwa
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła protokół nr 8/7/2019 ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r. Poinformowała, że do wyłożonego protokołu
nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 8/7/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: zastępca Burmistrza pani Iwona Spychała-Długosz,
przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina
Winnicka-Mrowiec oraz radny Jan Przewoźnik.
W trakcie dyskusji m.in. zastępca Burmistrza pani Iwona Spychała-Długosz poinformowała
o organizowanych w dniach 26-27 września warsztatach ekologicznych dla uczniów mikołowskich
szkół podstawowych.
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. 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)
(Agnieszka Fiola)
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