PROTOKÓŁ NR 15/2020
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 1400 w zdalnym trybie obradowania.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Omówienie wykonania budżetu miasta Mikołów na 2019 rok.
Analiza realizacji wniosków komisji.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy.

Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
a także radnego Krzysztofa Żura, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępców Burmistrza:
Mateusza Handla oraz Iwonę Spychałę-Długosz oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
panią Sabinę Winnicką-Mrowiec.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła:
− projekt uchwały nr 65/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację
inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów
Następnie poprosiła o omówienie tematu radnego Krzysztofa Żura,
Radny Krzysztof Żur odczytał interpelację klubu radnych Obywatelskiego Komitetu
Samorządowego oraz klubu radnych Radem dla Mikołowa w sprawie podjęcia działań zmierzających
do ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie Mikołowa m.in. poprzez
wprowadzenie dotacji na zbiorniki do gromadzenia deszczówki złożoną do Burmistrza Mikołowa
w dniu 7 maja 2020 r. Następnie podziękował za szybką reakcję w tej sprawie.
W nawiązaniu głos zabrali: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, zastępca Burmistrza Mateusz
Handel oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec.
Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 65/2020 został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
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Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła materiały dotyczące wykonania budżetu
miasta na 2019 rok, które zostały skierowane do Rady Miejskiej Mikołowa:
- sprawozdanie finansowe Gminy Mikołów i roczne sprawozdania finansowe samorządowych
instytucji kultury za 2019 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2019 rok,
- informację o stanie mienia za 2019 rok,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Poinformowała, że temat będzie szczegółowo omawiany w czerwcu, przy okazji sesji absolutoryjnej.
Zwróciła się do radnych i poinformowała, że jeśli ktoś ma pytania dotyczące wykonania budżetu
to można je złożyć teraz bądź przesłać bezpośrednio do Burmistrza mailowo.
Ponadto zastępca Burmistrza Mateusz Handel – omówił projekt uchwały nr 66/2020 w sprawie
zmian w budżecie na 2020 rok, który nie został skierowany pod obrady Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska.
Następnie komisja przystąpiła do głosowania nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały – zmiany
w dziale 900.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 4 członków komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących
się, nie było.
Projekt uchwały nr 66/2020 – zmiany w dziale 900 – został jednogłośnie zaopiniowany
pozytywnie.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła:
− pismo zastępcy Burmistrza Iwony Spychały-Długosz jako odpowiedź na wniosek komisji
z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie warsztatów profilaktycznych w szkołach – Protokół
nr 14/2020
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 5
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola – przedstawiła:
- protokół nr 14/2020 z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się
w dniu 28 stycznia 2020 r.
- protokół nr 5/12/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz
Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 r.
Do wyłożonych protokołów nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 5/12/2019 oraz protokół nr 14/2020 zostały przyjęte przez aklamację.
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Do pkt 6
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Aneta Esnekier, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec, radny Krzysztof Żur, zastępca Burmistrza Mateusz
Handel, radny Jan Przewoźnik oraz Burmistrz Mikołowa.
W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Aneta Esnekier poinformowała o wielkości planowanej przez Lasy Państwowe w 2020 roku
wycinki drzew w okolicznych lasach (m.in. Śmiłowice, katowickie Zadole oraz Panewniki).
Wystąpiła z propozycją podjęcia działań mających na celu zapobieżenie nadmiernej wycince drzew
oraz zachowanie ochronnej funkcji lasów (np. poprzez nawiązanie trójstronnej współpracy między
miastami, których wycinka dotyczy – Mikołowem, Katowicami, Rudą Śląską).
Radny Krzysztof Żur zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o wystąpienie do Starostwa
Powiatowego z zapytaniem, czy na stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Sp. z o.o. BT 26459
Paniowy II przy ul. Przelotowej w Mikołowie, firma zamierza wprowadzić system „sieci 5G”?
Ponadto poruszono następujące kwestie:
- dwóch postępowań prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w sprawie
nielegalnie składowanych odpadów transgranicznych na terenie Borowej Wsi;
- gospodarki leśnej oraz planów wyrębów zatwierdzanych przez ministerstwo;
- pola elektromagnetycznego generowanego przez nadajniki w kontekście tematu sieci 5G;
- zatrzymywania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej oraz rozpatrzenia możliwości
wprowadzenia dopłat również do budowy studni;
- zweryfikowanego i ułatwionego Programu Czyste Powietrze.

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. 1450.
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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