PROTOKÓŁ NR XI/11/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 9 sierpnia 2019 roku,
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
- zwołanej na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 02.08.2019 r.
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej
Obecnych 14 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
4. Zamknięcie Sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad. Odczytała
wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Kierownik Biura Rady Miejskiej Grażyna Kozicka, w imieniu Burmistrza, zaproponowała
wniesienie do porządku obrad dodatkowego punktu dot. projektu uchwały w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska poinformowała, że w związku z wyjazdem
urlopowym, nie będzie mogła w wymaganym terminie podpisać uchwał podjętych na bieżącej sesji.
Przekazała dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa
Michałowi Rupikowi.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, iż Burmistrz zaproponował zwołanie sesji
z powodu konieczności uchwalenia środków na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach
złożonego wniosku na dofinansowanie budowy łącznika drogowego ul. Strażackiej i Malinowej
z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Omówił szczegóły dotyczące złożonych wniosków
o dofinansowanie, a następnie pozostałe proponowane zmiany w budżecie miasta oraz wieloletniej
prognozie finansowej, dotyczące środków na drogi w dzielnicy Reta, budowę witaczy oraz remont
budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja przeznaczonego na placówkę muzealną.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
-radna Grażyna Ostafin,
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-zastępca Burmistrza Mateusz Handel,
-Burmistrz Stanisław Piechula,
-przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska.
W wyniku dyskusji radna Grażyna Ostafin wystąpiła z wnioskiem o omówienie na posiedzeniu
komisji tematu przeniesienia siedziby placówki muzealnej.
Wniosek przyjęto przez aklamację.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Nastąpiła reasumpcja głosowania:
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XI/110/2019 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 4
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Michał Rupik przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XI/111/2019 została podjęta jednogłośnie.
Do pkt 5
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik
ogłosił zamknięcie sesji o godz. 16 28.
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:
Przewodniczący
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Katarzyna Pustułka)

(Michał Rupik)
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