SO.0002.3.2022
Protokół nr XXXIX/2022
z XXXIX sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 24 marca 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 XXXIX 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, Pana Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Lachowicza, Pana Dowódcę Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej w Radzionkowie bryg. mgr inż. Piotra Gwóździa, Pana p.o. Komendanta
Komisariatu Policji w Radzionkowie podkomisarza Wojciecha Kowolika oraz osoby, które za
pomocą internetu będą oglądać transmisję obrad. Pan 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
Tomczyka oraz Pana Mariana Dziembałę.

sekretarzy

obrad

radnego

Pana Dawida

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 Dawid Tomczyk i Pan Marian Dziembała).
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII/2022
w dniu 24 lutego 2022 roku.

z

XXXVIII

sesji

Rady

Miasta

Radzionków

6.Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego
sprawozdania z działalności.
7.Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz
z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-396).
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na
rok 2022 (druk R-395).
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (R-391).
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (R-392).
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania
wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych (druk R-394).
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2022 roku
(druk R-393).
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku (druk R-390).
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.
Burmistrz Miasta Pan Gabriel Tobor poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt
w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
Radzionków na rok 2022 (druk R-397)”. Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady
wprowadził poddał pod głosowanie imiennie wyczytując kolejno nazwiska poszczególnych
radnych poprawkę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu punktu w brzmieniu:
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków
na rok 2022 (druk R-397)”, która została przyjęta jednogłośnie: 14 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 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. Powyższy punkt został
wprowadzony jako punkt 10 porządku obrad, wobec czego punkty kolejne otrzymały
numerację następującą po sobie.
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
XXXVIII/2021
Radzionków w dniu 24 lutego 2022 roku.

z

XXXVIII

sesji

Rady

Miasta

Protokół Nr XXXVIII/2022 z XXXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 lutego 2022
roku został przyjęty w głosowaniu: 13 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się.
Protokół z imiennego głosowania nad protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6.Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
rocznego sprawozdania z działalności.
Roczne sprawozdanie z działalności przedstawił Radzie Miasta Pan Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Lachowicz oraz D owódca Jednostki

Ratowniczo Gaśniczej w Radzionkowie bryg. mgr inż. Piotr Gwóźdź zgodnie z załącznikiem
nr 5 do protokołu.
Następnie Pan Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Adam Lachowicz
poinformował, że jeśli są jakieś pytania to wraz z Panem Dowódcą są gotowi do udzielenia na
nie odpowiedzi.
W dalszej części Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania, choć tych informacji
było bardzo dużo.
Wskutek braku pytań Pan Przewodniczący przekazał, że jeżeli chodzi informacje okresowe,
jeśli chodzi o zdarzenia, zagrożenia, to ma to bardzo dobrą funkcję prewencyjną, bo człowiek
się zastanawia jak jest u niego, jeśli wie, że coś się zdarzyło, że to gdzieś pozostaje
w świadomości. Kontynuując
Pan Przewodniczący poprosił Pana Komendanta, aby
złożył podziękowania wszystkim osobom sobie podlegającym, za odpowiedzialną i trudną
pracę. Życzył, żeby tych działań ratowniczo – gaśniczych, było jak najmniej. Jak zauważył
Straż Pożarna zalicza się do tych instytucji, która od wielu lat jest darzona wielkim zaufaniem
i prosił o przekazanie wszystkim strażakom, życzeń sukcesu i podziękował za udział w sesji.
Kolejno Pan Burmistrz nawiązując do wystąpienia Pana Komendanta Adama Lachowicza,
ale i też do następnego sprawozdania przekazał, że zmienili się Komendanci, Komisariatu
Policji w Radzionkowie i Komendy Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach informując,
że ich poprzednikom podziękował w imieniu własnym i całej społeczności.
Nowym Komendantom życzył samych sukcesów i spokoju, w tych „gorących czasach”, licząc na
bardzo dobrą współpracę. Nawiązując jeszcze do wcześniejszego wystąpienia podziękował
w imieniu własnym jak i pracowników Urzędu, za tę współpracę całoroczną. Straż Pożarna jak
powiedział jest służbą ofiarną, życzliwą, pomocną, rozwiązującą problemy. Zwracając się do
Państwa Radnych przekazał, że muszą bardziej rozpropagować naszą Jednostkę, która jest
utylitarna, wyjątkowa, unikatowa, w skali nie tylko Województwa, ale można powiedzieć Polski
Południowej. Podziękowania złożył też na ręce Pana Dowódcy Piotra Gwoździa.
Pan Komendant Adam Lachowicz zobowiązał się przekazać podziękowania wszystkim
strażakom i dodał, że Pan Dowódca, także to uczyni. Poinformował ponadto, że są otwarci
na współpracę, a jeżeli chodzi o informacje, to poprosi rzecznika, aby się skontaktował, które
materiały można by ewentualnie udostępnić np. związane z Programem „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa” i zadeklarował, że będą to robić. Oczywiście ta akcja, która będzie
na rynku, rozpropaguje tę Jednostkę wśród mieszkańców, bo może nie wszyscy wiedzą, że
mają taką „perełkę” na miejscu i to jest zasługa głównie Pana Komendanta Piotra Gwoździa,
bo to on „żyje” tą grupą wysokościowo-poszukiwawczą, to jest jego „dziecko”, za co złożył
serdeczne podziękowania.
Pan Dowódca Piotr Gwóźdź podziękował także za uwagę.
Pan Przewodniczący również podziękował i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
7.Przedstawienie
przez
Komendanta
Powiatowego
Policji
sprawozdania
z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Sprawozdanie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
przedstawił Radzie p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie Pan podkomisarz
Wojciech Kowolik zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu. Przed przedstawieniem
sprawozdania Pan podkomisarz poinformował, że od 6 lutego br. pełni obowiązki Komendanta
Komisariatu w Radzionkowie, z częścią Państwa radnych już się spotkał, poznał, pozostałe
osoby pierwszy raz widzi, ale miło mu było tych Państwa poznać.
Po przedstawieniu sprawozdania Pan Burmistrz podziękowwał Panu Komendantowi za
współpracę. Podziękowania szczególne poprosił, aby przekazać dzielnicowym, za ich codzienną

