WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 19 stycznia 2021 roku – Protokół nr 24/2021.
1. Projekt uchwały nr 4/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
komisja zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 5/2021 uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie, komisja zaopiniowała
pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 6/2021 w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 7/2021 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie, komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 8/2021 w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie,
komisja zaopiniowała pozytywnie.
6. Odnośnie korespondencji z Mikołowską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie naprawy
ścieżki pieszo-rowerowej na os. Słowackiego, a także odnośnie informacji dotyczących planów
organizacji spotkania z Prezesem MSM w tej sprawie, komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa
o przekazanie do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej informacji, co udało się ustalić
i wynegocjować tej sprawie. Ponadto radni zgłosili chęć udziału w spotkaniu i zwrócili się
z prośbą o informację na temat terminu.
7. Odnośnie pisma mieszkańców ul. Kolonia Huta w sprawie budowy kanalizacji, komisja
podjęła wniosek w sprawie poparcia starań mieszkańców o skanalizowanie ul. Kolonia Huta,
jednoczenie wnosząc do Burmistrza Mikołowa o przedstawienie przez Zakład Inżynierii
Miejskiej w Mikołowie możliwości ekonomicznych, technicznych oraz lokalizacyjnych realizacji
tej inwestycji.
Ponadto komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa o przedstawienie przez Zakład Inżynierii
Miejskiej w Mikołowie planów inwestycyjnych na najbliższe lata oraz wskazanie terenów
nieskanalizowanych w gminie.
8. Odnośnie korespondencji mailowej mieszkańca
z dnia 16 stycznia 2021 r.
w sprawie nadzoru i częstotliwości odbioru odpadów, komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa
o udzielenie mieszkańcowi odpowiedzi i wyjaśnień w sprawie poruszonych kwestii oraz
przekazanie odpowiedzi do wiadomości komisji.
9. Radny Michał Rupik odniósł się do swojej interpelacji w sprawie wyznaczenia nowego miejsca
składowania odpadów dla mieszkańców kamienicy przy ul. Szafranka 3 i wniósł do Burmistrza
Mikołowa o doraźne załatwienie problemu w szybszym terminie np. poprzez zlokalizowanie
kontenerów na śmieci na terenie parkingu miejskiego przy ul. Szafranka. Ponadto dodał,
1

że mieszkańcy prywatnych kamieniczek przy ul. Szafranka również byliby zainteresowani
odpłatną możliwością składowania odpadów w miejscu przygotowanym przez gminę.
10. Radna Ewelina Kukla w imieniu mieszkańców zgłosiła, że podczas opróżniania kubłów na
bioodpady, pracownikom firmy Remondis wysypały się śmieci, których następnie nie sprzątnęli.
Wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o interwencję w firmie Remondis w tej
sprawie, a także zaproponowała, aby pracownicy firmy byli zaopatrzeni w sprzęt do uprzątnięcia
na bieżąco śmieci, które wypadły z pojemników.
Przewodniczący
Komisji RM nr 3
Łukasz Ryguła
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