PROTOKÓŁ NR 28/2021
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 1530 w zdalnym trybie obradowania.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków komisji.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
a także radną Anetę Esnekier, radną Ewelinę Kuklę, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska panią Sabinę
Winnicką-Mrowiec, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Marka Snelę, przedstawiciela
zespołu autorskiego dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Mikołów” pana Jacka Kichmana oraz mieszkańca Mikołowa.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przystąpiła do zaopiniowania wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2020 rok. Przedstawiła:
 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2020,
 sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2020 rok,
 informację o stanie mienia Gminy Mikołów za rok 2020,
 uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za 2020 rok,
 wniosek Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa.
Zapytała, czy członkowie komisji mają jakieś pytania dotyczące wykonania budżetu?
Zgłoszeń nie było.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, że wykonanie budżetu kompleksowo
i w całości zostanie omówione podczas posiedzenia Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz na sesji RM.
W związku z brakiem dyskusji komisja przystąpiła do zaopiniowania sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Mikołów za 2020 rok w niżej wymienionych działach i rozdziałach:
 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
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- rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu.
 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Nastąpiło głosowanie nad zaopiniowaniem wykonania budżetu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok
2020 w ww. działach i rozdziałach.
Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły do komisji:
 projekt uchwały nr 76/2021 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Mikołów
W nawiązaniu głos zabrał zastępca Burmistrza Mateusz Handel, który poprosił o omówienie
dokumentu autora pana Jacka Kichmana.
Pan Jacek Kichamn przypomniał, że temat był już wstępnie omówiony na poprzednim posiedzeniu
i zgodnie z ustaleniami, miało miejsce spotkanie z mieszkańcem, który zgłaszał uwagi do treści
dokumentu. Wypracowano konsensus. Poinformował, że aktualizacja jest robiona w kontekście
nowego rozdania funduszy unijnych. Dokument zakłada trzy główne cele: redukcja emisji gazów
cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, redukcja zużycia energii finalnej oraz zwiększenie produkcji
energii z odnawialnych źródeł.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radny Jan Przewoźnik, radna Grażyna Ostafin oraz pan
Jacek Kichman.
Po dyskusji przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola zaproponowała, aby komisja przystąpiła do
głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Projekt uchwały nr 76/2021 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
 projekt uchwały nr 84/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
W nawiązaniu zastępca Burmistrza Mateusz Handel omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił
zmiany w dochodach i wydatkach w działach budżetu opiniowanych przez komisję.
Nie wniesiono zapytań ani uwag.
Komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmian w dochodach
i wydatkach w dziale 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Projekt uchwały nr 84/2021 – zmiany w dziale 900 – został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
 pismo z dnia 31 maja 2021 r. – oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów
2

ochrony środowiska – przekazane do wiadomości Rady Miejskiej
W nawiązaniu głos zabrał pan Jan Przewoźnik, który poinformował, że popiera zawarte w piśmie
tezy i przedstawił swoje stanowisko w temacie.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
 list z dnia 1 czerwca 2021 r. Stowarzyszenia "Nasza Ziemia" do Ministra Klimatu
i Środowiska w sprawie lasów ochronnych – przekazany do wiadomości Rady Miejskiej
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Aneta Esnekier, radna Grażyna Ostafin
oraz Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Aneta Esnekier odniosła się do treści listu, poinformowała, że podziela przedstawione
informacje oraz apel o podjęcie działań zmierzających do uznania przez Ministerstwo lasów
Nadleśnictwa Katowice za lasy ochronne. Przedstawiła i uargumentowała swoje stanowisko
w sprawie i ponowiła swoją prośbę do Burmistrza Mikołowa o podjęcie rozmów z Nadleśnictwem
Katowice w celu zmniejszenia planowanych wycinek w naszych lasach oraz wystąpienie
o przywrócenie poprzedniego wieku rębnego drzew. Doprecyzowała, że zależy jej głównie na
podjęciu merytorycznych rozmów z nadleśnictwem, przy udziale Katowic i Rudy Śląskiej,
zmierzających do wprowadzenia zmian, uznania lasów na granicy z Katowicami i Rudą Śląską za
lasy ochronne, ograniczenie w nich wycinki, podwyższenie wieku rębnego drzew oraz zadbanie
o bioróżnorodność poprzez nasadzanie innych niż sosna gatunków drzew.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula zwrócił się z prośbą o konkrety oraz spotkanie i rozmowę
w celu doprecyzowania tematu i ewentualnych możliwych działań.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
 pismo mieszkańca Mikołowa skierowane do Przewodniczącej Komisji RM nr 5
ds. Ochrony Środowiska z dnia 15 czerwca 2021 r. zawierające dane dot. energii pobranej
przez oświetlenie uliczne
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia komisji:
 stanowisko radnej Anety Esnekier w sprawie odpowiedzi Nadleśnictwa Katowice na jej
zapytanie dot. obniżenia przez Nadleśnictwo Katowice wieku rębności drzew – patrz Protokół
nr 26/2021
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
 informacja Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli o przekazaniu do właściwego
organu korespondencji mieszkańca w sprawie dymu wydobywającego się z komina ciepłowni
Calor – Protokół nr 27/2021
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
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Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przedstawiła protokół nr 27/2021 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. i poinformowała, że do
wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 27/2021 został przyjęty.
Do pkt 6
Radna Grażyna Ostafin zgłosiła literówkę w nazwie pliku udostępnionego w programie eSesja.
Następnie głos zabrał radny Jan Przewoźnik, który omówił zagadnienie dotyczące:
- taksonomii - opłat za emisję CO2 do atmosfery. Poinformował m.in., że konieczność uiszczania
opłat, oprócz przemysłu i energetyki, obejmie również branże takie jak budownictwo oraz transport.
Szczegółowo omówił temat;
- ekomodulacji w kontekście przemysłu rolniczego oraz gospodarki odpadami,
- budowy spalarni śmieci.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca komisji
Agnieszka Fiola podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1635.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Przewodnicząca
Protokołowała:
Komisji RM nr 5
Katarzyna Pustułka

Agnieszka Fiola
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