pracę z mieszkańcami. Jak dodał to jest najważniejszy odcinek komunikacji, pomiędzy
mieszkańcami, a Komisariatem.
Pan Komendant zobowiązał się przekazać podziękowania i stwierdził, że dzielnicowy, to jest
taki Policjant „pierwszego kontaktu”, jak lekarz „pierwszego kontaktu”.
Następnie głos zabrała radna Pani Urszula Pluskota, która zapytała, czy wykryto sprawców,
którzy zniszczyli plac zabaw, przy Gimnazjum, czy zostali ukarani, czy też ten temat jest
w dalszym ciągu „w powijakach”.
Pan Komendant przekazał, że dokładnie nie wie, bo tam, jeśli chodzi o szkołę, było kilka
postępowań, ale przekazał, że sobie, to zanotuje. Kontynuując zapytał, kiedy miało miejsce to
zniszczenie.
Radna nie znała dokładnego czasu, wiedziała tylko, że chodzi tutaj o ten nowy plac zabaw,
który powstał przy Gimnazjum, ale jak sobie przypominała, to było chyba, w trakcie pandemii.
Poinformowała ponadto, że tam mamy kamery i z tego co się orientowała, osoby niszczące,
były dosyć widoczne i zastanawiała się, czy wobec tego, sprawcy zostali wykryci i złapani.
Pan Komendant odnosząc się raz jeszcze, do powyższego, przekazał, że nie jest w stanie
w 100% odpowiedzieć, ale jeżeli jest to to, o czym myśli i to co nagrała kamera, to tam było
3 czy 4 sprawców, małoletnich i takie postępowanie zostało skierowane do Wydziału Spraw
Nieletnich, ale zapyta dzielnicowego i postara się radnej odpowiedzieć.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Komendanta, aby w imieniu wszystkich radnych, przekazał
podziękowania wszystkim podległym Policjantom, bo chyba nie trzeba nikogo przekonywać,
że praca Policjanta, jest niezwykle odpowiedzialna i trudna, a poczucie bezpieczeństwa jakie
dają naszej lokalnej społeczności, jest bezcenne. Kończąc życzył samych sukcesów.
Pan Komendant podziękował za życzenia i zobowiązał się je przekazać wszystkim Policjantom.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 (druk R-396).

Prognozy

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 23 marca 2022 roku o projekcie uchwały na druku R-396.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka odnośnie subwencji zapytała, czy dobrze rozumie, że od
przyszłego miesiąca, szkoły otrzymają pieniądze i będą mogły przekazać dla nauczycieli
wspomagających, czy pedagogów, czy też psychologów.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie wie, czy od przyszłego miesiąca, ale te środki są na to
przekazane i powinni być gotowi, żeby tę kwotę od 1 kwietnia zwiększyć. Te pieniądze są
stricte przeznaczone na to, wiemy że subwencja nam zmalała, a na tę pomoc zostały środki
„exstra” dodatkowe przyznane. Generalnie dostaliśmy mniej, niż miało być planowane,
ale część środków jest tutaj, jakby nacechowane i z tego co rozmawiał w zeszłym tygodniu
z Panią Dyrektor, powinno to „ruszyć” od kwietnia. Natomiast to też indywidualnie w każdej
szkole będzie wdrażane i rozpatrywane.
Kolejne pytanie Pani radnej, dotyczyło zagospodarowania terenu ronda, a mianowicie czy tam
ma być prawdziwy radar, wyłączony z użytkowania.
Odpowiadając na powyższe Pan Burmistrz przekazał, że tam ma być prawdziwy radar, który
jest dzisiaj nieczyny. Stowaryszenie „RADAR” starało się ponad dwa i pół roku o taki oryginał

