SO.0002.1.2022
Protokół nr XXXVII/2022
z XXXVII sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 27 stycznia 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 XXXVII 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 poinformował, że obrady
transmitowane są na żywo i w związku z tym przypomniał radnym, o obowiązkach
wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
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 Rady wyznaczył na
Szeremetę oraz Pana Wojciecha Tobora.

sekretarzy

obrad

radnego

Pana Grzegorza

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 Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2021 z XXXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu
29 grudnia 2021 roku.
6.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 roku.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-380).
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na
rok 2022 (druk R-379).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(druk R-375).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
(druk R-376).

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Przesiadkowego
oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Radzionkowie (druk R-377).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie zasad prowadzenia oraz
współfinansowania
Pozaszkolnego
Punktu
Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty
Ewangelicznej (druk R-374).
14.Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w
sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Radzionków na lata 2022-2023 (druk R-378).
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Sprawy bieżące.
17.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni bądź Pan Burmistrz, mają jakieś uwagi do
przedstawionego porządku obrad. Wkutek braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie imiennie wyczytując kolejno nazwiska poszczególnych radnych porządek
obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 13 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 XXXVI/2021 z XXXVI
w dniu 29 grudnia 2021 roku.

sesji

Rady

Miasta Radzionków

Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2021
roku został przyjęty w głosowaniu: 12 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się.
Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej przedstawił Radzie Miasta Radzionków Pan
Jacek Bątkowski - Komendant Straży Miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.
Po przedstawieniu sprawozdania Pan Przewodniczący podziękował Panu Komendantowi
i Strażnikom, za pracę jaką na terenie gminy wykonują i życzył sukcesów w 2022 roku.
7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 roku.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 roku przedstawił Radzie Miasta
Radzionków Pan Stefan Hajda – Przewodniczący Rady Miasta Radzionków zgodnie
z załącznikiem nr 6 do protokołu.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-380).

Prognozy

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-380.
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 XXXVII/371/2022 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-380 z dnia 26 stycznia 2022r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/371/2022 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-379).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-379.
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 XXXVII/372/2022 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-379 z dnia
26 stycznia 2022 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/372/2022 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały
nieruchomości (druk R-375).

w
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Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 25 stycznia 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-375.
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 XXXVII/373/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości jednogłośnie: 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na druku R-375 z dnia 25 stycznia 2022r. stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na druku R-375 z dnia 26 stycznia
2022r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/373/2022 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części
nieruchomości (druk R-376).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 25 stycznia 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-376.
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 XXXVII/374/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie części nieruchomości jednogłośnie: 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości na druku R-376 z dnia 25 stycznia 2022r.
stanowi załącznik nr 17 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-376 z dnia
26 stycznia 2022r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/374/2022 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
12.Rozpatrzenie
Przesiadkowego
(druk R-377).

projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum
oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Radzionkowie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 25 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-377.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Pan Burmistrz Gabriel Tobor poprosił o dokonanie zmiany technicznej w załączniku nr 1 do
projektu uchwały w Rozdziale III. w pkt. 2 polegającej na wykreśleniu po wyrazie: „dnia”,
wyrazu: „jej”, tak aby otrzymał on brzmienie: „Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” oraz zmiany
technicznej w załączniku nr 2 do projektu uchwały w § 3, w pkt. 3 polegającej na
wykreśleniu po wyrazie: „dnia”, wyrazu: „jej”, tak aby otrzymał on brzmienie: „Regulamin
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego”.
Pan Przewodniczący poprosił o potraktowanie powyższych zmian, jako korekty redakcyjnej, nie
wymagającej odrębnego głosowania.

Wskutek braku dalszych
projekt uchwały.

uwag
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Rady

poddał
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Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXVII/375/2022 w sprawie ustalenia
Regulaminu Centrum Przesiadkowego oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym
w Radzionkowie jednogłośnie: 13
głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu Centrum Przesiadkowego oraz Parkingu przy Centrum Przesiadkowym
w Radzionkowie na druku R-377 z dnia 25 stycznia 2022r. stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/375/2022 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
13.Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie zasad
prowadzenia oraz współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej (druk R-374).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-374.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radna Pani Urszula Pluskota, zwracając się do Pana Burmistrza, poprosiła o rozszerzenie
tematu związanego z przedmiotowym projektem uchwały, gdyż był on dla Pani radnej „nie do
końca” zrozumiały.
Pan Burmistrz Gabriel Tobor przekazał, że zgodnie z przepisami dotyczącymi oświaty, jak
i realizacji obowiązku nauczania religii w publicznych szkołach i przedszkolach, które to
przepisy zostały powołane w podstawie prawnej projektu uchwały, gmina jest zobowiązana
finansować zajęcia odbywające się poza szkołą, w trybie grup wyznaniowych, które są
niewielkie. Gmina nasza to dotychczas realizowała, natomiast z interpretacji ostatnich miesięcy
wynika, że powinno to być przyjęte uchwałą Rady Miasta. Jeden z mieszkańców Radzionkowa
jest
uczniem
Pozaszkolnego
Punktu
Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty
Ewangelicznej w Bielsku – Białej, w związku z tym musimy to finansować, bo taka
konieczność wynika z przepisów prawa. Dotychczas finansowaliśmy to na podstawie
porozumienia, które podpisywał Burmistrz, a obecnie będzie to finansowane na
podstawie
uchwały
Rady Miasta, która wyraża
zgodę
na
zawarcie
takiego
porozumienia. Powyższa interpretacja zmieniła się z końcem ubiegłego roku i jest to, jak
wspominał na posiedzeniu Komisji, kwota nieco ponad 400 złotych w skali całego roku.
Wskutek braku dalszych uwag
projekt uchwały.

