SO.0002.5.2022
Protokół nr XLI/2022
z XLI sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 28 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 XLI 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
przekazał, że obrady transmitowane są na żywo
i w związku z tym przypomniał radnym, o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
W dalszej części Pan Przewodniczący przypomniał, że niedawno doszło do tragicznych
wydarzeń w Kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W środę 20 kwietnia i w czwartek
21 kwietnia nastąpiły wybuchy metanu w KWK Pniówek, bilans tych wybuchów to 8 górników
zabitych i 7 zaginionych. W sobotę 23 kwietnia na skutek wstrząsu górotworu zginęło
10 górników. Dzisiejszy dzień 28 kwietnia jest Dniem Żałoby w Województwie Śląskim. Zostało
on ogłoszony przez Wojewodę Śląskiego. Gmina Radzionków, była przez bardzo długi okres
gminą górniczą. W okolicznych kopalniach również dochodziło do tragicznych zdarzeń i wtedy
nasi mieszkańcy również przeżywali straszne chwile, związane z obawą o życie ojców, synów,
braci, sąsiadów. Niestety czasami przeżywali ich stratę. Dlatego poprosił o uczczenie górników,
którzy odeszli w wyniku katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka i wyrażenie solidarności
z rodzinami poszkodowanych górników.
Następnie Rada Miasta Radzionków uczciła minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych górników
w postawie stojącej.
2.Stwierdzenie kworum.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1
do protokołu) stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż jest wymagane kworum władne do
podejmowania uchwał.
3.Wyznaczenie sekretarzy obrad.
Przewodniczący
Jacka Samola).

Rady

wyznaczył na sekretarzy obrad radnego Pana Karola Pietrygę i Pana

4.Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący
brzmieniu:

Rady

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
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Hajda przedstawił porządek obrad w następującym

3.Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Karol Pietryga i Pan Jacek Samol)
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie Protokołu
24 marca 2022 roku.
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6.Przyjęcie Protokołu Nr XL/2022 z XL sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 7 kwietnia 2022
roku.
7.Sprawozdanie z działaności Ośrodka Pomocy Społecznej.
8.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-410).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków
na rok 2022 (druk R-409).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk R-403).
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego
wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników na terenie Targowiska Miejskiego (druk R-404).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras
Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego (druk R-402).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały
nieruchomości (druk R-405).
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15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nieruchomości (druk R-406).
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nieruchomości (druk R-407).
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18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Sprawy bieżące.
20.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni bądź Pan Burmistrz, mają jakieś uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
Pan Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, następujących punktów
w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-411)” oraz „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 (druk R-412)”.
Kontynuując Pan Burmistrz poinformował, że ww. zmiany spowodowane są koniecznością
dostosowania kwot w budżecie do wniosków, które składamy o pożyczkę na budowę basenu.
W pierwszej wersji bank tego nie wymagał. W tygodniu poprzedzającym obrady, już po
złożeniu materiałów na sesję okazało się, że wymagane jest, ażeby ten wniosek, który
złożymy był identyczny. Jest to różnica 28.897,31 zł. W dalszej części Pan Burmistrz poprosił
o dopisanie w podstawie prawnej, projektów uchwał na druku R-410 i R-411, w których to

projektach jest cytowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w Dzienniku Ustaw z dnia
2022r., poz. 583 słów: „ze zmianami”, ponieważ ustawa ta ma już zmiany.
Wskutek braku dalszych uwag Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę
Pana Burmistrza, polegająca na wprowadzeniu następujących
punktów w brzmieniu:
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-411)” oraz „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 (druk R-412)”,
która została przyjęta jednogłośnie: 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały na druku
R-411 został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 11, a projekt uchwały na druku
R-412 jako punkt 12 porządku obrad, wobec czego pozostałe punkty otrzymają numerację
następującą po sobie. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek
obrad z uwzględnieniem ww. poprawki, który został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami za,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5.Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX/2022 z
w dniu 24 marca 2022 roku.
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Protokół Nr XXXIX/2022 z XXXIX/2022 sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24
marca 2022 roku został
przyjęty
w głosowaniu:
12 głosami
za,
0 przeciw
i 2 wstrzymującymi się.
Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6.Przyjęcie Protokołu Nr XL/2022 z XL sesji Rady Miasta Radzionków w
7 kwietnia 2022 roku.