i został on „ściągnięty” z Torunia. Także to będzie oryginalny radar, który będzie nieczynny,
nie będzie podłączony.
Pani radna kontynuując przekazała, że jak rozumie, to jest pomysł organizacji pozarządowej.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Radna kontynuując stwierdziła, że jak dla niej to, to się średnio wpisuje w Eko – Rynek i całą
tą infrastrukturę zieloną i zapytała, czy ktoś pytał mieszkańców, czy chcieliby w ogóle mieć
taki radar, mając już ich wiele, przez wiele lat u siebie i gdzieś w okolicy. Osobiście nie za
bardzo chciałaby widzieć taki radar, tak blisko na rondzie i zapytała w związku z tym, czy ktoś
przeprowadzał konsultacje w tej sprawie.
Pan Burmistrz nie wyobrażał sobie konsultacji w sprawie tego, co umieszczane będzie na
rondzie i to co już wspominał kilka razy, zdania będą zawsze podzielone, bo są tacy, którzy są
zachwyceni pomysłem i są tacy, którym się ten pomysł nie podoba totalnie. Tak jak
nasze kolorowe donice, gdzie inne miasta zbierają od nas wzorce, a niektórzy mieszkańcy
krytykują to totalnie. Także każda taka inicjatywa będzie miała zwolenników i przeciwników.
Natomiast inicjatywa Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR, która wypłynęła kilka
lat temu, żeby jednak tę historię Radzionkowa, „świeżą historię”, w jakiś sposób zatrzymać, bo
za chwilę na Górce, też nie będzie radarów, może nie za miesiąc, za rok, ale jak podejrzewał
za kilka lat , ta Górka zniknie, ze względu na rozwój technologii. Miało to już nastąpić 2 lata
temu, ale nie nastąpiło. Pan Burmistrz jak powiedział, zdawał sobie sprawę, że część
mieszkańców będzie zadowolona, części mieszkańców nie będzie się to podobało. Nie
wyobrażał sobie jednak przeprowadzać w tej sprawie referendum.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka stwierdziła, że są o wiele bezpieczniejsze możliwości
kontynuowania tradycji i uczczenia „Radarowców” i jak dla niej szachownica z kwiatów byłaby
dużo bezpieczniejszym elementem dla kierowców, bo wiadomo, że widać, że gdzieś tam te
samochody „przelatują”, a jeszcze mamy, właściwie dla niej, za konstrukcję niebezpieczną,
jako miasto dokładać pieniądze niemale i uważała, że jest to średnim pomysłem.
Pan Burmistrz przekazał, że jest to symbol lotnictwa, a w Radzionkowie nigdy nie było
lotnictwa. Można mieć setki pomysłów, natomiast mamy określoną grupę mieszkańców
i określoną grupę pracowników, tej byłej jednostkki, która dalej w Radzionkowie działa i wnosi
bardzo wiele, jak chociażby w nasze uroczystości państwowe, wychowanie młodzieży, różne
akcje. I jeżeli taka grupa, z takim pomysłem się zwraca i to nie jest jednostkowy pomysł
kogoś, tylko jest to jakieś środowisko, które bardzo aktywnie uczestniczy w naszym mieście,
i trudno gasić ducha, negować, przeprowadzać referendum.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka wyjaśniła, że ona nie umniejsza zasług, ale można znaleźć inne
miejsce, dla tego typu konstrukcji, bo jest to bardzo duża konstrukcja metalowa, zagrażająca
kierowcom, z jej punktu widzenia.
Pan Burmistrz odpowiadając na powyższe stwierdził, że ani Pani radna, ani on nie są
fachowcami ruchu drogowego i poprosił o zwrócenie uwagi na proste kwestie, a mianowicie, że
tam gdzie są ronda, to ronda te się wizualnie zabudowuje zielenią, pomnikami, różnymi
śmiesznymi rzeczami. I to wynika z zasad bezpieczeństwa, kierowca który dojeżdża do ronda,
ma mieć ograniczoną widoczność i patrzeć na lewo przede wszystkim i na prawo i to zmusza
kierowców, żeby zwolnili, bo on z daleka widzi pewną przeszkodę. Taka jest tendencja
wszędzie i to nie on wymyślił i rondo w Rybniku funkcjonuje od 30, 20 lat, Rybnik przodował
w tym i dzisiaj w większości sytuacji ronda są zabudowywane w różny sposób po to, aby
ograniczyć widoczność na wprost. Myśmy nie wymyślili sobie czegoś, jest zarządca drogi, są
projektanci i to są kwestie wynikające z pewnych przepisów. Wobec powyższego Pan Burmistrz

