PROTOKÓŁ NR 26/28/2017
ze wspólnego posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM nr 3
ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się dnia 18 maja 2017 roku o godzinie 1700 w sali
sesyjnej w budynku przy K. Miarki 15
Obecnych 5 członków Komisji RM nr 1 ds. Samorządu (na 5 ogółem).
Obecnych 11 członków Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (na 11 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione w tym omówienie tematu bezpieczeństwa.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołów.
5. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Zaproponowano, aby wspólne posiedzenie Komisji poprowadził przewodniczący Komisji
RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej Eugeniusz Wycisło, który wyraził zgodę.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – otworzył posiedzenie oraz
przywitał członków Komisji, wiceprzewodniczącą RM Katarzynę Syryjczyk-Słomską,
radnego Piotra Stencla, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, Zastępcę Komendanta
Powiatowego Policji w Mikołowie Dariusza Waligórę, Zastępcę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie Dariusza Bujała, Prezesa Zarządu Oddziału
Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dariusza Gaschi, Komendanta
Straży Miejskiej Bogusława Łuczyka, Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej Janusza
Grzymałę, kierownika Referatu Usług Komunalnych Ewę Materę, kierownika Referatu
Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Sylwię Król, kierownika Biura Zagospodarowania
Przestrzennego Barbarę Hasę, inspektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Zbigniewa
Sobótkę, koordynatora-specjalistę w Biurze Radców Prawnych Łukasza Wycisło oraz
mieszkańców Mikołowa. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Komisję RM nr 1 ds. Samorządu.
Za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Komisję RM nr 3 ds. Gospodarki
Miejskiej.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – zaproponował, aby w pierwszej
kolejności omówić temat bezpieczeństwa, który jest tematem wiodącym najbliższej Sesji
Rady Miejskiej Mikołowa. Kolejno przedstawił sprawozdania, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w tym temacie oraz poprosił, aby zaproszeni przedstawiciele poszczególnych
jednostek zabrali głos w dyskusji.
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- Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejskiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie za 2016 rok.
Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Dariusz Gaschi – omówił temat. Poinformował m.in. o:
- jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mikołów:
OSP Mikołów, OSP Paniowy, OSP Mokre, OSP Bujaków, OSP Kamionka, OSP Śmiłowice;
- włączeniu jednostki OSP Śmiłowice, OSP Kamionka oraz OSP Paniowy do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
- podejmowanych w 2016 roku działaniach ratowniczo-gaśniczych;
- wyszkoleniu ratowników oraz wyposażeniu jednostek OSP;
- stanie organizacyjnym jednostek OSP;
- działalności Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Mikołowie w 2016 roku m.in. organizacja turnieju tenisa stołowego, zabezpieczenie finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacja ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega Pożarom”, organizacja miejskich obchodów Dnia
Strażaka, zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i Dni Mikołowa oraz organizacja
miejskich zawodów sportowo-pożarniczych.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. sprawozdanie.
- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie za 2016 rok.
Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Bujał – omówił
temat. Poinformował m.in. o:
- strukturze zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie;
- działaniach ratowniczych podejmowanych w 2016 roku;
- spadku liczby interwencji na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Mikołowie o 32% w stosunku do 2015 roku;
- ilości podejmowanych interwencji w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu
mikołowskiego – ogólnie odnotowano 1145 interwencji;
- przyczynach powstawania pożarów oraz miejscowych zagrożeń w powiecie mikołowskim;
- kilku przykładowych interwencjach;
- prowadzonych działaniach kontrolno-rozpoznawczych;
- sytuacji sprzętowej oraz lokalowej Państwowej Straży Pożarnej;
- prowadzonej działalności medialnej oraz prewencyjnej.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – poruszył temat działalności
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Radny Piotr Stencel – poruszył temat wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. sprawozdanie.
- Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
za 2016 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie powiatu mikołowskiego.
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Waligóra – omówił temat.