dniu

Protokół Nr XL/2022 z XL sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 7 kwietnia 2022 roku został
przyjęty w głosowaniu: 12 głosami za, 0 przeci i 2 wstrzymującymi się.
Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7.Sprawozdanie z działaności Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie z działaności Ośrodka Pomocy Społecznej w formie multimedialnej przedstawił
Radzie Miasta Pan Jakub Janiak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załą czni kiem nr 6 do protokołu.
W dalszej części Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakieś pytania pomimo, że
w punkcie tym nie przewidywał dyskusji.
Radny Pan Wojciech Tobor zastanawiał się nad jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia
dziecka w wysokości 4000 zł (o którym wspomniał Pan Dyrektor w prezentacji), właśnie ta
jednorazowość tego i że dotyczy to tylko jednego tego świadczenia. W związku z powyższym
zapytał, czy to wynika z tego, że jest ciężko spełnić wymogi, żeby to świadczenie uzyskać, czy
też z jakiegoś innego powodu ono było jedno przez cały rok.
Pan Dyrektor odpowiadając przekazał, że to jest przedstawiona kwota łączna, ponieważ to
świadczenie jest niższe. Wynika to z wniosku, z dochodów i z tego co jest w ustawie,
a Ośrodek stara się wspierać te osoby, które taki wniosek złożą.
Radny kontynuując przekazał, że tu na myśli Pan Dyrektor miał, że to jest jedno świadczenie
na dane dziecko, a nie, że jedno tylko zostało wypłacone.
Pan Dyrektor udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Radny zapytał ponadto, o wskaźniki stosowane w programach, w oparciu, o które Ośrodek
bada, czy te programy zostały zrealizowane, czyli podniesienie poziomu i umiejętności osób
zagrożonych wykluczeniem. Czy to jest kwestia sprawdzenia, czy te osoby później rzeczywiście
znalazły jakieś zatrudnienie, czy jakieś inne.
Pan Dyrektor poinformował, że to działa w ten sposób, że te wskaźniki są narzucone, już przy
złożonym wniosku o dofinansowanie i planując takie wskaźniki, w zamian za nie otrzymujemy
dotacje i musimy je zrealizować. Natomiast to, co stanowi o ewaluacji tego wskaźnika, to jest
uzyskanie konkretnej kompetencji przez daną osobę, czyli jeżeli osoba ukończy kurs prawa
jazdy z sukcesem i następuje tam zdanie egzaminu państwowego, w tym momencie wskaźnik
jest ściągalny na poziomie 1. Jeżeli mamy określone wskaźniki na poziomie 60, to wtedy 60
osób musi ukończyć konkretny kurs. W przypadku takim, jeżeli mówimy o zatrudnieniu
również osoba, która minimum przez 4 tygodnie otrzymuje w konkretnej formule zatrudnienie
na rynku pracy, w tym wypadku mówimy tutaj o umowie zlecenia, bądź o umowie
o pracę minimum przez 4 tygodnie.
Pan radny korzystając z obecności Pana Dyrektora zapytał też, czy w związku z tymi nowymi
zadaniami narzuconymi Ośrodkowi w postaci świadczeń 400, 500 plus, Ośrodek daje radę
obsłużyć te wszystkie wnioski, czy też są z tym jakieś problemy.
Pan Dyrektor poinformował, że Ośrodek zawsze sobie daje radę, ale zdają sobie doskonale
sprawę z tego, jaka jest w tej chwili sytuacja finansów publicznych i starają się być
wyrozumiali i wprowadzają różnego rodzaju systemy pozwalające usprawnić te działania i nie
ma informacji, że coś było nieterminowe. Starają się być raczej na bieżąco i radzą sobie.
Radny Pan Karol Pietryga przekazał, że przez całą prezentację nasuwało mu się jedno
pytanie, o którym Pan Dyrektor wspomniał trochę pod koniec, a mianowicie jak ocenia wpływ
udziału w tych projektach miękkich, rewitalizacyjnych, na pobieranie przez te osoby świdczeń
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy zapotrzebowanie na tę pomoc spadło dzięki
uczestnictwu w tych szkoleniach, czy zostaje to na podobnym poziomie.
Pan Dyrektor poinformował, że trudno to tak naprawdę ocenić, bo z jednej strony nie stanowi
to żadnego wskaźnika w projekcie. Należy jednak pamiętać, że te grupy docelowe, które są
w projektach, to są zazwyczaj nowe osoby, które do nich trafiają. Nie są to klienci, z którymi
pracują na co dzień, ponieważ grupa docelowa jest tak szeroka, że w projektach są również
osoby, które pracują, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym, z racji tego, że są w okresie
wypowiedzenia, więc nie da się tego jednoznacznie osądzić. Jedno co jest pocieszające, to
grupa, która się decyduje, bądź która jest angażowana w projekt, która długotrwale
korzysta z pomocy społecznej, na poziomie do 20% można powiedzieć, uzyskuje nowe
kompetencje, nowe kwalifikacje i większą samodzielność. Natomiast nie zawsze się to wiąże
z podejmowaniem zatrudnienia.
Pan Burmistrz zabierając głos i zwracając się do Państwa radnych poinformował, że w
Radzionkowie nie ma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tylko Ośrodek Pomocy Społecznej. Nawiązując do poruszonej kwestii 4000 zł przekazał, że jeśli dobrze pamięta,
zasiłek za urodzenie dziecka wynosi 1000 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego
4000 zł, więc to może była jednorazowa wypłata z tego tytułu, o czym Pan Dyrektor na pewno
wie lepiej.
Pan Burmistrz kontynuując
podziękował Panu Dyrektorowi za ten kolejny rok, który
sprawozdaje. Zdajemy sobie sprawę, że ten rok nie jest wcale łatwiejszy, bo pandemia się niby
skończyła, ale mamy nowe wyzwanie, jeśli chodzi o naszych nowych mieszkańców z Ukrainy
i w związku z tym, raz jeszcze złożył na ręce Pana Dyrektora podziękowania wszystkim
pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za zaangażowanie. Dodał, że przyjdzie taki
moment, że trzeba będzie podsumować te wszystkie projekty, jak one się skończą. Twarde
projekty zostały w zasadzie zakończone, o czym poinformuje w sprawozdaniu. Projekty
miękkie będą się kończyć a skala, która została zrealizowana i jesr realizowana dalej, bo
jeszcze się nie skończyły, co stanowi ogromny wysiłek dla Ośrodka Pomocy Społecznej,

