
Porządek posiedzenia
Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Radlinie 
w dniu 22 lutego 2021 r.   (godz. 7 30)          

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

4. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

5. Omówienie regulaminu budżetu obywatelskiego.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta. 

6. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie górnych  stawek  opłat
ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych. 
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady Miejskiej  w sprawie zwolnienia  z  opłaty  za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży w roku 2021.
Ref.  Justyna  Sobik,  Kierownik  Referatu  Działalności  Gospodarczej  i  Spraw
Mieszkaniowych. 

8. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie szczegółowych  zasad
udzielania  ulg  w  spłacie  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,
przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin .

9. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie zmian w budżecie Miasta
Radlin 2021 rok.
Ref. Waldemar Machnik,  Skarbnik Miasta Radlin.

10. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej
prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034.  
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie  wystąpienia z apelem do
Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/
36/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze  województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Ref. Ewa Szulik, Przewodnicząca Komisji ds. społecznych.

12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej.

13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 25 stycznia 2021 r.



14.Wolne głosy i  wnioski -  rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji  ds.  Społecznych
między posiedzeniami.

• Inicjatywa  uchwałodawcza  grupy  Radnych  dotycząca  zmian  w  uchwale  w  sprawie
określenia  wysokości  stawek  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  dla  budynków
mieszkalnych lub ich części w zabudowy innej niż wielorodzinna w których zastosowano
wyłącznie ekologiczne źródła ciepła,

• Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale
budżetowej na 2021 rok Miasta Radlin,

• Uchwała RIO w sprawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta
Radlin wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,

• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały nr
S.0007.092.2020, w sprawie rozpatrzenia petycji,

• Rozstrzygnięcie  nadzorcze  w  sprawie  stwierdzenia nieważności  uchwały  nr
S.0007.092.2020,w sprawie rozpatrzenia petycji,

• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały nr
S.0007.001.2021, w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”,

• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały nr
S.0007.015.2021, w sprawie przekazania petycji według właściwości,

• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności uchwały nr
S.0007.016.2021, w sprawie rozpatrzenia petycji,

• Wniosek o dotację celową dot. otwarcia przedszkola w Radlinie od mieszkanki Rybnika,
• Wniosek o dotację celową dot. otwarcia żłobka w Radlinie od mieszkanki Rybnika,
• Petycja  wraz  z  zawiadomieniem o sposobie załatwienia  petycji  (list  otwarty)  w sprawie

dotyczącą masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw pandemią koronawirusa,
• Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli – Wydział Edukacji i Spraw

Społecznych w Radlinie.
• Uchwała Rady Gminy Gorzyce, z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z apelem

do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr
V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

• Wniosek  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  15.02.2021r.  dotyczący  zabezpieczenia  środków
finansowych w budżecie na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w starej części
Szkoły Podstawowej nr 1.

15. Zamknięcie posiedzenia.


