PROTOKÓŁ NR XXI/21/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2020 roku,
która odbyła się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 16-tej.
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wobec planów budowy linii kolei dużych
prędkości przez Mikołów, w ramach inwestycji Port Solidarności Centralny Port Komunikacyjny
dla Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamknięcie sesji.
Do pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa Katarzyna Syryjczyk – Słomska przywitała
wszystkich przybyłych na posiedzenie. Otworzyła sesję. Poinformowała, iż sesję zwołała na
wniosek 16 radnych Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 lutego 2020 r. oraz na wniosek Komisji
Rady Miejskiej Mikołowa Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 24.02.2020 r.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła porządek obrad. Odczytała
wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska:
1) poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęła opinia Burmistrza do projektu uchwały oraz
dotyczące planów budowy linii kolei dużych prędkości przez Mikołów, stanowiska: Burmistrza,
dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego, mieszkańców sołectw oraz Stowarzyszenia Sąsiedzkiego
SIEDLISKO w Mikołowie. Stanowiska te będą przesłane jako załączniki do uchwały do instytucji
wskazanych w uchwale;
2) przedstawiła projekt uchwały w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa
zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych trzech wariantów trasy linii
kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego;
3) zaproponowała naniesienie następujących poprawek do ww. projektu uchwały:
- w ostatnim akapicie uzasadnienia wyraz „załączniku” zastąpić wyrazem „załączeniu”,
- tirety „Rady Sołeckiej z Bujakowa, Rady Sołeckiej z Mokrego, Rady Sołeckiej z Paniów” zastąpić
tiretem „jednostek pomocniczych Gminy Mikołów”;
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4) przedstawiła opinie:
- Burmistrza Mikołowa,
- dyrekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
- sołectwa Śmiłowice,
- sołectwa Bujaków,
- sołectwa Mokre,
- sołectwa Borowej Wsi,
- sołectwa Paniowy,
- Stowarzyszenia Sąsiedzkiego SIEDLISKO w Mikołowie.
5) odczytała treść informacji przekazanej do dyrekcji CPK o dzisiejszej sesji z zapytaniem
o możliwość przybycia przedstawiciela CPK - informacji zwrotnej nie było.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- radca prawny Anna Wierzbica,
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- burmistrz Stanisław Piechula,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radna Ewa Chmielorz,
- radny Jarosław Sworzeń,
- radna Anna Chrapek – Budacz,
- radna Aneta Esnekier,
- radna Ewelina Kukla, która wystąpiła z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji
i przystąpienie do przegłosowania uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto większością głosów.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska ogłosiła 5 minut przerwy, po której
wznowiła obrady.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska przedstawiła projekt uchwały, do którego
zaproponowała naniesienie następujących poprawek:
- w ostatnim akapicie uzasadnienia wyraz „załączniku” zastąpić wyrazem „załączeniu”,
- tirety „Rady Sołeckiej z Bujakowa, Rady Sołeckiej z Mokrego, Rady Sołeckiej z Paniów” zastąpić
tiretem „jednostek pomocniczych Gminy Mikołów”,
- w przedostatnim akapicie uzasadnienia po: „CPK” dopisać wyraz „trzy”.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk – Słomska,
- radna Ewa Chmielorz, która wystąpiła z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji
i przystąpienie do przegłosowania uchwały.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 2, wstrzymujących 2.
Wniosek przyjęto większością głosów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr XXI/216/2020 została podjęta jednogłośnie.
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Do pkt 4
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła zamknięcie sesji
o godz. 16 45.
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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