zagrożenia nie widział chyba, że ktoś porusza się po drodze, z prędkością niedozwoloną
120 kilometrów na godzinę, to czy byłoby tam coś, czy nie było, czy rosłyby tam drzewa, to
i tak jest problem.
Pan Przewodniczący dopowiedział, iż pamięta jak miało powstać rondo na Rojcy, to właśnie
osoby, które przedstawiały zasady jego powstania zwracały uwagę, że samochód dojeżdżający
do ronda nie powinien widzieć, co jest po przeciwnej stronie, powinno być zabudowane, albo
zielenią, albo jakimś innym elementem, bo to wymusza bezpieczeństwo. Nadmienił, że kiedyś
był w wojsku i jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej z dużym sentymentem patrzy
właśnie na coś takiego, że tam będzie ten radar, rozumie inicjatywę, bo ona spotyka się
z aprobatą.
Radny Pan Karol Pietryga zapytał, czy zmiana dotycząca budowy przejścia dla pieszych przy
ulicy Szymały, dotyczy aktywnego przejścia, które już jest wybudowane przy przystanku,
a także, czy przed tym aktywnym przejściem, zostanie naprawiona ta nawierzchnia,
bo tam w tej chwili jest z kostki betonowej, wykonane pokrycie tego przekopu, jest taka
„mulda”. Drugie pytanie radnego dotyczyło ozdobnych barierek i miejsca, w którym miałyby
być one wybudowane i odpowiedzi na czym będzie polegała ta ozdobność. I trzecie pytanie
dotyczące radaru, czy ten radar przez Stowarzyszenie już został kupiony i gmina będzie to
refundować, czy dopiero ma zostać zakupiony od osoby prywatnej, czy od Agencji Mienia
Wojskowego.
Pan Burmistrz odpowiedział, że Stowarzyszenie pozyskało radar z zasobów jednej z jednostek
w Toruniu i ten radar stosownym porozumieniem, został przekazany gminie i znajduje się na
naszym terenie od lata zeszłego roku i jeśli chodzi o sam radar, to nie ma żadnych kosztów
związanych z nabyciem tego urządzenia. Koszty są związane z budową podstawy, projektem,
uzgodnieniami, bo to musi być zrobione, bardzo solidnie. Jesli mówimy o ulicy Szymały to Pan
Burmistrz nie pamiętał jak się ten system nazywa, który tam zafunkcjonował, w każdym bądź
razie
ten aktywny system,
skierowany głównie
do osób niepełnosprawnych, jest
prawdopodobnie równo tysięcznym systemem, zamontowanym w kraju przez tę firmę.
To przejście jest wykończone, ten przekop, który realizowało Przedsiębiorswto Gospodarki
Komunalnej, będzie robiony lada moment. Czekano na to, żeby zniknęły te ujemne
temperatury w nocy, bo asfaltowanie czegokolwiek, w tym momencie, w takim miejscu,
o takiej porze roku, przy takim natężeniu ruchu, skończyłoby się tym, że byłaby to dziura
większa, niż ta kostka dzisiaj. Także w tej chwili, gdy temperatury się stabilizują i w nocy już
nie ma temperatur ujemnych, za kilka dni, gdy ziemia uzyska odpowiednią temperaturę, o tym
Pan Prezes wie i czeka. Jeśli chodzi o barierki, to Pan Burmistrz nie wiedział, dlaczego taki
zapis w projekcie się znalazł, bo one nie są jakieś wyszukane, a nie są to zwykłe takie
metalowe barierki jak mamy i jeśli chodzi o barierki, to wszystkie w Radzionkowie należałoby
wymienić, bo one mu się nie podobają, ale na to nie ma środków. Tak więc te barierki
dotyczą tego przejścia, tak żeby zabezpieczyć ten fragment łuku przy ulicy Długiej, żeby ten
teren był wykończony i zrobiony bezpiecznie, jeśli chodzi o dojście do tego przejścia. Tam jest
przystanek autobusowy, tam ludzie przebiegają, jak autobus jedzie to pędzi, jak jest
spóźniony, ewentualnie żeby zdążyć, więc żeby tam wymusić pewne bezpieczne zachowania,
te barierki będą mocowane właśnie w tym miejscu, w znacznej części od Placu Letochów.
Wskutek braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIX/387/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032 w głosowaniu: 8 głosami
za, 3 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-396 z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/387/2022 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-395).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 23 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-395.
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 XXXIX/388/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków
na rok 2022 w głosowaniu: 8 głosami za, 3 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-395 z dnia
23 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/388/2022 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-397).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Finansów i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Radzionków z dnia 23 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-397.
Kolejno Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Radny Pan Karol Pietryga zapytał, czy dobrze rozumie, że w tej ucwale
chodzi o przekazanie środków osobom, mieszkańcom, którzy przyjęli uchodźców pod swój
dach.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością
pomocy obywatelom Ukrainy wszelkie dotacje, które zostaną przekazane przez Wojewodę,
„300 plus”, „40 plus”, dotyczą tego upoważnienia i pomocy, która będzie w formie dotacji, do
gminy wpływała.
Wskutek braku dalszych
projekt uchwały.

