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P R O T O K Ó Ł   N R XIV/2015 
z czternastej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik. 
 
Przewodniczący 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.   
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Marka Szarego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę 
na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (25 za). 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 114 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2015 – 2029. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) w punkcie 
7.2.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 115 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015r.  
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) w punkcie 
7.2.  
 
- Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w dniu dzisiejszym radni 
otrzymali płytę ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2015r.   
Jeśli taka jest wola radnych, to zostanie ono wprowadzone do porządku obrad dzisiejszej sesji, 
jeżeli nie, będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.  
 
Radni stwierdzili, że sprawozdanie powinno być rozpatrywane na następnej sesji.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 116 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek 
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, 
wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mie-
ście Radom. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) w punkcie 
7.14.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 117 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 
technicznej na terenie miasta Radomia. 
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, że w materiałach na sesję radni otrzymali zaproszenie od 
prezydenta Radosława Witkowskiego na spotkanie, na którym ma być dyskutowana sprawa 
analizy finansowej dotyczącej opłaty adiacenckiej. W związku z tym radny na dzisiejszym spo-
tkaniu klubu radnych PiS ustalił, że do czasu tego spotkania wycofają projekt złożony przez 
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klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem okazuje się, że jeszcze przed tą dyskusją 
swój projekt składa pan prezydent Radosław Witkowski. Czy prezydent nie uważa, że najpierw 
warto odbyć to spotkanie, omówić wszystkie kwestie, poznać wszystkie szczegóły, a dopiero 
później głosować nad konkretnym projektem uchwały? Radny deklaruje w imieniu klubu rad-
nych Prawo i Sprawiedliwość, że do czasu tego spotkania projekt swój wycofują, bo chcą po-
znać wszystkie szczegóły.  
 
Radny Jerzy Zawodnik przypomniał, że informację na temat zaproszenia na spotkanie doty-
czącego opłaty adiacenckiej otrzymali przed posiedzeniem prezydium Rady Miejskiej, gdzie 
uchwały o opłatach adiacenckich klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość jeszcze nie było. Do-
kładnie na tym prezydium uchwała ta została dopisana. Była możliwość, aby tej uchwały nie 
wprowadzać do porządku, tylko poczekać na spotkanie z prezydentem. Nie skorzystano z ta-
kiej możliwości, dlatego prezydent w ramach swoich kompetencji obliczył ile aktualnie może 
wynosić ta opłata i dlatego ten projekt uchwały znajduje się na dzisiejszej sesji. W imieniu 
klubu radnych Platformy Obywatelskiej prosi, że jeżeli jest projekt prezydenta, który daje ko-
rzystniejsze warunki dla mieszkańców Radomia, aby projekt klubu radnych Prawa i Sprawie-
dliwości został zdjęty z porządku obrad.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że deklarowali zaproszenie na spotka-
nie z prezydentem, aby omówić tą sprawę, ale ktoś „nie wytrzymał ciśnienia” i radni złożyli 
swoją uchwałę, stąd po pełnej analizie są gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców i prezydent wspólnie z kolegium złożyli dalej idącą uchwałę, która pozwala już dziś roz-
strzygnąć tą kwestię. Zadeklarował, że nie wycofuje uchwały prezydenta.  
 
Radny Jakub Kowalski prosi, aby nie używać sformułowań typu, że „ktoś nie wytrzymał ciśnie-
nia”, bo projekt uchwały został złożony na pewno na kilka dni przed prezydium. Został on zło-
żony przez radnego zgodnie z Regulaminem Obrad Rady Miejskiej. Tego samego dnia z uwagi 
na remont sekretariatu prezydenta w Biurze Obsługi Mieszkańców zostawił pismo, w którym 
poprosił o przygotowanie radnym pisemnej analizy dotyczącej kwestii skutków finansowych 
jakie dla budżetu miasta może przynieść zmiana stawki opłaty adiacenckiej. Sam radny nie 
może podejmować decyzji o tym, żeby wycofać projekt uchwały, który jest składany w imieniu 
klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Prosi o odbycie dyskusji, na którą zapraszał pan prezy-
dent Witkowski, a później powrócić do sprawy nie traktując jej politycznie. Prosi prezydenta, 
aby do czasu tego spotkania wycofał projekt uchwały, radny w imieniu klubu radnych Prawa     
i Sprawiedliwości wycofa projekt przez nich złożony, a wtedy może powrócą z jednym spój-
nym stanowiskiem na sesję, aby mieszkańcy nie mieli przekonania, że chodzi o polityczną 
przepychankę.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak stwierdził, że dziś są do tego przygotowani i uważają, 
że powinna się odbyć dyskusja w szerszym gronie. Zdejmowanie dziś tego projektu z porząd-
ku obrad tak naprawdę odwlecze tylko decyzję, a co za tym idzie, odbije się również na portfe-
lach mieszkańców. Uważa, że należy o tym dyskutować dzisiaj.  
 
Radny Jan Pszczoła przypomniał, że pierwszy był inicjatorem obniżenia opłaty adiacenckiej pół 
roku temu.  
 