Przewodniczący

Rady
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pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXVII/376/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą w sprawie
zasad prowadzenia
oraz współfinansowania
Pozaszkolnego
Punktu
Katechetycznego
Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej jednogłośnie: 13 głosami za, przy braku głosów
przeciwnych i wstrzymujących się.

Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem na prawach powiatu Bielskiem - Białą w sprawie zasad prowadzenia oraz
współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty
Ewangelicznej na druku R-374 z dnia 26 stycznia 2022r. stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Uchwała Nr XXXVII/376/2022 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Radzionków na lata 2022-2023 (druk R-378).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2022r. o projekcie uchwały na druku R-378.
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 XXXVII/377/2022 w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Radzionków na lata 2022-2023 jednogłośnie: 13 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Kultury, Oświaty
w sprawie Gminnego Programu
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
z dnia 26 stycznia 2022r. stanowi

i Zdrowia Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Radzionków na lata 2022-2023 na druku R-378
załącznik nr 27 do protokołu.

Uchwała Nr XXXVII/377/2022 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęło 8 interpelacji
i 3 zapytania:
 6 interpelacji radnej Pani Anety Niedźwieckiej;
 2 zapytania radnej Pani Anety Niedźwieckiej;
 1 interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora;
 1 zapytanie radnego Pana Wojciecha Tobora;
 1 interpelacja radnego Pana Stefana Hajdy.
Interpelacje i zapytania 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 przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

15.Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przekazał, że
średnich wynagrodzeń nauczycieli
w szkołach prowadzonych przez
stanowi załącznik nr 30 do protokołu i

do Rady Miasta wpłynęło sprawozdanie z wysokości
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
jednostkę samorządu terytorialnego (sprawozdanie
jest dostępne do wglądu w Biurze Rady).

Kontynuując Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w skrytkach znajduje się do odbioru
kalendarz na bieżący rok „Ptaki Szkały” przekazany przez Panią Prezes Stowarzyszenia Członków i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” i jednocześnie przekazał, że w sobotę 29 stycznia
br. o godz. 10.00 na „Szkale” przy boisku, odbędzie się montaż tablicy edukacyjnej wraz z od słonięciem, na który Pani Prezes i Stowarzyszenie serdecznie radnych zaprasza.
Pan Przewodniczący zaprosił także Państwa radnych w swoim własnym imieniu.
Radny Pan Grzegorz Szeremeta w związku z tym, że z miediów społecznościowych dowiedział
się, iż odbyło się w Piekarach Śląskich spotkanie, dotyczące przebiegu trasy S11, poprosił Pana
Burmistrza, o przybliżenie jak wygląda planowany przebieg trasy i kiedy dalsze etapy prac
budowlanych, czy remontowych mogą nastapić.
Pan Burmistrz przekazał, że w spotkaniu uczestniczył Pan Zastępca Burmistrza, któremu
następnie oddał głos.
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że podczas spotkania zostały przedstawione
koncepcje przebiegu S11, na odcinku od Bytomia do Tarnowskich Gór. Na chwilę obecną
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tak przynajmniej twierdziła, nie ma
wypracowanego stanowiska, co do konkretnego przebiegu tej trasy.
Projektant przedstawił wszystkie 3 wersje, wersje głównie dotyczące węzłów komunikacyjnych,
gdzie największym problemem jest węzeł komunikacyjny w Piekarach Śląskich, węzeł
3 wariantowy. Na poprzednich spotkaniach ustaliliśmy, że dwa pierwsze warianty są dla
nas nie do przyjęcia dlatego, że one w dużej części nie zachowują dzisiejszego układu
komunikacyjnego, dla drogi krajowej DK911, stąd jedyną dla nas koncepcją do przyjęcia jest
koncepcja trzecia, to stanowisko wyraźnie pokreśliliśmy. Padły też deklaracje ze strony
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że przy pracach związanych już z oceną
i wyborem konkretnej koncepcji tego węzła komunikacyjnego, będą również uczestniczyć
lokalne samorządy.
Radny Pan Wojciech Tobor zapytał, czy ten 3 wariant, jest również popierany przez
sąsiednie samorządy, jak Świerklaniec i Piekary Śląskie, czy też mamy jakieś sprzeczne
interesy. Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że ten wariant 3 jest dla wszystkich gmin,
czyli mówimy o Świerklańcu, Bytomiu, Piekarach Śląskich i Radzionkowie, wariantem
najkorzystniejszym i wcześniej ustalonym, takie było nasze stanowisko na spotkanie
w Piekarach Śląskich z Generalną Dyrekcją.
Radna Pani Weronika Sitarz dopytywała, czy jest to ten wariant, określany mianem
niebieskim, o którym była mowa w anonsach prasowych i za nim się opowiadają gminy.
Zastępca Burmistrza przekazał, że te warianty nie dotyczą węzła komunikacyjnego, bo to
o czym wspomniała Pani radna, to jest przebieg trasy. Od węzła komunikacyjnego na
wysokości ul. Anieli Krzywoń, mniej więcej przebieg tych wariantów, czerwonego
i niebieskiego, jest taki sam, one się nie zmieniają. Największy problem dotyczy
samego węzła komunikacyjnego w Piekarach Śląskich. Tak jak wspomniał wcześniej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie chciała przedstawić swojego
stanowiska, co do samego przebiegu, jeżeli mówimy o wariancie niebieskim i czerwonym.
Być może jest tak, jak Pani radna powiedziała, że niebieski, to jest ten wariant, który
przebiega przez Radzionków, a czerwony przez Piekary Śląskie, to w różnym czasie różnie