a z drugie strony, jest to ogromna korzyść dla naszych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy są
w trudnej sytuacji i sobie nie radzą.
Pan Przewodniczący, również się dołączył do tych podziękowań, dziekując Panu Dyrektorowi za
udział w sesji i przedstawienie sprawozdania.
Obrady zdalne opuścił radny Pan Jacek Samol pomniejszając liczbę członków biorących udział
w obradach do 13 osób.
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Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Miasta Pana Gabriela Tobora o przedstawienie
sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta Pan Gabriel Tobor przedstawił sprawozdanie Referatu Inwestycji
Remontów i Zarządzania Drogami, Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień
Publicznych oraz Referatu Promocji Miasta i Aktywności Społecznej zgodnie z załącznikiem
nr 7, 8, 9 do protokołu.
Korzystając z okazji, będąc przy głosie, Pan Burmistrz zaprosił radnych na obchody Święta 3
Maja.
Pan Przewodniczący nawiązując do cytowanej w sprawozdaniu przez Pana Burmistrza
inwestycji powiatowej, jeśli chodzi o budowę drogi rowerowej poinformował, że na Komisji
Komunalnej padło pytanie, czy ten bunkier będzie tam zachowany. Dodał, że otrzymał
informację, że nie koliduje on z trasą drogi rowerowej i będzie zachowany.
Radny Pan Wojciech Tobor zapytał Pana Burmistrza, czy firma REMONDIS skierowała jakieś
pismo do naszej gminy, odnośnie renegocjacji umowy na wywóz śmieci, czy też takie coś nie
miało miejsca.
Pan Burmistrz odowiadając poinformował, że takie pismo zostało skierowane.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-410).

Prognozy

Przewodniczący Rady przypomniał, że jest to pierwszy, z tych dwóch projektów, gdzie
w podstawie prawnej, mamy wymienioną ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i poprosił
o dopisanie zmian do Dziennika Ustaw, tak aby otrzymał on brzmienie: (Dz.U. z 2022r., poz.
583 ze zmianami).
Kontynuując Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów
i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały
na druku R-410.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/399/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 jednogłośnie: 13 głosami za,
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032
na druku R-410 z dnia 27 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/399/2022 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-409).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-409.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Pan Wojciech Tobor zgłosił korektę redakcyjną, polegająca na usunięciu znaku
interpunkcyjnego (przecinka) w podstawie prawnej w miejscu, po zacytowanym ust. 2.
Powyższe Rada Miasta przyjęła jako korektę redakcyjną.
Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/400/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 jednogłośnie: 13 głosami za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 na druku R-409 z dnia
27 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/400/2022 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-411).