Radny Dariusz Chłopicki poprosił, aby dać mieszkańcom jakiś luksus.  
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 21radnych, 0 było prze-
ciw, 2 wstrzymało się od głosowania. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku 
obrad w punkcie 7.15.  
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- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 118 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy 
dzierżawy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą             
w Radomiu. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (23 za) w punkcie 
7.16.  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XII. i XIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
    na rynku pracy. 
6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia – druk nr 101. 
     2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015– 2029  
          oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  na 2015r.–druki nr: 103, 104, 114, 115, 
     3) emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia – druk nr 106, 
     4) udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc  
          inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojo- 
          wych – druk nr 105, 
     5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior –  
          WIGOR” – druk nr 111, 
     6) zmiany Uchwały Nr 421/2004 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi  
          Pomocy Społecznej w Radomiu – druk nr 110,  
     7) nadania statutów placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego  
          – druk nr 102, 
     8) zmiany podziału środków z PFRON na realizację zadań przez powiat z zakresu rehabilita- 
          cji zawodowej i społecznej w 2015r. – druk nr 108,  
     9) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody – druk nr 107, 
   10) nadania nazwy ulicy i placu – druk nr 73, 
   11) podziału stałych obwodów głosowania na terenie miasta Radomia – druk nr 109, 
   12) powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora  
          w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr T. Chałubińskiego – druk nr 112, 
   13) ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomo- 
          ści spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta  
          Radomia – druk nr 113, 
   14) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojaz- 
          dów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej  
          oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom- druk nr 116, 
  15) ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości  
         nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie  
         miasta Radomia – druk nr 117, 
  16) zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy dzierżawy pomiędzy Gminą  
         Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu – druk nr 118. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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1. Przyjęcie protokołów z XII. i XIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że protokoły były wyłożone do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z XII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 czerwca 2015r. został 
przyjęty jednogłośnie (25 za). 
 
Protokół z XIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 sierp-
nia 2015r. został przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nikt nie zgłosił woli zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.  
 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na XII. (12.)sesji żaden radny 
nie złożył interpelacji.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni: 
-  Ryszard Fałek – 3 szt., 
- Dariusz Wójcik – 1 szt. 
 W dniu dzisiejszym interpelacji nie złożył żaden radny.  
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Ryszard Fałek złożył wniosek            
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach: 
- wycięcia dwóch drzew na ul. Zielonej, 
- wykonania ekspertyzy prawnej. 
Radny Ryszard Fałek nie zabrał głosu w sprawie złożonych przez siebie interpelacji.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radna Anna Kwiecień – opinia rady społecznej w sprawie odwołania dyrektora szpitala – 
radna zapytała prezydenta, czy wie kto jest organem tworzącym dla szpitala? Prezydent za-
pewne wie, że miasto Radom. Rada społeczna ma kompetencje zapisane w ustawie, a do jed-
nej z nich należy opinia o powołaniu i odwołaniu dyrektora. Zapytała, dlaczego nie odbyło się 
posiedzenie rady Społecznej szpitala w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie dyrekto-
ra Pawluczyka? Nie było nagłej i gwałtownej sytuacji, która mogłaby przeszkodzić w jej zwo-
łaniu. Radna obawia się, że prezydentowi podsunięto dokument bez przeprowadzenia sto-
sownej procedury. Czy to brak wiedzy osób, które przygotowywały taki dokument? Nie zosta-
ła zrealizowana zasada, która ma swoje umocowanie w ustawie. Radna chciałaby na to pyta-
nie otrzymać odpowiedź pisemną. Co takiego się stało, że nie zwołano rady społecznej żeby 
zaopiniować wniosek o odwołanie pana dyrektora?  
- budowa oddziału rehabilitacji – czy jest już umowa podpisana ze szpitalem na przekazanie 
środków do szpitala i czy te środki już zostały przekazane? Tylko ta umowa pozwala szpita-
lowi rozpocząć procedurę przetargową. Radna omówiła jak wygląda i ile trwa procedura prze-
targowa. Prosi prezydenta o to, aby osobiście zainteresował się tą sprawą.  
- restrukturyzacja szpitala – radna zadeklarowała, że pytania w tej sprawie złoży dzisiaj na 
piśmie w formie interpelacji. Planowana restrukturyzacja budzi w szpitalu wiele emocji. Chcia-
łaby otrzymać odpowiedź na nią w ciągu siedmiu dni od dnia dzisiejszego. Radna stwierdziła, 
że zarzuca się dyrektorowi Andrzejowi Pawluczykowi, że nie restrukturyzował szpitala. Szpi-
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tal był restrukturyzowany przez 8 lat. Chce wiedzieć jakie inne formy restrukturyzacji są pla-
nowane? 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że na sali są mieszkańcy, którzy chcieli zabrać 
głos, więc zostaną w tej chwili dopuszczeni do głosu. 
 
2. Pani Iwona Sempruch przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Garbarskiej 46/52 
przedstawiła sytuację mieszkańców tego bloku. Mieszkańcy starają się o wymianę dachu. 
Przedstawiła z jakimi problemami w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami związanymi                
z wymianą tego dachu borykają się mieszkańcy. Poruszyła również sprawę utrzymania zieleni 
wokół bloku.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak przedstawił jak wygląda sytuacja nieruchomości przy 
ul. Garbarskiej 46/52. Wspólnoty, które mają działkę tylko pod swoim budynkiem mają ogrom-
ne problemy z przeprowadzeniem każdej inwestycji. Aby zażegnać problem z pozwoleniem na 
budowę, które ma wydać architektura wspólnocie został przedstawiony projekt wydzielenia 
działki o powierzchni 725 m2 wokół budynku. Miasto zaproponowało wspólnocie dzierżawę tej 
działki na okres trzech lat. Jest to standardowa procedura w żaden sposób nie odbiegająca od 
procedur w innych przypadkach. Zarząd wspólnoty nie chciał się na to zgodzić, więc pochylili 
się jeszcze raz nad tym problemem i wydzielili mniejszą działkę, minimalną jaką można okre-
ślić do tej inwestycji. Gmina jest mniejszościowym udziałowcem w tym budynku. Wiceprezy-
dent zadeklarował chęć współpracy, ale mieszkańcy muszą wykazać się prawem do dyspono-
wania nieruchomością, nad którą ma wystawać projektowany dach. Dopóki nie będą mogli 
wykazać się takim prawem, to Wydział Architektury nie będzie mógł wydać pozwolenia na 
budowę. Wiceprezydent zadeklarował, że przyjedzie do mieszkańców i popatrzą jak to wyglą-
da w terenie, ale na minimalną opaskę wokół budynku mieszkańcy muszą mieć trwały doku-
ment. Musi to być umowa dzierżawy bądź akt własności.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił, aby mieszkańcy umówili się na spotkanie z prezy-
dentem.  
 
