PROTOKÓŁ NR 27/2021
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 1530 w zdalnym trybie obradowania.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków komisji.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
a także radną Anetę Esnekier, radną Ewelinę Kuklę, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska panią Sabinę
Winnicką-Mrowiec, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Marka Snelę, przedstawiciela
zespołu autorskiego dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Mikołów” pana Jacka Kichmana oraz mieszkańca Mikołowa.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły do komisji:
- projekt uchwały nr 71/2021 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Mikołów
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola poinformowała, że ww. projekt uchwały wpłynął do
Biura Rady w dniu dzisiejszym, niewiele przed posiedzeniem komisji. Zwróciła się z prośbą
o omówienie dokumentu.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec przekazała głos
obecnemu na posiedzeniu przedstawicielowi zespołu autorskiego inż. Jackowi Kichmanowi, który
szczegółowo omówił dokument, w tym m.in. cele i założenia planu gospodarki niskoemisyjnej oraz
zestawienie działań redukujących emisję CO2, w tym działania nieinwestycyjne - długoterminowe
i inwestycyjne.
Następnie przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola zaproponowała, aby w związku z tym, że tak
obszerny dokument wpłynął w dniu posiedzenia komisji i radni nie mieli możliwości zapoznać się
szczegółowo z jego treścią, komisja nie opiniowała projektu uchwały.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel potwierdził, że dokument został złożony dopiero dzisiaj,
choć miało to nastąpić w piątek. Wyjaśnił, że wynika to m.in. z faktu, że Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Katowicach uzgadniała ten dokument dłuższy czas, niż oczekiwano. Mając
na uwadze, że jest to bardzo obszerne opracowanie, a projekt uchwały w tej sprawie nie znajduje się
w porządku obrad najbliższej sesji, decyzję o tym, na której sesji – majowej, czy czerwcowej – będzie
procedowany pozostawia radnym.
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Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radny Jan Przewoźnik, mieszkaniec Mikołowa, inż. Jacek
Kichman, przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola, radna Grażyna Ostafin oraz zastępca Burmistrza
Mateusz Handel.
W trakcie dyskusji m.in. mieszkaniec Mikołowa przedstawił swoje stanowisko na temat trybu
procedowania tak obszernego i istotnego dokumentu, a także treści i danych zawartych w jego
opracowaniu. Zadeklarował, że jeśli radni podejmą decyzję o procedowaniu projektu uchwały na sesji
czerwcowej, to jest gotowy przedyskutować swoje wątpliwości bezpośrednio z autorami.
Komisja, zgodnie z propozycją przewodniczącej komisji Agnieszki Fioli, nie zaopiniowała ww.
projektu uchwały.
- korespondencja mailowa mieszkańca pana W. W. z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
zanieczyszczeń wydobywających się z komina ciepłowni w centrum Mikołowa
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali zastępca Burmistrza Mateusz Handel oraz Burmistrz.
W wyniku dyskusji komisja poparła propozycję Burmistrza Mikołowa wystąpienia do ciepłowni
Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. o wyjaśnienia w zasygnalizowanej przez mieszkańca sprawie.
- informacja zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. zwierząt bezdomnych w roku 2020
– wniosek radnej Eweliny Kukli, Protokół z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej nr 26/2021
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
- projekt apelu Rady Miejskiej Mikołowa do Mieszkańców Mikołowa w sprawie dbania
o ład i porządek w mieście
W nawiązaniu radna Aneta Esnekier wystąpiła z propozycją wprowadzenia do treści apelu
następujących zmian:
- to jak wygląda gmina – to jak wygląda czystość w naszej Gminie (zamienić);
- pamiętajcie, że - pamiętajmy, że;
- Niestety (wykreślić) wiele osób nadal lekceważy (...) przepisy. (dopisać) Nie dba o czystość
otaczającej nas przestrzeni;
- koszty sprzątania za innych (dopisać) ponosimy wszyscy;
- środki na to przeznaczone (dopisać) są z naszych podatków;
- zwracamy się do Mieszkańców (z wielkiej litery);
- Dlatego jeszcze raz zwracamy się do mieszkańców – Dlatego, Drodzy Mieszkańcy, pomóżcie nam
w walce;
- w uzasadnieniu, drugi akapit: w sprawie niezaśmiecania - w sprawie dbania o to co mamy
(zamienić);
- ostatnie zdanie uzasadnienia wykreślić.
Komisja przyjęła propozycje zmian przez aklamację.
Do pkt 3
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola kolejno przedstawiła odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia komisji:
- odpowiedź zastępcy Kierownika Zakładu Usług Komunalnych pani Moniki Zielińskiej
z dnia 29 kwietnia 2021 r. na wniosek radnej Anety Esnekier dot. odpadów przy ul. Piaskowej
– Protokół nr 26/2021
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Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
- pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla wraz z załączoną odpowiedzią Nadleśnictwa
Katowice na zapytanie radnej Anety Esnekier na zapytanie dot. informacji Nadleśnictwa
Katowice o obniżeniu wieku rębności drzew – Protokół nr 25/2021
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
W nawiązaniu radna Aneta Esnekier poinformowała, że przekaże do wiadomości Komisji RM nr 5
ds. Ochrony Środowiska na piśmie swoje stanowisko w tej sprawie.
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przedstawiła protokół nr 26/2021 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2021 r. i poinformowała,
że do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 26/2021 został przyjęty.
Do pkt 5
Głos zabrali: radny Jan Przewoźnik, radna Aneta Esnekier, radna Grażyna Ostafin oraz Burmistrz
Mikołowa Stanisław Piechula.
W trakcie dyskusji m.in.:
Poruszono temat ww. pisma Nadleśnictwa Katowice w sprawie realizowanej gospodarki leśnej.
Ponadto radny Jan Przewoźnik szeroko omówił temat emisji CO2 w mieszkalnictwie i transporcie
oraz działań, które należy podjąć w celu jej obniżenia.
Następnie radna Grażyna Ostafin w imieniu mieszkańców zwróciła się do Burmistrza Mikołowa
o rozwiązanie problemu zgłaszanego przez mieszkańców centrum miasta, z samochodami
wjeżdżającymi na podwórka kamienic, czy chodniki i parkującymi bardzo blisko drzwi i okien
posesji. Samochody emitują spaliny i hałas. Ponadto zapytała, kiedy mieszkania miejskie będą
podłączone do ogrzewania z ciepłowni?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula odniósł się do kwestii wjeżdżania samochodami blisko
posesji i zwrócił się z prośbą o podanie informacji o konkretnych lokalizacjach, gdyż każdy taki
przypadek jest indywidualny, bądź wystosowanie przez mieszkańców petycji w tej sprawie.
Odnośnie podłączania miejskich budynków do sieci ciepłowniczej, poinformował, że jest bądź będzie
to realizowane tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli mieszkańcy dopytują o konkretne lokalizacje,
to zwrócił się z prośbą o szczegóły.
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. 1635.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Przewodnicząca
Protokołowała:
Komisji RM nr 5
Katarzyna Pustułka

Agnieszka Fiola
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