Protokół Nr 11/2020
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 17 września
2020 roku o godzinie 1300 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym zaopiniowanie dodatku nr 11 do planu ruchu JSW S.A. KWK
„Budryk” na lata 2019-2021.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał
członków Komisji, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorza Nowoka
oraz przedstawiciela Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie. Stwierdził prawomocność
oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania 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
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- dodatek nr 11 do planu ruchu JSW S.A. KWK „Budryk” na lata 2019-2021
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – omówił temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska Grzegorz Nowok, radny Krzysztof Żur, radny Krzysztof Jakubiec, przewodniczący
Komisji Andrzej Sukiennik oraz przedstawiciel Zakładu Inżynierii Miejskiej.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. dodatku na takich
samych warunkach na jakich został przyjęty plan ruchu.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Dodatek nr 11 do planu ruchu JSW S.A. KWK „Budryk” na lata 2019-2021
został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie, na takich samych warunkach na jakich
został przyjęty plan ruchu.
- pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. informacji o wizji lokalnej
przy ul. Strażackiej w Mikołowie zorganizowanej w związku z zalewaniem okolicznych
posesji
- pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla skierowane do Polskiej Grupy
Górniczej S.A. KWK „Ruda” Ruch Bielszowice dot. pomiarów obniżeń terenu w rejonie
ulicy Strażackiej i Malinowej w sołectwie Borowa Wieś
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: inspektor Wydziału
Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok, radny Krzysztof Żur, radny Krzysztof Jakubiec
oraz przedstawiciel Zakładu Inżynierii Miejskiej.
Radny Krzysztof Jakubiec – w ramach podsumowania przeprowadzonej dyskusji
poinformował, że temat zalewania prywatnych posesji przy ul. Strażackiej zostaje zawieszony
do czasu uzyskania wyników badań z pomiarów obniżeń terenów.
Przedstawiciel ZIM – poinformował, że Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie wystosuje
odrębne pismo w tej sprawie do Wód Polskich.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił protokół z poprzedniego
posiedzenia Komisji nr 10/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, do którego nie wniesiono
żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 10/2020 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radny Krzysztof Jakubiec – ponownie poruszył temat zalewania prywatnych posesji
przy ul. Strażackiej. Zadał pytanie, czy z wizji lokalnej, która miała miejsce 20 sierpnia
2020 roku została sporządzona jakaś notatka służbowa?
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – udzielił odpowiedzi
negatywnej.
Radny Krzysztof Jakubiec – zwrócił się z prośbą o udokumentowanie tego spotkania.
Radny Krzysztof Żur – poruszył temat Zespołu Porozumiewawczego, zwrócił się z prośbą
o informację kiedy wyznaczony zostanie kolejny termin spotkania.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1330.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji Nr 10

Monika Graca-Kierzkowska

Andrzej Sukiennik
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