SO.0002.4.2022
Protokół nr XL/2022
z XL sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 7 kwietnia 2022 roku.
(w trybie art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

1.Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stefan Hajda otworzył o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta
Radzionków XL sesję Rady Miasta Radzionków w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość i powitał radnych, Pana Burmistrza z zespołem
doradczym, osoby które zapewniają sprawny przebieg sesji oraz osoby, które za pomocą
internetu będą oglądać transmisję obrad.
Przewodniczący Rady kontynuując przypomniał, że obrady transmitowane są na żywo
i w związku z tym przypomniał radnym, o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, który stanowi, że: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady
gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone
w ust. 1 w zdaniu drugim”. Wszystkie te czynności zostały wykonane (wniosek Burmistrza
Miasta dotyczący zwołania sesji znak: SO.033.20.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku wraz
z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
2.Stwierdzenie kworum.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 2
do protokołu) stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż jest wymagane kworum władne do
podejmowania uchwał.
3.Wyznaczenie sekretarzy obrad.
Przewodniczący
Rady wyznaczył
Janię i Panią Anetę Niedźwiecką.

na

sekretarzy

obrad

radnego

Pana Klaudiusza

4.Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący
brzmieniu:

Rady

Pan

Stefan

Hajda przedstawił porządek obrad w następującym

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka).
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na
rok 2022 (druk R-398).

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miastu partnerskiemu
Dobre Miasto, celem pomocy dla miasta Kostopol na Ukrainie (druk R-399).
7.Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk R-400).
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzionkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy (druk R-401).
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawy bieżące.
11.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni bądź Pan Burmistrz, mają jakieś uwagi do
przedstawionego porządku obrad. Wskutek braku uwag Pan Przewodniczący poddał pod
głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 12 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pan Burmistrz poinformował, że omówi projekty uchwał przedstawione na druku R-398
i R-399, a projekty uchwal przedstawione na druku R-400 i R-401 skomentuje Pani Skarbnik.
Następnie Pan Burmistrz podziękował Panu Przewodniczącemu i Radnym, za to, że ta sesja
mogła się odbyć w tzw. trybie nadzwyczajnym, jako dodatkowa sesja. Oprócz tych dwóch
pierwszych projektów uchwał, projekty uchwał na druku R-400 i R-401 są ważne, aby można
było realizować w tej chwili zadania, które są nałożone na naszą gminę. Kontynuując Pan
Burmistrz poinformował, że kilka dni wcześniej rozmawiał z Panem Burmistrzem miasta Dobre
Miasto, który wyraził radość z faktu, że taką dotację gmina nasza chce przekazać. Po analizie
możliwości pomocy, doszedł do wniosku, że współpraca partnerska jest elementem pomagania
sobie i taki „ruch”, że nasza gmina przesyła miastu partnerskiemu jakąś kwotę „dużą”, czy
„małą”, trudno to ocenić, a ono wspiera swoje miasto partnerskie, które jest na Ukrainie, jest
ideą słuszną. W momencie, gdy zaczęliśmy przygotowywać porozumienie, które ma być
wynikiem tej uchwały, Pan Burmistrz z Dobrego Miasta z Panią Skarbnik i Panią Mecenas mieli
obawy, co do możliwości rozliczenia tej dotacji. Nasze przekonywanie nie pomagało,
sugerowali, żeby od razu przekazać to miastu Kostopol, o czym wspomniał na posiedzeniu
Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dzień poprzedzający obrady, na której
też prosił, aby zdjąć z porządku posiedzenia tej Komisji, projekty uchwał na druku R-398 i
R-399. W dniu zaś, w którym odbywała się sesja, otrzymał telefon od Pana Burmistrza
Dobrego Miasta, że po przeanalizowaniu i skonsultowaniu tej kwestii z Regionalną Izbą
Obrachunkową, nasze opinie, są słuszne i prosił, aby Rada Miasta w dniu dzisiejszym
uchwałę na druku R-399 podjęła. W związku z powyższym, Pan Burmistrz przeprosił za to całe
zamieszanie, jakie miało miejsce podczas posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
w dniu 6 kwietnia br. Jeżeli radni mają takie życzenie, to można zrobić przerwę w obradach
i zwołać posiedzenie tejże Komisji, celem zaopiniowania projektu uchwałj na druku R-399,
jeżeli jednak nie, to uchwała może zostać podjęta, bez opinii tejże Komisji.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-398).
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miastu
partnerskiemu Dobre Miasto, celem pomocy dla miasta Kostopol na Ukrainie
(druk R-399).
Pan Burmistrz w uzasadnieniu do projektu uchwały przedstawionego na druku R-398
poinformował, że jest to typowy projekt, w którym dokonywane są zmiany celem umocowania
kwoty 20.000,00 zł, jaka ma zostać przekazana w formie dotacji.
Projekt uchwały na druku R-399 to projekt, w którym przekazuje się dotację dla Miasta
partnerskiego Dobre Miasto, w celu pomocy miastu Kostopol na Ukrainie.
Będąc przy głosie, Pan Burmistrz podziękował Radzie Miasta, za zorganizowanie zbiórki dla
organizacji Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, która też bardzo pomaga miastu
Kostopol na Ukrainie.
Kolejno Przewodniczący Rady stwierdził, że projekty uchwał są proste, niemniej jednak
zapytał, czy radni mają życzenie, aby zrobić przerwę w obradach i zwolać posiedzenie Komisji
Finansów i Rozwoju Miasta, celem zaopiniownia tychże projektów. Radni nie wyrazili
konieczności zwołania posiedzenia.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionych
projektów uchwał. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały na druku R-398.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XL/395/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 jednogłośnie : 12 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr XL/395/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku R-399.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XL/396/2022 w sprawie udzielenia dotacji
celowej miastu partnerskiemu Dobre Miasto, celem pomocy dla miasta Kostopol na
Ukrainie jednogłośnie: 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr XL/395/2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
7.Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk R-400).
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skarbnik Miasta Pani Aleksandra Gryboś przedstawiła
Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik poinformowała, że projekt
uchwały wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na mocy art. 12 ust. 4 tejże ustawy:
„Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub

związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1”. Natomiast zakres
pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku
jednostek lub związku metrpolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ
wykonawczy danej jednostki lub związku. W związku z zapisami tego artykułu i faktem,
że GZM udzieli miastu naszemu dotacji na te zadania, a mają to być zadania własne naszej
gminy, konieczne jest podjęcie tej uchwały, żeby zadania, które wskazujemy w uchwale,
zakres tych zadań, stały się zadaniami własnymi gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów
i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 6 kwietnia 2022r. o projekcie uchwały na
druku R-400.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka
realizację tego zadania.

zapytała,

czy

został

określony termin „końcowy” na

Pani Skarbnik odpowiadając na zapytanie Pani radnej poinformowała, że w naszej uchwale nie
mamy terminu końcowego. Jeżeli chodzi jednak o środki dotacyjne, to musimy je rozliczyć do
końca roku, natomiast ustawa w art. 2 ust. 1 mówi o 18 miesiącach.
Wskutek braku dalszych
projekt uchwały.

uwag

Przewodniczący

Rady

poddał

pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XL/397/2022 w sprawie udzielenia pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
jednogłośnie: 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa na druku R-400 z dnia 6 kwietnia 2022 r. stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Uchwała Nr XL/397/2022 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Radzionkowie
do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (druk R-401).
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skarbnik Miasta Pani Aleksandra Gryboś przedstawiła
Radzie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pani Skarbnik poinformowała, że
podobnie jak poprzedni projekt uchwały, również ten projekt uchwały wynika z ustawy z dnia
12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa (artykuł 13). Zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy,
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej

wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia
obywatelom
Ukrainy oraz
warunków przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne. Jest to kwota 40 zł. Pierwotnie w
Rozporządzeniu był wskazany, jako jednostka realizująca to zadanie Urząd Miasta, następnie
zostało to zmienione i wskazana została do realizacji tego zadania, jednostka organizacyjna
gminy lub gminna osoba prawna. Ponieważ upoważnienie do realizacji poprzez jednostkę tego
zadania, wynika z Rozporządzenia a nie ustawy, wskazane jest podjęcie uchwały
upoważniającej Dyrektora danego Ośrodka, a poprzez Dyrektora daną jednostkę
organizacyjną, do realizowania tego zadania.
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów
i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 6 kwietnia 2022r. o projekcie uchwały na
druku R-401.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Pan Burmistrz zabierając głos przekazał, że to jest bardzo ważne, że odbywa się sesja Rady
Miasta Radzionków, ponieważ uchwała ta wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Pierwsze wnioski zostały złożone bodajże 21 marca. W związku
z tym, żeby się „zmieścić w terminie 30 dni” sesja musiała się odbyć jak najwcześniej w tym
tygodniu. Dlatego raz jeszcze podziękował radnym, za gotowość spełnienia pewnych terminów
wynikających z zapisów tego Rozporządzenia.
Wskutek braku uwag
uchwały.

