PROTOKÓŁ NR XXXVIII/38/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 12 lutego 2021 roku,
która odbyła się w trybie zdalnym
Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ustawy ust. 3 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 grupy radnych z dnia 08.02.2021 r.
Obrady zwołane na godzinę 1600 , z powodów technicznych rozpoczęto z opóźnieniem.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
4. 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 17 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Radna Agnieszka Fiola głosowała „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przypominała, że na ostatniej sesji
informowała o wpłynięciu skargi. Przedstawiła:
- pismo Burmistrza,
- pismo wyjaśniające Zakładu Inżynierii Miejskiej,
- projekt odpowiedzi na skargę wraz z projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie
ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej lub ogólnospławnej, wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę.
Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek, z upoważnienia Burmistrza, zaproponował poprawkę
w projekcie odpowiedzi na skargę polegającą na zmianie brzmienia początku zdania w części I:
z „W pierwszej kolejności należy zauważyć” na „W pierwszej kolejności wskazać należy”.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Grażyna Ostafin,
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- radca prawny Anna Wierzbica,
- radny Michał Rupik,
- radna Aneta Esnekier.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu odpowiedzi na skargę wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Projekt odpowiedzi na skargę przyjęto większością głosów.
Radna Agnieszka Fiola głosowała „za” poza elektronicznym systemem do głosowania.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Uchwała nr XXXVIII/338/2021 została podjęta większością głosów.
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 zamknęła sesję.
Posiedzenie zakończono o godz. 16 33.
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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