Prognozy

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-411.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/401/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 w głosowaniu: 10 głosami
za, 0 przeciw i 3 wstrzymującymi się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032
na druku R-411 z dnia 27 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/401/2022 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-412).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-412.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/402/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 w głosowaniu: 10 głosami za, 0 przeciw i 3
wstrzymującymi się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 na druku R-412 z dnia
27 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/402/2022 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w
prowadzenia handlu w piątki i soboty
(druk R-403).

sprawie
wyznaczenia
przez rolników i
ich

miejsca do
domowników

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-403.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/403/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jednogłośnie:
13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
ich
domowników na druku R-403 z dnia 26 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/403/2022 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskiego (druk R-404).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-404.

Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Pan Wojciech Tobor zgłosił uwagę do projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu
w § 1 ust. 2 zapisu ‟ w § 1 pkt. 1” i zastąpieniu go zapisem: „w ust. 1”, tak aby
otrzymał on następujące brzmienie: „Regulamin, o którym mowa w ust. 1 będzie podany do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na terenie Targowiska Miejskiego,
na stronie internetowej Urzędu Miasta, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków w Urzędzie
Miasta Radzionków oraz na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na mieście”.
Przewodniczący Rady poprosił, aby powyższą zmianę potraktować jako poprawkę redakcyjną,
gdyż nie zmienia ona w żaden sposób treści ust. 2.
Wskutek braku dalszych uwag
projekt uchwały.

Przewodniczący

Rady

poddał

pod

głosowanie

omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/404/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu
Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskiego jednogłośnie: 13 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego wraz z zasadami określającymi prowadzenie
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Targowiska Miejskiego na
druku R-404 z dnia 26 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/404/2022 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
15.Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tarnogórskiemu na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
jednolitym standardzie
w
formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze
Powiatu
Tarnogórskiego (druk R-402).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-402.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/405/2022 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu
Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego jednogłośnie: 13 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 finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na rzecz opracowania
koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym
standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze Powiatu
Tarnogórskiego na druku R-402 z dnia 27 kwietnia 2022r. stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.

Uchwała Nr XLI/405/2022 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały
części nieruchomości (druk R-405).

w

sprawie
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na zbycie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-405.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka zasugerowała, aby chcąc rozwijać strefę przemysłową
w tamtym rejonie, pomyśleć o doprowadzeniu tam drogi, a nie „puszczaniu” ruchu przez
drogę, która de facto powinna być droga osiedlową. Pani radna miała tutaj na myśli ulicę
Artura, gdzie jest blokowisko i jeżeli rozwijamy tam, tak bardzo ten teren, to z szacunkiem
dla mieszkańców, należałoby tam doprowadzić jakąś drogę dojazdową.
Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/406/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie części nieruchomości w głosowaniu: 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzmujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-405 z dnia 26 kwietnia 2022r.
stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-405 z dnia 27 kwietnia
2022r. stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/406/2022 stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
części nieruchomości (druk R-406).

wyrażenia

zgody

na

zbycie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-406.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/407/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie części nieruchomości w głosowaniu: 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzmujących się.

Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-406 z dnia 26 kwietnia 2022r.
stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-406 z dnia 27 kwietnia
2022r. stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/407/2022 stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
części nieruchomości (druk R-407).

wyrażenia

zgody

na

zbycie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-407.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/408/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie części nieruchomości w głosowaniu: 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzmujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-407 z dnia 26 kwietnia 2022r.
stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-407 z dnia 27 kwietnia
2022r. stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/408/2022 stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
19.Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie
części nieruchomości (druk R-408).

wyrażenia

zgody

na

zbycie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 27 kwietnia 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-408.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Wskutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XLI/409/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie części nieruchomości w głosowaniu: 12 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzmujących się.

Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-408 z dnia 26 kwietnia 2022r.
stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-408 z dnia 27 kwietnia
2022r. stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Uchwała Nr XLI/409/2022 stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
20.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła 1 interpelacja
radnego Pana Roberta Tobora. Interpelacja została skierowana do Burmistrza Miasta
Radzionków.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zaprezentować
interpelację, czy też zapytanie. Wskutek braku chętnych Pan Przewodniczący przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
21.Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przekazał, że na jego ręce wpłynęły następujące pisma:




pismo Rady Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność miasta Bytomia
z dnia 12.04.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta: 13.04.2022r.) dotyczące
zajęcia stanowiska wspierającego determinację pracowników w obronie Prezesa PEC
sp. z o.o. w Bytomiu – pismo stanowi załącznik nr 47 do protokołu;
pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z dnia 19.04.2022r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 48 do protokołu).

