PROTOKÓŁ NR 2/2019
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
Analiza realizacji wniosków komisji.
Wolne głosy.

Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
zastępcę burmistrza panią Iwonę Spychałę-Długosz oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
panią Sabinę Winnicką-Mrowiec.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – poinformowała, że do komisji nie wpłynęły żadne
sprawy wniesione.
Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła proponowany plan pracy komisji na 2019
rok.
1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami komisji
oraz wnoszonych przez mieszkańców.
2. Zadania szczegółowe:
- opiniowanie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym inwestycji oraz programów i działań
proekologicznych,
- analiza spraw związanych z szeroko pojętym zanieczyszczeniem środowiska, w tym m.in. z niską
emisją, smogiem, zanieczyszczeniem wód, czy prowadzeniem uciążliwej działalności gospodarczej,
- analiza realizacji wniosków komisji,
- rozliczenie wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
- rozliczenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
Nie wniesiono uwag, ani zmian.
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Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. planu pracy komisji na 2019 rok.
Za przyjęciem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się, nie było.
Plan pracy komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła:
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 roku – Protokół 1/1/2018
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła protokół nr 1/1/2018 ze wspólnego
posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r.
Do protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Za przyjęciem protokołu głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie
było.
Protokół nr 1/1/2018 został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 6
Radna Grażyna Ostafin – zapytała, czy istnieje możliwość utworzenia w Urzędzie Miasta punktu
konsultacyjnego, w którym mieszkańcy mogliby otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków do
programu „Czyste powietrze”?
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec – wyjaśniła, że jest
taki plan, jednak na ten moment proponuje poczekać, ponieważ WFOŚ wstrzymał przyjmowanie
wniosków do programu „Czyste powietrze”. Może się okazać, że np. realizacja programu zostanie
przekazana samorządom gminnym, albo punkty konsultacyjne pojawią się w starostwach. Wyjaśniła,
że zdaje sobie sprawę z tego, że wypełnienie wniosku jest bardzo skomplikowane, jednak pracownicy
Urzędu Miasta nie mogą pobierać wniosków do programu, mogą to zrobić tylko zainteresowani
mieszkańcy.
Radny Jan Przewoźnik – omówił trzy programy poprawy jakości powietrza, w tym „Czyste
powietrze”, „SMOG Stop” oraz ulgę termomodernizacyjną. Wyjaśnił, że jest po rozmowach
z Burmistrzem i jako doświadczony audytor energetyczny, zadeklarował swoją pomoc mieszkańcom
Mikołowa, którzy będą chcieli skorzystać z prowadzonych programów. Dodał, iż ma nadzieję,
że w kwestiach ulgi podatkowej otrzyma wsparcie urzędu skarbowego.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
pani Sabina Winnicka-Mrowiec, przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola, radny Jan Przewoźnik,
radny Andrzej Sukiennik oraz zastępca burmistrza pani Iwona Spychała-Długosz.
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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. 1530.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5

(Katarzyna Pustułka)
(Agnieszka Fiola)
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