PROTOKÓŁ NR XV/15/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 6 listopada 2019 roku,
zwołanej na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 30.10.2019 r.,
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej
Obecnych 15 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030.
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.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, w imieniu Burmistrza Mikołowa, zaproponował zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel poinformował, iż Burmistrz złożył wniosek o zwołanie
sesji z powodu konieczności wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej zadania budowy
połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat, w związku ze złożonym wnioskiem
na dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Omówił szczegóły dotyczące
złożonych czterech wniosków o dofinansowanie z tego funduszu.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XV/149/2019 została podjęta jednogłośnie.
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Do pkt 4
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła zamknięcie sesji
o godz. 1610.
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)
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