PROTOKÓŁ NR 13/2016
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 27 stycznia 2016 roku
o godzinie 1600 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów
Obecni wg listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Sprawy wniesione.
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
5. Analiza realizacji wniosków komisji.
6. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło - otworzył posiedzenie, przywitał Członków Komisji.
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę oraz Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla.
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.
Do przedstawionego protokołu Nr 12/2015 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 12/2015 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa
do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – omówił temat. Poinformował o wejściu w życie
ustawy o związkach metropolitarnych. Związek metropolitarny jest zrzeszeniem jednostek
samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitarnym. Za obszar
metropolitarny w rozumieniu ustawy uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę
oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem
procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców. Zgodnie
z art. 12 ustawy związek metropolitarny wykonuje zadania publiczne w zakresie:
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu
zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych
i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji obszaru metropolitarnego. Ustawa
o związkach metropolitarnych, która wprowadziła też bardzo korzystne zmiany w ustawie
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie
z którymi jednym ze źródeł dochodów związków metropolitarnych są udziały w podatku
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dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitarnego,
w wysokości 5%. Dochody te są środkami dodatkowymi, niezależnymi od dotychczasowych
dochodów gmin z tytułu podatku dochodowego.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. decyzji Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach odnośnie uchwał Rady Miejskiej Mikołowa.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – zaproponował przystąpienie do omówienia tematu
projektu budżetu miasta Mikołów na 2016 rok. Przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016-2025, które stanowią załączniki do protokołu.
Nastąpiła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie:
- działalności organizacji pozarządowych,
- działalności dziennego Domu Pomocy,
- kwoty zabezpieczonej w budżecie wydziału promocji miasta na dofinansowanie wynajmu
autobusów – 20 tys. złotych,
- środków sołeckich, które zabezpieczone zostały w takiej samej wysokości jak w roku
ubiegłym.
Radny Krzysztof Jakubiec – zaproponował wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o ogłoszenie w stosownym terminie konkursu na organizację letnich akcji dla
organizacji pozarządowych.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do opiniowania projektu budżetu
Miasta na 2016 rok w niżej wymienionych działach i rozdziałach:
- 010 – Rolnictwo i Łowiectwo,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne,
- rozdz. 75414 – ochrona cywilna.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymujących się 1.
Projekt budżetu Miasta na 2016 rok w ww działach i rozdziałach większością głosów
został zaopiniowany pozytywnie.
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Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do opiniowania projektu
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 większością głosów został
zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
za 2015 rok.
Komisję powołano uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia
2014 roku.
Od stycznia do grudnia 2015 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji.
Komisja zajmowała się:
1) sprawami dotyczącymi:
- ustalania zakresu działania sołectw, dzielnic oraz zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania,
- opiniowania spraw związanych z przejęciem zadań z administracji rządowej,
- koordynacji współdziałania z innymi gminami,
- współpracy z sejmikiem samorządowym,
- zmiany nazw ulic, placów itp.,
2) opiniowaniem projektów uchwał dotyczących spraw będących w kompetencji
Komisji,
3) opiniowaniem wydatków planowanych w projekcie budżetu miasta na 2015 rok oraz
opiniowaniem wykonania budżetu za 2014 rok i I półrocze 2015 roku w Działach
i Rozdziałach:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne,
- rozdz. 75414 – ochrona cywilna,
4) rozpatrywaniem spraw wniesionych przez mieszkańców,
