PROTOKÓŁ NR 35/2018
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 15 marca 2018 r.
o godz. 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie.
Obecnych 4 członków komisji (na 4 ogółem).
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 i wnioski.
Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Danuta Ratka – otworzyła posiedzenie komisji, przywitała członków
komisji, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
panią Sabinę Winnicką-Mrowiec.
Stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Danuta Ratka – kolejno przedstawiła sprawy, które wpłynęły do komisji:
− pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla z załączoną odpowiedzią Marszałka
Województwa Śląskiego z dnia 15 lutego 2018 roku na temat procedowania wniosków firmy
Stal-Met Nieczaj Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności na terenie składowania
odpadów paleniskowych PKE S.A. Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej przy
ul. Mikołowskiej
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: przewodnicząca komisji Danuta Ratka,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina
Winnicka-Mrowiec.
W trakcie dyskusji naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec
wyjaśniła m.in., że na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska wszczął kontrolę na terenie składowiska odpadów paleniskowych. W Urzędzie
Marszałkowskim potwierdzono, że nie mają chęci wyrażenia zgody na zmianę wydanych wcześniej
decyzji.
− pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla skierowane do Starosty Powiatu
Mikołowskiego w sprawie raportów z realizacji zapisów Programów Ochrony Środowiska za
lata 2011-2016
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Brak
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Do pkt 4
Punkt porządku został zrealizowany w ostatniej części obrad „Wolne głosy i wnioski”.
Do pkt 5
Nastąpiła dyskusja, w której udział wzięli: radna Barbara Wilkoszyńska, radny Eugeniusz Wycisło,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec, burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula, przewodnicząca komisji Danuta Ratka oraz radny Henryk Czich.
W trakcie dyskusji m.in.:
W imieniu mieszkańców ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Radna Barbara Wilkoszyńska
zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje możliwość nasadzenia nowych drzew w zamian za te, które
w ostatnim czasie zostały wycięte ze względu na ich zły stan.
W nawiązaniu nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono temat wycinki drzew i nasady nowych
na terenie Mikołowa.
Radny Eugeniusz Wycisło poruszył temat wędzenia i sprzedaży wędlin na mikołowskim rynku.
Radna Danuta Ratka zwróciła się z prośbą, aby przed nadejściem wiosny zadbać o obsady roślin
miejskich na Recie. Ponadto zwróciła się z prośbą o ponowną interwencję w sprawie wycięcia traw
w okolicy przejść podziemnych na Recie.
Radny Henryk Czich zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie śmieci zalegających na terenie Regielowca.
Następnie przewodnicząca komisji Danuta Ratka przedstawiła protokół nr 34/2018 z posiedzenia
Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 15 lutego 2018 r.
Do protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 34/2018 został przyjęty przez aklamację.
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Danuta
Ratka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1555.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5

(Katarzyna Pustułka)

(Danuta Ratka)
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