PROTOKÓŁ NR 29/29/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
oraz Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się dnia 22 czerwca 2017 r.
o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 11 członków Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (na 11 ogółem).
Obecnych 5 członków Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta (na 5 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie tematu gospodarki odpadami.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołów.
6. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – otworzył posiedzenie oraz przywitał
członków Komisji, radnego Piotra Stencla, radnego Henryka Czicha, sołtysa Śmiłowic Józefa
Świerczynę, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę Burmistrza Mateusza Handla,
skarbnika Miasta Danutę Jasińską-Gdaniec, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych Zbigniewa Konska, kierownika Referatu Usług Komunalnych
Ewę Materę, kierownika Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Sylwię Król, kierownika
Biura Zagospodarowania Przestrzennego Barbarę Hasę, inspektora Biura Zagospodarowania
Przestrzennego panią Agnieszkę Martynus, głównego specjalistę ds. zagospodarowania
przestrzennego i urbanistyki Wojciecha Klasę, kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami
panią Małgorzatę Francug, a także przedstawicieli firmy II-Inwestycje CL oraz mieszkańców
Mikołowa.
Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Komisję RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, sprzeciwu, jak
i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – zaproponował, aby w pierwszej
kolejności członkowie Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej omówili wykonanie budżetu
miasta na podstawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 r.
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oraz informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2016 rok, w następujących Działach
i Rozdziałach:
- Dział 600 – Transport i łączność,
- 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.
Z uwagi na brak głosów dyskusji oraz uwag, przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem
wykonania budżetu miasta za 2016 rok w ww. działach i rozdziałach.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za 2016 rok, po stronie wydatków w działach: 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka
mieszkaniowa (Rozdział: 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, 70095 –
Pozostała działalność); 710 – Działalność usługowa (Rozdział: 71035 – Cmentarze, 71095 –
Pozostała działalność) oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Rozdział: 90001 –
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast
i wsi, 90015 – Oświetlanie ulic, placów i dróg, 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, 90095 –
Pozostała działalność).
Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia gminy Mikołów za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz – zaproponował, aby członkowie Komisji RM nr
4 ds. Rozwoju Miasta przystąpili do omówienia wykonania budżetu miasta na podstawie
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok oraz informacji
o stanie mienia Gminy Mikołów za 2016 rok, w następujących działach i rozdziałach:
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- Dział 710 – Działalność usługowa:
- Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego.
Z uwagi na brak głosów dyskusji oraz uwag, przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem
wykonania budżetu miasta za 2016 rok w ww. działach i rozdziałach.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 1.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016
rok, po stronie wydatków w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Rozdział: 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 710 – Działalność usługowa (Rozdział: 71002 –
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego).
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Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia gminy Mikołów za 2016 rok.
Następnie przystąpiono do omówienia:
− projektu uchwały nr 81/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety
Śmiłowickiej w Mikołowie
Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz – przedstawił ww. projekt uchwały, a następnie
udzielił głosu przedstawicielowi firmy II-Inwestycje CL, który omówił koncepcję planowanej
budowy osiedla domów jednorodzinnych na terenach w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej,
a także przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania tych ulic.
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przedstawiciele
firmy II-Inwestycje CL, przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz, Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula, radny Remigiusz Kuś, przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło,
główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki Wojciech Klasa, radna Ewa
Chmielorz, inspektor Biura Zagospodarowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus,
przewodniczący Rady Michał Rupik, kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pani
Małgorzata Francug, radna Danuta Ratka, mieszkaniec Mikołowa pan B. M. oraz radny Krzysztof
Rogalski. W trakcie dyskusji poruszono kwestię ewentualnego przyspieszenia procedury zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego w projekcie uchwały obszaru,
znacznego obniżenia wysokości renty planistycznej dla działek na wskazanym terenie oraz
wybudowania II-Inwestycje CL nowego układu drogowego w tym obszarze wraz z budową węzła
w rejonie skrzyżowania ul. Reta Śmiłowicka z ul. Gliwicką.
Nastąpiła 5-cio minutowa przerwa, po której wznowiono obrady.
Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz – zaproponował, aby zakończyć dyskusję na
obecnym etapie. Wystąpił z wnioskiem o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad
i zaproponował szersze omówienie go w późniejszym terminie. Zwrócił się do radnych
i zaproponował, aby ewentualne dalsze pytania w tej sprawie składać do Burmistrza na piśmie.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 4 członków Komisji RM nr 4, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ponadto Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula zaproponował zorganizowanie dodatkowego
spotkania dla radnych, w celu omówienia tematu przy udziale prawnika oraz byłego naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzego Karwota.
Przedstawiciel firmy II-Inwestycje CL – zapowiedział, że pojawią się na takim spotkaniu, jeśli
radni będą sobie życzyli ich obecności.
Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz – stwierdził, że takie spotkanie zostanie
zorganizowane i przedstawiciele firmy II-Inwestycje CL zostaną o nim powiadomieni. Następnie
kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta:
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− projekt uchwały nr 78/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej
w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów
Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pani Małgorzata Francug – omówiła temat
i wyjaśniła m.in., że celem jest sprzedaż dwóch działek o przeznaczeniu mieszkaniowym. Dodała,
że działka już była wystawiona na sprzedaż w całości, jednak ze względu na zbyt dużą
powierzchnię, nie było chętnych do zakupu.
Po dyskusji, w której udział wzięli: kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pani
Małgorzata Francug, przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz oraz radna Ewa Chmielorz,
Komisja RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu
uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 3 członków Komisji RM nr 4, przeciw – 1,
wstrzymujących – 1.
Projekt uchwały nr 78/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 79/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej
w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów
Po dyskusji, w której udział wzięli: radny Jan Wycisło, główny specjalista ds. zagospodarowania
przestrzennego i urbanistyki Wojciech Klasa oraz kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami
pani Małgorzata Francug. Po dyskusji, Komisja RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta przystąpiła do
głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków Komisji RM nr 4, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 1.
Projekt uchwały nr 79/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 75/2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej
w Mikołowie przy ul. Młyńskiej
Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pani Małgorzata Francug – omówiła ww.
projekt uchwały i wyjaśniła, że nieruchomość jest w części działką budowlaną i zostanie sprzedana
w drodze przetargu.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: mieszkaniec Mikołowa pan B. M. oraz Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula. W trakcie dyskusji poinformowano, iż rozpoczęto działania mające
na celu połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Młyńską. Następnie przystąpiono do głosowania nad
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków Komisji RM nr 4, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 1.
Projekt uchwały nr 75/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 3
Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok zostało zrealizowane w punkcie 2
porządku obrad.

4

Do pkt 4
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do Prezesa Stowarzyszenia
Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka” Mirosława Chmiela w sprawie ponowienia
wniosku o zabezpieczenie interesów mieszkańców dzielnicy „Nowy Świat” poprzez dokonanie
zmiany w MPZP
− rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały nr XXIX/619/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego
przy ul. Sosnowej
− zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1314/196/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz – przedstawił protokół nr 28/2017
z poprzedniego posiedzenia Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 15 maja
2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 28/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. następujące kwestie:
Radny Jan Wycisło – zgłosił m.in. zastrzeżenia dotyczące organizacji dyskusji publicznej nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla Gniotka.
Główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki Wojciech Klasa –
poinformował, że spotkanie zostało przeniesione z Urzędu Miasta do sali sesyjnej w Białym Domku,
ponieważ swoją obecność zapowiedziało dużo mieszkańców Gniotka. Stwierdził, że wśród
mieszkańców panowała napięta atmosfera i nagłośnienie prawdopodobnie by nie pomogło. Dodał,
że podczas spotkania starano się mówić głośno i wiele wyjaśnień zostało przekazanych.
Ponadto, nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radny Jan Wycisło, główny specjalista ds.
zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki Wojciech Klasa, inspektor Biura
Zagospodarowania Przestrzennego pani Agnieszka Martynus, Burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula, radna Ewa Chmielorz, mieszkaniec Mikołowa pan B. M. Podczas dyskusji poruszono
następujące kwestie:
− obecnie zaplanowanego przebiegu drogi zbiorczej w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gniotek,
− dokonanej w dniu 27 stycznia 2015 roku zmiany dotyczącej zaprojektowanej wcześniej
w MPZP drogi zbiorczej, co spowodowało zmianę jej statusu z drogi zbiorczej, na lokalną –
uchwała RM nr IV/39/2015,
− wątpliwości co do ważności uchwały RM nr IV/39/2015 – brak ponownego wyłożenia.