uwag

Przewodniczący

Rady

poddał

pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIX/389/2022 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta Radzionków na rok 2022 jednogłośnie : 14 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-397 z dnia
23 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Uchwała Nr XXXIX/389/2022 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
(R-391).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 marca 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 23 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-391.
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 XXXIX/390/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
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 odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
na czas nieoznaczony na druku R-391 z dnia 22 marca 2022r. stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-391 z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/390/2022 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
(R-392).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 marca 2022r. oraz Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta
Radzionków z dnia 23 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-392.
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 XXXIX/391/2022 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
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 odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
na czas nieoznaczony na druku R-392 z dnia 22 marca 2022r. stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.

Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony na druku R-392 z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik
nr 21 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/391/2022 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
13.Rozpatrzenie
projektu uchwały
w
sprawie
określenia innego sposobu
udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (druk R-394).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-394.
Kolejno Przewodniczący
projektu uchwały.

Rady

zapytał

czy

radni

mają

jakieś uwagi do przedstawionego

Radna Pani Aneta Niedźwiecka zapytała, czy gdzieś został podany czasookres, jak długo ma ta
osoba przetrzymywać ten dokument, żeby móc się nim wykazać w razie kontroli, bo
nie czytała w tej kwestii żadnej ustawy, ani rozporządzenia.
Odpowiedzi udzieliła Pani Ewa Łabno – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw
Wodno – Ściekowych, która poinformowała, że Straż Miejska prowadząc kontrolę w terenie
kontroluje za okres jednego roku te dokumenty. Natomiast gdy uzgadniano terminy z Panią
Mecenas Katarzyną Tylkowską – Lipietą, to możemy się cofnąć do 3 lat, jednak aż tak długo.
mieszkańcy nie przetrzymują tych dokumentów, także wymagamy za rok.
Wskutek braku dalszych uwag
projekt uchwały.

Przewodniczący

Rady

poddał

pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIX/392/2022 w sprawie określenia innego
sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych jednogłośnie: 14 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie
określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania
się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych na druku R-394 z dnia
22 marca 2022r. stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/392/2022 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
Gminy
Radzionków w 2022 roku (druk R-393).
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pozytywną opinią Komisji Komunalnej Rady Miasta
Radzionków z dnia 22 marca 2022r. o projekcie uchwały na druku R-393.

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 XXXIX/393/2022 w sprawie Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Radzionków w 2022 roku jednogłośnie: 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się.
Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków o projekcie uchwały w sprawie Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Radzionków w 2022 roku
na druku R-393 z dnia 22 marca 2022r. stanowi
załącznik nr 27 do protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/393/2022 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku (druk R-390).
Przewodniczący Rady Pan Stefan Hajda przedstawił Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku
(druk R-390) – inicjatywa Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Pan Przewodniczący w uzasadnieniu poinformował, że wpłynęły 4 pisma, w których
wnioskodawca prosi o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. Wychodząc
naprzeciw tej prośbie, zasadna jest zmiana Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze
2022 roku. Ten projekt uchwały różni się od uchwały przyjętej na I półrocze tym, że
w miesiącu kwietniu i maju dodatkowo wprowadzona jest kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie.
Kolejno Przewodniczący
projektu uchwały.

Rady

zapytał

czy

radni

mają

jakieś uwagi do przedstawionego

Radny Pan Wojciech Tobor zwracając się do Pana Przewodniczącego, proprosił o wyjaśnienie
czego na kontrola ma dotyczyć i zapytał, czy te pisma nakierunkowują tę kontrolę pod jakimś
konkretnym kontem, czy to ma być kontrola ogólna.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że są to konkretne sprawy dotyczące Ośrodka Pomocy
Społecznej, pisma zostały złożone przez jedną osobę i wskazują one na to, że zasadna jest
kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie należy zostawiać tej sprawy nierozpatrzonej przez
Radę Miasta.
Wskutek braku dalszych
projekt uchwały.
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pod głosowanie omawiany

Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę Nr XXXIX/394/2022 w sprawie zmiany Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku jednogłośnie: 14 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXIX/394/2022 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Protokół z imiennego głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

