PROTOKÓŁ NR 36/2017
z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej nr 8 – Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 1515 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecnych 7 członków Komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym analiza kosztów – wydatków i dochodów związanych
z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015
oraz analiza umów zawartych z kontrahentami tych usług.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji,
oraz radną Krystynę Świerkot.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
Za przyjęciem głosowało 6 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przystąpił do realizacji analizy kosztów – wydatków
i dochodów związanych z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013,
2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z kontrahentami tych usług.
Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat jej skargi na Burmistrza Mikołowa, która była już
przedmiotem obrad Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radna Krystyna Świerkot, przewodniczący
Komisji Krzysztof Żur, radna Stanisława Hajduk-Bies, radna Danuta Ratka oraz radny Krzysztof
Rogalski.
W wyniku dyskusji, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur wystąpił z propozycją, aby temat
skargi radnej Krystyny Świerkot na Burmistrza Mikołowa był kontynuowany na następnym
posiedzeniu Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej.
Komisja przystąpiła do głosowania nad ww. propozycją.
Za głosowało 5 członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – nie było.
W wyniku głosowania propozycja została przyjęta.

1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – ponownie przystąpił do tematu analizy kosztów –
wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów
za lata 2013, 2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z kontrahentami tych usług.
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radna Danuta Ratka, radny Piotr Jurosz, radny Krzysztof
Rogalski, radna Stanisława Hajduk-Bies, przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, radna Katarzyna
Siruga, radna Krystyna Świerkot, radny Józef Kurtycz. W trakcie dyskusji poruszono m.in.
następujące kwestie:
− zasady i różnice w Regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów na
przestrzeni od 2013 do 2016 roku,
− zapisy umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru gminy Mikołów, m.in. dotyczące
częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości wielorodzinnych.
Po dyskusji, Komisja RM nr 8 – Rewizyjna sformułowała następujące wnioski:
− o zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone tematowi gospodarki odpadami:
zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji, Usług Komunalnych i Utrzymania Infrastruktury
Zbigniewa Konska, kierownika Referatu Usług Komunalnych panią Ewy Matery, przedstawiciela
firmy Remondis, kierownika Zakładu Usług Komunalnych Romana Naleśnika;
− o zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone skardze radnej Krystyny Świerkot
na Burmistrza Mikołowa, radnej Krystyny Świerkot oraz Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której Komisja Rewizyjna ustaliła następujące terminy posiedzeń:
- 22 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00
- 31 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji:
− pismo zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dotyczące kosztów opróżniania pojemników
na odpady komunalne do końca I półrocza 2013 r.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dotyczące obniżki stawki opłaty
za opróżnienie pojemnika odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
− pismo kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami pani Małgorzaty Francug
dotyczące zaleceń pokontrolnych Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej – protokół kontroli nr 3/2017
− postanowienie o umorzeniu śledztwa z Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 35/2017 z posiedzenia
Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r.
Do wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 35/2017 został przyjęty przez aklamację.
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Do pkt 4
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodniczący Komisji Krzysztof Żur, radna
Stanisława Hajduk-Bies, radny Krzysztof Rogalski oraz radny Józef Kurtycz. W trakcie dyskusji
Komisja RM nr 8 – Rewizyjna poruszyła temat planowanej budowy zakładu odzysku
i przetwarzania odpadów w Rudzie Śląskiej przy granicy z Mikołowem, a następnie sformułowała
następujący wniosek do Burmistrza Mikołowa:
− o wystąpienie w ramach dostępu do informacji publicznej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
o umożliwienie wglądu do aktów notarialnych zbycia terenu po byłej elektrowni „Halemba”
w Rudzie Śląskiej
Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym wnioskiem.
Za wnioskiem głosowało 6 członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – nie było.
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Komisji
podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
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.
Protokołowała:
(Katarzyna Pustułka)

Przewodniczący
Komisji RM nr 8
(Krzysztof Żur)
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