Po odbyciu dyskusji, Przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz poinformował, że Komisja
RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta powróci do tego tematu na następnym posiedzeniu. Zakończył
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dyskusję i przekazał głos Przewodniczącemu Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
Eugeniuszowi Wycisło, który rozpoczął prowadzenie części posiedzenia poświęconego sprawom,
które wpłynęły do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które
wypłynęły do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:
− projekt uchwały nr 86/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił
m.in., że zmiana w budżecie ma na celu zwiększenie planu wydatków w Dziale 700 – Gospodarka
mieszkaniowa o kwotę 482 900,00 zł, Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 105 000,00 zł.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło,
radna Ewa Chmielorz, zastępca Burmistrza Mateusz Handel, radny Sylwester Czarnota, Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula.
Radny Sylwester Czarnota – podziękował za interwencję w sprawie dziur w nawierzchni
w rejonie bloków przy ul. Żwirki i Wigury 31 a-b, c-d. Zwrócił jednak uwagę, że w tym miejscu
nadal są dziury i wniósł do Burmistrza Mikołowa o ich remont.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poruszył temat powstałych po przeprowadzeniu
przetargu oszczędności środków przeznaczonych na remonty nawierzchni, a także ewentualnego
spotkania z Zakładem Usług Komunalnych w sprawie remontowania dróg.
Po dyskusji, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej przystąpiła do głosowania nad
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków Komisji RM nr 3, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 3.
Projekt uchwały nr 86/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie dla zmian
w działach: 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 900 – Gospodarka
komunalna.
− projekt uchwały nr 85/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – omówił ww. projekt uchwały i wyjaśnił,
że ma na celu udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu
w wysokości 225 000,00 zł na współfinansowanie 50% kosztów budowy chodnika przy ul. Górnej
w Mikołowie.
Po dyskusji, w której udział wzięli: radny Krzysztof Rogalski, Burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula oraz zastępca Burmistrza Mateusz Handel, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
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Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 członków Komisji RM nr 3, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 2.
Projekt uchwały nr 85/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 77/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – omówił ww. projekt uchwały
i poinformował, m.in. że był już szczegółowo omówiony przez Komisję RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska.
Po dyskusji, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło, radna
Ewa Chmielorz, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
radna Danuta Ratka, przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz, Komisja RM nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 członków Komisji RM nr 3, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 2.
Projekt uchwały nr 74/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 77/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Mikołów
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – omówił ww. projekt uchwały oraz
poinformował, że na poprzedniej sesji RM zostało omówione sprawozdanie „analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Mikołów za 2016 rok”.
Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem
ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 członków Komisji RM nr 3, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 2.
Projekt uchwały 77/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
− projekt uchwały nr 76/2017 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. 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
W nawiązaniu do ww. projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący
Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło, kierownik Referatu Usług Komunalnych pani Ewa Matera,
radna Katarzyna Siruga, radna Krystyna Świerkot, mieszkaniec Mikołowa pan B. M., Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula. W trakcie dyskusji poruszono m.in. następujące kwestie:
− zmiany wynikają z nowego rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
− planowany przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest w trakcie
przygotowywania,
− zasygnalizowano konieczność zwrócenia uwagi w warunkach przetargu na gabaryty śmieciarek
wywożących odpady ze śmietników osiedlowych,
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− rozważano kwestię sprzątania w śmietnikach przez firmę zajmującą się wywozem śmieci – firma
jest zobowiązana tylko do posprzątania śmieci, które wypadną z pojemników w trakcie ich odbioru,
− rozważano możliwość odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z posesji mieszkańców –
obecnie mieszkańcy sami dowożą odpady zielone do PSZOK w Mikołowie.
Po dyskusji Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej przystąpiła do głosowania nad
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 członków Komisji RM nr 3, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących – 2.