3. Radny Mirosław Rejczak – przebudowa stacji kolejowej Radom – przebudowa trwa. Ma ona 
kosztować 100 mln zł. Przebudowa ta jest uciążliwa dla mieszkańców. Teraz okazuje się, że 
mieszkańcy jeszcze muszą poczekać, aby móc swobodnie przejść z jednej części miasta na 
drugą. Zastanawia się jak miasto mogło przyjąć taki projekt, który zablokował na ponad pół 
roku dojście do dworca kolejowego. Kilka lat temu remont dworca wraz z otoczeniem trwał 
dwa lata. Radny przypomniał, że przed wojną w ciągu dwudziestu miesięcy wybudowano no-
wą kolej z Radomia przez Warkę do Warszawy. W przekonaniu radnego można tu było zrobić 
nowe przejście. Zwrócił się do prezydenta, aby wkroczył w tę sprawę i zapewnił mieszkańców, 
że wszystkie te błędy zostaną usunięte jak najszybciej. 
- lecznictwo onkologiczne – rok temu został uruchomiony szpital onkologiczny, zatrudniał wie-
le osób, pacjenci się leczyli i nagle po kilku miesiącach okazało się, że szpital ten nie może 
funkcjonować, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził zgody na płacenie za mieszkańców 
miasta Radomia i okolic. Radny uważa, że należy wyjaśnić co będzie dalej w tej sytuacji. Czte-
ry lata temu ówczesna minister zdrowia powiedziała, że wybuduje centrum onkologiczne                
w Radomiu za 500 mln zł. Niestety nie wybudowała. Dlaczego ludzie chorzy na nowotwory są 
pozbawieni tak potrzebnej opieki lekarskiej?  
 
4. Radny Kazimierz Woźniak – obrót nieruchomościami – od wielu lat ma zastrzeżenia do obro-
tu nieruchomościami. Poruszył sprawę wniosku 72/2012 gdzie dochodzi do zamiany działek 
pomiędzy Gminą Miasta Radomia i RTBS „Administrator”. W wyniku tej zamiany gmina dostaje 
dwa fragmenty terenu, a spółka teren budowlany przy ul. Radomskiego oraz działkę wydzie-
loną ze szkoły przy ul. Sowińskiego. W uzasadnieniu tego wniosku podano, że ta działka jest 
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potrzebna „Administratorowi” na cele biurowe. Radny wtedy nie był zwolennikiem tego wnio-
sku, ale może faktycznie „Administrator” będzie chciał sobie wybudować nowy biurowiec. 
Obecnie prowadzona jest tam jakaś inwestycja i radny myślał, że to „Administrator” buduje 
ten biurowiec. Okazuje się, że jest tam budowany budynek handlowy firmy „Aldik”. Okazało 
się, że RTBS „Administrator” w ciągu niecałego roku po dokonanej zamianie sprzedał ten te-
ren. Zastanawia się jak MZDiK uzgodnił wjazdy i wyjazdy z tego obiektu handlowego. Radny 
poprosił o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie, bo jest to sprawa bardzo dziwna. 
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zadeklarował, że temat ten zostanie głęboko zbadany 
i odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. W imieniu prezydenta prosi, aby radny na 
następnej sesji po udzieleniu odpowiedzi ją odczytał.  
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- opinii w sprawie odwołania dyr. Pawluczyka, 
- budowy oddziału rehabilitacyjnego, 
- restrukturyzacji szpitala.  
 
Radna Anna Kwiecień poinformowała, że w 2010r. szpital z NFZ miał dochody na poziomie 
131 mln zł, a dzisiaj ma na poziomie 117 mln zł. Przez te 5 lat tylko w obszarze lecznictwa 
zamkniętego spadają dochody. I jest to pierwszy element, który decyduje o trudnościach jakie 
mają wszystkie szpitale na Mazowszu. Drugą sprawą jest to, że wyrok NSA dotyczy kwestii 
czy prezydent musi się posiłkować opinią w sytuacji, kiedy organem tworzącym jest tylko 
urząd. Nie musi, ale jeśli jest rada społeczna, a organem tworzącym jest miasto Radom                      
i przedstawicielami w kwestiach zarządzania szpitalem jest nie tylko prezydent, to wtedy ta 
opinia jest konieczna. Po co właściwie jest rada społeczna, skoro pani prezydent uważa, że to, 
co gwarantuje ustawa, nie powinno być realizowane? Opinia może być pozytywna, może być 
negatywna, ale powinna być, bo to gwarantuje ustawa. Jeżeli chodzi o raport NIK, to dyrektor 
złożył odwołanie, które w pełni zostało uznane. W 2010r. raport ten był niepełny, ponieważ 
firma kazała zwalniać biały personel, a szczegóły tego są zapisane w warunkach realizacji 
świadczeń zdrowotnych i o tym decyduje NFZ. Warunki te mówią ile personelu w jakich 
świadczeniach musi być zatrudnione i w jakim czasie. Jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia                 
w administracji, to od pięciu lat nie wzrosło. Natomiast w odniesieniu do personelu białego 
były działania restrukturyzacyjne typu: likwidacja stanowisk zastępców przy ogromnym nie-
zadowoleniu personelu, od kilku lat nie przedłuża się umów, a jeśli jest ktoś zatrudniany, to             
z tego tytułu, że narzuca to Narodowy Fundusz Zdrowia.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka jest zbulwersowany całą tą dyskusją. 
Rozumie, że jest kampania wyborcza, że radna startuje na posła, że startuje z piątego miejsca, 
że szuka tematu, który będzie głośny. Obecni ludzie patrzą na to inaczej i wcale nie chcą 
krzywdy dla tego szpitala, ale fakty są jakie są. Jeżeli jeszcze pięć lat temu w tym szpitalu 
było około 1100 osób, a po pięciu latach jest 1600 osób, to coś się dzieje. Rzeczywiście Naro-
dowy Fundusz Zdrowia podnosi wymagania dla placówek służby zdrowia, ale tak było zawsze. 
Opieranie swojej kampanii wyborczej na konflikcie personalnym i obronie jednego dyrektora              
i robienie z tego problem dla całego miasta, to myśli, że radna powinna przemyśleć swoje wy-
powiedzi, bo wcale one dobrej atmosfery wokół szpital nie robią. Wiceprzewodniczący uważa, 
że warto dyskutować, ale nie na sesji. Po to jest komisja, po to są spotkania rady społecznej, 
aby tam dyskutować. 
 
