SO.0002.2.2022
Protokół nr XXXVIII/2022
z XXXVIII sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 24 lutego 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 XXXVIII 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
oraz Pana Roberta Tobora.

na

sekretarzy

obrad

radnego

Pana Piotra Tobora

4.Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący
brzmieniu:

Rady

Pan

Stefan

Hajda przedstawił porządek obrad w następującym

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Wyznaczenie sekretarzy obra (radni: Pan Piotr Tobór i Pan Robert Tobór).
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie
Protokołu
Nr
XXXVII/2022 z
XXXVII
sesji
Rady Miasta Radzionków
w dniu 27 stycznia 2022 roku.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-382).
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na
rok 2022 (druk R-383).
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(R-388).
9.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-386).

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk R-387).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont i przebudowa DP 3271S
w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” (druk R-384).
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych
na Wojewódzki
Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach (druk R-385).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu
21 grudnia 2021 roku (druk R-381).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie
Burmistrza Miasta Radzionków (druk R-389).
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.
Do obrad zdalnych dołączył radny Pan Karol Pietryga, powiększając liczbę radnych biorących
udział w obradach do 14 osób.
5.Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2022 z XXXVII
w dniu 27 stycznia 2022 roku.

sesji

Rady

Miasta Radzionków

Protokół Nr XXXVII/2022 z XXXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 stycznia
2021 roku został przyjęty jednogłośnie : 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-382).

Prognozy

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-382.
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 XXXVIII/378/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 w głosowaniu: 13 głosami za,
0 przeciw i 1 wstrzymującym 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-382 z dnia 22 lutego 2022r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/378/2022 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-383).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-383.
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 XXXVIII/379/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 w głosowaniu: 13 głosami za, 0 przeciw
i 1 wstrzymującym 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-383 z dnia
22 lutego 2022 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/379/2022 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały
nieruchomości (druk R-388).

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zbycie

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-388.
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 XXXIII/380/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości jednogłośnie: 14 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-388 z dnia 22 lutego 2022r. stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na druku R-388 z dnia 22 lutego
2022r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/380/2022 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

9.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-386).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-386.
Przewodniczący Rady kontynuując poprosił radnych o wykreślenie w załączniku do projektu
uchwały w punkcie 1, punktu II: Warunki prowadzenia działalności na terenie
Targowiska Miejskiego” słowa: „ w rozumieniu”, które zostało tam omyłkowo wpisane dwa
razy, tak aby punkt ten otrzymał następujące brzmienie: „Na terenie Targowiska Miejskiego
może być prowadzona działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna, w tym handel
w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników”. Powyższe Pan Przewodniczący poprosił,
aby potraktować jako błąd redakcyjny.
Obrady zdalne opuścił radny Pan Klaudiusz Jania, pomniejszając liczbę radnych biorących
udział w obradach do 13 osób.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka zapytała, czy w regulaminie nie powinny być zawarte kwestie
zwolnienia rolników z opłat.
Pan Burmistrz odpowiadając na zapytanie radnej poinformował, że ten zapis wynika wprost
z ustawy i nie możemy go powielać w uchwale, jako akcie niższego rzędu.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka przekazała, że myślała, iż będzie to jakieś odniesienie,
że zwolnienia wynikają z ustawy.
Wskutek braku dalszych
projekt uchwały.

uwag

Przewodniczący

Rady

poddał

pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIII/381/2022 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-386 z dnia 22 lutego 2022r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/381/2022 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
10.Rozpatrzenie
projektu uchwały
w
sprawie
wyznaczenia miejsca do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
ich
domowników
(druk R-387).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-387.

Do obrad zdalnych dołączył radny Pan Klaudiusz Jania, powiększając liczbę radnych biorących
udział w obradach do 14 osób.
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 XXXIII/382/2022 w sprawie wyznaczenia
miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
jednogłośnie: 14 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-387 z dnia 22 lutego 2022r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/382/2022 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
11.Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi
Tarnogórskiemu
na
realizację
zadania
pod
nazwą „Remont
i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo
rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (druk R-384).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-384.
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 XXXIII/383/2022 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu
na
realizację
zadania
pod
nazwą „Remont
i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” jednogłośnie: 14 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 realizację zadania
pod nazwą „Remont i przebudowa DP 3271S w Radzionkowie w zakresie budowy ciągu pieszo
rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na druku R-384 z dnia 22 lutego 2022r.
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/383/2022 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków
finansowych na
Wojewódzki
Fundusz
Wsparcia
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu pożarniczego dla
Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnowskich Górach (druk R-385).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 22 lutego 2022r. o projekcie uchwały na druku R-385.

Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Pan Burmistrz zabierając głos poinformował, że przeznaczamy jak na nasze możliwości dużą
kwotę na nowy samochód specjalistyczny. Ten samochód, jeśli chodzi o stronę techniczną,
będzie głównie przeznaczony dla naszej jednostki ratowniczej, ratownictwa wysokościowego.
Jednak ze względu na jego gabaryty, będzie on stacjonował w Tarnowskich Górach,
w Komendzie Powiatowej. My zaś otrzymamy samochód pięcioletni, który jest również
samochodem gaśniczym i zastąpi on nasz samochód trzydziestokilkuletni. Wiadomo jednak,
że Komenda Powiatowa działa w oparciu o te 2 jednostki. Kwota ta wydaje się może kwotą
dużą, natomiast my mamy Jednostkę Państwowej Śtraży Pożarnej, nie mamy Ochotniczych
Straży Pożarnych,a gminy, które mają Ochotnicze Straże Pożarne, ponoszą koszty bardzo
duże, koszty ustawowe, związane z utrzymaniem i z akcjami. My jako gmina, kosztów takich
nie ponosimy co roku, znacznych kosztów, bo jeśli ktoś ma kilka Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, to te koszty są duże. Do niniejszego projektu „dorzucają się” wszystkie
gminy, powiat przekazuje 100 tys. zł, miasto Tarnowskie Góry 100 tys. zł, pozostałe gminy
troszeczkę mniej. W dniu dzisiejszym zostały podjęte już pierwsze uchwały w przedmiotowej
kwestii.
Wskutek braku
projekt uchwały.

dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIII/384/2022 w sprawie przekazania
w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, z
przeznaczeniem
na
dofinansowanie
zakupu
samochodu
pożarniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich
Górach jednogłośnie: 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego
dla
Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej
w Tarnowskich Górach na druku R-385 z dnia 22 lutego 2022r. stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr XXXVIII/384/2022 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
w dniu 21 grudnia 2021 roku (druk R-381).

rozpatrzenia petycji złożonej

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Pana Grzegorza Szeremetę o przedstawienie projektu uchwały na druku R-381.
Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Szeremeta przedstawił
Radzie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021
roku (druk R-381)– inicjatywa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 27 do
protokołu.
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pan Grzegorz Szeremeta poinformował,
że w dniu 21 grudnia 2021 roku do Urzędu Miasta Radzionków, za pośrednictwem poczty
elektronicznej wpłynęła petycja adresowana do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie

zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Radzionków w celu wprowadzenia zakazu
stosowania maseczek ochronnych, szczepień i kwarantanny przeciw COVID - 19.
W dniu 12 stycznia 2022 roku do Urzędu Miasta Radzionków, również za pośrednictwem
poczty elektronicznej wpłynęło uzupełnienie petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku, które dotyczy
kwestii szkodliwości maseczek oraz rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.
Jak wynika z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach organem właściwym
do rozpatrzenia petycji adresowanej do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest ten organ. W związku z treścią powyższego artykułu w dniu
12 stycznia 2022 roku Przewodniczący Rady Miasta skierował petycję do właściwej komisji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mając na względzie powyższe petycja była
przedmiotem posiedzenia tejże Komisji w dniu 09 lutego 2022 roku. Na posiedzeniu
członkowie Komisji dokonali analizy treści petycji w kontekście art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
11 lipca 2014 roku o petycjach, który stanowi, że: „Przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji” oraz w kontekście art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że: „Do właściwości
rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy
nie stanowią inaczej”. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wnioskówi Petycji ustaliła,
że postulaty zawarte w petycji nie mieszczą się w katalogu zadań oraz w zakresie
kompetencji adresata petycji jakim jest Rada Miasta Radzionków. Wobec treści petycji,
która - jak wspomniano powyżej w sposób szczególny wzywa do podjęcia przez Radę Miasta
Radzionków uchwał zakazujących stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji
medycznej, a także zakazu stosowania szczepionek mRNA, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji stwierdza, że zarówno organ stanowiący jak i organ wykonawczy gminy nie
posiadają kompetencji do wykonywania oceń badań naukowych w żadnej z dziedzin nauki.
W wyniku szczegółowej analizy przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że trudno dopatrzyć się przepisów
mogących stanowić podstawę prawną działania w kwestii uchwalenia przez Radę Miasta
Radzionków aktów prawa miejscowego w zakresie, który proponuje treść petycji, a co za tym
idzie podjęcie przez Radę Miasta uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie
prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
dokonała analizy zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w sposób szczególny kładąc nacisk na zapisy dotyczące
szczepień ochronnych przeciwko COVID - 19, które znajdują się w artykułach od 21c do 21f
cytowanej wyżej ustawy. Szczepienia przeciwko wirusowi SARS -CoV – 2 nie są szczepieniami
wpisanymi w kalendarz szczepień obowiązkowych. W związku z tym są one dobrowolne.
Zatem decyzję o zaszczepieniu podejmuje każdy Mieszkaniec Radzionkowa indywidualnie
oraz dobrowolnie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji biorąc pod uwagę zarówno treść petycji,
przepisy prawa, jak i ustalenia, które zapadły podczas posiedzenia w dniu 09 lutego 2022
roku, proponuje negatywnie rozpatrzyć petycję, ponieważ jej przedmiot nie mieści się
w kompetencjach Rady Miasta Radzionków. Wobec dokonanej przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji analizy przepisów obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
prawa - zwłaszcza zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym oraz przedstawionego
stanowiska, Rada
Miasta
Radzionków
negatywnie
rozpatruje petycję
w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, szczepień
i kwarantanny przeciw COVID – 19. Ponadto należy wskazać, że Rada Miasta Radzionków, nie
posiada kompetencji, aby w drodze uchwały ograniczać działania, które zostały podjęte
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, służące zapobieganiu oraz zwalczaniu skutków
jakiejkolwiek epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że nie występują
formalne możliwości, by spełnić prośbę osoby wnoszącej petycję. Ponadto bez względu
na fakt, czy Rada Miasta Radzionków podejmie uchwały w sprawie zakazu stosowania

maseczek ochronnych, szczepień i kwarantanny przeciw COVID - 19, Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej na mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
zobowiązany jest dodbałości o swoich Obywateli poprzez zapewnienie należytej ochrony
zdrowia. W sposób szczególny mówi o tym art. 68 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, który
brzmi: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia" oraz ust. 4 tego samego artykułu,
którego brzmienie jest następujące: „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania
chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji
środowiska”. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Pan Krystian Strzelczyk wyraził żal, że ta petycja nie była przeczytana przed
przedstawieniem uzasadnienia. W związku z powyższym poprosił, aby następnym razem, jeśli
przedmiotem obrad będzie jakaś petycja, została ona przeczytana, by mieszkańcy mogli też
zapoznać się z jej treścią, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają do nich dostęp.
Przewodniczący Rady poinformował, że petycje każdorazowo publikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej naszego miasta.
Wskutek braku
projekt uchwały.

dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIII/385/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
złożonej w dniu 21 grudnia 2021 roku w głosowaniu: 14 głosami za, 0 przeciw i 2
wstrzymującymi się.
Uchwała Nr XXXVIII/385/2022 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe
działanie Burmistrza Miasta Radzionków (druk R-389).
Przewodniczący Rady w związku z wpływem pisma mieszkanki Radzionkowa z dnia 20 lutego
2022 roku w sprawie skargi, o której mowa w projekcie uchwały (pismo stanowi załącznik
nr 30 do protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze Rady), poprosił o wykreślenie
w wersie 5, 9 akapitu słów: „konflikty i nieporozumienia”. Kontynuując poinformował,
że zmiana ta nie będzie głosowana, ponieważ to jest uzasadnienie i nie ingerujemy tutaj
w treść uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Pana Grzegorza Szeremetę o przedstawienie projektu uchwaly na druku R-389.
Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Grzegorz Szeremeta przedstawił
Radzie projekt uchwały rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta
Radzionków (druk R-389) – inicjatywa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik
nr 31 do protokołu.
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały Pan Grzegorz Szeremeta poinformował,
że w dniu 21 stycznia 2022 roku do Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków wpłynęło
pismo mieszkanki Radzionkowa z dnia 07 stycznia 2022 roku, adresowane do Urzędu Miasta
Katowice w sprawie rozeznania regulacji stanu drogi dojazdowej, z której korzystają osoby
niepełnosprawne. Na podstawie 18b ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym, w dniu 24 stycznia br. Przewodniczący Rady Miasta skierował pismo do odpowiedniej
komisji – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie w dniu 26 styczniabr. Przewodniczący
Rady, pismem znak: SO.1510.1.4.2022 poinformował mieszkankę Radzionkowa o wpływie jej
korespondencji oraz o zaplanowanym na dzień 09 lutego br. posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Ponadto w treści pisma zawarte jest odniesienie do art. 36 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, które informuje
stronę o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy powyżej 1 miesiąca. Dodatkowo pismo
zawiera informację o prawie do wniesienia ponaglenia na podstawie art. 37 § 1,2,3 pkt 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Pismo wskazuje
dzień 24 lutego br. jako termin ostatecznego załatwienia sprawy. W dniu 26 stycznia br.,
pismem znak: SO.1510.1.4.2022 Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta
o zajęcie stanowiska w sprawie. Mieszkanka w swoim piśmie poprosiła o interwencję
w sprawie niewłaściwego działania Burmistrza Miasta Radzionków w kwestii odmowy remontu
nawierzchni drogi oraz jej regulacji, a także bezprawnego zakazywania dojazdu do posesji.
W dniu 07 lutego br. Zastępca Burmistrza Miasta, pismem znak: KM.1511.3.2023 złożył
obszerne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, które odpierają wszelkie zarzuty stawiane
przez mieszkankę. W związku z treścią pisma z dnia 07 stycznia br. oraz na podstawie
art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas swojego posiedzenia w dniu 09 lutego 2022 roku
ustaliła, że pismo mieszkanki stanowi skargę na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta
Radzionków. Ponadto podczas swojego posiedzenia Komisja dokonała szczegółowej analizy
stanowiska złożonego przez Zastępcę Burmistrza Miasta w dniu 07 lutego br. oraz wysłuchała
wyjaśnień mieszkanki. Z treści wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Miasta wynika, że ze względu
na skomplikowany charakter sprawy oraz możliwości działania tylko w świetle i na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, Gmina nie może sama podejmować żadnych decyzji
w zakresie własności należących do osób prywatnych. Remont nawierzchni drogi oraz jej
regulacja będzie możliwy w momencie zakończenia konfliktu pomiędzy mieszkanką, a jej
sąsiadami. Wyjaśnienia ujawniają, że w sprawie nieruchomości graniczącej z działką
mieszkanki oraz drogi dojazdowej do posesji toczy się odrębne postępowanie przed Sądem
Rejonowym w Tarnowskich Górach oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
w Tarnowskich Górach. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 09 lutego br. mieszkanka
potwierdziła swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 07 stycznia br. W związku z zawiłym
charakterem sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła termin kolejnego posiedzenia
na dzień 16 lutego br., podczas którego wysłuchano wyjaśnień Pana Dariusza Szopa –
Kierownika Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego. Pan Dariusz Szopa
szczegółowo odniósł się do pisma Zastępcy Burmistrza Miasta z dnia 07 lutego br. oraz
odpowiedział na pytania zadane przez członków Komisji. Reasumując powyższe, a także
odnosząc się do treści skargi z dnia 07 stycznia 2022 roku, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Radzionków uznaje za bezzasadną skargę na niewłaściwe działanie
Burmistrza Miasta Radzionków, polegające na odmowie remontu nawierzchni drogi oraz
braku jej regulacji, a także bezprawnego zakazywania dojazdu do posesji, ponieważ
Burmistrz Miasta nie
posiada kompetencji do wkraczania w stosunki sąsiedzkie w tym spory. Stosunki międzysąsiedzkie uregulowane są
na mocy przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny. Ponadto fakt, że w sprawie nieruchomości
graniczącej z działką osoby Skarżącej oraz drogi dojazdowej do posesj i toczy się
odrębne postępowanie przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach oraz Powiatowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, uniemożliwia podjęcie
jakichkolwiek działań i decyzji dotyczących tego terenu.
Pouczenie brzmi:
Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.
Kodeks postępowania
administracyjnego – Rada Miasta Radzionków informuje, że wskutek uznania skargi za
bezzasadną, jeśli Skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności - wówczas Rada

