PROTOKÓŁ NR 25/2021
z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło
się dnia 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 1700 w zdalnym trybie obradowania
Obecnych 8 członków komisji (na 8 ogółem).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione.
3. Analiza realizacji wniosków Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne glosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies - otworzył posiedzenie, przywitał członków komisji,
radną Ewelinę Kuklę, burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, zastępcę burmistrza Mateusza
Handla, zastępcę burmistrza Iwonę Spychałę-Długosz, dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie Aleksandrę Czech oraz kierownika Biura Rady Miejskiej Grażynę Kozicką. Odczytał
listę obecności, stwierdził prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji.
- projekt uchwały nr 56/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
Zastępca burmistrza Mateusz Handel – omówił temat.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały nr 56/2021 jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie dla zmian
w budżecie w działach: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura
fizyczna.
- zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 873/90/21 z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyznania Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa
Wobec braku dyskusji Komisja przyjęła treść ww. zarządzenia do wiadomości.
Do pkt 3
Brak.
Do pkt 4
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia
Komisji nr 24/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, do którego nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 24/2021 został przyjęty przez aklamację.
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Do pkt 5
Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
- zadała pytanie, kiedy odbędzie się pierwsze spotkanie Komitetu ds. organizacji 800-lecia
Mikołowa?
- poinformowała, że wspólnie z burmistrzem wzięła udział w spotkaniu z poetkami i pisarkami,
które będą współtworzyć antologię na 800-lecie Mikołowa – 10 autorów, pochodzących
z 5 europejskich państw napisze 10 opowiadań nawiązujących do historii i wydarzeń związanych
z Mikołowem. Pomysłodawczynią wydania antologii z okazji 800-lecia jest była mikołowianka pani
Magdalena Lytek-Dehiles, obecnie mieszkająca w Anglii. Książkę wyda Instytut Mikołowski.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że termin spotkania Komitetu
ds. organizacji 800-lecia Mikołowa zostanie ustalony po kwietniowej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Mateusz Bies – poinformował, że 24 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00,
w pierwszą rocznicę śmierci mikołowskiego poety Arkadiusza Kremzy, nastąpi uroczyste
odsłonięcie tablicy upamiętniającej jego postać. Tablica zawiśnie na ścianie domu poety
przy ul. K. Prusa. Podziękował Burmistrzowi Mikołowa za wyrażenie zgody na to działanie.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji
podziękował za udział w posiedzeniu.
Obrady zostały zamknięte o godz. 1715.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
Monika Graca-Kierzkowska

Przewodniczący Komisji RM Nr 7
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