Radny Andrzej Kosztowniak stwierdził, że radni nie znają żadnej strategii dotyczącej radom-
skiej służby zdrowia. Zapytał, kiedy ją poznają i jak będzie wyglądała? Radny uważa, że należy 
się zastanowić nad możliwością wsparcia szpitala.  
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Wiceprezydent miasta Anna Białkowska stwierdziła, że mieszanie Radomskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego do wyborów, to nie jest dobra rzecz. Chce działać zgodnie z misją radomskiego 
szpitala zapisaną w statucie: „Nasza troska, kompetencje, serdeczność, to twoje zdrowie”, 
chce działać na rzecz pacjenta tego szpitala.  
 
 
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej 
sytuacji na rynku pracy. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Marek Szary poprosił, aby na jego pytanie odpowiedź została udzielona na piśmie. Po-
nieważ zmniejsza się stopa bezrobocia, to radny chciałby się dowiedzieć, ilu bezrobotnych, 
którzy wyrejestrowują się z Powiatowego Urzędu Pracy podejmuje zatrudnienie i czy podej-
mują to zatrudnienie w firmach radomskich?  
 
 
6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 7.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 101.  
Radny Jakub Kowalski przypomniał co w kwestii nadawania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Radomia działo się od 2012r. W 2012r. Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę do-
tyczącą wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rado-
mia. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie nowej uchwały, 
otrzymali informację to tym, że aby te wnioski mogły być rozpatrywane, należy je ponownie 
zgłosić zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi przyznawania tego tytułu. Zgodnie  
z nowymi zasadami do Komisji Kultury wpłynęły trzy wnioski, które rozpatrywane były pod-
czas posiedzenia komisji w dniu 9 maja 2013r. Do komisji w sposób prawidłowy wpłynęły trzy 
wnioski o nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia dotyczące osób: pana Sta-
nisława Banaszkiewicza, Józefa Grzecznarowskiego – byłego prezydenta miasta Radomia oraz 
Ojcia Huberta Czumy. Komisja w maju 2013r. przeprowadziła dyskusję nad każdym z tych 
wniosków. Pierwszy był dyskutowany wniosek o nadanie tego tytułu panu Stanisławowi Ba-
naszkiewiczowi i ten wniosek został przyjęty jednogłośnie bez żadnej dyskusji, ośmiu radnych 
opowiedziało się za. Drugi wniosek to wniosek o nadanie tytułu Józefowi Grzecznarowskiemu. 
Radny zasięgnął opinii historyków i nie było negatywnych stwierdzeń co do osoby pana Józe-
fa Grzecznarowskiego w zakresie działalności dla miasta Radomia. W trakcie dyskusji nad 
wnioskiem głos zabrał radny Jerzy Zawodnik i jego opinia mocno zmieniła dyskusję i opinię 
radnych. Radny Jerzy Zawodnik poinformował, że bardzo negatywnie odnosi się do tej kandy-
datury twierdząc, że Józef Grzecznarowski mocno wpisał się w powojenne losy jego rodziny               
i z tego powodu z pełną świadomością zagłosuje przeciwko. Wtedy uruchomiła się dyskusja 
radnych, która skończyła się tym, że za pozytywną opinią w tej sprawie było zero głosów, 
trzech radnych było przeciw, czterech radnych wstrzymało się od głosu i wniosek ten nie 
przeszedł, został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury. Trzeci wniosek to wniosek 
o nadanie tytułu Ojcu Hubertowi Czumie. Wniosek ten został przegłosowany pozytywnie, sze-
ściu radnych było za, zero było przeciw. Komisja wystąpiła również z wnioskiem do przewod-
niczącego Rady Miejskiej o to, aby tuż po nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ra-
domia panu prof. Stanisławowi Banaszkiewiczowi, po okresie upłynięcia dwóch lat, zgodnie               
z regulaminem przyznawania tego tytułu, nadać ten tytuł Ojcu Hubertowi Czumie. Minął ten 
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okres dwóch lat. Opinia Komisji Kultury jest cały czas pozytywna. Zobowiązanie Komisji Kultu-
ry poprzedniej kadencji jest ważne i wiążące dla radnych i w związku z tym w imieniu Komisji 
Kultury radny przygotował projekt uchwały pod którym się podpisał w imieniu Komisji Kultury 
i przewodniczący rady Dariusz Wójcik w ramach rady. Żeby można było na nowo rozpocząć 
dyskusję na temat nadania Honorowego Obywatelstwa panu Józefowi Grzecznarowskiemu, 
należy ponownie, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. 
Wniosek złożony wcześniej do rady miejskiej został zaopiniowany negatywnie. Dzisiaj nie 
można rozpatrywać wniosku, który przed dwoma laty został zaopiniowany negatywnie. Rada 
miejska może rozpatrzeć tylko te wnioski, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ko-
misję Kultury. Pierwszy wniosek został rozpatrzony dwa lata temu nadając tytuł Honorowego 
Obywatela panu prof. Stanisławowi Banaszkiewiczowi, dzisiaj drugi pozytywnie zaopiniowany 
wniosek dla Ojca Huberta Czumy. Jeżeli rada miałaby rozpatrywać kwestię Honorowego Oby-
watelstwa dla pana Józefa Grzecznarowskiego, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku do 
rady miejskiej w tej sprawie. W imieniu Komisji Kultury prosi o pozytywne przegłosowanie 
wniosku i zgodnie z opinią komisji przyznać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia 
Ojcu Hubertowi Czumie.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił, aby nie zestawiać ze sobą tych dwóch postaci.  
 