Miasta Radzionków może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc
odpowiednią adnotację w aktach sprawy - bez zawiadamiania o tym Skarżącego.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Pan Karol Pietryga zabierając głos poinformował, że rozumie, iż sprawa dotyczy
jakiejś nowej nieruchomości i w związku z tym zapytał, czy mieszkanka, która złożyła
skargę, zakupiła teren od gminy, czy od jakiejś innej osoby prywatnej.
Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi na pytanie radnego poprosił, aby Pan radny zapoznał się
ze sprawą szczegółowo i jednocześnie wyjaśnił, że jeden dom jest przedwojenny, a drugi z lat
50-tych, 60-tych. Nie jest to temat, który wyniknął z jakichkolwiek spraw związanych,
aktualnie ze sprzedażą.
Radny Pan Karol Pietryga kontynuując przekazał, że rozumie to w ten sposób, że są to jakieś
zaszłości od lat i w związku z tym, nie miał więcej pytań. Nadmienił kończąc, że myślał, iż ta
sprawa wynikła z tego tytułu, że jest to jakaś nowa, świeżo wybudowana nieruchomość
i w związku z tym powstał jakiś konflikt sąsiedzki.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że po przemyśleniu sprawy,
wycofuje się z tego, co powiedział przed przedstawieniem uzasadnienia do projektu uchwały,
przez Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Grzegorza Szeremetę
i ponieważ uzasadnienie, stanowi załącznik do projektu uchwały, to poprawkę do tegoż
uzasadnienia, którą wniósł, polegającą na wykreśleniu w wersie 5, 9 akapitu słów:
„konflikty i nieporozumienia”, tak aby to zdanie otrzymało następujące brzmienie:
„Reasumując powyższe, a także odnosząc się do treści skargi z dnia 07
stycznia 2022 roku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków
uznaje za bezzasadną skargę na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta
Radzionków, polegające na odmowie remontu nawierzchni drogi oraz braku jej
regulacji, a także
bezprawnego zakazywania dojazdu do posesji, ponieważ
Burmistrz Miasta nie posiada kompetencji do wkraczania w stosunki sąsiedzkie w tym spory”, należy poddać pod głosowanie.
Powyższa poprawka została przyjęta przez Radę Miasta Radzionków jednogłośnie: 14 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
z uwzględnieniem ww. poprawki, polegającej na wykreśleniu w wersie 5, 9 akapitu słów:
„konflikty i nieporozumienia”, tak aby to zdanie otrzymało następujące brzmienie:
„Reasumując powyższe, a także odnosząc się do treści skargi z dnia 07
stycznia 2022 roku,
Komisja
Skarg,
Wniosków
i Petycji Rady Miasta
Radzionków
uznaje
za
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skargę
na
niewłaściwe
działanie
Burmistrza Miasta Radzionków, polegające na odmowie remontu nawierzchni
drogi
oraz
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a
także
bezprawnego
zakazywania
dojazdu do posesji, ponieważ Burmistrz Miasta nie posiada kompetencji do
wkraczania w stosunki sąsiedzkie - w tym spory”.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIII/386/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi
na niewłaściwe działanie Burmistrza Miasta Radzionków jednogłośnie: 14 głosami za, przy
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVIII/385/2022 stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

