PROTOKÓŁ NR XXVIII/28/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 9 lipca 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów;
- zmiany uchwały nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
- uchylenia uchwały nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r.
o zmianie uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. Zamknięcie sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Otworzyła sesję. Poinformowała, iż sesja została
zwołana na wniosek Burmistrza Mikołowa zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713).
Odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 16 radnych.
Stwierdziła prawomocność obrad.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała proponowany porządek obrad.
Zapytała, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do przedstawionego porządku obrad?
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek w imieniu Burmistrza Mikołowa zaproponował wniesienie do
porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020 – 2031.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wniesionymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Anna Chrapek – Budacz głosowała przez podniesienie ręki.
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Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła projekty uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Mikołów
i poinformowała, że do projektu uchwały dołączone są również:
- zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 604/195/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/219/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Mikołów;
- pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami ww. projektu uchwały.
W związku z tym, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym i projekty uchwał nie zostały
omówione przez właściwe Komisje Rady Miejskiej Mikołowa, zwróciła się z prośbą o szczegółowe
ich omówienie.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel po kolei szczegółowo omówił projekty uchwał dotyczące
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza Mikołowa, zaproponował wniesienie
autopoprawki do uzasadnienia projektu uchwały polegającej na dopisaniu po dacie 1 stycznia
2021 r. słów „systemem gospodarowania odpadami komunalnymi”. Poinformował,
że autopoprawka dotyczy wszystkich trzech projektów uchwał dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że obecnie w sesji
uczestniczy 15 radnych.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVIII/259/2020 została podjęta jednogłośnie.
b) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i poinformowała, że do projektu uchwały dołączone są również:
- zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 605/196/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały
nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
- pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
2

- protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami ww. projektu uchwały.
Zwróciła się również z prośbą o naniesienie autopoprawki zgłoszonej wcześniej przez Sekretarza
Miasta Jakuba Jarząbka polegającej na dopisaniu po dacie 1 stycznia 2021 r. słów „systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi”.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVIII/260/2020 została podjęta jednogłośnie.
c) w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
7 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
i poinformowała, że do projektu uchwały dołączone są również:
- zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 606/197/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie uchylenia uchwały nr
XXII/221/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały nr
XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne;
- pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami ww. projektu uchwały.
Zwróciła się również z prośbą o naniesienie autopoprawki zgłoszonej wcześniej przez Sekretarza
Miasta Jakuba Jarząbka polegającej na dopisaniu po dacie 1 stycznia 2021 r. słów „systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi”.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr XXVIII/261/2020 została podjęta jednogłośnie.
d) zmian w budżecie na 2020 rok
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o omówienie projektu
uchwały.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel szczegółowo omówił planowane zmiany w budżecie
miasta na 2020 rok.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XXVIII/262/2020 została podjęta większością głosów.
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020 – 2031
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się z prośbą o omówienie projektu
uchwały.
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Zastępca Burmistrza Mateusz Handel szczegółowo omówił planowane zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza Mikołowa, zaproponował wniesienie
autopoprawki do załącznika nr 2 do projektu uchwały, w punkcie 1.1.1.29 polegającej na poprawie
błędu pisarskiego w słowie „atmosferycznego” oraz poprawie adresu „ul. Bandurskiego 31 D”
na „ul. Bandurskiego 8”.
W związku z brakiem dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały
wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Uchwała nr XXVIII/263/2020 została podjęta większością głosów.
Do pkt 4
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna
Syryjczyk-Słomska zamknęła sesję.
Posiedzenie zakończono o godz. 1630.
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)
(Monika Graca – Kierzkowska)

(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)

(Katarzyna Pustułka)
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