PROTOKÓŁ NR XLIV/44/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lipca 2021 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Sesja została zwołana na podstawie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990
roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 13 lipca 2021 roku.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 19 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033.
4. Zamknięcie sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk–Słomska przywitała
wszystkich uczestników posiedzenia. Otworzyła sesję.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska:
- odczytała proponowany porządek obrad,
- odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 19 radnych.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok;
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Mikołowa na lata 2021-2033. Poinformował, że gmina Mikołów z perspektywy unijnej
2014 – 2020 otrzymała dofinansowanie na termomodernizację pięciu budynków ze swojego zasobu
komunalnego (budynki przy ulicach: Bandurskiego 8, Żwirki i Wigury 31 c i d, Prusa 21, Żwirki
i Wigury 20 oraz 24) – łączna kwota dofinansowania to prawie 3 700 000 zł, natomiast łączny koszt
inwestycji to kwota około 5 000 000 zł. W związku z tym, iż perspektywa unijna 2014 – 2020
zbliża się do końca Marszałek zwrócił się z prośbą o jak najszybsze przystąpienie do podpisania
umowy oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji. Wyjaśnił, że aby umowa wykonawcza mogła zostać
podpisana konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w wieloletniej prognozie
finansowej, stąd konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej. Następnie odniósł się do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, poinformował o zabezpieczeniu
środków finansowych na dodatkowe roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych przy
Rynku 2 oraz przy ul. Św. Wojciecha 14 – Centrum Aktywności Społecznej. Zwiększono wysokość
kwoty na realizację przedmiotowej inwestycji o 1 450 000 zł, planowany termin zakończenia
tego zadania: przełom września i października.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XLIV/410/2021 została podjęta większością głosów.
Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk, radna Agnieszka Fiola oraz radny Michał Rupik
głosowali „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Uchwała nr XLIV/411/2021 została podjęta większością głosów.
Radna Martyna Centkowska-Strzelczyk, radna Agnieszka Fiola oraz radny Michał Rupik
głosowali „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
Do pkt 4
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna
Syryjczyk-Słomska podziękowała za udział w obradach i zamknęła sesję.
Posiedzenie zakończono o godz. 1615
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:
https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/141/rada-miejska-mikolowa.htm

Obsługa sesji:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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