Radny Kazimierz Woźniak ma pretensje o to, że temat ten nie był nagłośniony. Skąd miesz-
kańcy mają wiedzieć, że jest jakiś termin, że mogli zbierać podpisy i składać takie wnioski? 
Jako radny nie wiedział, że sprawa ta jest procedowana. Nie ma tu otwartości przy procedo-
waniu. Jeżeli chodzi o pana Józefa Grzecznarowskiego, to w odczuciu radnego jest to osoba 
tak bardzo zasłużona dla Radomia, tak dużo zrobiła w dziedzinie gospodarki, że wypadałoby, 
aby wreszcie doczekała się takiego drobnego historycznego uhonorowania.  
 
Radny Jakub Kowalski przypomniał, ż e w maju 2013r., gdy wnioski były opiniowane, przez 
Radom przetaczała się dyskusja również medialna. O posiedzeniu komisji informacja była po-
dawana w sposób zwyczajowo przyjęty od lat poprzez ogłoszenie na stronie internetowej. 
Zawsze są wysyłane zaproszenia dla mediów i media informowały o tym posiedzeniu. Na li-
ście obecności są podpisy dziennikarzy, a grupę radnych, która wnioskowała o nadanie tytułu 
panu Józefowi Grzecznarowskiemu reprezentowało dwóch radnych: Piotr Szprendałowicz                    
i Zenon Krawczyk. Nie ma żadnych innych instrumentów informowania. Na przyszłość, jeżeli 
będą na to środki, będą ewentualnie wykupowali ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Kultury. 
Gdy będą rozpatrywane kolejne wnioski, radny postara się, aby było to jak najbardziej nagło-
śnione i mogło dotrzeć do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych. Przypomniał jak wy-
glądało procedowanie nad wnioskami.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik przypomniał, że jest to dyskusja nad nadaniem Honorowego 
Obywatelstwa dla Ojca Huberta Czumy, a nie nad procedurą wyłaniania kandydatów i prosi, 
aby to uszanować.  
 
Radny Jan Pszczoła zadeklarował, że jeszcze dzisiaj złoży wniosek z dwoma podpisami: pana 
Pszczoły i pana Woźniaka dotyczący docenienia pana Józefa Grzecznarowskiego.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że dzisiaj jest dobry dzień do nadania tego tytuł ks. Huber-
towi Czumie, bo dzisiaj jest kolejna rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Ojciec Czuma bar-
dzo się włączył w przemiany. Radny przypomniał na czym polegała działalność Ojca Czumy. 
Radny uważa, że radni powinni zagłosować za nadaniem Honorowego Obywatelstwa Ojcu 
Hubertowi Czumie.  
 
Radny Marek Szary przybliżył sylwetkę Ojca Czumy. Uważa, że tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta przydziela się nie za to, że ktoś coś zrobił dla Radomia, bo w ten sposób należałoby 
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uhonorować wszystkich prezydentów, bo każdy z nich coś zrobił dla Radomia. Tytuł ten rada 
przydziela tym osobom, z których działalnością i wartościami się identyfikuje. Ojciec Hubert 
Czuma kierował się wartościami, pod którymi radny podpisuje się obydwoma rękoma i dlatego                 
z dumą będzie głosował za udzieleniem mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 164/2015 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że uchwała została przyjęta jedno-
głośnie, co świadczy o dojrzałości politycznej radnych.  
 
 
Ad. 7.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 103, 104, 114, 115. 
 
- druk nr 103. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących) podjęła 

Uchwałę nr 165/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych PiS ogłosił 50 minut przerwy do 
godz. 12.00.  
 
 
- druk nr 104.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki, które wyda-
ły opinie pozytywne, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Sportu i Turystki oraz Ko-
misji Edukacji, które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 166/2015 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.  
 
 
- druk nr 114. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 167/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029. 
 
 
- druk nr 115. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła  
Uchwałę nr 168/2015 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.  
 
 
Ad. 7.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 106. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że radni klubu Prawo i Sprawiedliwość nie będą popierali 
tego projektu chcąc w ten sposób pokazać hipokryzję kampanii wyborczej. Hipokryzję i obłu-
dę, która towarzyszy temu wszystkiemu, co jest w trakcie kampanii wyborczej mówione przez 
różnych polityków. Polityk, który jeszcze pół roku temu straszył radomian tym, że jesteśmy na 
skraju bankructwa, a prezydent Kosztowniak w sposób niebotyczny zadłużył Radom, przycho-
dzi bardzo szybko na sesję rady miejskiej z projektem uchwały, który w dalszym ciągu konty-
nuuje politykę zadłużania miasta Radomia.  
 
