PROTOKÓŁ NR XXXVI/36/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 grudnia 2020 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 2020 r., poz. 713 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 2020
r., poz. 374 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 22.12.2020 r.
Obrady rozpoczęto o godzinie 1600.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
4. Informacje przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
5. 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.
Odczytała listę obecności radnych – obecność potwierdziło 17 radnych.
Stwierdziła prawomocność obrad.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 16 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 budżecie na 2020 rok.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że zmiany
w budżecie polegają na przesunięciu środków między działami w kwocie 55.000,- zł celem
zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Zmianie ulega również
załącznik inwestycyjny, a także załącznik dotacji na oświatę dla jednostek niepublicznych.
Radna Grażyna Ostafin zadała pytanie, czy przesuniecie środków w budżecie nie spowoduje
opóźnienia w wypłacie zasiłków alimentacyjnych?
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec udzieliła odpowiedzi, że przesuwane środki
z funduszu alimentacyjnego były zabezpieczone na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie
pobranych świadczeń. W roku bieżącym nie było potrzeby zwrotu wszystkich zabezpieczonych
środków, tzn. nie zostały wykorzystane i pozostały w budżecie miasta.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww projektu uchwały.
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Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXXVI/325/2020 została podjęta większością głosów.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, iż do Rady Miejskiej
wpłynęły 3 wnioski mieszkańca Mikołowa o udostępnienie wniosków o zwołanie sesji
nadzwyczajnych - wnioski oraz propozycję odpowiedzi radni otrzymali na skrzynki mailowe.
W związku z tym, iż nie było uwag do przedstawionej treści poinformowała, że takie odpowiedzi
zostaną przesłane w imieniu Rady Miejskiej.
Do pkt 5
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna
Syryjczyk-Słomska zamknęła sesję.
Posiedzenie zakończono o godz. 1615.
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)
(Monika Graca – Kierzkowska)

(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)

(Katarzyna Pustułka)
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