PROTOKÓŁ NR 12/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1640 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 7 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Mikołów na 2020 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków komisji.
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
a także przybyłych radnych: Ewelinę Kuklę, Mateusza Biesa oraz Burmistrza Mikołowa Stanisława
Piechulę, zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, przedstawicieli Zakładu Inżynierii Miejskiej
w Mikołowie: prezesa zarządu panią Justynę Hildebrandt, dyrektora ds. technicznych Michała
Majnusza, kierownika Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej panią Sylwię Król oraz
przedstawiciela Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej pana Macieja Esnekiera.
Przedstawił proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Przedstawił protokół nr 11/2019 z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które
odbyło się w dniu 12 listopada 2019 roku i poinformował, że do wyłożonego protokołu nie wniesiono
uwag, ani zmian.
Protokół nr 11/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przystąpił do zaopiniowania projektu budżetu miasta na
rok 2020. Przedstawił:
- projekt uchwały nr 136/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020
- projekt uchwały nr 137/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020
– 2031
- uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia
21 listopada 2019 r. w sprawie:
 opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały budżetowej;
 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2020 rok Miasta Mikołowa;
 opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031.
Nie wniesiono zapytań ani uwag.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały nr 136/2019 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta na rok 2020 w następujących działach i rozdziałach:
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− Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
− Dział 600 – Transport i łączność, z wyłączeniem § 6060 w Rozdziale 60016,
− Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,
Rozdział 70095 – Pozostała działalność;
− Dział 710 – Działalność usługowa:
Rozdział 71035 – Cmentarze,
Rozdział 71095 – Pozostała działalność;
− Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami,
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej,
Rozdział 90095 – Pozostała działalność;
− Dział 926 – Kultura fizyczna:
Rozdział 92601 – Obiekty kultury.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 2.
Projekt uchwały nr 136/2019 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały nr 137/2019
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2031.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 1.
Projekt uchwały nr 137/2019 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do komisji:
− projekt uchwały nr 149/2019 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2017-2021
Prezes zarządu ZIM Sp. z o.o. pani Justyna Hildebrandt omówiła ww. projekt uchwały
i wyjaśniła m.in., że aktualizacja obejmuje część tabelaryczną, skorygowanie nakładów finansowych
oraz skorelowanie inwestycji z planami inwestycyjnymi gminy.
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 149/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 150/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/561/2016 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa
Kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej pani Sylwia Król – omówiła ww.
projekt uchwały i wyjaśniła, że zmiana uchwały wynika ze zmiany zapisów ustawy, w której
to obniżono maksymalne stawki opłaty z tego tytułu.
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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 150/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 162/2019 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów
Kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej pani Sylwia Król – omówiła ww.
projekt uchwały i wyjaśniła, że obowiązek uchwalenia tego dokumentu nakłada ustawa Prawo
energetyczne. Zakres założeń obejmuje m.in. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także przedsięwzięcia racjonalizujące
użytkowanie ciepła, energii i paliw gazowych.
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 162/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 151/2019 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: zastępca Burmistrza Mateusz Handel, radny
Michał Rupik, przewodniczący komisji Łukasz Ryguła, radna Ewelina Kukla, Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula, radny Sylwester Czarnota.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił m.in., że zmiana
stawki związana jest ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z szacunkowych wyliczeń wynika, że aby koszty się równoważyły, minimalna kwota za odbiór
odpadów komunalnych powinna wynosić 23 zł, jeśli są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Radny Michał Rupik zaproponował, aby komisja wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem
o przedłożenie przed najbliższym posiedzeniem Komisji RM nr 2 ds. Budżetu analizy szacowanych
rocznych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku w porównaniu
z rokiem 2019.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Ponadto poruszono kwestie:
- wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami przedsiębiorców,
- wymaganych poziomów recyklingu,
- możliwości realizacji odbioru odpadów komunalnych przez spółkę miejską – Zakład Usług
Komunalnych,
- problemu z segregowaniem odpadów w domach wielorodzinnych,
- kar i postępowań za brak segregowania śmieci przez mieszkańców.
Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 2.
Projekt uchwały nr 151/2019 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
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− projekt uchwały nr 152/2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym
W nawiązaniu głos zabrali: radna Ewelina Kukla, zastępca Burmistrza Mateusz Handel, radny Michał
Rupik oraz przewodniczący komisji Łukasz Ryguła.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił m.in., że obecna uchwała jest wprowadzająca
i stanowi ustawowy wymóg. Regulamin, zawierający szczegóły dotyczące wymogów, które będzie
musiał spełniać kompostownik, zostanie przedstawiony w następną sesję.
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 152/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 153/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił, że zmiana wynika z wyłączenia z systemu
gospodarowania odpadami na terenie gminy przedsiębiorców. Z niniejszej uchwały wyłączono
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i przygotowano w związku z tym odrębną
uchwałę.
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 153/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 154/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 154/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 160/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił zmiany
w dochodach i wydatkach w działach budżetu opiniowanych przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej.