15.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 2 interpelacje
i 2 zapytania:
 1 interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora;
 1 interpelacja radnego Pana Karola Pietrygi;
 2 zapytania radnej Pani Anety Niedźwieckiej.
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.
16.Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przekazał, że Burmistrz Miasta pismem znak: SO.003.3.2022
z dnia 10 lutego 2022 roku przedłożył do Rady Miasta Radzionków Zarządzenie
Nr 1890/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie informacji o wykonaniu planu
finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Radzionków
za 2021 rok (pismo wraz z Zarządzeniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu i jest dostępne
do wglądu w Biurze Rady).
Ponadto poinformował, że do Rady Miasta Radzionków wpłynęła:
 uchwała Nr XXXVIII/329/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie
podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału
w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (uchwała stanowi
załącznik nr 35 do protokołu);
 uchwała nr XXXIX/409/2022 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie
podjęcia apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału
w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (uchwała stanowi
załącznik nr 36 do protokołu);
Kontynuując Pan Przewodniczący przekazał, że na sesję marcową wystąpi z inicjatywą
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie. Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu
dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach
publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, będzie opiniowała Komisja
Finansów i Rozwoju Miasta.
Pan Przewodniczący poinformował także, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
rozpoczyna VII edycję budżetu partycypacyjnego, na którą Zarząd Powiatu Tarnogórskiego
przeznaczył kwotę 600 tys. zł. Podział powyższej kwoty, wzorem lat ubiegłych został
uzależniony od liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę i tj.: 270 tys. zł
przeznaczono dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10.000 mieszkańców, 330 tys. zł
przeznaczono dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10.000 mieszkańców i to obejmuje
Tarnowskie Góry, Radzionków Świerklaniec i Zbrosławice. Tegoroczna edycja prowadzona jest
pod hasłem: „Ty decydujesz – my inwestujemy”. Pani Starosta w przekazanym piśmie
zwraca się o pomoc w przeprowadzeniu akcji promocyjnej wśród mieszkańców gminy
i wyraził nadzieję, że radni również będą o tym informować (pismo znak: AZ.152.1.1.2022
z dnia 16 lutego 2022 roku stanowi załącznik nr 37 do protokołu).
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.

Radna Pani Aneta Niedźwiecka w związku z Wieloletnią Prognozą Finansową zapytała, czy
„dzieje się” już coś w kierunku przebudowy przejścia dla pieszych na ulicy Kużaja.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nic się „nie dzieje”.
Pani radna kontynuując dopytywała kiedy się „zadzieje” i czy są już jakieś bliższe plany.
Pan Burmistrz, aby uściślić zapytał, o którym przejściu mówi Pani radna.
Pani przekazała, że mówi o przejściu dla pieszych na ulicy Kużaja, z budową zatoki
przystankowej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostały wprowadzone środki z budżetu, zgodnie z promesą Banku
Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy w trakcie opracowywania przetargu, który musimy ogłosić
do końca maja, jeśli dobrze pamiętał. To działanie jest w Polskim Ładzie powyżej 12 miesięcy
i w związku z tym, jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty w tym roku, a teoretycznie
powinien, to się zacznie „dziać” pod koniec przyszłego roku.
Pani radna poprosiła ponadto, aby w ramach zimowego utrzymania dróg, naprawić
nawierzchnię drogi Nieznanego Żołnierza i przypomniała o złym stanie ulicy Artura.
Radny Pan Piotr Tobór, zapytał o harmonogram prac budowy basenu, bo jak stwierdził miało
się już „coś zacząć”, a póki co nic się nie dzieje.
Pan Burmistrz poinformował, że „już się zaczęło”, a zaczyna się od kwestii niewidocznych.
Formuła jest w trybie, projekt wykonawczy plus budowa. Na tym etapie, w chwili obecnej
trwają bardzo intensywne prace nad projektem wykonawczym. Co 2 tygodnie, co 10 dni
odbywają się narady branżowe. „Dzieje się” bardzo dużo, natomiast „fizycznie” dopiero
pierwsze prace rozpoczną się w okolicach lata lub miesiąca września. Zależy to od wykonawcy,
jakie elementy będzie chciał już realizować, a dla których, będzie czekał na gotowy projekt
wykonawczy, bo nie wszystko może zacząć.
Radny Pan Karol Pietryga przekazał, iż w dniu, w którym odbywała się sesja zauważył,
że na ulicy Kużaja jest przez jakąś firmę, realizowane zdejmowanie trawnika lub części
ziemi z pasa zieleni. W związku z powyższym Pan radny zapytał, czy jest to realizowane
przez gminę, w ramach porozumienia o utrzymaniu dróg powiatowych, czy to wykonuje
Zarząd Dróg Powiatowych. Ponadto czy jest wiadomo, czy jest jakiś większy i głębszy
sens tego działania, związany z czymś jeszcze, czy jest to tylko takie utrzymaniowe
zdejmowanie trawnika, żeby było miejsce na zamiatanie i odśnieżanie.
Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi, stwierdził, że co by nie powiedział, to jest „dobrze i źle”.
Aby to dobrze wykonać, należałoby zdjąć całą warstwę trawy, wyrównać przynajmniej do
minus pięciu centymetrów krawężnika i zasiać nową. Jest to droga powiatowa, Powiat w tym
zakresie nie robi nic, nie zrobił nic i nie zamierza zrobić, ponieważ nie ma na to środków i nie
ma tego w planach. To co się dzieje, jest poprawą estetyki przez pracownika Urzędu Miasta.
Pan Burmistrz przechodząc do spraw bieżących poinformował, że w dniu, w którym odbywała
się sesja, o godzinie 19.00 odbędzie się kolejny Bieg poświęcony Pamięci Deportowanych, na
który zaprosił Radnych. 5 marca br. odbędzie się kolejna akcja poboru krwi, do której oddania
zachęcił Radnych, bo jest to dar szczególny.
Z uwagi na to, że obrady odbywały się w dniu szczególnym, ze względu na to co się dzieje
w świecie Pan Burmistrz przypomniał, że w ostatnich miesiącach na świecie toczy się ponad
30 konfliktów zbrojnych. Od dnia, w którym odbywały się obrady, mamy jeden więcej, który
nas też dotyka, bo niecałe 100 km od granicy polskiej, padają bomby. Jeżeli możemy
cokolwiek zrobić, to wesprzeć wszelkie akcje humanitarne, charytatywne, które się pojawią,
głównie dotyczące ludności cywilnej, bo nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. W związku
z powyższym poprosił i zaapelował do Radnych o zaangażowanie.
Pan Przewodniczący Rady dodał, że dawno już nie było, tak poważnej sytuacji, jak dzisiaj
i przekazał, że podpisuje się pod apelem Pana Burmistrza.