16.Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 2 interpelacje:
 1 interpelacja radnego Pana Dawida Tomczyka;
 1 interpelacja radnego Pana Karola Pietrygi.
Interpelacje zostały skierowane do Burmistrza Miasta Radzionków.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zaprezentować
interpelację, czy też zapytanie. Wskutek braku chętnych Pan Przewodniczący przeszedł do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
17.Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady przekazał, że na jego ręce wpłynęły następujące pisma:
 pismo Burmistrza Miasta znak: SO.033.4.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku dotyczące
zbiorczej informacji o udzielonych w 2021r. umorzeniach i innych ulgach w spłacie
należności pieniężnych (informacja stanowi załącznik nr 33 do protokołu);
 sprawozdanie
Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie znak:
OPS-DWR.032.10.2022 z dnia 14.03.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta:
15.03.2022r.) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (sprawozdanie stanowi
załącznik nr 34 do protokołu);
 sprawozdanie
Dyrektora
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radzionkowie znak:
OPS-ZL.032.5.2022 z dnia 15.03.2022r. z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
za 2021 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 35 do protokołu);
 pismo Duszpasterza samorządowców w archidiecezji katowickiej ks. dr Romana
Chromy z dnia 18.03.2022r. dotyczące Wielkopostnego Dnia Skupienia dla
Samorządowców w dniu 9.03.2022r. (pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu);
 roczny raport Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie z realizacji
Strategii za rok 2021 (raport znak: OPS-DWR.032.5.2022 z dnia 22.03.2022r. (data
wpływu do Urzędu Miasta: 23.03.2022r.) - raport stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Powyższe pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady.
Kontynuując Pan
Przewodniczący
przekazał,
że
biorąc pod uwagę aspekty
ekonomiczne, potrzebę
dbałości o ekologię, poprawę jakości środowiska naturalnego
oraz w oparciu o § 19 ust. 2a załącznika do uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miasta
Radzionków z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków,
który brzmi: „Jeżeli radny wyrazi
pisemną
zgodę,
zawiadomienia o sesji wraz
z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi
z przedmiotem sesji, są dostarczane w formie elektronicznej” i poprosił aby Państwo Radni
przeanalizowali temat dostarczania materiałów tylko w formie elektronicznej. Przemawia za
tym fakt, że wszystkie materiały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w dostępnym dla każdego z Państwa Radnych Panelu Radnego. Ponadto
niektóre z materiałów – zwłaszcza te niezbędne podczas posiedzeń komisji dostarczane są za
pomocą poczty elektronicznej. Należy zaznaczyć, że zarówno strona Biuletynu jak i skrzynki
mailowe, czy Panel Radnego działają bez zarzutu na urządzeniach mobilnych, typu laptop,
smartfon czy tablet. Tego typu rozwiązanie będzie małą „cegiełką” do poprawy środowiska
naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz tonerów, co wpłynie również na
pozyskanie oszczędności w budżecie gminy.
Pan Przewodniczący poprosił, aby radni zastanowili się nad powyższą kwestią i jeśli ktoś wyrazi
zgodę o podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Rady (druk oświadczenia stanowi
załącznik nr 38 do protokołu).
Przypomniał także o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.

