
1 
 

Protokół nr XIII.N/2015 
z trzynastej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 3 sierpnia 2015r. 
w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu – radny Wiesław Wędzonka. 
 
Wiceprzewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołą-
czona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Magdalena Lasota, Dariusz Wójcik, Jerzy Zawod-
nik. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że sesja została zwo-
łana na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodaw-
cę porządkiem obrad. 
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie                    
(22 za). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7 – druk nr 98, 
     2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 –  
          oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. – druki nr: 99, 100.   
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał.  
 
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 98. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła wiceprezydent miasta – Anna Białkowska, 
która poprosiła jednocześnie o wpisanie w miejsce kropek w § 1 daty: „3 sierpnia 2015r.” 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że w Radomiu istnieje podobna firma, która zajmuje się 
sprawami wymienionymi w statucie. Zapytał, jak ma się istniejąca firma w stosunku do tego, 
co proponuje miasto? Czy są jakieś wzorce z innych miast w zakresie prowadzenia tego typu 
firm?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, dlaczego będzie to dla trzydziestu osób, a nie sześćdziesięciu 
czy piętnastu? Z jakich analiz wynika, że 30 to jest tyle, ile potrzeba? Przewidywana stawka 
odpłatności pokaże dla kogo jest to oferta. Jaka będzie struktura administracyjna? Jaki będzie 
budżet placówki w rozbiciu na strukturę administracyjną i koszty tej struktury plus świadczo-
ne usługi?  
 
Radna Anna Kwiecień zapytała, czy jest przygotowany biznesplan dotyczący dochodów z ty-
tułu odpłatności przez uczestników? Czym będzie różnił się od istniejącego domu seniora 
prowadzonego od wielu lat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Ile będzie rocznie kosz-
towało miasto utrzymanie tego domu i jaką odpłatność będą ponosili uczestnicy?  
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Radny Marek Szary zapytał, od jakiego dnia będzie utworzony ten dom? Jakie będą koszty?     
Zwrócił uwagę na to, że w uchwale określony jest wiek 60+, a na poprzedniej sesji była dys-
kusja o wieku 65+.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że propozycja jest bardzo cenna i  wychodzi naprzeciw  
dużemu zapotrzebowaniu. Należy zastanowić się nad rozszerzeniem tej formuły i skorzysta-
niem z domów kultury będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych. Placówki te już 
funkcjonują, mają swoje zaplecze, a często nie są wykorzystywane w pełni. Do tej pory senio-
rom poświęcano mało uwagi, a należałoby poświęcić jej coraz więcej.  
 
Radny Andrzej Łuczycki uważa, że program ten należy popierać. Na Ustroniu byłaby ponad 
setka osób zainteresowanych udziałem w tego typu zajęciach w domu dziennego pobytu „Se-
nior – WIGOR”. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” zaproponowała miastu przekazanie lokalu 
pod tego typu działalność i poprosili znanego radomskiego architekta o zrobienie wstępnego 
projektu lokalu pod tego typu placówkę. Okazało się, że zaproponowane przez spółdzielnie 
pomieszczenie spełniałoby oczekiwania i wymogi stawiane przez różne służby. Zapytał, czy 
prezydent przewiduje rozszerzenie tego typu działalności na inne dzielnice miasta? Czy jest 
szansa, aby na Ustroniu powstała taka placówka?  
 