Radny Pan Karol Pietryga stwierdził, że wszyscy podpisują się pod tym apelem i wyraził
nadzieję, że sytuacja, za jakiś czas, będzie mogła wrócić do normy i nie pozostaje w zasadzie
nic jak modlić się i być dobrej myśli.
Radny Pan Wojciech Tobor zapytał, jeżeli nie jest to jakaś tajemnica państwowa, czy jakieś
organy centralne naszego państwa, do naszej gminy, z jakimiś pismami, czy wnioskami się
zgłaszały, w sprawie tego, żeby gmina coś przygotowała, czy zorganizowała, w związku z tymi
wydarzeniami na Ukrainie.
Pan Burmistrz przekazał, że na dzień dzisiejszy są wprowadzone w całym kraju tylko
stopnie
podwyższonej
gotowości, cyberbezpieczeństwa. Został wprowadzony również,
dwunasty stopień zasilania, który nikomu nic nie mówi, a dotyczy to wyłączeń ewentualnych
gazu, we wskazanych fragmentach miasta , budynkach, w momencie niedoboru tego nośnika.
Na dzień dzisiejszy, to jest ten najwyższy stopień, gdzie się jeszcze nie wyłącza.
Pan Burmistrz poinformował także, że dwa, trzy tygodnie wcześniej Wojewoda skierował do
wszystkich gmin, zapytanie o możliwość przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Odpowiedzieliśmy,
chyba jak wszystkie gminy w powiecie, że nie dysponujemy obiektami, spełniającymi tego
typu oczekiwania i warunki, które zostały przedstawione. Wojewodowie dysponują takimi
obiektami na terenie Województwa i tutaj między innymi Bytom, jedną z hal sportowych
nieczynnych przeznaczył. Są to na dzień dzisiejszy jedyne działania. Kończąc Pan Burmistrz
przekazał, że od kilku minut, odbywa się w Powiecie, co też chyba nie jest tajemnicą, narada
w tym zakresie, w której uczestniczy przedstawiciel naszej gminy.
17.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII zdalną sesję Rady Miasta Radzionków w Urzędzie
Miasta Radzionków o godz. 13.05 dziękując radnym za udział.
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Nagranie audio – wideo z przebiegu sesji dostępne pod adresem https://radzionkow.sesja.pl/.