Radny Pan Andrzej Hajda podziękował Panu Burmistrzowi za szybką, sprawną pomoc
w rozlokowaniu i przyjęciu uchodźców z Ukrainy oraz za poświęcenie wolnego czasu w sobotni
wieczór oraz przez całą niedzielę.
Radna Pani Urszula Pluskota także dołączyła się do podziękowań.
Pan Burmistrz podziękował za uznanie i poinformował, że od początku, jeśli chodzi o lokowanie
uchodźców, zgodnie zresztą z wytycznymi i procedurami przyjętymi w naszym kraju, robimy to
na poziomie powiatu. Jeżeli chodzi o nasz powiat, te 9 gmin, stanęło na wysokości zadania,
bo w ubiegłym tygodniu byliśmy na drugim miejscu po powiecie cieszyńskim, a nie wiedział,
czy nie wysunęliśmy się jeszcze wyżej, w całym województwie śląskim, gdzie te gminy
Podbeskidzia mają zupełnie inne możliwości i bazy. Na dzień dzisiejszy w naszym powiecie
jest przygotowanych i wykorzystanych
ponad 620
miejsc, tego stałego pobytu
instytucjonalnego. To są począwszy od hoteli, szpitali, burs, strażnic OSP, lotnisk,
częściowo szpitali, Salezjan z bursą, także wspólnie te 9 gmin zrobiło coś na tę skalę
wyjątkowego, przy czym należy powiedzieć, że przygotowanie tych miejsc odbyło się bez
wsparcia jakiegokolwiek z zewnątrz. Rozważane było to z Tarnowskimi Górami, z Simply
w Radzionkowie, Tesco w Tarnowskich Górach, ale na dzień dzisiejszy takie działania nie
zostały podjete, ze względu na niesamowite koszty przygotowania tych miejsc. Podziękowania
Pan Burmistrz przekazał wszystkim mieszkańcom Radzionkowa, którzy przyjęli do swoich
domów i rodzin uchodźcow z zewnątrz. Szczególne podziękowania skierował do Pani Anety
Niedźwieckiej i Pana Andrzeja Hajdy, którzy bezpośrednio się w tę pomoc angażują.
Jest to ogromny wysiłek i wyzwanie, które w przyszłości, w najbliższych tygodniach będzie
coraz trudniejsze. Gmina jako Urząd bezpośrednio nie prowadziła żadnego punktu
zbiórki, ponieważ były inicjatywy naszych jednostek i myślał tutaj Pan Burmistrz, oprócz szkół,
o Centrum Kultury „Karolinka” i nie chcieliśmy tworzyć dodatkowegoo punktu, ponieważ
takiej bazy fizycznie w samym budynku Urzędu nie mamy, żeby coś takiego zrobić. Do chwili
obecnej jest to oparte o Centrum Kultury „Karolinka”, dzisiaj ten punkt przejął troszeczkę inne
funkcje. Po pierwsze, został przeniesiony do Centrum Deportacji, a po drugie dzisiaj tę pomoc
chcemy kierować do tych mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców. Na stronie internetowej
to się znajdzie, a kierunek jest taki, żeby ukierunkować pomoc dla uchodźców, których
przyjęli mieszkańcy Radzionkowa, w kategorii ich potrzeb, czyli będziemy rozdawać to, co
mamy, kupować, załatwiać materiały, środki, ubrania, to wszystko, co jest konkretnie
potrzebne dla konkretnej rodziny, dziecka, dorosłej osoby. Te potrzeby należy zgłaszać
w tych punktach, najlepiej w godzinach ich otwarcia. Jeśli pojawią się pewne potrzeby, to
będziemy pomagać, ale chcemy ją celować w konkretne potrzeby, konkretnych ludzi. Ponadto
Pan Burmistrz podziękował Radzie Miasta za ten gest, który jeszcze chyba, nie jest
sfinalizowany, ale trwa i lada moment będzie, a mianowicie zbiórki środków dla Dobrego
Miasta, naszego miasta partnerskiego, które ma miasto partnerskie na Ukrainie, Kostopol. Jest
to taki dobry moment współpracy miast partnerskich, my nie mamy miasta partnerskiego za
granicą, natomiast jeżeli nasze miasto partnerskie, angażuje się, pomaga, to
my też
chcemy się włączyć. My rozważamy pomoc instytucjonalną, ale w obecnym systemie
prawnym jest to trudne. Na dzisiejszą sesję, przygotowaliśmy uchwałę, ale w końcu nie
wprowadziliśmy jej, może w kwietniu. Kontynuując Pan Burmistrz raz jeszcze przekazał
podziękowania, bo jak powiedział wie, że kilka tysięcy złotych już zostało zebrane, na
pomoc dla naszego miasta partnerskiego, Dobre Miasto. Jeżeli chodzi o ten epizod, o którym
wspominał Pan radny Andrzej Hajda, to temat jest bardzo trudny, jednakże Pan Burmistrz nie
chciał wprowadzać w szczegóły, natomiast w tej całej ogromnej tragedii, która się
wydarzyła, niektórzy ludzie mają szczególnie trudne sytuacje i tutaj tej grupie pomagamy
bardzo mocno, ale nie chodzi o to, żeby jakieś szczegóły przedstawiać, a wprost przeciwnie.
Na chwilę obecną sytacja w powiecie, jeśli chodzi o te miejsca, się stabilizuje. Natomiast
dzisiaj stoimy przed dwoma takimi problemami, jeśli chodzi o każdy powiat i każdą gminę.
Po pierwsze zagrożenie kolejnej fali, jeżeli zostanie Ukraina Zachodnia, w jakiś sposób