Projekt uchwały nr 76/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – poinformował, że temat biodegradacji
odpadów zielonych najprawdopodobniej zostanie omówiony na najbliższych posiedzeniach Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej.
− pismo przedstawiciela mieszkańców ul. Wrzosowej skierowane do Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechuli w sprawie wniosku o przeznaczenie środków na wybudowanie drogi
ul. Wrzosowej po zakończeniu budowy kanalizacji
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło,
radna Krystyna Świerkot oraz Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
− pismo radnej Krystyny Świerkot skierowane do Burmistrza Mikołowa w sprawie
zagospodarowania terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło,
zastępca Burmistrza Mateusz Handel, radna Krystyna Świerkot.
− pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, właścicieli i najemców mieszkań przy
ul. Górniczej 4 skierowane do zastępcy Burmistrza Mateusza Handla oraz Przewodniczącego Rady
Michała Rupika w sprawie zagospodarowania terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
− wiadomość elektroniczna mieszkańca Mikołowa pana P. B. w sprawie naprawy urządzeń
siłowni napowietrznej znajdującej się przy ul. Kościuszki w Mikołowie
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz
przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło.
− wiadomość elektroniczna prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
„Wymyślanka” Mirosława Chmiela w sprawie realizacji projektu niwelacji terenu z założeniem
trawnika w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta
Piotr Jurosz i zastępca Burmistrza Mateusz Handel, Komisja przyjęła treść ww. pisma do
wiadomości.
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla jako odpowiedź na wniosek złożony na sesji
Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystanków autobusowych przy Śląskim
Ogrodzie Botanicznym
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Do pkt 3
Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok zostało zrealizowane w punkcie 2
porządku pierwszej części obrad.
Do pkt 4
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które
odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. – Protokół nr 26/28/2017
− pismo sekretarza miasta Jakuba Jarząbka jako odpowiedź na wnioski ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które
odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. – Protokół nr 26/28/2017
− pismo naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych
Marcina Stokłosy skierowane do mieszkańca Mikołowa pana R. S. w sprawie wykonania miejsc
parkingowych przy ul. Henryka Dąbrowskiego w Mikołowie
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło,
mieszkaniec Mikołowa pan B. M., przewodniczący Komisji RM nr 4 Piotr Jurosz.
− pismo kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Jarosława Majewskiego
jako odpowiedź na wniosek Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia, które odbyło
się w dniu 11 maja 2017 r. – Protokół nr 27/2017
W nawiązaniu do ww. pisma wypowiedział się radny Sylwester Czarnota.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wniosek Komisji RM
nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 maja 2017 r. – Protokół
nr 27/2017
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – przedstawił protokół nr 27/2017
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się w dniu 11 maja 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 27/2017 został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – przedstawił protokół nr 26/28/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 26/28/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której m.in. poruszono następujące kwestie:
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Mieszkaniec Mikołowa pan B. M. – zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie, poprzez montaż
wysokiego ogrodzenia, boiska do piłki nożnej znajdującego się w Mokrem przy ul. Grudniowej.
Ponadto poruszył temat typu montowanych na terenie Mikołowa progów zwalniających (U-16d),
które ograniczają prędkość poruszania się do około 18 km/h. Zasugerował montaż na drogach
lokalnych progów zwalniających pozwalających na przejazd samochodem z wyższą prędkością np.
typ U-16b lub U-16c.
Radny Sylwester Czarnota – ponownie poruszył problem sprzątania Rynku po zakończeniu
Jarmarków Staroci.
Radny Remigiusz Kuś – zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o remont bieżący
śmiłowickiego odcinka ul. Kawalca.
Radna Danuta Ratka – poruszyła temat wykupu gruntów pod modernizację dróg na Recie.
Kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury pani Sylwia Król – poinformowała, że wykupy
gruntów rozpoczną się po uzyskaniu decyzji po sporządzeniu projektów ZRID.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że modernizacja dróg na Recie zostanie
rozpoczęta od ul. Dzieńdziela.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Komisji
RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło podziękował zebranym za udział w obradach
i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 2020.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:
(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący
Komisji RM nr 3

Przewodniczący
Komisji RM nr 4

(Eugeniusz Wycisło)

(Piotr Jurosz)
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