
Porządek posiedzenia
Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Radlinie 
w dniu 24 maja 2021 r.   (godz. 7 30)          

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie raportu o stanie Miasta.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta. 

4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Radlina.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta. 

5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z  informacją 
o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2020 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Radlinie.            
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

7. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

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

9. 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.

10. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego.



Ref. Justyna Sobik, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych.

11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

12. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin
obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej oraz Głożyńskiej (MP21).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

13. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie 
drogi 3.KK na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

14. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w 
południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. 
Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem 
Śląskim (MP18).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji. 

15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 r.

16.Wolne głosy i  wnioski -  rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji  ds.  Społecznych
między posiedzeniami.
a) pisma dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz);
b)  pismo wraz  z  uchwałą  Urzędu Gminy Lyski  dot.  ograniczeń w zakresie  eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, z prośbą o poparcie;
c)  pismo  Rady  Miasta  Rybnika  wraz  z  uchwałą  w  sprawie  podjęcia  pilnych  działań
zmierzających do ratowania WSS nr 3 w Rybniku;
d) pismo mieszkańca dot.  zmiany uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art  3  ust  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalnościach  dot,
działalności statutowej;
e) pismo z prośbą o obniżenie podatku od gruntu i działalności handlowej;
f) pismo dot. budowy wiaduktu przy ul. Mariackiej;
g) pismo dot. przedstawienia realnego harmonogramu spłaty zadłużenia oraz wskazania jego
źródeł;
h) pismo dot. wydatków na reklamę w prasie, media itp.

17. Zamknięcie posiedzenia.