5) przekazywaniem do Burmistrza Mikołowa wniosków dotyczących bieżących
problemów zgłaszanych przez członków Komisji m.in. w sprawie:
- rozważenia możliwości dofinansowania zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia nowych jednostek
pomocniczych,
- rozważenia możliwości zorganizowania transportu autobusowego na liniach K, J, P i 620
w ramach finansowania własnego,
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- wydłużenia trasy kursowania linii P i J,
- współfinansowania zakupu lekkiego i średniego samochodu dla OSP,
- uszkodzenia zasilania Szkoły Podstawowej nr 4 podczas robót przy ekranach
dźwiękochłonnych,
- ubytków w chodniku przy DK44,
- usunięcia połamanych drzew przy ul. Wojska Polskiego.
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok zostało przyjęte przez aklamację.
Do pkt 5
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – zaproponował przystąpić do analizy realizacji
wniosków Komisji. Przedstawił odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia.
- Pismo Burmistrz Mikołowa Stanisława Piechuli dot. informacji odnośnie środków
finansowych przeznaczanych na działania ochotniczych straży pożarnych w 2013,
2014 i 2015 roku.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
- Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Jerzego Karwota
dot. remontu drogi przy ul. Zagrodowej oraz zniwelowania różnicy wysokości przy
wyjeździe z garaży OSP Paniowy.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Komisja przyjęła treść pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło - zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają jakieś
zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych zapytań, ani uwag.
Do pkt 6
Radna Krystyna Świerkot – zaproponowała wystąpić do Przewodniczącego Rady
Miejskiej o wyjaśnienie sprawy braku odpowiedzi na pismo przedstawicieli Stowarzyszenia
Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat – Wymyślanka oraz mieszkańców Rety odnośnie
utworzenia nowych jednostek pomocniczych.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radna Krystyna Świerkot:
- w imieniu mieszkańca Mikołowa zamieszkałego przy ul. Bluszcza zwróciła się z prośbą
o montaż lustra oraz dwóch latarni w okolicy parkingu;
- w imieniu mieszkańca Mikołowa zamieszkałego przy ul. Jaśminów zwróciła się z prośbą
o udzielenie informacji odnośnie planu działania wraz z terminarzem planowanych prac
na ww drodze, ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. Zdaniem zainteresowanego
tematem remontu drogi mieszkańca, wysypywanie drogi frezem asfaltowym ma charakter
doraźny, nie przynosi oczekiwanych rezultatów i jest pewnego rodzaju formą marnotrawstwa
pieniędzy.
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Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, że ze względu na trudną sytuację
finansową Mikołowa na ten moment nie ma innych możliwości remontu dróg.
Zastępca Burmistrza Mikołowa Mateusz Handel – poinformował, że w Mikołowie jest
wiele dróg w podobnym stanie technicznym. Wspomniał o problemie nowo powstających
budynków, które budowane są na działkach, przy których nie ma infrastruktury drogowej.
Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat ul. Jodłowej i krótko nakreśliła zaistniały
problem. Mieszkańcy z tego obszaru denerwują się, ponieważ działki, które w przeszłości
przekazali Gminie pod budowę drogi wystawione zostały do sprzedaży. Zwróciła się z prośbą
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat sprzedanej działki gminnej w okolicy ulic
Gwarków i Kiełbasy przez którą przebiega kolektor sanitarny.
Radna Ewa Chmielorz:
- zwróciła się z prośbą do Burmistrza Mikołowa o interwencję w sprawie wymiany starego
i zniszczonego wodociągu, który znajduje się przy ul. Podgórnej, ze względu na jego częste
awarie;
- zwróciła się z prośbą o pomoc w poprawie bezpieczeństwa w okolicy wyjazdu z osiedla
Leśna Bryza na ul. 15-go Grudnia poprzez m.in. ograniczenie prędkości, częstsze patrole
policji, montaż lustra drogowego.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował o istnieniu wykazu planowanych
inwestycji typu montaż luster czy progi spowalniające. Zapewnił, iż wszystkie zgłoszenia
będą systematycznie realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.
Radny Krzysztof Jakubiec – zaproponował, aby rozważona została propozycja montażu
kwadratowych luster drogowych nieoddalających na terenie Mikołowa, na wzór tych, które
znajdują się w Zarzeczu. Poruszył temat budżetu obywatelskiego.
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. 1640

Protokołowała:

(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący
Komisji RM Nr 1

(Jan Wycisło)
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