Radna Pani Aneta Niedźwiecka w imieniu mieszkańców, poprosiła o uprzątnięcie zgniłych liści
w Parku Marka. Zgłosiła także na prośbę mieszkańców, problem z zapadająca się studzienką
przy ulicy Artylerzystów 4, gdzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej tylko dosypuje
ziemię i żwir. Zapytała ponadto, na kiedy jest planowane rozpoczęcie remontu tej ulicy.
Odnośnie remontu tejże ulicy Pan Burmistrz nadmienił, że mówił o tym w swoim
sprawozdaniu i dodał, że po pierwsze mamy decyzję pozytywną z Rządowego Programu Dróg
Samorządowych, czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą i złożyliśmy wniosek z Polskiego
Ładu i czekamy na rozstrzygnięcie (koniec maja, czerwiec). Jeżeli będzie rozstrzygnięcie
pozytywne podpiszemy umowę z Wojewodą i będziemy mieć prawie 100% dofinansowania.
Jeżeli będzie inne rozstrzygnięcie, to niestety nie będziemy mieć wpływu na to, na co
dostaniemy w Polskim Ładzie i będziemy to realizować według tego zapisu, o którym wcześniej
wspomniał, czyli 50% naszego wykonania. Remont zaś ulicy Artylerzysów planowany jest do
września przyszłego roku, zgodnie
z wnioskiem do Rządowego Programu Dróg
Samorządowych. Umowy nie podpisujemy, ze względu na to, że czekamy na rozstrzygnięcie
umowy Polskiego Ładu.
Radny Pan Wojciech Tobor zwracając się do Pana Przewodniczącego zapytał, czy
Pan Przewodniczący „dojrzał” już do tego, żeby przywrócić stacjonarne sesje, ponieważ
stęsknił się za bezpośrednim kontaktem z kolegami radnymi i z zespołem doradczym, a już

tak te sesja się odbywają. W związku z powyższym , poprosił o odpowiedź, czy
Pan Przewodniczący rozważa już taką zmianę na stałe, czy też nie.
Pan Przewodniczący przekazał, że jeśli nic się szczególnego nie wydarzy, to sesja, w której
uczestniczą była ostatnią sesją w trybie online. Nie wiedział jeszcze w jakim miejscu, czy tak
jak to kiedyś było, w Centrum Kultury „Karolinka”, czy w Urzędzie Miasta. Dodal kontynuując,
że to się też wiązało z tym, że program za pomocą, którego mogą się odbywać sesje online,
został wykupiony do końca kwietnia i wykorzystany praktycznie w 100 procentach.
Poinformował ponadto, że zgodnie z § 33 załącznika do Statutu Miasta: „Warunki
organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, zwłaszcza obejmujące miejsce
obrad oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji zapewnia Burmistrz”.
Radny kontynuując zapytał jeszcze Pana Przewodniczącego co rozumie pod słowem „Rada
Miasta”. Czy Rada Miasta „składa się” również z radnych, czy Pana Przewodniczącego.
Pan Przewodniczący poprosił Pana radnego, aby ten rozwinął swoją wypowiedź, gdyż nie
wiedział, co Pan radny miał na myśli.
Pan radny wyjaśnił, że ma na myśli kwestię pisma, które wpłynęło od pewnej anonimowej
osoby w lutym 2022 roku i skierowane zostało do Rady Miasta, odnośnie wniosku o wszczęcie
kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej. W związku z tym Pan radny zapytał, dlaczego
Pan Przewodniczący, przez okres ponad 2 miesięcy, nie przedekretował tegoż pisma na
wszystkich radnych, skoro było ono adresowane do Rady Miasta Radzionków.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że chyba Panu radnemu „coś uciekło” i zapytał, czy
Pan radny uczestniczył w XXXVIII sesji w dniu 24 lutego br. Radny poinformował, że niestety
nie uczestniczył.
Pan Przewodniczący kontynuując stwierdził, że może się to stąd bierze, bo temat ten
podjął podczas XXXVIII sesji w dniu 24 lutego br., w której Pan radny nie brał udziału.
Przechodząc już do istoty poruszonej przez Pana radnego kwestii przekazał, że ostatnie
z pism (bo to były 4 pisma) wpłynęło 17 lutego br. i informował o tym, podczas wspomnianej
sesji, w punkcie „Sprawy bieżące”. Następnie Pan Przewodniczący zacytował fragmet
protokołu zawierający poruszoną kwestię: „Ponadto w dniu 6, 8, 9, 17 lutego wpłynęły
pisma dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej od jednego nadawcy – osoby
fizycznej. W związku
z tymi
pismami
na sesję marcową wystąpi z inicjatywą
uchwałodawczą o zmianę Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku, tak by
w kwietniu mogła rozpocząć się kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej, jeśli taka będzie
wola Rady”.
Komisja Rewizyjna działa jak wiadomo, na podstawie uchwały i taki projekt uchwały został na
marcową sesję przygotowany i uchwała została podjęta. Wobec powyższego Pan
Przewodniczący nadmienił, że działał zgodnie z założeniami i w dniu 21 lutego br.
przekazał osobie skarżącej, że tak właśnie będzie postępował, że wspomni o tych pismach,
podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 lutego br., a na marcową sesję
zostanie przygotowany projekt uchwały.
Jak wygląda dostęp do dokumentacji to Pan radny wie, że obowiązują przepisy RODO, co nie
oznacza, że nie ma dostępu do informacji. § 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
stanowi o tym, że: „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza
to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do
pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność
urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych
jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”.
Pan Przewodniczący w dalszej części zapytał, czy takie wyjaśnienie Pana radnego
zatysfakcjonuje.
Pan radny poinformował, że nie, ale nie będzie już Pana Przewodniczącego męczył.
Radny Pan Marian Dziembała na prośbę mieszkańców, poruszył kwestię bezpieczeństwa na
terenie Ogrodu Botanicznego, gdzie w okolicach ulicy Ogrodowej i Kopernika pojawiły się

