PROTOKÓŁ NR 35/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 18 kwietnia 2018 roku
o godzinie 1500 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecnych 5 członków Komisji (na 5 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie tematu wiodącego sesji RM:
- jednostki pomocnicze;
- Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
zastępcę burmistrza Mateusza Handla, sołtysa Borowej Wsi Kazimierza Pruszydło, sołtysa
Śmiłowic Józefa Świerczynę, sołtysa Bujakowa Andrzeja Sobotę, przewodniczącego rady
dzielnicy Kamionka Andrzeja Kamińskiego, zastępcę kierownika Biura Rozwoju Miasta
Annę Matyjas Szkutnik oraz specjalistę-koordynatora Biura Radców Prawnych Łukasza
Wycisło. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji został zrealizowany w punkcie
trzecim – analiza realizacji wniosków Komisji.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – zaproponował, aby w pierwszej kolejności zastępca
kierownika Biura Rozwoju Miasta Anna Matyjas-Szkutnik omówiła temat Metropolii
Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Zastępca kierownika Biura Rozwoju Miasta Anna Matyjas-Szkutnik – omówiła temat.
Poinformowała, że Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska zaczęła działać 1 stycznia 2018 r.
Metropolię tworzy 41 miast i gmin przemysłowego obszaru Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego – obejmuje prawie 1/3 obszaru całego województwa śląskiego, a na terenie
Metropolii zamieszkuje ponad połowa wszystkich mieszkańców województwa. Dochody
związku metropolitarnego to 5% udziału w podatku PIT od osób mieszkających na obszarze
związku oraz składki z budżetów tworzących go gmin. Miesięczna składka Mikołowa wynosi
64 656,00 zł, co rocznie daje kwotę 775 873,00 zł. Wspomniała m.in. o:
- utworzeniu Zarządu Transportu Metropolitarnego, który ma za zadanie organizację
transportu zbiorowego;
- wprowadzeniu niższych cen biletów okresowych oraz o możliwości podróżowania
na jednym bilecie na terenie KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy;
- wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 16 roku życia;
- utworzeniu Funduszu Solidarności, który ma pomóc w wyrównywaniu szans
metropolitarnych gmin;
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- uzyskaniu przez gminę Mikołów w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności
dofinansowania w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania przebudowy ul. Dzieńdziela
(od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego).
Zaprosiła wszystkich do udziału w debacie z cyklu „Tu Metropolia”, które odbędzie się
25 kwietnia 2018 roku o godzinie 16:30 w Białym Domku.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- podjętej na ostatniej sesji Rady Miejskiej Mikołowa uchwały w sprawie wystąpienia
do Państwowego Komisarza Wyborczego o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego dla terenu miasta Mikołów – zgodnie z nowymi przepisami Mikołów podlega
Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej, a nie jak dotychczas w Katowicach;
- bezpłatnej komunikacji dla uczniów do 16 roku życia w Metropolii GórnośląskoZagłębiowskiej – radny Krzysztof Jakubiec zaproponował, aby na debacie w sprawie
Metropolii przedstawić propozycję poszerzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
o uczniów szkół średnich;
- dochodu związku metropolitarnego, a mianowicie 5% wpływów z podatku PIT
mieszkańców województwa śląskiego.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – podziękował za omówienie tematu. Kolejno
przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- Projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
sołectwa Mokre.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował, że w związku
z głosami mieszkańców tzw. Goja proponuje się usunąć z obecnego obszaru sołectwa Mokre
ulice: Astrów, Bażancią, Irysów, Kosów, Kuźnicką, Kwiatową, Narcyzów oraz Różaną.
Działanie to spowoduje przyłączenie do Centrum tzw. Goja, który obecnie znajduje się
częściowo w sołectwie Mokre, sołectwie Śmiłowice oraz w Centrum. Ponadto w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz podjęciem uchwał nr XXXI/635/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
23 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic oraz osiedla w Mikołowie, a także z uwagi
na fakt powstania nowych ulic w sołectwie, konieczna jest aktualizacja wykazu ulic.
Radny Krzysztof Rogalski – w związku z trwającymi w tej sprawi konsultacjami
społecznymi oraz zaplanowanym na dzisiaj zebraniem wiejskim w Śmiłowicach w tym
temacie wystąpił z wnioskiem formalnym, aby Komisja RM nr 1 ds. Samorządu
nie opiniowała w dniu dzisiejszym projektu uchwały nr 48/2018 w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu sołectwa Mokre oraz projektu uchwały nr 49/2018 w sprawie zmiany uchwały
nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu sołectwa Śmiłowice. Ponadto zawnioskował o zdjęcie ww. projektów uchwał
z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Mikołowa.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący rady dzielnicy
Kamionka Andrzej Kamiński, radny Józef Świerczyna, radna Ewa Chmielorz, specjalistakoordynator Biura Radców Prawnych Łukasz Wycisło, radny Krzysztof Rogalski oraz radny
Krzysztof Jakubiec.
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Radny Krzysztof Rogalski – podtrzymał swój wniosek formalny.
Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. wniosku formalnego.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek formalny radnego Krzysztofa Rogalskiego został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – przedstawił pismo zastępcy burmistrza Mateusza
Handla dot. wniosku z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie ujęcia
w harmonogramie napraw dróg Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Narcyzów.
Radny Krzysztof Rogalski – zaproponował wystąpić z wnioskiem o określenie
prognozowanych terminów napraw dróg, które są ujęte w harmonogramie robót związanych
z utrzymaniem dróg gminnych, przedłożonym przez Zakład Usług Komunalnych
w Mikołowie.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma
do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji Nr 34/2018, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 34/2018 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Sołtys Bujakowa Andrzej Sobota – poruszył temat wynajmu sal sołtysówek na przyjęcia
okolicznościowe. Zaproponował zmianę umów najmu poprzez wprowadzenie dodatkowej
opłaty za odbiór śmieci, tak aby osoby wynajmujące nie musiały zabierać śmieci ze sobą.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: przewodniczący rady dzielnicy
Kamionka Andrzej Kamiński, radny Krzysztof Jakubiec, zastępca burmistrza Mateusz Handel
oraz sołtys Śmiłowic Józef Świerczyna.
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – poinformował, że zleci Zakładowi Gospodarki
Lokalowej w Mikolowie rozeznanie tego tematu.
Radny Krzysztof Jakubiec – zaproponował, aby po zakończeniu posiedzenia sołtysi wraz
z zastępcą burmistrza Mateuszem Handlem dokonali wstępnych ustaleń w tym temacie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział w obradach.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1530
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji
Rady Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 1
(Jan Wycisło)
3

