PROTOKÓŁ NR 7/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 6 członków komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołów za rok 2018.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków komisji.
5. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji oraz
radną Ewelinę Kuklę, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika a także mieszkańców
Mikołowa.
Odczytał proponowany porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przedstawił protokół nr 6/2019 z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które
odbyło się w dniu 14 maja 2019 roku.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 6/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przystąpił do zaopiniowania wykonania budżetu miasta
Mikołów za 2018 rok. Przedstawił kolejno:
− 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
Zapytał, czy członkowie komisji mają jakieś pytania dotyczące wykonania budżetu?
Zgłoszeń nie było.
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Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – w związku z brakiem dyskusji odczytał projekt opinii
komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2018:
Opinia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
miasta Mikołów za 2018 rok – Protokół nr 7/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku
Komisja pozytywnie zaopiniowała:
a) sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołów za 2018 rok w niżej wymienionych
działach i rozdziałach:
− Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
− Dział 600 – Transport i łączność, z wyłączeniem §6060 w rozdziale 60016 – Drogi publiczne
i gminne,
− 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.
b) informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem opinii komisji.
Za przyjęciem głosowało 5 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 400; Dziale 600; Dziale 700: rozdział 70004, 70095; Dział 710:
rozdział 71035, 71095; Dziale 900: rozdział 90001, 90002, 90003, 90015, 90017, 90095; Dziale 926:
rozdział 92601 oraz informację o stanie mienia Gminy Mikołów za 2018 rok.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do komisji:
− projekt uchwały nr 66/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na rok 2019
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – zapytał, czy członkowie komisji mają pytania dotyczące
projektu uchwały?
Zgłoszeń nie było.
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Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
Projekt uchwały nr 66/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 67/2019 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określenia
wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych
W nawiązaniu kierownik Zakładu Usług Komunalnych Roman Naleśnik zgłosił autopoprawkę
o następującej treści: w §3 pkt 5 wskazany numer uchwały zmienić na następujący:
XXXIX/1010/2014.
Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały wraz ze zgłoszoną
autopoprawką.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 67/2019 wraz z autopopawką został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu
rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – zapytał, czy członkowie komisji mają pytania dotyczące
projektu uchwały?
Zgłoszeń nie było
Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projekt uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 69/2019 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 78/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
W nawiązaniu zastępca burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił
zmiany w działach budżetu opiniowanych przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Nastąpiło głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmian w działach 600, 700 i 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 78/2019 – zmiany w działach 600, 700 i 900 – został jednogłośnie
zaopiniowany pozytywnie.
− odpowiedź na interpelację Przewodniczącej Rady Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej
w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego przy ul. Rybnickiej, na odcinku od ul. Pokoju do
drogi DK-81 w Mikołowie
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Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
− pismo
Głównego
Inspektoratu
Transportu
Drogowego
skierowane
do
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamionka jako odpowiedź na petycję w sprawie
instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego na odcinku drogi krajowej nr 81
przebiegającym przez dzielnicę Kamionka
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli w sprawie odpowiedzi na wniosek
komisji z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 81
na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Kamionka
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przewodniczący komisji Łukasz Ryguła,
zastępca burmistrza Mateusz Handel, radna Ewa Chmielorz oraz radny Michał Rupik.
W związku z informacją Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o wprowadzeniu
wniosku o montaż fotoradaru do wykazu, Komisja uznała, że właściwe będzie poczekać
na dalsze działania GITD w tej sprawie, w tym m.in. uchwalenie budżetu na 2020 rok.
Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.
− pismo mieszkańców ul. Rybnickiej w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego przy
ul. Rybnickiej, na odcinku od ul. Pokoju do drogi DK-81 w Mikołowie
W nawiązaniu zastępca burmistrza Mateusz Handel stwierdził, że wniosek mieszkańców pokrywa
się z interpelacją radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej. Dokumentacja projektowa oświetlenia
zostanie wykonana jeszcze w tym roku.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodniczący komisji Łukasz Ryguła – przedstawił:
− pismo zastępcy burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wnioski komisji
z dnia 14 maja 2019 r. – Protokół nr 6/2019
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: przedstawiciel mieszkańców ul. Wrzosowej pan W. K.,
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, zastępca burmistrza Mateusz Handel, przewodniczący
komisji Łukasz Ryguła oraz radna Ewa Chmielorz.
W trakcie dyskusji m.in.:
Przedstawiciel mieszkańców ul. Wrzosowej pan W. K. – ponownie zwrócił się z wnioskiem
do Burmistrza Mikołowa o wybudowanie drogi wraz z odwodnieniem ulicy Wrzosowej
w Mikołowie.
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W nawiązaniu Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz zastępca burmistrza Mateusz
Handel omówili sytuację związaną z remontami dróg w Mikołowie.
Ponadto przewodniczący komisji Łukasz Ryguła zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie
placu zabaw przy blokach na ul. Stolarskiej. Teren placu zabaw jest zarośnięty wysoką trawą,
a sprzęty nie nadają się do użytku dzieci
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. 1740.
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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