PROTOKÓŁ NR 49/2018
z posiedzenia Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 września 2018 r.
o godz. 1700 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 7 członków komisji (na 7 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione w tym dalsze omówienie skargi na działania Burmistrza Mikołowa.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – otworzył posiedzenie i przywitał członków komisji,
kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami panią Małgorzatę Francug, naczelnika Wydziału
Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę, przedstawicieli
mieszkańców ul. Łęgowej oraz mieszkańca pana B. M.
Stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił porządek obrad.
Poinformował, że do komisji wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za I półrocze 2018 roku i zaproponował, aby temat został omówiony w punkcie pn. sprawy
wniesione.
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad wraz ze zgłoszoną uwagą.
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 dalszego omawiania skargi mieszkańców
ul. Łęgowej na działania Burmistrza Mikołowa w sprawie budowy drogi dojazdowej.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: kierownik Biura Gospodarki
Nieruchomościami pani Małgorzata Francug, przewodniczący komisji Krzysztof Żur, naczelnik
Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin Stokłosa, radny
Krzysztof Rogalski, mieszkaniec Mikołowa pan B. M., przedstawiciel mieszkańców ul. Łęgowej
pan P. B., radna Katarzyna Siruga, radna Danuta Ratka, radny Piotr Jurosz, radny Józef Kurtycz oraz
radna Stanisława Hajduk-Bies.
W trakcie dyskusji m.in.:
Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pani Małgorzata Francug:
- ponownie omówiła przebieg drogi i stan prawny gruntów na ul. Łęgowej,
- wyjaśniła, że Gmina zarówno w poprzedniej, jak i obecnej kadencji prowadziła działania mające
na celu uregulowanie stanu prawnego i przejęcie gruntów na dwóch odcinkach drogi lokalnej, której
przebieg określa plan zagospodarowania przestrzennego,
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- Gmina nie uzyskała zgody spadkobierców na przeprowadzenie postępowania spadkowego,
a w 2015 roku Polska Grupa Górnicza KWK Ruda Ruch Bielszowice nie wyraziła zgody
na przekazanie gruntu Gminie,
- w piśmie z 28 czerwca 2018 r. Gmina ponowiła zapytanie do kopalni, jednak oficjalna odpowiedź
jeszcze nie wpłynęła,
- obecnie dojazd do posesji odbywa się po drodze prywatnej o szerokości 3,5 m, a więc nie spełnia
warunków do przejęcia przez Gminę,
- Gmina wykonała zjazd na drogę prywatną i taki też dostęp do drogi publicznej wszyscy właściciele
mają wpisany w akcie notarialnym.
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych Marcin
Stokłosa:
- stwierdził, iż newralgicznym punktem jest odcinek od przebiegu ul. Łęgowej i wykonanie łącznika
rozwiązałoby problem części mieszkańców poruszających się po tym fragmencie osiedla,
- budowa łącznika jest rozwiązaniem szybszym, ale nie wyklucza dalszych negocjacji z kopalnią
w celu połączenia ul. Łęgowej z ul. Przelotową - natężenie ruchu w tym rejonie się nie zmieni,
- otrzymał informacje, że niezadowolenie części mieszkańców powoduje również fakt,
że użytkownicy prywatnej drogi nie partycypują w kosztach remontu.
Krzysztof Rogalski – radny i sołtys sołectwa Paniowy – stwierdził, że ma obawy, iż budowa łącznika
od ul. Łęgowej spowoduje skierowanie ruchu samochodów w stronę ul. Staromiejskiej i będzie się
to wiązało z dużymi utrudnieniami w ruchu samochodów.
Pan P. B. – przedstawiciel mieszkańców ul. Łęgowej – stwierdził, że wyjazd z ul. Łęgowej
na ul. Staromiejską jest bardzo ostry, co utrudnia wjazd samochodów ciężarowych i służb
ratunkowych.
Ponadto Przewodniczący komisji Krzysztof Żur odczytał następujące pisma:
− pismo kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami pani Małgorzaty Francug
z dnia 28 czerwca 2018 r. skierowane do Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda Ruch
Bielszowice w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntu pod projektowaną drogę
ul. Łęgowej
− informacja mailowa przedstawicielki Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda
Ruch Bielszowice pani Małgorzaty Szczurek w sprawie wydania oficjalnej decyzji
w sprawie przekazania gruntów pod projektowaną drogę
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – stwierdził, że decyzji kopalni jeszcze nie ma, ale ma
nadzieję, że Gmina i kopalnia dojdą w tej kwestii do porozumienia.
Radna Katarzyna Siruga – zwróciła się z zapytaniem do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli
mieszkańców ul. Łęgowej, czy popierają pomysł budowy łącznika od strony ul. Staromiejskiej? Czy
zgadzają się na propozycję naczelnika Marcina Stokłosy, aby wybudować łącznik, przy
jednoczesnym prowadzeniu dalszych negocjacji z kopalnią?
Pan P. B. – przedstawiciel mieszkańców ul. Łęgowej – udzielił odpowiedzi twierdzącej. Wyjaśnił,
że mieszkańcy chcą mieć połączenie z ul. Przelotową, ale budowa łącznika od strony
ul. Staromiejskiej też jest ważna i z pewnością pomoże mieszkańcom. Nie chce tylko, aby ze względu
na budowę łącznika, zabrakło środków finansowych na wykonanie połączenia z ul. Przelotową.
W trakcie dyskusji odniósł się również do złożonej skargi i stwierdził, że mieszkańcy czuli się
pomijani, ponawiali pisma i otrzymywali tę samą odpowiedź, bez żadnych szczegółów dotyczących
sprawy. Mieszkańcy chcieliby być informowani, co się w tej kwestii dzieje.