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 160/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
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− wyjaśnienie prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pani Justyny
Hildebrandt w sprawie sprawozdania z działalności omawianego na posiedzeniu Komisji
RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w dniu 12 listopada 2019 r.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo Ks. Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana w Mikołowie Kornela
Undasa w sprawie dofinansowania wykonanej inwestycji
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz
radny Sylwester Czarnota.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula poinformował m.in., że miasto może sfinansować do 50%
kosztów renowacji zabytków, jednak wniosek o środki powinien wpłynąć przed wykonaniem
inwestycji. Teren parafii jest objęty ochroną konserwatorską, zatem ks. proboszcz może ubiegać się
o dofinansowanie inwestycji, jednak musi przedłożyć dokumentację w tym faktury i pozwolenie na
wykonanie. Sprawa zostanie rozpatrzona, kiedy procedura ubiegania się o dofinansowanie zostanie
dokończona.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− korespondencja pomiędzy Radą Dzielnicy Kamionka a PKP Polskimi Liniami
Kolejowymi S. A. w sprawie organizacji centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej
Mikołów Jamna
W nawiązaniu przewodniczący komisji Łukasz Ryguła zaproponował, aby komisja wystąpiła
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o pilotowanie sprawy oraz o wystąpienie do Marszałka
Województwa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wnioskiem o uwzględnienie inwestycji na
liście projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2021 – 2027.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
− pismo Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie wprowadzenia
na obszarze centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu
W nawiązaniu przewodniczący komisji Łukasz Ryguła zaproponował, aby komisja wystąpiła
do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o przeprowadzenie analizy kosztów, z jakimi wiązałoby się
wdrożenie proponowanego rozwiązania.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – kolejno przedstawił odpowiedzi na wnioski komisji:
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedzi na wnioski komisji dot.
infrastruktury drogowej z dnia 12 listopada 2019 r. – Protokół nr 11/2019
− pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług
Komunalnych Marcina Stokłosy skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
wniosków radnej Ewy Chmielorz dotyczących infrastruktury technicznej drogi wojewódzkiej
nr 927
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− pismo zastępcy Burmistrza pani Iwony Spychały-Długosz jako informacja dot. wniosku
radnej Ewy Chmielorz w sprawie wycinki drzew przy ul. Wojska Polskiego
W nawiązaniu radna Ewa Chmielorz zwróciła się z prośbą o informowanie jej o terminach
planowanych wizji lokalnych na terenie sołectwa Mokre, dotyczących składanych przez nią
wniosków.
− pismo prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pani Justyny Hildebrandt
skierowane do mieszkańców ul. Kolonia Huta w sprawie ich wniosku o wybudowanie
kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia Huta
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wniosek radnego
Sylwestra Czarnoty w sprawie limitu obioru gruzu remontowego – Protokół nr 11/2019
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo prezesa zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pani Justyny Hildebrandt
skierowane do prezesa zarządu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jana Nowackiego
w sprawie modernizacji systemu ciepłowniczego os. Skalna w Mikołowie
W nawiązaniu głos zabrali radny Michał Rupik oraz prezes zarządu ZIM pani Justyna Hildebrandt.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego wraz z załączonym apelem Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie odpadów komunalnych – przekazane do wiadomości
Rady Miejskiej Mikołowa
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Ponadto przewodniczący komisji Łukasz Ryguła zwrócił uwagę, iż do komisji nie wpłynęła
odpowiedź na wniosek komisji dotyczący zgłaszanej przez mieszkankę Mikołowa panią A. M.
sprawy rozliczenia za wodę zimną i zimną wodę do podgrzania.
Do pkt 5
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił propozycję planu pracy Komisji RM nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej na 2020 rok:
1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami komisji
oraz wnoszonych przez mieszkańców.
2. Zadania szczegółowe:
- analiza realizacji wniosków komisji,
- omówienie planów oraz analiza realizacji inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego
finansowanych ze środków własnych i pozabudżetowych,
- opiniowanie i analiza spraw związanych z gospodarką komunalną, w tym m.in. gospodarki wodnościekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi,
- opiniowanie i analiza spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
- opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej,
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- analiza i ocena planu gospodarowania zasobami komunalnymi miasta, ze szczególnym
uwzględnieniem strategii miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa
mieszkaniowego,
- zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
- zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem planu pracy komisji na 2020 rok.
Za przyjęciem głosowało 7 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Plan pracy komisji na 2020 rok został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Ewelina Kukla, radny Andrzej Sukiennik, zastępca
Burmistrza Mateusz Handel, radna Ewa Chmielorz oraz przewodniczący komisji Łukasz Ryguła.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Ewelina Kukla:
- zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz remontu klatki schodowej, w tym
głównie schodów, w budynku przy ul. Wyzwolenia 17;
- zwróciła się z prośbą o uprzątnięcie śmieci oraz suchych liści zalegających przy ul. Konstytucji
3 Maja, w okolicy Placu 750-lecia.
Radna Ewa Chmielorz:
- zwróciła się z prośbą o informowanie jej o terminach planowanych wizji lokalnych na terenie
sołectwa Mokre, dotyczących składanych przez nią wniosków;
- odnośnie projektu uchwały nr 158/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kryterium
nr 1 – zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz
z adnotacją, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim
i wychowawczym – czy w sytuacji kiedy matka przejdzie na urlop macierzyński, kiedy dziecko
uczęszcza już do przedszkola, to dziecko straci to uprawnienie?
Radny Andrzej Sukiennik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia
w porozumieniu z Lasami Państwowymi miejsc parkingowych w okolicy cmentarza w Borowej Wsi.
Ponadto przewodniczący komisji Łukasz Ryguła poinformował, że na najbliższym styczniowym
posiedzeniu komisji omówiony zostanie temat rewitalizacji parku Planty.
Następnie 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. 1745.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Przewodniczący
Protokołowała:
Komisji RM nr 3
(Katarzyna Pustułka)

(Łukasz Ryguła)
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