PROTOKÓŁ NR 20/2020
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
które odbyło się w dniu 13 października 2020 r. o godz. 1630
w sali sesyjnej budynku przy ul. K. Miarki 15.
Obecnych 4 członków komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków komisji.
4. Wolne głosy.
Do pkt 1
Prowadzący obrady radny Andrzej Sukiennik otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji
oraz zastępcę Burmistrza Mateusza Handla.
Przedstawił 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.
Następnie przedstawił protokół nr 19/2020 z posiedzenia Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które
odbyło się w dniu 15 września 2020 r. Poinformował, że do wyłożonego protokołu nie wniesiono
uwag, ani zmian.
Protokół nr 19/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Prowadzący obrady radny Andrzej Sukiennik kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do komisji:
– projekt uchwały nr 114/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020
roku
W nawiązaniu zastępca Burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił m.in.,
że zmiana dotyczy czipowania psów i kotów.
Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 114/2020 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
– projekt uchwały nr 118/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
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Zastępca Burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały, m.in. zmiany dochodów
i wydatków w działach opiniowanych przez komisję.
Ponadto radny Sylwester Czarnota poruszył temat remontu budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 6,
a także zapytał, czy w okresie pandemii była zwiększona ilość kursów autobusów.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, że w Mikołowie częstotliwość kursów nie
została zwiększona. Zmiana rozkładu jazdy na sobotni i niedzielny nastąpiła w okresie kwietnia
i maja. Zmiany nastąpią również w związku z budową centrum przesiadkowego na Brynowie. Jednak
miasto będzie bronić interesów mieszkańców i będzie się starać, aby pasażerowie jadący z Mikołowa
nie musieli przesiadać się dojeżdżając do centrum Katowic.
Po dyskusji komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmian
w działach 400, 600, 700 i 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 118/2020 – zmiany w działach 400, 600, 700 i 900 – zostały jednogłośnie
zaopiniowane pozytywnie.
– pismo Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego w sprawie ewaluacji wdrażania
obowiązującej uchwały antysmogowej oraz możliwości sfinansowania działań w niej
przewidzianych ze źródeł zewnętrznych w latach 2021 – 2027
Prowadzący obrady radny Andrzej Sukiennik poinformował, że pismo zostało także szczegółowo
omówione podczas posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
– pismo z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla
Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej jako odpowiedź na uchwałę nr XXIX/275/2020 Rady
Miejskiej Mikołowa w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego
sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych
w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Prowadzący obrady Andrzej Sukiennik kolejno przedstawił odpowiedzi na wnioski komisji:
– pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług
Komunalnych Zbigniewa Konska skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie
wniosku radnej Eweliny Kukli dotyczącego nieporządku na chodniku wzdłuż drogi
powiatowej ul. Konstytucji 3 Maja – Protokół nr 19/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
– pismo Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika jako odpowiedź
na wniosek radnej Eweliny Kukli w sprawie sprzątania płyty Rynku – Protokół nr 19/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
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– pismo Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika jako odpowiedź
na wniosek radnej Eweliny Kukli w sprawie uprzątnięcia nagromadzonych śmieci w rejonie
nieczynnego baru przy ul. Św. Wojciecha – Protokół nr 19/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
– pismo przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. skierowane do Rady Miejskiej
Mikołowa jako odpowiedź na pismo w sprawie sposobu zawiadamiania mieszkańców
o przerwach w dostawie prądu – Protokół nr 18/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
– pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wnioski Komisji RM
nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej w sprawie infrastruktury drogowej – Protokół nr 18/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 4
Radny Sylwester Czarnota w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Żwirki i Wigury 33,
poinformował o uszkodzonej przy domofonie elewacji. Zgłosił także problem z domofonem, który
nie zawsze działa właściwie.
Następnie z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, prowadzący
obrady radny Andrzej Sukiennik podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 1650.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Prowadzący obrady
Komisji RM nr 3

Katarzyna Pustułka

Andrzej Sukiennik
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