Wiceprezydent Anna Białkowska udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Podkreśliła, że nie 
jest to firma, a ośrodek wsparcia dla osób starszych. Przyjęli program, że Radomska Karta Se-
niora będzie obowiązywała od 65. roku życia, a od 60. roku życia jest projekt rządowy. Określa 
on, że od 60. roku życia osoby niepracujące będą mogły należeć do ośrodka wsparcia. Mogą 
powstawać ośrodki 15- i 30-osobowe, ale nie mogą większe. Osiedle Ustronie jest starzeją-
cym się osiedlem i jest tam ewidentna potrzeba powołania domu dziennego pobytu. Są rów-
nież inne dzielnice, gdzie mieszkają dojrzali ludzie. Dlatego też wiceprezydent podjęła decy-
zję, że będzie to pierwszy w tym roku, ale z prawdziwego zdarzenia dom dziennego pobytu 
dla seniorów. Na razie jeden dom. W przyszłym roku będzie kolejny konkurs, więc ruszą z na-
stępnym konkursem. Uważa, że jest to optymalna i najlepsza wersja. Jedną trzecią kwoty, ale 
nie więcej niż 200 zł będzie płacił wojewoda, prezydent miasta Radomia i uczestnik tego pro-
gramu. Dom dziennego pobytu będzie się różnił od domu seniora tym, że będzie tak naprawdę 
działał osiem godzin dziennie. Będzie tam posiłek dla seniorów. Musimy się zająć seniorami. 
Do domu seniora, który znajduje się na pierwszym piętrze seniorom trudno się dostać. Trzeba 
zagospodarować seniorów i powołać do życia lokale, gdzie będą mieli łatwy wstęp.  
 
Dyrektor dps na ul. Ziętalów Grażyna Jakubczyk omówiła finansowanie i strukturę organiza-
cyjną.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek poinformowała, że odpłatność 
od października do końca roku pomijając koszty wyposażenia, bo wyposażenie jest jednora-
zowe, wynosi 927 zł na osobę. 200 zł otrzymamy od wojewody, a pozostałe koszty poniesie 
mieszkaniec i gmina podobnie jak w domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych. Pro-
jekt uchwały dotyczący tej odpłatności zostanie przygotowany na następną sesję.  
 
Radna Anna Kwiecień stwierdziła, że jest zaniepokojona koncepcją tego dziennego domu, bo 
będzie tam zatrudniony tylko jeden opiekun i jeden terapeuta. Należy się zastanowić dla kogo 
tak naprawdę to jest.  Idea jest taka, że dom ten jest kierowany do osób starszych wymagają-
cych pewnej opieki, które nie mogą pozostawać w domu same. Uważa, że ten dzienny dom jak 
wiele dziennych ośrodków często jest ukierunkowany na osoby z pewnymi niepełnosprawno-
ściami. Jeżeli tak, to jeden opiekun i jeden terapeuta to jest zdecydowanie za mało. Radna 
stwierdziła, że przykro jej jest, że pani prezydent po ośmiu miesiącach sprawowania swojej 
funkcji określiła, że dom seniora na ul. Sienkiewicza funkcjonujący prawie 50 lat nic nie robi. 
Jeżeli jest takie stwierdzenie, to ten dom seniora należy zlikwidować, a przecież jest on po-
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trzebny i to właśnie dla takich osób, które wymagają integracji przez dwie, trzy czy cztery 
godziny. Zdaniem radnej dom dzienny jest fantastycznym pomysłem, tylko uważa, że należy 
bardziej zastanowić się do kogo ta oferta ma trafić.  
 
Radny Leszek Pożyczka uważa, że jest to bardzo potrzebna placówka. Zapytał, jakie będą kry-
teria naboru do tej placówki?  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że bardzo dobrym pomysłem byłyby takie jednostki przy spół-
dzielniach mieszkaniowych. Czy jest taka możliwość?  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że na ul. Czachowskiego od wielu miesięcy istnieje 
podobna instytucja, która za darmo organizuje wycieczki, muzykoterapię, posiłki i o tym też 
trzeba powiedzieć. Należy przyjąć tę uchwałę, a za chwilę domagać się szerszego spojrzenia 
na tę sprawę.  
 
Radny Marek Szary poruszył sprawę finansowania. Jeżeli będzie mniej chętnych niż 30, to 
wzrośnie koszt utrzymania jednej osoby. Jaka jest zasada tego finansowania?  
 
Wiceprezydent Anna Białkowska poinformowała, że klub seniora zatrudniał tylko jednego 
opiekuna i nie powiedziała, że klub seniora nic nie robi, tylko widziałaby inaczej jego działanie. 
Uważa, że będzie odpowiednia ilość obsługi na 30 osób. Można by pewnie zagospodarować 
jakieś kluby osiedlowe, ale kluby osiedlowe lub inne lokale zgłaszane przez spółdzielnie mu-
szą mieć odpowiednią ilość pomieszczeń i muszą spełniać odpowiednie warunki. Obiecała, że 
jeśli będą takie projekty i konkursy ogłaszane w kolejnych latach, to będą takie domy otwie-
rać. Wiceprezydent poinformowała, że seniorzy wypełniali ankiety i wpłynęło około dwustu 
zgłoszeń. Mimo kosztów, będą chętni.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr 161/2015 
w  sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.  
 