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Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – stwierdził, że żałuje, iż sprawa trafiła od razu do Komisji
Rewizyjnej w formie skargi, a nie do właściwej komisji, na której można było omówić temat.
Ma jednak nadzieję, że podniesienie tych kwestii przy okazji rozpatrywania skargi przyniesie
pozytywne efekty.
W wyniku dyskusji Radny Józef Kurtycz wystąpił z wnioskiem formalnym, aby uznać
za bezzasadną skargę mieszkańców ul. Łęgowej na działanie Burmistrza Mikołowa.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przypomniał, że mieszkańcy zarzucali Burmistrzowi
obojętność oraz zaniechanie podejmowania działań w sprawie budowy drogi dojazdowej.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – zapytała, na jakiej podstawie należy uznać skargę za bezzasadną?
Radny Józef Kurtycz – wyjaśnił, że Gmina prowadziła działania, jednak obecnie nie ma możliwości
wykonania wnioskowanej drogi, bo nie ma możliwości technicznych, aby wykupić grunt.
Radna Stanisława Hajduk-Bies – stwierdziła, że należałoby prześledzić wszystkie pisma
mieszkańców wysłane do Burmistrza, porównać daty i stwierdzić, czy była reakcja ze strony
Burmistrza.
Radny Józef Kurtycz – poinformował, że prześledził wszystkie pisma i wynika z nich, że na razie
nie ma możliwości zrealizowania inwestycji, bo Gmina nie może pozyskać potrzebnych gruntów.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby Komisja Rewizyjna zakończyła
dyskusję i dalsze rozpatrywanie skargi.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 5 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 2.
W wyniku głosowania propozycja została przyjęta.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur przystąpił do głosowania nad wnioskiem radnego Józefa
Kurtycza o uznanie skargi mieszkańców ul. Łęgowej na Burmistrza Mikołowa za bezzasadną.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 członków komisji, przeciw – 2, wstrzymujących się – 2.
W wyniku głosowania komisja uznała skargę za bezzasadną.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – ogłosił 5 minut przerwy w obradach.
Nastąpiła przerwa, po której wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przywitał skarbnika miasta panią Danutę JasińskąGdaniec. Przystąpił do sporządzenia uzasadnienia opinii w sprawie skargi mieszkańców ul. Łęgowej
na działania Burmistrza Mikołowa. Zaproponował następujące uzasadnienie:
Z przedstawionych komisji materiałów wynika, że w bieżącej kadencji Gmina podejmowała działania
zamierzające do uregulowania prawa własności drogi ul. Łęgowej zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Informacje udzielane mieszkańcom przez Burmistrza Mikołowa
w tej sprawie były zgodne ze stanem faktycznym. Przeszkodą do przeprowadzenia inwestycji
jest nieuregulowany stan prawny na dwóch odcinkach drogi – z powodu braku zgody spadkobierców
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na przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz niezakończonych negocjacji z Polską Grupą
Górniczą Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. uzasadnienia.
Za przyjęciem uzasadnienia głosowało 3 członków komisji, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2.
W wyniku głosowania uzasadnienie zostało przyjęte.
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przystąpił do omówienia wykonania budżetu miasta
Mikołów za I półrocze 2018 roku.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec, radna
Katarzyna Siruga oraz przewodniczący komisji Krzysztof Żur.
W trakcie dyskusji skarbnik miasta pani Danuta Jasińska-Gdaniec szczegółowo omówiła temat
wykonania budżetu miasta Mikołowa w I półroczu 2018 roku. Poinformowała, że ostatecznie budżet
na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco: dochody ogółem 220 176 593,06 zł
(dochody bieżące: 204 124 943,23 zł, dochody majątkowe: 16 051 649,83 zł); wydatki ogółem
229 882 739,64 zł (wydatki bieżące: 193 643 370,92 zł, wydatki majątkowe: 36 239 368,72 zł).
Dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 113 001 851,01 zł tj. 51,32%
zrealizowanego planu, natomiast wydatki 105 460 532,90 zł tj. 45,88% założonego planu.
Radna Katarzyna Siruga – poruszyła temat źródeł finansowania termomodernizacji bloku
na os. A. Mickiewicza 24 oraz planowanej termomodernizacji bloku nr 22.
Ponadto komisja poruszyła temat dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
Po dyskusji przewodniczący komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby komisja przyjęła
do wiadomości ww. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2018 roku.
Za przyjęciem propozycji głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się
– 1.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa
za I półrocze 2018 roku.
Do pkt 3
Przewodniczący komisji Krzysztof Żur – przedstawił protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji
RM nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.
Do protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 48/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Radna Katarzyna Siruga – odniosła się do tematu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
i zaproponowała, aby Komisja RM nr 8 – Rewizyjna wystąpiła do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem
o informację na temat rozliczenia i sposobu finansowania termomodernizacji bloku nr 24 na
os. A. Mickiewicza z wyszczególnieniem wszystkich źródeł finansowania inwestycji. A także
z prośbą o wyjaśnienie kwestii planowanej termomodernizacji bloku nr 22 na os. A. Mickiewicza –
czy termomodernizacja bloku zostanie zrealizowana i kiedy?
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 6 członków komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się – 1.
W wyniku głosowania Komisja przyjęła propozycję radnej Katarzyny Sirugi.
Ponadto przewodniczący komisji Krzysztof Żur zaproponował, aby następne, podsumowujące
posiedzenie Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej odbyło się w dniu 4 października 2018 roku.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący komisji Krzysztof
Żur podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1900.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodniczący
Komisji RM nr 8

(Katarzyna Pustułka)

(Krzysztof Żur)
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