PROTOKÓŁ NR 29/2017
z posiedzenia Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu, które odbyło się dnia 18 października
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. Wolne głosy i wnioski.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło - otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji,
burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę oraz kierownika Rewiru Dzielnicowych Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie asp. szt. Ireneusza Bocheńskiego. 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.
Punkt przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji został zrealizowany w punkcie
2 sprawy wniesione.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Projekt uchwały nr 130/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – omówił temat. Poinformował, że dokonuje się
zwiększenia planu dochodów o kwotę 775 168,09 zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę
1 460 128,87 zł oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2 235 296,96 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w m.in. dziale 750 Administracja
publiczna na kwotę 149 846,18 zł oraz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa na kwotę 3 000,00 zł.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula, radny Krzysztof Jakubiec, radna Krystyna Świerkot, radna Ewa Chmielorz
oraz radny Krzysztof Rogalski.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zmian w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji, sprzeciwu nie było, wstrzymał się 1.
Projekt uchwały nr 130/2017 dla zmian w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
większością głosów zaopiniowano pozytywnie.
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Zaproponowano, aby dla zmian w dziale 750 Administracja publiczna nie zajmować
stanowiska.
Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – oddał głos kierownikowi Rewiru Dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie asp. szt. Ireneuszowi Bocheńskiemu.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
asp. szt. Ireneusz Bocheński – poinformował, że jest nowym kierownikiem mikołowskich
dzielnicowych. Krótko omówił zakres działania swoich pracowników, zaoferował radnym
swoją pomoc oraz zwrócił się z prośbą o nawiązanie współpracy.
Nastąpiła dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- braku wystarczającej ilości miejsc parkingowych w Mikolowie;
- dewastacji mienia oraz problemów z osobami spożywającymi alkohol w okolicy
os. Norwida oraz ul. Podleskiej;
- krajowej mapy zagrożeń;
- Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej;
- nasilających się w ostatnim czasie aktów wandalizmu i dewastacji mienia, do jakich
dochodzi na obrzeżach Mikołowa;
- konieczności zacieśnienia współpracy dzielnicowych z sołtysami – radny Krzysztof Rogalski
zaproponował, aby powrócić do dyżurów dzielnicowych na sołectwach, raz w miesiącu przez
kilka godzin;
- aplikacji „Moja Komenda”;
- wzrostu liczby włamań i kradzieży na terenie Mikołowa.
W dyskusji udział wzięli: kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie asp. szt. Ireneusz Bocheński, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, radna
Ewa Chmielorz, radny Krzysztof Jakubiec, radny Krzysztof Rogalski oraz radna Krystyna
Świerkot.
Radna Krystyna Świerkot – zwróciła się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców
Mikołowa informacji o spotkaniu, które w dniu 10 listopada 2017 roku organizuje mł. asp.
Marcin Kurpas w temacie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie osiedla
Słowackiego.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – podziękował Ireneuszowi Bocheńskiemu
za przybycie na posiedzenie Komisji. Zaproponował powrócić do tematu spraw wniesionych.
- Pismo Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi dot. Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka skierowane do Burmistrza
Mikołowa Stanisława Piechuli dot. informacji o podjęciu przez Radę Powiatu
Mikołowskiego apelu w sprawie uznania nazwanych jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomników imieniem gen. Jerzego Ziętka za niepodlegających
przepisom ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
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Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Zastępcy Burmistrza Mateusza Handla dot. planowanej budowy zakładu
odzysku i przetwarzania odpadów w Rudzie Śląskiej.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli dot. odpowiedzi na wnioski
z poprzedniego posiedzenia w zakresie poruszonej infrastruktury drogowej.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury
i Usług Komunalnych Zbigniewa Konska dot. odpowiedzi na wniosek
z poprzedniego posiedzenia Komisji w sprawie wymiany zniszczonych znaków
drogowych przy ul. Staromiejskiej.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
- Pismo Kierownika Biura Zagospodarowania Przestrzennego Barbary Hasy
dot. przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących propozycji
wprowadzenia zmian w numerach porządkowych dla budynków przy ul. Grudniowej,
ul. Lipcowej i ul. Golfowej w Mikołowie.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Jakubiec,
burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz radna Ewa Chmielorz.
Wobec braku dalszej dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma do wiadomości.
Do przedstawionego protokołu Nr 28/2017 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół Nr 28/2017 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 3
Punkt analiza realizacji wniosków Komisji został zrealizowany w punkcie 2 sprawy
wniesione.
Do pkt 4
Radny Krzysztof Jakubiec – poruszył temat działu 750 Administracja publiczna i zadał
pytanie, czy w projekcie budżetu miasta Mikołów na 2018 rok zabezpieczone zostały środki
finansowe na działania strażackie m.in. na organizację turniejów wiedzy pożarniczej?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że temat ten należy skonsultować
z skarbnikiem miasta Danutą Jasińską-Gdaniec.
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Radny Krzysztof Rogalski :
- zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie obumierającego drzewa przy
ul. Staromiejskiej, które zagraża bezpieczeństwu mieszkańców;
- zwrócił się z prośbą o nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym i wykonanie
50-60 m nawierzchni drogi przy ul. Małej, która uległa zniszczeniu w wyniku prowadzonych
prac kanalizacyjnych – całość inwestycji została wyceniona na ok. 3 tys. złotych;
- zadał pytanie, na jakim etapie jest budowa chodnika przy ul. Przelotowej?
Radna Krystyna Świerkot – poinformowała, że przy ul. Strzechy przeprowadzono sezonową
przycinkę krzewów. Zwróciła uwagę na to, iż w niektórych miejscach krzewy zostały
przycięte zbyt mocno.
Radna Ewa Chmielorz:
- zadała pytanie, na jakim etapie jest sprawa współfinansowania budowy chodnika
przy ul. Górnej?
- zwróciła się z prośbą o sporządzenie informacji dot. remontów dróg przeprowadzonych
w sołectwie Mokre wraz z uwzględnieniem metody ich wykonania oraz informacji na temat
pozostałych dróg mokierskich, których remont jest zaplanowany;
- zgłosiła awarię oświetlenia drogowego przy ul. Wojska Polskiego;
- zwróciła się z prośbą o weryfikację, która instytucja powinna wykonać oznakowanie
skrzyżowania dróg ulic: Górnej, Kruczej i Fiołkowej oraz skrzyżowania ul. Wojaka Polskiego
z ul. Fiołkową.
Przewodniczący Komisji Jan Wycisło – przedstawił informację o przebiegu wykonania
budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. informacji do wiadomości.
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. 1700
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)
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