PROTOKÓŁ NR XXV/25/2020
z uroczystej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Temat wiodący: Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce:
- prezentacja rad miejskich począwszy od kadencji 1990 – 1994,
- prezentacja jak zmieniał się Mikołów, w tym samorząd, na przestrzeni 30 lat,
- podsumowanie pracy samorządu przez burmistrzów i przewodniczących rad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa z okazji Jubileuszu 30-lecia
Samorządu Terytorialnego.
5. Zamknięcie sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk-Słomska otwarła uroczystą
sesję zwołaną z okazji jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Przywitała radnych
obecnej kadencji, Burmistrza Stanisława Piechulę oraz jego zastępców Mateusza Handla i Iwonę
Spychałę – Długosz, Sekretarza miasta Jakuba Jarząbka oraz uczestniczących w posiedzeniu
zaproszonych gości - burmistrzów i przewodniczących rad poprzednich kadencji:
- Eugeniusza Wycisło,
- Marka Balcera,
- Józefa Gryta,
- Michała Rupika,
- Marka Muszera,
a także nieuczestniczących w posiedzeniu przewodniczących RM: Brunona Marka, Stanisława
Czardybona, Tadeusza Sochę.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad. Odczytała:
- listę obecności radnych – obecność potwierdziło 20 radnych - stwierdziła prawomocność obrad;
- listę obecności przedstawicieli jednostek pomocniczych.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała przez podniesienie ręki.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska na podstawie prezentacji multimedialnej
omówiła:
- składy rad od kadencji 1990 – 1994;
- zmiany, które zaszły w Mikołowie w obszarze m. in. inwestycji, promocji, współpracy gminy
z różnymi organizacjami, partycypacji społecznej, kultury, sportu.
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Następnie w ramach podsumowania pracy samorządu przez burmistrzów i przewodniczących rad
poprzednich kadencji głos zabrali burmistrzowie:
- Eugeniusz Wycisło,
- Marek Balcer,
- Stanisław Piechula,
oraz przewodniczący rad:
- Marek Muszer,
- Józef Gryt,
- Michał Rupik,
- Katarzyna Syryjczyk – Słomska.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXV/244/2020 została podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że w dniu dzisiejszym
z inicjatywy radnych oraz Burmistrza obecnej kadencji, o godz. 20-tej w Bazylice św. Wojciecha
będzie odprawiona msza święta w intencji wszystkich samorządowców z okazji jubileuszu.
Do pkt 5
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła zamknięcie sesji
ok. godz. 17 35.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej
urzędu: sesja.mikolow.eu
Obsługa sesji:
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Katarzyna Pustułka)

(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)

(Monika Graca – Kierzkowska)

2

