PROTOKÓŁ NR L/50/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 16 grudnia 2021 roku.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Obecnych 16 radnych.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2021 rok.
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 16 radnych.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk–Słomska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2021 rok;
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował wnieść do projektu
uchwały poprawki w uzasadnieniu polegające na zmianie nazwy Działu 801 z „Rodzina” na
„Oświata i wychowanie”.
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel – omówił projekt uchwały – poinformował, iż Gmina
Mikołów otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki, które muszą być do końca br.
wprowadzone do budżetu uchwałą Rady – nie ma możliwości przyjęcia ich zarządzeniem
Burmistrza.
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz podziękowała za zwołanie sesji w tym celu.
Poinformowała, że otrzymane środki będą przeznaczone na realizację projektu „Laboratorium
Przyszłosci”, w ramach którego będą urządzone pracownie robotyczne, techniczne w celu
rozwijania u uczniów zdolności kreatywności i poznawania nowych technologii. Projekt będzie
realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, oprócz SP 11 w której nie ma możliwości
utworzenia takiej pracowni ze względu na warunki lokalowe a także z tego powodu, że są tam tylko
klasy 1 – 3.
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Ponadto poinformowała, że pomimo iż zalecane jest wykorzystanie 60% tych środków do końca
br., to jest wydane stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Finansów, że
w szczególnych przypadkach środki te mogą być wykorzystane w 2022 roku.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Uchwała nr L/490/2021 została podjęta jednogłośne.
Radna Agnieszka Fiola głosowała „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. 1610
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
(Grażyna Kozicka)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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