Radna Magdalena Lasota poprosiła o przedstawienie danych za lata 2007 – 2014 odnośnie 
polityki budżetowej w tych latach. Przypomniała dyskusję z 2009 roku, kiedy chodziło o wye-
mitowanie obligacji komunalnych na kwotę 160 mln zł, co zwiększało zadłużenie Radomia do 
250 mln zł. Zapytała, czy prezydent jest w stanie przedstawić dane dotyczących transz                   
w jakich spłacane były te obligacje, na jaki cel były przeznaczone i jakie pożyczki i kredyty 
były udzielone w tych latach i na jaki cel?  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę budowy hali widowiskowo – sportowej i straty szpi-
tala na ul. Tochtermana. Stwierdził, że trzeba bardzo rozważnie planować przyszłość. Nie 
można się nadmiernie zadłużyć, bo są jeszcze inne inwestycje, które należałoby uruchomić.              
W przekonaniu radnego bez perspektywy na najbliższe lata nie powinno się robić takich po-
ciągnięć.  
 
Radna Anna Kwiecień poruszyła sprawę rozłożenia wykupu obligacji. Niepokoi, że wykup bę-
dzie dociążał dopiero kolejne kadencje. Dlaczego jest to tak rozłożone, a nie w sposób równo-
mierny? Czy jest to sprawiedliwe dla kolejnych pokoleń i rządzących?  
 
Radny Andrzej Kosztowniak stwierdził, że zaciągane są zobowiązania, bo wynikają one                       
z pewnych zobowiązań, które są podjęte nie tylko przez nasz samorząd i to jest nieuniknione. 
Przez wiele lat było słychać, że stoimy na skraju bankructwa miasta, że za chwilę to miasto 
będzie niewypłacalne i za chwilę będzie jeden wielki Armagedon. Po czym te same osoby sie-
dząc po innej stronie zmieniają całkowicie optykę spojrzenia. Podkreślił, że radni mają świa-
domość, że pewne zobowiązania muszą być regulowane. Mają też świadomość tego, że ostat-
nie 8 lat doprowadziły do tego, że polskie samorządy zostały postawione na skraju bankruc-
twa przez tych, którzy podejmowali decyzje w parlamencie. PiS zaprasza prezydenta do po-
ważnych rozmów na temat funkcjonowania miasta.  
 
Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, że jest to branie nowego długu na spłatę wcześniejszego 
długu. Wcześniej zobowiązania też przechodziły na kolejne kadencje. Taka sama praktyka była 
stosowana wcześniej. Radny przypomniał, że w ubiegłym roku było zaciągniętych 60 mln zł             
w EBI, w 2013r. 80 mln w EBI, w 2012r. 86 mln z czego 45 w PKO a 41 w EBI. Wcześniej było 
zaciągane ponad 100 mln zł zobowiązań. Te 29 mln zł w stosunku do tamtych zobowiązań, to 
jest kwota nie aż taka duża.  
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Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że ze zdumieniem wysłuchał wypowiedzi przewodniczącego 
klubu Prawo i Sprawiedliwość, który mówił o hipokryzji wyborczej. Radny ma wrażenie, że tę 
hipokryzję wyborczą usłyszano z właśnie z ust przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedli-
wość w przeddzień wyborów parlamentarnych. Wydaje się, że tocząca się kampania wyborcza 
ma duży wpływ na to, co przewodniczący tego klubu powiedział. 29 mln zł obligacji, to nie jest 
kwota, która przyfrunęła nie wiadomo skąd. To jest dokładnie ta kwota, która została zapisana 
w budżecie na rok 2015. Klub Prawa i Sprawiedliwości w większości podniósł rękę za tym 
budżetem, który przygotował poprzedni prezydent Andrzej Kosztowniak.  
 
Radny Dariusz Chłopicki odpolityczniłby tę sprawę, a popatrzyłby na to w kategorii działające-
go mechanizmu. Zostało zaprzęgnięte wiele instrumentów finansowych. Stwierdził, że od 
pewnego czasu trwa żonglerka instrumentami finansowymi. Należy zastanowić się co można 
zrobić, aby ta maszyna się nie rozjechała.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 11 przeciw, 0 wstrzymujących się) pod-
jęła 

Uchwałę nr 169/2015 
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia. 
 
Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski poprosił o udzielenie głosu skarbnikowi, który 
udzieliłby odpowiedzi na pytanie dotyczące wzrostu zadłużenia miasta w związku z emisją 
obligacji oraz na inne pytania.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka wyjaśnił dlaczego tak, a nie inaczej zostały rozłożone 
spłaty rat kapitałowych. Rozłożenie tych rat wynika z tego, że chcieli aby nie zwiększać za-
dłużenia w najbliższych latach, natomiast zwiększyć w tych latach, gdzie są niższe kwoty 
spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kwota 270.000 zł to kwota wynikająca z zaokrąglenia i jest 
ona przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetowego. Dług pozostaje na tym samym 
poziomie 430 mln zł. Ustawa o finansach publicznych pozwala na emisję obligacji zarówno na 
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, a także na pokrycie planowa-
nego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wyprzedzające finan-
sowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Skarbnik 
przedstawił jak wyglądała spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych la-
tach.  
 
Radna Anna Kwiecień podkreśliła, że długi sprzed 2009r. już zostały spłacone. Okazuje się, że 
nie jest tak źle, a wręcz z ust skarbnika wynika, że jest bardzo dobrze.  
 