Poinformował m.in. o:
- podejmowanych w 2016 roku interwencjach;
- spadku liczby włamań na terenie gminy Mikołów;
- bezpieczeństwie w ruchu drogowym – w 2016 roku na drogach powiatu mikołowskiego
zaistniały 62 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 12 osób, a 63 osoby zostały ranne,
ponadto odnotowano 899 kolizji drogowych. W porównaniu do 2015 roku nastąpił spadek
liczby wypadków drogowych o 16, niestety liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym
wzrosła o 10;
- trwających zmianach organizacji ruchu drogowego oraz podejmowanych przez policję
działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa - w czasie codziennej służby
na bieżąco sprawdzane jest oznakowanie drogowe oraz odnotowywane są ewentualne błędy
w infrastrukturze drogowej (w 2016 roku ujawniono 115 nieprawidłowości);
- zatrzymaniu w 2016 roku 256 kierowców pod wpływem alkoholu, co stanowi wzrost
do roku 2015 o 12 kierujących;
- działaniach profilaktycznych oraz o tzw. „badaniach przesiewowych” – w 2016 roku
dokonano kontroli 77890 kierujących pojazdami;
- miejscach szczególnie zagrożonych w ruchu drogowym na terenie Mikołowa: DK44 oraz
DK81;
- problemie przestępczości nieletnich oraz przemocy w rodzinie;
- prowadzonych działaniach profilaktycznych takich jak: „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne pasy”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Świat dziecka”;
- zabezpieczaniu imprez o charakterze okolicznościowym, związanych z obchodami świąt
państwowych, religijnych oraz zgromadzeń publicznych;
- czasie reakcji na zgłoszenie – w minionym roku w Komendzie Powiatowej Policji
w Mikołowie średni czas reakcji na wszystkie zgłoszone zdarzenia zakwalifikowane jako
„pilne” wyniósł 7 minut i 8 sekund, natomiast na wszystkie zgłoszone 10 minut;
- Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce – aplikacja ta umożliwia wskazanie
miejsc zagrożonych oraz szybki i skuteczny sposób wskazania informacji o konkretnym
zagrożeniu w otoczeniu mieszkańców;
- planowanej debacie z mieszkańcami „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, która odbędzie
się 5 czerwca 2017 roku o godzinie 1100 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie;
- nowej koncepcji pracy dzielnicowych;
- aplikacji „Moja Komenda”;
Podziękował radnym oraz władzom miasta za zabezpieczenie środków finansowych
na dodatkowe mieszane patrole Policji i Straży Miejskiej oraz zasygnalizował,
iż w najbliższym czasie będą wnioskować o pomoc w sfinansowaniu zakupu radiowozu.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – zwrócił się z prośbą o przybliżenie
tematu nowej koncepcji pracy dzielnicowych, wskazanie najbardziej kolizyjnych miejsc
w Mikołowie oraz o wyjaśnienie z czego wynika znaczny wzrost problemu narkomanii
w mikołowskich szkołach.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Waligóra – poinformował, że jednym
z głównych celów wdrażanych rozwiązań w pracy dzielnicowych jest ukierunkowanie służby
dzielnicowych na faktyczne problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem lokalnym.
Realizowane to jest poprzez odciążenie policjantów od pracy biurowej i zwiększenie ich
obecności w przydzielonych mu rejonach służbowych, a co za tym idzie bezpośredni kontakt
z miejscową ludnością. Dzielnicowy ma być widoczny w swoim rejonie, a nie tylko
przejeżdżać przez niego radiowozem. Wyraził nadzieję, iż mieszkańcy będą zadowoleni
z możliwości częstszego i indywidualnego kontaktu z dzielnicowym. Odnośnie kwestii
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najbardziej kolizyjnych miejsc w Mikołowie to są nimi: droga krajowa DK 44 oraz
skrzyżowanie DK44 z ul. Bielską. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o problem narkomanii
w szkołach to nie nastąpił znaczny wzrost. Problem jest, ale nie na bardzo dużą skalę.
