PROTOKÓŁ NR 22/2016
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
które odbyło się dnia 17 listopada 2016 r. o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.

Obecnych 9 Członków Komisji (na 11 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Analiza realizacji wniosków Komisji.
Sprawy wniesione.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło – otworzył posiedzenie i przywitał Członków
Komisji, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla
oraz Asystentkę Burmistrza Aleksandrę Czech.
Stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował,
aby w pierwszej kolejności Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej zajęła się analizą
realizacji wniosków Komisji, a następnie omówiła sprawy wniesione.
Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło – poinformował, iż do Rady Miejskiej został
złożony projekt budżetu miasta na 2017 r., który Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
omawiać będzie podczas grudniowego posiedzenia. Zwrócił się z prośbą do członków
Komisji o zapoznanie się z projektem. Następnie kolejno odczytał odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia Komisji:
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wniosek
Komisji RM nr 1 ds. Samorządu dotyczące założenia idei towarzystwa budownictwa
społecznego
Komisja przyjęła treść powyższego pisma do wiadomości.
− pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzego Karwota jako
odpowiedź na wnioski Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia
z dnia 20.10.2016 r. – Protokół nr 21/2016
W nawiązaniu do ww. pisma, Komisja zaproponowała wystąpić z wnioskiem
do Burmistrza Mikołowa o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w celu uzyskania
warunków i zgody na umieszczenie lustra drogowego we wskazanym miejscu.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Komisja przyjęła treść powyższego pisma do wiadomości.
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− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wniosek
Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia z dnia 20.10.2016 r. –
Protokół nr 21/2016
Komisja przyjęła treść powyższego pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji:
− projekt uchwały nr 180/2016 – w sprawie wniesienia dodatkowego aportu
rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło
wyjaśnił m.in., iż przedstawiony projekt był już omawiany przez Komisję RM nr 4
ds. Rozwoju Miasta. Działki mają być przeznaczone na rozbudowę i rozszerzenie działalności
oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania nad powyższym
projektem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 180/2016 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 175/2016 – w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/106/2014
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu
i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w trakcie której Przewodniczący
Komisji Eugeniusz Wycisło wyjaśnił, że projekt ma na celu zniesienie dopłat dla
mieszkańców do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski w sprawie
udzielania dotacji złożone do dnia wejścia w życie uchwały i niezakończone zawarciem
umowy, rozpatrywane będą według postanowień uchwały uchylanej.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania nad powyższym
projektem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 6 Członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
Projekt uchwały nr 175/2016 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 179/2016 – w sprawie uchylenia na XI/194/2011 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na
budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków
budżetu miasta Mikołowa
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w trakcie której Radny Piotr
Jurosz wyraził wątpliwości w związku z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, która nie została jeszcze przeprowadzona. Zapytał, czy w takiej sytuacji,
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podjęcie przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały nie spowoduje, iż żaden z wniosków
o dotację, które wpłynęły do tej pory, nie zostanie zrealizowany?
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – wyjaśnił, że uchwała nie obejmie wniosków
o dotację, które już wpłynęły.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania nad powyższym
projektem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 7 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 179/2016 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 174/2016 – w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały, Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło
wyjaśnił, iż projekt był już omawiany przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta i ma on na
celu uregulowanie służebności przejazdu i przechodu dla osób korzystających z garaży, które
znajdują się na sąsiedniej działce.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania nad powyższym
projektem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 174/2016 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 186/2016 – w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie
zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w trakcie której Zastępca
Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił m.in., iż w związku z utworzeniem przez Gminę
Centrum Usług Wspólnych, zdecydowano się na wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie
daje znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym. Z uwagi na powszechne błędy
w stosowaniu ustawy – prawo o zamówieniach publicznych przez jednostki organizacyjne,
podjęto decyzję o przeniesieniu tych zadań do realizacji przez jedną jednostkę. Poinformował,
iż baza personalna nie zostanie zmieniona, a głównym celem są oszczędności i właściwe
stosowanie ustawy – prawo o zamówieniach publicznych.
Za przyjęciem głosowało 9 Członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 186/2016 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Wycisło – przedstawił protokół nr 21/2016
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 20 października 2016 r.
i poinformował, że do protokołu nie wniesiono zapytań, ani uwag.
Protokół nr 21/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Krystyna Świerkot – zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat
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planowanej zmiany organizacji ruchu na ul. Bluszcza i ul. Pszczyńskiej.
Radny Eugeniusz Wycisło – zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o interwencję
w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie remontu fragmentu chodnika w okolicy
przystanku autobusowego w sąsiedztwie posesji nr 87, przy ul. Pszczyńskiej, który znajduje
się w fatalnym stanie technicznym.
Radna Ewa Chmielorz – zwróciła się z prośbą o wygrabienie opadłych liści w parku
w Mokrem.
Radna Katarzyna Siruga – zwróciła się z prośbą o wygrabienie opadłych liści na terenie
os. Mickiewicza.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący
Komisji Eugeniusz Wycisło zamknął obrady i podziękował zebranym za udział
w posiedzeniu.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1730
Protokołowała:

(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący
Komisji RM nr 3
(Eugeniusz Wycisło)
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