Radny Marek Szary zgadza się całkowicie z argumentacją pana skarbnika. To, co mówił jest 
prawdziwe, logiczne. Problem polega na tym, że taką prawdę, taką logikę przedstawiał w swo-
ich działaniach i w swoim programie wyborczym Andrzej Kosztowniak. Natomiast obecnie 
rządzący Radosław Witkowski przedstawiał dokładnie odwrotną: ani złotówki zadłużenia, 
deszcz pieniędzy spłynie do miasta od rządu i nie będzie się pożyczać żadnych pieniędzy, 
wręcz przeciwnie, będą ulice wysłane pieniędzmi. Jeżeli prezydent szedł do wyborów z takim 
hasłem, to radny będzie trzymał go za słowo i zawsze w takiej sytuacji będzie głosował prze-
ciw. Radny czeka na ten deszcz pieniędzy obiecany przez Platformę Obywatelską.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że pani mecenas zwróciła uwa-
gę, że uchwała nie została przyjęta, bo uchwała musi uzyskać bezwzględną większość głosów,  
a uzyskała 14 za. Ogłosił 10 minut przerwy i zaprosił szefów klubów, pana skarbnika, pana 
prezydenta, panią mecenas i prezydium rady do siebie, żeby mogli porozmawiać.  
 
Przerwa do godz. 13.05.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik wyjaśnił, że art. 58 pkt. 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym mówi, że uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Tak, że uchwa-
ła jest przyjęta zgodnie z prawem i przeszła.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że po to jest mowa o połowie w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu – to jest kwestia quorum, że tylu musi być obecnych 
radnych na sali, żeby w ogóle można było podjąć uchwałę w tej kwestii. Natomiast jeżeli cho-
dzi o większość w głosowaniu jest mowa o bezwzględnej większości obecnych na sali. A bez-
względna większość głosów, jest to nawet uregulowane w regulaminie, że musi być większa 
liczba głosów za niż sumowanych głosów przeciw i wstrzymujących się. W tym przypadku było 
14 głosów za, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał, więc uchwała została podjęta. Gdyby była 
mowa o ustawowym składzie rady, a nie połowie ustawowego składu rady, wtedy by było 15  
i nie mogło by być mniej nawet jeden. W tym przypadku jest wszystko w porządku.  
 
 
Ad. 7.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 105.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 170/2015 
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regio-
nalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych                 
i prac rozwojowych.  
 
 
Ad. 7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 111.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radna Anna Kwiecień poinformowała, że na komisji uchwała została przyjęta, ale w obecności 
ośmiu członków były cztery głosy za i cztery wstrzymujące się. Jest to zacny program. Rodziny 
często nie mają możliwości sprawowania całodobowej opieki nad osobą starszą, często wy-
magającą tej opieki, w związku z tym następuje rezygnacja z pracy, taka rodzina marginalizuje 
się. Wychodząc temu naprzeciw powołuje się pewną alternatywę w odniesieniu do domów 
pomocy społecznej, w których sprawowana jest opieka dwudziestoczterogodzinna, ale opieka 
ta niestety wymaga bardzo wysokich środków i nakładów finansowych. Środowisko oczekuje, 
że znajdą się instytucje, które będą miały charakter dzienny i tam rodzina będzie mogła umie-
ścić taką osobę. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zakres oferty. Analizując ten zakres oka-
zuje się, że musi tam być emeryt niezwykle sprawny, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie, 
gdyż przewidziane są tam zajęcia z tańca, śpiewu, informatyki, kółka teatralne. Zakres działań 
tej oferty jest tak bogaty, że ten emeryt musi być niezwykle sprawny. Jeśli tak, to mija się to   
z autentycznym problemem jaki jest w mieście i na jaki problem są oczekiwania. Na dzienny 
pobyt są ogromne oczekiwania, a jeśli tak, to nie może tam być zatrudniony jeden opiekun 
przy trzydziestu często schorowanych i niesprawnych osobach. Radna stwierdziła, że jeśli jest 
to dla sprawnych osób, to może jeden opiekun, jeden terapeuta wystarczy, ale zorganizowa-
nie zajęć dla tak licznej grupy, to będzie to zdecydowanie za mało. Jeżeli to ma być ukierun-
kowane na faktyczne problemy jakie są w obszarze osób starszych, to absolutnie jeden opie-
kun to za mało. Nie może tu być mowy o stażystach, bo wtedy jeszcze opiekun będzie musiał 
sprawować opiekę merytoryczną nad stażystami. Poza tym przy schorowanych osobach musi 
być osoba z pewnym przygotowaniem medycznym. Jeśli ten dom ma być dla bardzo spraw-
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nych emerytów, to uważa, że będzie znikoma liczba zainteresowanych. Radna uważa jest to 
dobry pomysł, ale nie do końca przemyślany. Radna zadeklarowała, że będzie głosowała za.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że jest tu mowa o zasadach ponoszenia odpłatności. 
Kryteria i regulamin przyjęcia osób do tego domu w zasadzie nie są jeszcze określone.  
 
Radny Andrzej Łuczycki stwierdził, że projekt uchwały dotyczy tylko odpłatności jakie będą 
ponosić te osoby. Radny poinformował, że na swoim osiedlu przeprowadził miniankietę, ile 
byłoby chętnych do korzystania na zasadach określonych przez stronę rządową. Okazało się, 
że zgłosiło się ponad 100 osób, w związku z tym nie miałby obaw, że zabraknie chętnych do 
korzystania z tej placówki. Osoby, które wymagają szczególnej opieki nie będą przebywały               
w tych ośrodkach, bo powinny być w placówkach, które zapewnią opiekę takim osobom.  
 
Radny Jerzy Zawodnik nie chciałby, aby dyskryminować sprawnych seniorów, którzy płacą 
podatki i chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 171/2015 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 
„Senior – WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7.  
 
 
Ad. 7.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 110.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 172/2015 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 
2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ra-
domiu.  
 
 
Ad. 7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 102.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 173/2015 
w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinne-
go w Radomiu.  
 
 
Ad. 7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 108.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną. Ponadto był przedmiotem obrad Powiatowej Społecznej Rady                
ds. Osób Niepełnosprawnych, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 174/2015 
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w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej w 2015 roku.  
 
 
Ad. 7.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 107.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 175/2015 
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.  
 