Przewodniczący

Rady

poddał

pod głosowanie omawiany projekt

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XL/398/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy jednogłośnie: 12 głosami
za,
przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na druku R-401
z dnia 6 kwietnia 2022 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr XL/397/2022 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 3 zapytania
i 2 interpelacje:
 2 zapytania radnej Pani Anety Niedźwieckkiej;
 1 zapytanie radnego Pana Wojciecha Tobora;
 2 interpelacje radnego Pana Dawida Tomczyka.
Interpelacje zostały skierowane do Burmistrza Miasta Radzionków.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zaprezentować
interpelację, czy też zapytanie. Wskutek braku chętnych Pan Przewodniczący zgłosił uwagę
w związku z zapytaniem radnego Pana Wojciecha Tobora, odnośnie Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie w punkcie pierwszym tegoż zapytania, Pan radny prosi o udostępnienie
wszystkich pism, które wpłynęły odnośnie sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej, a które
stanowić będą podstawę przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. Kontynuując
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym każdy radny, nie tylko członkowie Komisji Rewizyjnej ma
prawo zapoznania się z dokumentami, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta, oczywiście
w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim zgłoszeniu.
10.Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przekazał, że na jego ręce wpłynęły następujące pisma:


pismo Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 30.03.2022r.
dotyczące oficjalnego stanowiska w sprawie dywersyfikacji źródeł energii (pismo
stanowi załącznik nr 15 do protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze Rady);



list otwarty Rady Pracowników PEC Sp. z o. o. dotyczące odwołania z funkcji Pana
Prezesa Zarządu z dnia 01.04.2022r. (list otwarty został przekazany do skrytek radnych
w dniu 04.04.2022r. i stanowi załącznik nr 16 do protokołu);



sprawozdanie merytoryczno – finansowe Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie z dnia 05.04.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta: 06.04.2022r.)
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie za 2021 rok z planem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok (sprawozdanie stanowi załącznik
nr 17 do protokołu).

Pan Burmistrz poinformował, że dzięki staraniom naszych mieszkańców, dotarł do
Radzionkowa w sobotę i we wtorek poprzedzający obrady, transport prawie dwóch pełnych
tirów, darów dla uchodźców. Dzięki pomocy właściciela jednej z radzionkowskich firm,
zostało to ulokowane w jego hali, obecnie trwa segregacja i rozprowadzanie. Punkty
w Centrum Deportacji, w Szkole Podstawowej i Technikum na Rojcy działają i na chwilę
obecną, nie ma potrzeby ogłaszania zbiórek, trzeba rozdysponować dary z Irlandii.
Kontynuując Pan Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w powyższą kwestię
mieszkańcom, pracownikom jednostek organizacyjnych, którzy „rozładowywali” te dary i tym,
którzy obecnie je segregują i rozdysponowują i przekazują w różne miejsca.
W dalszej części Pan Burmistrz przekazał życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
oby ta moc wynikająca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkich przenikała, dawała
siły do działania. Pan Burmistrz życzył także spokoju, dystansu i pozytywnego nastawienia do
ludzi, życzliwości, bo to jest w tych czasach jedną z ważniejszych rzeczy, która z tych Świąt
może dla nas wynikać.
Pan Przewodniczący życzył obecnym, by ten przyszły tydzień, był takim tygodniem, w którym
będą się zastanawiać nad upływającym czasem, a przede wszystkim dostrzegą piękno tych
Świąt.
Radny Pan Grzegorz Szeremeta zaprosił na podumowanie I Śląskiej Ligii Biegowej Dzieci.
Poinformował, że zawody odbyły się jesienią w Radzionkowie, dwie ostatnie edycje odbyły
się w ubiegłym miesiącu w Bytomiu. Przekazał ponadto, że w piątek 8 kwietnia o godzinie
18.00 w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się uroczyste podsumowanie tej akcji,
wręczenie nagród najlepszym młodym zawodnikom, którzy zdobyli miejsca z podium.

11.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął XL zdalną sesję Rady Miasta Radzionków w Urzędzie Miasta
Radzionków o godz. 12.25 dziękując radnym za udział.

Przewodniczący Rady
Protokołowała:
Ilona Lis- Inspektor
Biuro Rady Miasta

mgr inż. Stefan Hajda

Nagranie audio – wideo z przebiegu sesji dostępne pod adresem https://radzionkow.sesja.pl/.

