PROTOKÓŁ NR XXXIV/34/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 listopada 2020 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 grupy radnych Rady Miejskiej Mikołowa.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w całości w szpital covid-owy –
dedykowany tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
4. Zamknięcie sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Otworzyła sesję.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska odczytała proponowany porządek obrad.
Nastąpiła przerwa techniczna.
Odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 18 radnych.
Stwierdziła prawomocność obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- przedstawiła projekt apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy –
dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2;
- poinformowała, iż w związku z wnioskiem z ostatniej sesji oraz wnioskami radnych o zwołanie
sesji nadzwyczajnej został sporządzony powyższy projekt apelu,
- poinformowała, że do przedstawionego projektu apelu radna Stanisława Hajduk – Bies zgłosiła
propozycję poprawek, które zostały przesłane radnym,
- odczytała treść apelu z naniesionymi poprawkami.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. poprawek.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Poprawki przyjęto jednogłośnie.
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Radny Krzysztof Żur zaproponował, aby do treści apelu dodać stwierdzenia, że: szpital obecnie ma
dobrą renomę, zawieszenie obecnej działalności może w przyszłości przyczynić się do rezygnacji
pacjentów, braku zaufania pacjentów oraz rezygnacji z pracy części dotychczasowego personelu.
Nastąpiła dyskusja w której głos zabrali:
- przewodnicząca Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radna Ewelina Kukla,
- radny Jarosław Sworzeń,
W wyniku dyskusji radny Krzysztof Żur wycofał złożoną propozycję.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem apelu.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Apel nr 7/2020 została podjęty jednogłośnie.
Radny Krzysztof Żur podziękował przewodniczącej oraz radnym za zaangazowanie i szybkie
zajecie się problemem.
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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