 
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 99, 100. 
Uzasadnienie do obydwóch projektów uchwał przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szla-
chetka.  
 
- druk nr 99. 
Prezes Wodociągów Miejskich Leszek Trzeciak omówił funkcjonowanie programu „LIFE”.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, czy jest szansa pozyskania spuszczanej do kolektora wody z Ida-
lina? Między ulicą Potkańskiego a ulicą Energetyków można by pozyskać teren niecki i wybu-
dować piękny zbiornik wodny.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że długo czekali aby poza gospodarką wodno - kanaliza-
cyjną Wodociągi zajęły się innymi sprawami, a więc wodami powierzchniowymi miasta Rado-
mia. Myśli, że te 7 mln zł to początek i może uda się pozyskać kolejne środki.  
 
Radny Andrzej Kosztowniak zapytał, jak wygląda sytuacja powiązania dwóch projektów: bu-
dowy bulwarów z projektem renaturalizacji rzeki w obszarze parku kulturowego Piotrówka? 
Jak wygląda sytuacja oddania tych bulwarów? Radny podkreślił, że wielkim błędem było wy-
rzucenie pana wiceprezesa Michalskiego, który był autorem i sukcesorem tego projektu. Źle 
się stało, że człowiek, który pozyskał pierwsze dla miasta pieniądze z Unii Europejskiej został 
pożegnany.  
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Radny Ryszard Fałek zapytał, czy sam Zalew Borki może coś zyskać przy tej okazji i w jakim 
zakresie? Jakie były wykonania wiceprezesa Michalskiego? 
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak stwierdził, że projekt dotyczący bulwarów był ogła-
szany i rozstrzygany na koniec przed samymi wyborami w sposób niedopracowany. Decyzja               
o przecięciu ogrodu działkowego dokładnie przez sam środek pozostawiając po jednej stronie 
6 ogródków działkowych, a po drugiej 14 nie mogła się zakończyć dobrze. Działkowcy to gru-
pa, która w każdym ogrodzie trzyma się razem i nie pozwala sobie na tak daleko idące inge-
rencje. Na szczęście i temu problemowi udało się zaradzić. Trzeba będzie wykupić cały ogród, 
żeby móc zrealizować sztandarową inwestycję pana prezydenta Kosztowniaka, która do koń-
ca nie była dobrze wykonana od samego początku. Gdy koparka była przed ogrodem działko-
wym nagle okazało się, że trzeba poprowadzić trochę więcej wykupów. Jeżeli chodzi o Wodo-
ciągi, to powołuje i odwołuje członków zarządu rada nadzorcza, a nie prezydent. Wodociągi to 
nie tylko projekt „LIFE”, to również inne duże i ważne projekty. Wiceprezydent wierzy, że od-
powiednio wzmocniona spółka będzie je realizować z jeszcze lepszym wynikiem niż dotych-
czas.  
 
Wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski stwierdził, że nie chcą nikomu odbierać pracy, którą 
wykonał na rzecz programu „LIFE”. Faktem jest, że projekt ten jest w dalszym ciągu procedo-
wany. Cały czas o niego walczymy i nie walczy o niego wiceprezes, tylko walczy obecna ekipa. 
Dzisiaj na etapie negocjacji zakończonych z Komisją Europejską musimy dodatkowo negocjo-
wać z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 162/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 - 2029.  
 
Radny Andrzej Kosztowniak jako przewodniczący Komisji Rozwoju chciałby pozyskać materia-
ły dotyczące negocjacji z Komisją Europejską, bo wedle jego oceny ta wiedza jest skrajnie 
inna. Obecne władze niczego nie negocjowały, więc chciałby dotrzeć do protokołu z negocjacji 
urzędu miejskiego z Komisją Europejską.  
 
- druk nr 100.  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 163/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął XIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.45.  
  
 

      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
               Wiesław Wędzonka 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan    …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