wyglądało, raz ten wariant był czerwony przez Radzionków, a później niebieski. To stanowisko
jednoznacznie nie zostało przekazane, „czy pójdą” wariantem czerwonym, czy niebieskim,
natomiast z tego co Pan Zastępca wyczytał i wywnioskował z kontekstu na podstawie słów,
które tam padły, wygląda na to, że przebieg będzie przez Radzionków. Nie „pójdzie”
Świerklańcem, a „pójdzie” Radzionkowem, ma to jakieś uzasadnienie ekonomiczne, patrząc
globalnie na całość sprawy, bo przejście przez Świerklaniec, wymaga wyburzenia, jakiejś części
budynków mieszkalnych. Niemniej jednak to stanowisko jednoznacznie nie padło, także
trudno w tej chwili się do tego ustosunkować, w jakikolwiek sposób.
Radny Pan Karol Pietryga zapytał, czy na tym spotkaniu przedstawiciele Generalnej Dyrekcji,
podali jakiś przybliżony termin, kiedy może już być ta ostateczna decyzja podjęta, co do
przebiegu tej trasy, czy nie było w ogóle takiej mowy.
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że taka deklaracja nie padła i jesteśmy na etapie
przedstawiania nam 3 koncepcji i decyzji środowiskowej, z tym związanej, a później dopiero
szczegółowe prace projektowe i kolejne etapy uzgodnienia. Tak więc, to jeszcze może potrwać
co najmniej 5, jak nie więcej lat, ale ze strony Generalnej Dyrekcji, nie padły żadne deklaracje
w tym temacie. W temacie rozmowy się toczą 15 lat, a Pan Burmistrz przekazuje, że 25, ale
Pan Zastępca takiej historii nie znał i stwierdził, że jak to się zamknie w dwudziestce, to
będzie dobrze.
Radny kontynuując przekazał, że z tego co sobie przypomina, to podczas tych spotkań
w Urzędzie Miasta, była mowa o roku 2024, jako terminie rozpoczęcia prac budowlanych, ale
rozumiał, że ten termin jest niemożliwy, w żaden sposób do dotrzymania.
Pan Zastępca Burmistrza jednak w niego nie wierzył.
Radny Pan Wojciech Tobor dopytywał, czy miasto posiada już jakieś zbiorcze informacje,
odnośnie odsetka gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje dotyczące źródel ciepła,
czy jeszcze takich podsumowań narazie gmina nie robiła.
Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że z tego co pamięta, to około 30% gospodarstw, ale
jak powiedział, postara się jeszcze w dniu, w którym odbywała się sesja, zweryfikować
to dokładnie i Pana radnego poinformować.
16.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął XXXVII zdalną sesję Rady Miasta Radzionków w Urzędzie Miasta
Radzionków o godz. 12.55 dziękując radnym za udział.
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