PROTOKÓŁ NR 23/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 1 lutego 2017 roku
o godzinie 1600 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.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Burmistrza Mateusza Handla oraz
Asystentkę Burmistrza Aleksandrę Czech. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił
porządek obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do przedstawionego protokołu Nr 22/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 22/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 8/2017 w sprawie nadania imienia placowi.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował, że proponuje się, aby
plac zlokalizowany na działce numer 1401/62 przy ul. ks. kard. Wyszyńskiego będącej
własnością gminy Mikołów otrzymał imię Heleny Kobernickiej, współorganizatorki
pierwszego mikołowskiego przedszkola.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 8/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 10/2017 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował, że dotacja celowa
w wysokości 11 000,00 zł brutto zostanie przeznaczona na zakup samochodu pożarniczego
marki Star z 1992 roku, który dotychczas znajdował się na wyposażeniu OSP Gardawice.
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Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że mikołowska jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej posiada stary samochód, którego koszt naprawy przewyższa jego
wartość. W związku z powyższym zdecydowano się na zakup używanego samochodu
z OSP Gardawice.
Radny Krzysztof Rogalski – przypomniał o konieczności wymiany samochodu pożarniczego
w OSP Mokre.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 10/2017 większością głosów został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opinii Instytutu Pamięci Narodowej
odnośnie kilku mikołowskich ulic, których patroni są niejednoznacznie oceniani.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – zaproponował, aby na następnej Sesji Rady
Miejskiej wszczęto dyskusję o konieczności zmiany nazw ulic w Mikołowie w związku
z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego. Poinformował, że na zmianę nazw ulic mamy czas do września 2017 roku.
Radna Ewa Chmielorz – zaprosiła wszystkich na zebranie sprawozdawcze w sołectwie
Mokre, które odbędzie się 09.02.2017 roku. Poinformowała, że jednym z punktów tego
spotkania będzie zmiana nazw ulic dla ulicy 15 Grudnia, 22 Lipca oraz Oskara Langego.
- Pismo pani B. J. dot. propozycji nadania nazwy ulicy Wapiennej, ulicy której
obecna nazwa brzmi: 15 Grudnia.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Radna Ewa Chmielorz – poinformowała, że na zebraniu rady sołeckiej Mokrego
zdecydowano, iż z wszystkich napływających propozycji nowych nazw ulic, dla każdej ulicy
wybrane zostaną trzy warianty, które zostaną poddane glosowaniu na zebraniu
sprawozdawczym. Przedstawiła wybrane propozycje:
- dla ul. 15 Grudnia proponuje się nazwę: Grudniowa, Paniowska lub św. Wawrzyńca,
- dla ul. 22 Lipca proponuje się nazwę: Lipcowa, Południowa, Nad Promną,
- dla ul. O. Langego proponuje się nazwę: Gawronia, Lawendowa, Lisia.
Radny Krzysztof Jakubiec – zadał pytanie, czy w przypadku zmiany nazw ulic konieczne
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi negatywnej.
- Pismo Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Strażak” dot. organizacji
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
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Radny Krzysztof Jakubiec – omówił temat. Poinformował, że Miejski Zarząd Ochotniczych
Straży Pożarnych w Mikołowie zgłosił do konkursu wspólną akcję Ochotniczych Straży
Pożarnych i Straży Miejskiej, która polegała na prowadzeniu cyklu pokazów dla mieszkańców
dotyczących ekologicznego palenia węglem w domowych piecach.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – zaproponował przystąpić do analizy realizacji
wniosków Komisji. Przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
Jerzego Karwota dot. odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie
weryfikacji wycen remontów mikołowskich ulic, zgłoszenia dotyczącego nieświecącej lampy
ulicznej przy ul. Miodowej oraz parkowania samochodów przy ul. Skotnicy.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Radna Krystyna Świerkot – poinformowała, że mieszkańcy są niezadowoleni z odpowiedzi
jaką otrzymali w temacie zakazu zatrzymywania się przy ul. Skotnicy w Mikołowie i będą się
odwoływać od tej decyzji.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, że nie ma możliwości prawnych,
aby na publicznej ulicy tworzyć rezerwację miejsc parkingowych dla osób prywatnych.