Radny Krzysztof Jakubiec – pogratulował bardzo dobrych wyników mikołowskiej Policji,
która w skali województwa plasuje się w czołówce najlepiej działających jednostek. Nawiązał
do tematu nowej koncepcji pracy dzielnicowych, wyraził opinię, iż nowy system może
sprawdzać się w centrum miasta, jednak na dzielnicach i sołectwach, gdzie teren jest bardzo
rozległy niekoniecznie będzie to sprawnie i prawidłowo funkcjonować.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Dariusz Waligóra – poinformował,
iż rozważana jest możliwość pozyskania środków finansowych na zakup rowerów
dla dzielnicowych, co w znacznym stopniu ułatwi ich pracę.
Radna Ewa Chmielorz – zgodziła się z wypowiedzią radnego Krzysztofa Jakubca.
Radny Krzysztof Rogalski – w imieniu mieszkańców sołectwa Paniowy, na ręce Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji, złożył podziękowania dla dzielnicowego mł. asp. Tomasza
Jałowego, który obsługuje ten rejon. Poinformował o bardzo dobrej współpracy
z dzielnicowym, który regularnie jest obecny na terenie sołectwa.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – poruszyła temat skrzyżowania DK44 z ul. Bielską.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wspomniał o projekcie przebudowy tego
skrzyżowania sprzed wielu lat, który wymaga milionowych nakładów finansowych i na ten
moment nie jest możliwy do zrealizowania. Poinformował o propozycji głównego specjalisty
ds. planowania przestrzennego Wojciecha Klasy, aby wykonać rondo wyrzutowe – propozycja
ta jest do przemyślenia i ewentualnej realizacji dopiero w dalekiej przyszłości. Wyjaśnił,
że z uwagi na tiry nie można w tym miejscy wykonać skrzyżowania z sygnalizacją świetlną,
ponieważ w okresie zimowym samochody ciężarowe będą mieć problem z ruszeniem
z miejsca pod górkę po zatrzymaniu.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. sprawozdanie.
- Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie za 2016 rok.
Komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk – omówił temat. Poinformował m.in. o:
- zadaniach Straży Miejskiej, które wynikają z ustawy;
- podejmowanych interwencjach dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa,
utrzymania czystości, ochrony środowiska oraz ruchu drogowego;
- strukturze zatrudnienia w Straży Miejskiej w Mikołowie;
- prowadzonych działaniach podczas zabezpieczania różnego rodzaju imprez miejskich takich
jak: „Dni Mikołowa”, „Letnie Granie”, biegi uliczne, jarmarki staroci, festyny;
- przeprowadzonych kontrolach m.in. dotyczących spalania w piecach, prewencyjnych
kontrolach nieruchomości, kontrolach porządkowych oraz kontrolach miejsc zagrożonych
spożywaniem alkoholu;
- prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz akcjach „Termos” i „Stop niskiej emisji”;
- głównym problemie mikołowskiej Straży Miejskiej, jakim jest zbyt ograniczony stan
osobowy jednostki, co w znacznym stopniu utrudnia realizację obowiązków i oczekiwań
mieszkańców;
- konieczności zakupu samochodu dostosowanego do przewodu osób.
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Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – poruszył temat systemu pracy
Straży Miejskiej.
Komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk – poinformował, że Straż Miejska pracuje
od poniedziałku do piątku od godziny 700 do 2200 oraz w piątki i soboty w godzinach nocnych
w ramach mieszanych patroli z Policją oraz w soboty, niedziele i święta, w trakcie których
organizowane są jakieś miejskie imprezy.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska
prawidłowego palenia w piecach.

–

poruszyła

temat

kontroli

dotyczących

Radny Piotr Stencel – poinformował, że pokazy prawidłowego palenia w piecach
organizowane przez mikołowską Straż Miejską cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Wyraził nadzieję, iż w przyszłym roku inicjatywa ta zostanie powtórzona.
Radny Piotr Jurosz – wspomniał o prowadzonych kontrolach szamb, które zakończyły się
sukcesem i przyniosły oczekiwane rezultaty.
Komendant Straży Miejskiej Bogusław Łuczyk – nawiązał do tematu pokazów
prawidłowego palenia w piecach, które zostały zorganizowane we współpracy
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Poinformował, że była to pierwsza tego typu akcja
w Polsce.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – ogłosił 5-cio minutową przerwę,
po której wznowił obrady, następnie kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji
RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:
- Projekt uchwały nr 72/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło - wyjaśnił, że zmiana w budżecie
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę
20 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na wypłatę dwóch odszkodowań z tytułu
niedostarczenia lokalu socjalnego przez Gminę. Natomiast w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu kar
umownych.
