WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Mikołowa: Komisji nr 2 ds. Budżetu,
Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta, Komisji
nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
z dnia 16 kwietnia 2020 roku, które odbyło się
w trybie zdalnym – Protokół
Nr 15/15/16/14/13/2020
1. Projekt uchwały nr 33/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej zaopiniowała
pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów
w 2020 roku, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej zaopiniowała pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 35/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych
oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Komisja RM nr 6
ds. Społecznych zaopiniowała pozytywnie.
Ponadto radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska zadała następujące pytania:
- ile osób zostało skierowanych przez miasto do schroniska dla bezdomnych oraz do
noclegowni w 2019 roku oraz I kwartale 2020 roku?
- jaka jest stawka za pobyt 1 osoby w ww. miejscach (za dobę/miesiąc)?
4. Projekt uchwały nr 43/2020 w sprawie nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie,
Komisja RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 44/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej
w Mikołowie Rynek 4, Komisja RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie.
6. Projekt uchwały nr 45/2020 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej
w Mikołowie Rynek 3, Komisja RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie.
7. Projekt uchwały nr 54/2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi i dziennymi opiekunkami, Komisja RM nr 6 ds. Społecznych zaopiniowała
pozytywnie.
8. Projekt uchwały nr 57/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozę finansowej miasta
Mikołowa na lata 2020-2031, Komisja RM nr 2 ds. Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
9. Projekt uchwały nr 58/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, Komisja RM
nr 2 ds. Budżetu, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisja RM nr 6
ds. Społecznych zaopiniowały pozytywnie.
10. Projekt uchwały nr 59/2020 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów
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w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym
za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności
finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych, Komisja
RM nr 2 ds. Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
11. Projekt uchwały nr 60/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu, Komisja RM nr 2 ds. Budżetu zaopiniowała pozytywnie.
12. Projekt wysokości i ilości nagród sportowych dla osób fizycznych za wysokie osiągnięcia
i wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie, Komisja RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
zaopiniowała pozytywnie.
13. Komisja RM nr 2 ds. Budżetu wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem
formalnym o przedstawienie szacunkowych ubytków dochodów w budżecie miasta Mikołów
spowodowanych zmianami w podatku od osób fizycznych, likwidacją OFE oraz w związku
z epidemią koronawirusa.
14. Odnośnie korespondencji pana M. W. dot. oświaty mikołowskiej oraz organizacji zajęć
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, która była przedmiotem obrad Komisji
RM nr 6 ds. Społecznych, radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą
o przesłanie kopii odpowiedzi, jaka została wystosowana w tej sprawie ze strony Urzędu
Miasta Mikołów do pana M. W.
15. Odnośnie odpowiedzi Burmistrza Mikołowa na wniosek Komisji RM nr 6
ds. Społecznych dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Komisja RM nr 6
ds. Społecznych wnosi do Burmistrza Mikołowa o przedstawienie informacji dotyczących
liczby mikołowskich przedsiębiorców, którzy są zagrożeni utratą koncesji na sprzedaż
napojów alkoholowych, w związku ze zbyt bliską odległością punktów sprzedaży napojów
alkoholowych od obiektów chronionych.
16. Odnośnie informacji dotyczących problemów z wykonaniem projektu przebudowy
ul. Rolniczej, radny Michał Rupik, w imieniu mieszkańców Gniotka, zwrócił się z prośbą,
aby Gmina mimo kłopotów, przystąpiła do wykonania remontu drogi.
17. Radny Krzysztof Żur zwrócił się z prośbą o interwencję i usunięcie wulgarnych
napisów, które pojawiły się w sołectwie Borowa Wieś na skrzyżowaniu dróg Pogodnej
i Hetmana S. Czarnieckiego.
Prowadzący obrady
Przewodniczący Komisji RM Nr 4
Jarosław Sworzeń
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