PROTOKÓŁ NR 23/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 17 marca 2021 roku
o godzinie 1700 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa z perspektywy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem
Urzędu Miasta, w tym planów związanych z rozwojem monitoringu miejskiego i planów działania
na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
3. Sprawy wniesione.
4. Analiza realizacji wniosków Komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier - otworzyła posiedzenie, przywitała członków
Komisji, przewodniczącą Rady Miejskiej Mikołowa Katarzynę Syryjczyk-Słomską, radną Ewelinę
Kuklę, radnego Łukasza Rygułę, radnego Krzysztofa Jakubca, burmistrza Mikołowa Stanisława
Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz,
dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Aleksandrę Czech, Komendanta Powiatowego
Policji w Mikołowie nadkom. Dariusza Klimczaka, komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie
Bogusława Łuczyka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Damiana
Krawczyka, przedstawiciela Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Mikołowie Dariusza Gaschiego, kierownika Biura Zarządzania Bezpieczeństwem
UM Tomasza Wierzbicę oraz kierownika Biura Rady Miejskiej Grażynę Kozicką. Odczytała listę
obecności, stwierdziła prawomocność oraz przedstawiła porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – zaproponowała przystąpić do omówienia tematu stanu
bezpieczeństwa Mikołowa z perspektywy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta,
w tym planów związanych z rozwojem monitoringu miejskiego i planów działania
na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Oddała głos zaproszonym gościom.
Kierownik Biura Zarządzania Bezpieczeństwem UM Tomasz Wierzbica – szczegółowo
przedstawił zakres działalności Biura Zarządzania Kryzysowego. Poinformował, że Biuro
Zarządzania Kryzysowego głównie zajmuje się zadaniami z zakresu: obronności,
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. W swojej wypowiedzi
poruszył kwestie:
- planu zarządzania kryzysowego Gminy Mikołów;
- monitoringu wizyjnego – przedstawił aktualny stan systemu monitoringu oraz wspomniał o planach
rozbudowy (w okolicy Centrum Przesiadkowego rozmieszczono 57 kamer, sołectwo Bujaków
zostało zaopatrzone w kamery w ramach Budżetu Obywatelskiego, poza tym zdecydowano się
na rozmieszczenie kamer w okolicy przejść podziemnych przy skrzyżowaniu DK44 z DK81,
w okolicy tężni solankowej oraz przy placu zabaw przy ul. Grażyńskiego. W tym roku planuje się
rozbudować system monitoringu o kamery w okolicy Białego Domku oraz w rejonie placu zabaw
przy ul. Klonowej);
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- obsłudze osobowej monitoringu – w naszej Gminie zdecydowano się na proaktywny model
monitoringu, co oznacza, że część kamer rejestruje obraz, część w newralgicznych miejscach jest pod
stałym nadzorem. Wyjaśnił, że aby dozór nad kamerami był efektywny na 1 osobę obserwującą
powinno przypadać nie więcej niż 16 kamer;
- współpracy z Policją, Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie nadkom. Dariusz Klimczak – omówił temat
na podstawie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za 2020 rok.
Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk – omówił temat na podstawie
prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie
za 2020 rok.
Przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Mikołowie Dariusz Gaschi – omówił temat na podstawie sprawozdania z działalności Zarządu
Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie za 2020 rok.
Podziękował za wsparcie finansowe na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla OSP Paniowy oraz OSP Mokre.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Damian Krawczyk – omówił
temat na podstawie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie za 2020 rok.
Nastąpiła dyskusja w temacie bezpieczeństwa, w której udział wzięli: przewodnicząca Komisji Aneta
Esnekier, radny Krzysztof Jakubiec, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie nadkom. Dariusz
Klimczak, komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk oraz przewodnicząca
Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk-Słomska – kolejno podziękowały za współpracę, przygotowanie sprawozdań
i omówienie tematu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. sprawozdań
do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- projekt uchwały nr 50/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 50/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian w budżecie
w dziale 750 Administracja publiczna.
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- protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka nr 18/2021, które odbyło
się 11 lutego 2021 roku w zdalnym trybie obradowania
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – podziękowała za naniesienie zgłoszonych
autopoprawek.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. protokołu do wiadomości.
- protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka nr 19/2021, które odbyło
się 11 marca 2021 roku w zdalnym trybie obradowania
Radny Krzysztof Jakubiec – odniósł się do ww. protokołu.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. protokołu do wiadomości.
- protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Śmiłowic nr 2/2021, które odbyło
się 26 lutego 2021 roku
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. protokołu do wiadomości.
Do pkt 4
Brak.
Do pkt 5
Przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier – przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia
nr 22/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 22/2021 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 6
Radny Krzysztof Jakubiec – zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu porzucanych
na terenie Gminy Mikołów samochodów.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Jakubiec, burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula oraz przewodnicząca Komisji Aneta Esnekier.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Komisji
podziękowała zebranym za udział w obradach.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1915
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji RM Nr 1

Monika Graca-Kierzkowska

Aneta Esnekier
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