Z uwagi na brak głosów dyskusji, przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem
ww. projektu uchwały w działach 700 – gospodarka mieszkaniowa, 900 – gospodarka
komunalna i ochrona środowiska.
Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 członków Komisji, sprzeciwu nie było,
wstrzymujących się – 4.
Projekt uchwały nr 72/2017 został większością głosów zaopiniowany pozytywnie dla
zmian w dziale 700 i dziale 900.
- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Mikołów
za 2016 rok.
Komisja przyjęła treść ww. analizy do wiadomości.
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- Pismo Prezesa Zarządu ZIM Sp. z o.o. pani Justyny Hildebrandt skierowane
do Burmistrza Stanisława Piechuli w sprawie pisma radnego Krzysztofa Żura
odnośnie jakości wody z ujęcia Rusinów
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Prezesa Zarządu ZIM Sp. z o.o. pani Justyny Hildebrandt jako odpowiedź
na wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa – Protokół nr XXIX
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Sołtysa Śmiłowic Józefa Świerczyna skierowane do Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechuli w sprawie zmiany naliczania opłaty abonamentowej
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez ZIM Sp. z o.o.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Prezesa Zarządu ZIM Sp. z o.o. pani Justyny Hildebrandt jako odpowiedź
na pismo Sołtysa Śmiłowic Józefa Świerczyna w sprawie zmiany naliczania opłaty
abonamentowej za dostarczania wody i odprowadzanie ścieków przez ZIM Sp. z o.o.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli skierowane do Komisji RM
nr 1 ds. Samorządu jako informacja o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o udostępnienie treści dokumentów związanych z planowaną budową zakładu
przetwarzania w tym odzysku odpadów
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia
2017 r. – Protokół nr 25/2017
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, które odbyło się w dniu 24 kwietnia
2017 r. – Protokół nr 27/2017
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Kierownika Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Zbigniewa
Konska przekazane do wiadomości Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
w sprawie przebudowy ul. Jana Matejki
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji RM nr 1 Jan Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które
wpłynęły do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu.
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- Projekt uchwały nr 62/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej – dzielnicy Reta-Goj.
Koordynator-Specjalista w Biurze Radców Prawnych Łukasz Wycisło – omówił temat.
Poinformował, że planuje się utworzenie nowej jednostki pomocniczej – dzielnicy Reta-Goj.
W związku z powyższym w celu zebrania opinii mieszkańców, jak również wypełnienia
obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, przedkłada się ww. projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Szczegóły konsultacji zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza. Przedstawił
proponowany przebieg granic nowej jednostki pomocniczej.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – zadał pytanie, czy konieczna
będzie zmiana obwodów wyborczych, jeżeli utworzona zostanie nowa jednostka pomocnicza?
Koordynator-Specjalista w Biurze Radców Prawnych Łukasz Wycisło – udzielił
odpowiedzi twierdzącej. Szczegółowo omówił temat okręgów wyborczych.
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – zadał pytanie, czy wiadomo o ile
zmniejszy się liczba mieszkańców przypisanych do Mokrego, jeżeli powstanie nowa
dzielnica?
Radna Ewa Chmielorz – udzieliła odpowiedzi, że o 300 mieszkańców. Zadała pytanie, jaki
czynnik był brany pod uwagę podczas sporządzania przebiegu granic nowej jednostki
pomocniczej. Zwróciła uwagę na granice komunikacyjne w postaci DK 44, odniosła się do
zaprezentowanej wizualizacji mapowej, z której wynika, iż ul. Astrów zostanie podzielona na
dwie części. Wyraziła opinię, iż podczas tworzenia nowej dzielnicy należy wziąć pod uwagę
to, iż ekspansja zabudowy mieszkaniowej tej części miasta będzie się rozwijać w stronę
Mokrego.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że przedmiotowy projekt
uchwały jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców, którzy od lat interweniują w tej kwestii.