zaatakowana, a drugi problem to będzie, że jednak z tych ośrodków pobytu dziennego, tych
zbiorowych ośrodków, Ci ludzie, będą chcieli w końcu „wyjść”, w miarę normalnie
funkcjonować, a wrócić na Ukrainę, nie będą mogli. Także tutaj to jest problem, który
jest wyzwaniem ogromnym, przed nami i wiele pracy tutaj jeszcze nas czeka.
Ponadto wydawane są numery PESEL, pierwszego dnia 40, Sosnowiec dla przykładu 84. Póki
co, nie ma kolejek, petenci są umawiani, praca jest płynna, mamy 4 stanowiska, podobnie jak
Tarnowskie Góry. Możliwości u nas są duże, bo zabezpieczyliśmy się awaryjnie, nie myśląc
w ogóle o tej sytuacji, natomiast zamówione czytniki linii papilarnych przez inne miasta,
które mogłyby zwiększyć tę ilość, nie dotarły jeszcze. Mamy coraz więcej sytuacji, że z innych
miast przyjeżdżają do nas petenci, bo jak mają czekać w
kilometrowej kolejce
w Katowicach, to wolą przyjechać do nas, czy do Świerklanca. Wpływają też pierwsze wnioski
o „40 plus”, cały czas wpływają wnioski o „300 plus”. Ośrodek Pomocy Społecznej rejestruje te
sprawy i będzie te sprawy pilotował. Wspieramy też, o ile to jest możliwe, składanie wniosków
o „500 plus”. Formalne, urzędowe sprawy, toczą się normalnie, także system działa, a to jest
najważniejsze, bo tego baliśmy się najbardziej. We wtorek było 167 numerów PESEL
wydanych, także to jest pewna liczba, która pokazuje jakie jest zainteresowanie. Nie
oceniamy, ale są to zupełnie nieformalne, szacunkowe oceny i można powiedzieć, że na terenie
Radzionkowa przebywa około 150 osób w mieszkaniach. Punktu zbiorowego na terenie
Radzionkowa nie mamy, najbliższy jest w Świerklańcu i w Tarnowskich Górach.
Kończąc Pan Burmistrz przekazał, że nie wyklucza jeszcze sesji przed świętami, bo są jeszcze
dwa projekty uchwał, które miały znaleźć się, w porządku obrad dzisiejszej sesji, ale nie było
to konieczne, są one jeszcze w obrocie prawnym doprecyzowywane, nie tylko przez naszą
gminę, ale również przez inne gminy, w sensie ujednolicenia systemu. Tak więc, gdy zajdzie
taka konieczność, to zostanie zwołana sesja 15-minutowa, aby upoważnić do wydatków, które
są poza zadaniami własnymi związanymi z pomocą, bo na dzień dzisiejszy de facto możemy
realizować tylko wydatki, związane z zadaniami własnymi. Niektóre gminy, to już przyjmują,
niektóre czekają, myśmy zdecydowali, że dzisiaj tego nie zrobimy. Na dzień dzisiejszy, takich
wydatków nie musimy ponosić, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to zostanie
zwołana
15 – minutowa sesja online, żeby te uchwały przyjąć. Analizowana jest kwestia uchwały,
dotyczącej pomocy dla Dobrego Miasta, jak to prawnie rozwiązać, żeby było wszystko
w porządku.
Gdyby jednak takiej konieczności zwołania sesji nie było, to Pan Burmistrz życzył, aby ten
czas przygotowania
do Świąt i same Święta, były przede
wszystkim
spokojne
i obyśmy w te Święta mogli powiedzieć, że spędzamy je już w pokoju.
Radna Pani Aneta Niedźwiecka zabierając głos, podziękowała Dyrektorom naszych placówek
oświatowych, szczególnie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radzionkowie,
Panu Dyrektorowi Technikum Nr 13 w Radzionkowie, bo jak wspomniała, ta pomoc jest
nieoceniona. Podziękowała także Pani Dyrektor Szkoły Specjalnej
w
Radzionkowie
i Pani Dyrektor Centrum Kultury „Karolinka” oraz wszystkim mieszkańcom, za tak ogromną
pomoc. Uzupełniająco poinformowała, że do Technikum Nr 13, można nie tylko przynosić
dary, ale również można je odbierać. W związku z powyższym zachęciła, do tego drugiego
punktu, po przeciwnej stronie Radzionkowa, żeby także odwiedzali go nasi goście.
Podziękowała ponadto za remont ulicy Artura i Nieznanego Żołnierza i jak dodała, nie jest
„plackowato” ale ładnie wykonany ten remont.
Pan Burmistrz informacyjnie przekazał, że na razie na remonty jeszcze mamy środki, dlatego
robimy to tak ładnie, na jesień może być gorzej, bo każdy metr jak wiadomo kosztuje.
Radna Pani Urszula Pluskota, do tego podziękowania, przekazanego przez Panią radną Anetę
Niedźwiecką dołączyła podziękowania dla Pań Dyrektor Przedszkoli, które jak mogły tak starały
się, robiąc
różne
plecaczki dla dzieci i to nie jest tak jak podkreśliła, że tylko Szkoły.
Przedszkola też pracują i pomagają.

Pan Przewodniczący dodał, że jeśli chodzi o te działania związane z Ukrainą, to oprócz
oczywiście indywidualnych działań, cennych działań naszych radnych, również chcą jako cała
Rada zaakcentować poparcie dla Ukrainy i to co Pan Burmistrz mówił, aktualnie trwa zbiórka
pieniędzy, która powoli jest finalizowana i chcą wesprzeć Kostopol, miasto partnerskie Dobrego
Miasta, ta pomoc również jest kierowana, w okolice Równego, Żytomierza.
Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
i podkreślił, że potrzeba nam spokoju, przemyślenia tego czasu, pewnego spojrzenia z boku,
na to co się dzieje i wyraził nadzieję, że Święta tam na Wschodzie, będą obchodzone w pokoju.
18.Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął XXXIX zdalną sesję Rady Miasta Radzionków w Urzędzie Miasta
Radzionków o godz. 13.05 dziękując radnym za udział.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
Protokołowała:
Ilona Lis- Inspektor
Biuro Rady Miasta
Nagranie audio – wideo z przebiegu sesji dostępne pod adresem https://radzionkow.sesja.pl/.