dziki i to jest kwestia ostatnich paru dni. Radny zapytał ponadto czy, a jeżeli tak, to kiedy będą
sprzątane ulice, gdyż mieszkańcy się skarżą, że jak przejeżdżają samochody, to unosi się
kurz.
Odpowiadając Pan Burmistrz przekazał, że problem dzików, jest problemem bardzo poważnym
i zaapelował, aby mieszkańcy nie podchodzili, nie spuszczali psów, nie robili sobie zdjęć z tymi
zwierzętami, bo to jest poważne zagrożenie. Dzik raczej nie atakuje, tylko w momencie
swojego zagrożenia, gdy ktoś się do niego zbliża, chce sobie z nim zrobić zdjęcie, spuszcza
psa, a takie sygnały niestety mamy. Ten temat nie jest prosty do rozwiązania, bo przepisy są
trudne i skomplikowane. W przeddzień sesji odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Koła Łowieckiego, różne alternatywy były rozważane. Przeznaczyliśmy ponadto środki, na
chemiczne środki odstraszające i prędzej czy później, ten temat zostanie rozwiązany, choć jest
zadaniem Powiatu, a dziki są własnością Skarbu Państwa.
Odnośnie drugiego zapytania, Pan Burmistrz przekazał, że sprzątanie się rozpoczęło, część ulic
głównych została już raz posprzątana, kolejne będą w miarę możliwości zamiatane.
W dalszej części Pan Burmistrz zakomunikował, że przez pandemię został „przesunięty” temat
budżetu obywatelskiego, choć radni pochylali się nad nim na komisjach. Kontynuując
Pan Burmistrz przekazał, że na chwilę obecną podjął decyzję, aby nie podejmować tej
uchwały i poczekać z tym do końca roku, aby uchwała objęła przyszły rok. Niestety sytuacja
finansowa samorządów jest bardzo trudna. My ten rok mamy zabepieczony z totalnymi
niedoborami, jeśli chodzi o wiele wydatków, gdyż budżet został przygotowany w listopadzie
zeszłego roku, uchwalony w grudniu. Wiemy jaka jest dzisiaj inflacja, jakie są ceny energii
w szkołach, także ten budżet jest niedoszacowany, jak w każdym chyba mieście, co nas czeka
po zmianie systemu podatkowego w lipcu, też nie wiemy i dlatego na razie nie będzie kierował
tej uchwały do Rady Miasta. Poczekamy i zobaczymy i jeżeli przyszły rok da nam takie
możliwości, to zostanie ona przekazana.
22.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął XLI zdalną sesję Rady Miasta Radzionków w Urzędzie Miasta
Radzionków o godz. 12.25 dziękując radnym za udział.
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Nagranie audio – wideo z przebiegu sesji dostępne pod adresem https://radzionkow.sesja.pl/.