Radna Ewa Chmielorz – zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie jej uwag. Poruszyła temat
zakończonych konsultacji społecznych w sprawie utworzenia dzielnicy Reta.
Radna Danuta Ratka – przypomniała, że już 2 lata temu mieszkańcy Goja złożyli pismo
z 200 podpisami w sprawie przyłączenia ich rejonu do Rety.
Radna Ewa Chmielorz – poinformowała, że nie jest przeciwna utworzeniu nowej dzielnicy
Mikołowa, prosi jedynie o przeanalizowanie jej uwag i zastanowienie się nad tym, jak nowa
jednostka pomocnicza będzie się rozwijać w przyszłości.
Radna Danuta Ratka – wspomniała, iż Reta także bardzo intensywnie się rozbudowuje.
Koordynator-Specjalista w Biurze Radców Prawnych Łukasz Wycisło – odniósł się
do wypowiedzi radnej Ewy Chmielorz. Poinformował, że ul. Astrów nie zostanie podzielona
na dwie części.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww.
projektu uchwały.
Za przyjęciem nie głosował żaden członek Komisji, sprzeciwiło się 5, wstrzymujących się nie
było.
Projekt uchwały nr 62/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
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Wiceprzewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska – przypomniała, że wcześniejsze
konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nowych jednostek pomocniczych dotyczyły także
rejonu Nowy Świat – Wymyślanka.
- Projekt uchwały nr 68/2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w Mikołowie.
Przewodniczący Komisji RM nr 1 Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował,
że w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zachodzi konieczność zmiany nazw ulic Mikołowa.
Radny Krzysztof Jakubiec – poinformował, że odbyło się zebranie mieszkańców ulicy
Józefa Wieczorka, którzy zdecydowali o zmianie patrona ulicy, pozostając tym samym przy
tej samej nazwie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem
ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 68/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Projekt uchwały nr 67/2017 w sprawie zmiany nazw ulic oraz osiedla
w Mikołowie.
Przewodniczący Komisji RM nr 1 Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował,
że w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zachodzi konieczność zmiany nazw ulic Mikołowa.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. projektu
uchwały.
Za przyjęciem głosowało 5 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 67/2017 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
- Pismo pana T. K. dot. prośby o wyjaśnienie dlaczego jego propozycja nowej nazwy
osiedla 30-lecia PRL nie została uwzględniona przy procedurze zmiany nazw ulic
wraz z odpowiedzią Przewodniczącego Rady Miejskiej Michała Rupika w tej
sprawie.
Komisja przyjęła treść ww. pism do wiadomości.
- Pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla z dnia 21 kwietnia 2017 roku
dot. informacji o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic
Mikołowa w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla z dnia 25 kwietnia 2017 roku
dot. informacji o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic
Mikołowa w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu
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lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”
dot. wniosku o utworzenie nowej dzielnic pod nazwą – Nowy Świat.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo pana K. S. dot. propozycji nowych 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.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. propozycji ustanowienia
hejnału miasta Mikołów.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której zaproponowano nie zajmować stanowiska
w ww. sprawie.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
- Pismo pana R. S. skierowane do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
dot. parkowania samochodów przy ul. Dąbrowskiego.
Nastąpiła dyskusja, w wyniku której zaproponowano wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
- Uchwała Nr 4200/V/84/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonaniu budżetu
za 2016 rok.
Komisja przyjęła treść ww. uchwały do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – kolejno przedstawił odpowiedzi
na wnioski Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z poprzedniego posiedzenia:
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się w dniu
20 kwietnia 2017 r. – Protokół nr 26/2017
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się w dniu
20 kwietnia 2017 r. – Protokół nr 26/2017
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
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- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się w dniu
20 kwietnia 2017 r. – Protokół nr 26/2017
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Przewodniczący Komisji RM nr 1 Jan Wycisło – kolejno przedstawił odpowiedzi
na wnioski Komisji RM nr 1 ds. Samorządu z poprzedniego posiedzenia.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się 19 kwietnia
2017 roku – Protokół nr 25/2017 w sprawie infrastruktury drogowej.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury Usług
Komunalnych Marcina Stokłosy skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg
oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w nawiązaniu do wniosków z posiedzenia Komisji
RM nr 1 ds. Samorządu.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się 19 kwietnia
2017 roku – Protokół nr 25/2017 w sprawę planowanej budowy spalarni śmieci
na terenach byłej elektrobudowy, która znajduje się na granicy Mikołowa i Rudy
Śląskiej.
Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji RM nr 3 Eugeniusz Wycisło – przedstawił protokół nr 26/2017
z posiedzenia Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, które odbyło się w dniu 20 kwietnia
2017 r. i poinformował, że do ww. protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 26/2017 został przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Komisji RM nr 1 Jan Wycisło - przedstawił protokół nr 25/2017
z posiedzenia Komisji RM nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 r.
i poinformował, że do ww. protokołu nie wniesiono uwag, ani zmian.
Protokół nr 25/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat remontu nawierzchni ul. Porazińskiej
i zaapelował o wykonywanie remontów inną technologią – zasugerował wykorzystanie frezu
asfaltowego.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyraził opinię, iż zwykle drogi były naprawiane
doraźnie w ten sam sposób. Jedni mieszkańcy mają pretensje, że dróg się nie naprawia,
a drudzy mają pretensje, że w ogóle się coś robi. Poinformował, że obecnie jest wybierana
firma, która będzie remontować drogi lepszą metodą, polegającą na zebraniu warstwy,
w której powstały dziury, a następnie utwardzenie jej walcem. Jednak wskazane by były,
gdyby wszyscy zrozumieli, że drogi te na razie naprawiane są w sposób doraźny,
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a w przyszłości będzie trzeba drogi te wyremontować generalnie.
Radna Ewa Chmielorz - zwróciła się z prośbą o ponowny monit do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg: Łączna, Wojska
Polskiego i Górna.
Radny Krzysztof Jakubiec – stwierdził, że wcześniej dziury się zasypywało. Obecnie
materiał na całej długości jest wzruszony i opady powodują jego rozmiękanie i rozmakanie.
Radna Ewa Chmielorz – poprosiła o wyjaśnienie kwestii wyłaniania nowego wykonawcy
remontów dróg.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, że remonty dróg są nadal prowadzone,
jednak ZUK oczekuje z pracami na lepszą pogodę. Ponadto dodał, że niebawem będzie
wyłoniony wykonawca, któremu ZUK będzie już tylko zlecał remonty.
Radna Danuta Ratka – poruszyła temat remontu przy użyciu frezu asfaltowego. Stwierdziła,
że takie rozwiązanie wystarcza na dwa, trzy miesiące i drogi remontowane frezem asfaltowym
bardzo się kurzą. Stwierdziła, że drogi utwardzane powinny być remontowane częściej.
Zaproponowała podzielenie dróg oczekujących na naprawę na dwie kategorie – drogi
asfaltowe oraz drogi gruntowe remontowane częściej.
Radny Remigiusz Kuś – poinformował, że podczas usuwania korzeni została naruszona
konstrukcja przestanku Śmiłowice Łączna i zwrócił się z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Radny Krzysztof Rogalski – odniósł się do tematu poszerzenia składu radny nadzorczej
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. i stwierdził, że liczył na oszczędności wynikające z
likwidacji stanowiska Zastępcy Prezesa ZIM. Stwierdził, że powiększenie rady nadzorczej
ZIM o kolejnego członka, w okresie 4 lat wygeneruje pokaźną sumę na jego wynagrodzenie.
Zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o naprawę drogi ul. Małej.
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska – w imieniu mieszkańców ul. Południowej zgłosiła
fatalną jakość wykonania remontu nawierzchni drogi.
Radna Ewa Chmielorz - zwróciła się z prośbą o ponowny monit do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg: Łączna, Wojska
Polskiego i Górna.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
obu Komisji podziękowali zebranym za udział w obradach.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1935
Protokołowały:
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji nr 1

Przewodniczący Komisji nr 3

(Jan Wycisło)

(Eugeniusz Wycisło)

(Katarzyna Pustułka)
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