Radny Krzysztof Rogalski – odniósł się do tematu weryfikacji wycen remontów
mikołowskich ulic. Nie zgodził się ze stanowiskiem pracowników Urzędu Miasta
w tej sprawie. Przypomniał sprawę ul. Starokościelnej – remont odcinka drogi
od ul. Starokościelnej do mostka wyniósł około 80 tys. złotych, natomiast planowany remont
drugiej części ul. Starokościelnej, gdzie zakres robót jest bardzo podobny, oszacowany został
na 500 tys. złotych. Zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tego tematu.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poprosił o przesłanie wiadomości mailowej
w tej sprawie.
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat zniszczeń dróg spowodowanych niską
temperaturą i mrozem. Wystąpił do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem, aby przy
projektowaniu remontu ulic zwrócić szczególną uwagę na konieczność wykonania
odwodnienia dróg.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że regułą jest wykonywanie
odwodnienia dróg i raczej zawsze się je wykonuje.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – zadał pytanie, czy członkowie Komisji mają jakieś
inne zapytania lub uwagi do tematu realizacji dotychczasowych wniosków Komisji?
Nie wniesiono żadnych uwag, ani zapytań.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji
RM Nr 1 ds. Samorządu w 2016 roku:
Komisję powołano uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia
2014 roku.
Od stycznia do grudnia 2016 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji.
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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 2017 i 2017 rok
oraz opiniowaniem wykonania budżetu za 2015 rok i I półrocze 2016 roku w działach i
rozdziałach:
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 752 – Obrona Narodowa,
- 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:
- utworzenia nowych jednostek pomocniczych;
- poprawy infrastruktury miejskiej;
- poprawy bezpieczeństwa na obszarze gminy Mikołów;
- remontu drogi dojazdowej do szpitala św. Józefa;
- opracowania harmonogramu wymiany samochodów strażackich;
- zmiany nazw ulic mikołowskich, w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
Sprawozdanie z działalności Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu za 2016 rok zostało
przyjęte przez aklamację.
Do pkt 5
Radna Krystyna Świerkot – poruszyła temat planowanej zmiany organizacji ruchu
w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Bluszcza. Poinformowała, że mieszkańcy
nie wyrażają zgody na proponowaną zmianę organizacji ruchu polegającą na zamknięciu
wylotu z ul. Bluszcza na ul. Pszczyńską i proponują, aby w ramach poprawy bezpieczeństwa
w tym rejonie przesunięto przejście dla pieszych przy ul. Bluszcza w sposób umożliwiający
bezpieczne zatrzymanie się pojazdu. Dodatkowo zgłoszono potrzebę przycięcia lub wycinki
całych drzew, które ograniczają widoczność w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości
myjni bezdotykowej. Wspomniała, iż jest w posiadaniu pisemnych zgód mieszkańców posesji
przy ul. Bluszcza nr 18 i 20 na wykonanie progu zwalniającego.
Radna Ewa Chmielorz – w imieniu mieszkańców Mokrego zwróciła się z prośbą
o wykonanie analizy i rozeznanie, na których drogach można wprowadzić ograniczenie
prędkości. Poprosiła o interwencję w tym temacie do Starostwa Powiatowego i jeżeli będzie
taka możliwość wprowadzenie maksymalnego ograniczenia prędkości na drogach Mokrego.
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Ponadto zwróciła się z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej z zarządcą drogi przy
ul. 15 Grudnia, pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Strażą Miejską oraz
sołtysem Mokrego w temacie uporządkowania tamtejszej infrastruktury drogowej.
Zaproponowała, aby miejscem spotkania był zabytkowy krzyż, który znajduje się przy
skrzyżowaniu ul. 15 Grudnia z ul. Źródlaną. Przypomniała także o deklaracji Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, iż do końca stycznia wykonany zostanie projekt przebudowy
skrzyżowania dróg: Łączna, Wojska Polskiego i Górna.
Radna Krystyna Świerkot – zwróciła się z prośbą o uporządkowanie odcinka drogi, który
biegnie od ul. Orzechowej w kierunku ul. Bielskiej, ul. Kasztanowej, ul. Jodłowej, ul. Długiej
oraz końcówki ul. Strzechy, które ucierpiały w wyniku obfitych opadów śniegu i roztopów.
Radny Krzysztof Rogalski – zadał pytanie, czy wiadomo coś więcej na temat chodnika
przy ul. Przelotowej?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – udzielił odpowiedzi, że inwestycja ta jest ujęta
w planach, jednak priorytetem jest ul. Bielska.
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. 1635
Protokołowała:
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji RM Nr 1
(Jan Wycisło)
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