 
Ad. 7.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 73.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 176/2015 
w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w m. Radomiu.  
 
 
Ad. 7.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 109.  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 177/2015 
w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 7.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 112.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił następujące kandydatury:  
- Anna Białkowska – wytypowana przez Radę Społeczną,  
- Anna Kwiecień, 
- Dariusz Wójcik,  
- Jerzy Zawodnik, 
- Wioletta Kotkowska, 
- Zbigniew Banaszkiewicz, 
- Marek Kwaczyński – pracownik szpitala, lekarz.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę wyboru przez radę społeczną pani Anny Białkow-
skiej jako reprezentanta rady społecznej. Reprezentantem rady był również pan senator Woj-
ciech Skurkiewicz, który zaproponował jeszcze kogoś innego, jednak osoba ta się nie zgodziła. 
Pan Skurkiewicz miał wątpliwości co do tego, że pani Anna Białkowska jest również szefem 
kolegium prezydenckiego w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Radny poprosił                 
o wyjaśnienia dotyczące podwójnego wprowadzania na posiedzenia rady społecznej pienię-
dzy, które zgłosiła pani Kopacz w zakresie finansowania szpitala.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że prosił panią mecenas o opi-
nię, czy prezydent – przedstawiciel urzędu, który jest członkiem rady społecznej szpitala może 
być reprezentantem komisji konkursowej z ramienia rady społecznej. Może. Nie ma tu prze-
ciwskazań. Rada społeczna przysłała uchwałę przez siebie podjętą delegującą panią Annę 



15 
 

Białkowską jako przedstawiciela rady społecznej do komisji konkursowej. Rada miejska nie ma 
nic do powiedzenia w odniesieniu do decyzji rady społecznej.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła  

Uchwałę nr 178/2015 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowi-
sko Dyrektora w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego 
w Radomiu.  
 
 
Ad. 7. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 113.  
Radny Jakub Kowalski poprosił przewodniczącego o zmianę kolejności rozpatrywania projek-
tów uchwał, ponieważ uchwała złożona przez pana prezydenta jest uchwałą dalej idącą. Dla-
tego prosi o omówienie uchwały skierowanej przez prezydenta wraz z uzasadnieniem mery-
torycznym i przedstawieniem analizy, o którą radny pisemnie prosił.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zmienił kolejność rozpatrywania projektów uchwał.  
 
 
Ad. 7.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 117.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta Konrad Frysztak.  
 
Radny Marek Szary zapytał, jakie są wpływy i od kiedy będzie ta uchwała skutkowała? 
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinformował, że planowane przychody w tym roku to 
300.000 zł. Spodziewane wykonanie na koniec tego roku to 400.000 zł przy stawce 30%. 
Jeżeli radni wyrażą zgodę na niższe opłaty adiacenckie, to niższa stawka będzie obowiązywać 
dla wszystkich inwestycji drogowych i infrastruktury towarzyszącej, które zostaną rozpoczę-
te po wejściu w życie uchwały. Faktycznie po niższej stawce opłaty te będą naliczane praw-
dopodobnie na początku 2017r. Przy stawce 15% w 2017r. planowany przychód będzie                    
w wysokości około 330.000 zł, w 2018 – około 300.000 zł. Faktyczne koszty wynoszą około 
290.000 zł.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 179/2015 
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na tere-
nie miasta Radomia.  
 
Radny Jakub Kowalski poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały złożonego 
przez klub radnych Prawo i Sprawiedliwość (na druku nr 113), gdyż przegłosowany jest dalej 
idący. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość wyszedł z inicjatywą, prezydent uznał, że stać nas 
na jeszcze więcej. To pokazuje, że są kwestie, które mogą łączyć ponad polityką i podziałami.  
 
 
Ad. 7.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 116. 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 180/2015 
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty 
dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom.  
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Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poprosił o udzielenie głosu przedstawicielowi miesz-
kańców, który wnioskował o jeden z zapisów do tej uchwały. Podkreślił, że miasto dołącza do 
ligi miast zielonych, gdzie wprowadzany jest abonament eko, który będzie promował zielony 
transport napędzany alternatywnymi paliwami. Uważa, że to dobrze, iż radni za tym zagłoso-
wali. Myśli, że miasto na tym nie straci, a jedynie zyska promocyjnie.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił wiceprezydenta na przyszłość, że jeżeli chce dopusz-
czać mieszkańców do głosu, to żeby zgłosił to przed sesją rady miejskiej.  
 
Zarządca budynku przy ul. Koszarowej 1 Dominik Mosionek poinformował, że od dwóch lat 
starali się o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Koszarową. Podziękował za jej po-
szerzenie i liczy, że uda się ją szybko wprowadzić.  
 
 
Ad. 7.16. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 118.  
Radna Anna Kwiecień stwierdziła, że jest za. Cieszy się, bo w uzasadnieniu jest zapewnienie, 
że będzie tam realizowana inwestycja, która w pewien sposób uporządkuje to targowisko, 
zwiększy się estetyka. Uważa, że jest już czas na to, aby dokonać tam porządku.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 181/2015 
w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat umowy dzierżawy po-
między Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.  
 
 
Ad. 8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Szary przedstawił dwa projekty uchwał do-
tyczące rozpatrzenia skarg:  
 
- rozpatrzenie skargi pana Marcina Karolika z dnia 30 marca 2015r. dotyczącej nieprawidło-
wości w związku ze sposobem informowania o należnościach podatkowych i zarzutu nieu-
dzielenia odpowiedzi na składane pytania. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.  
Po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się z wyjaśnieniami prezydenta okazało się, że pan Karolik 
skarży się na coś, do czego był zobowiązany z tytułu prawa. Miał obowiązek złożyć oświad-
czenie podatkowe w związku z zakupem nowej nieruchomości, a nie zrobił tego. Zrobił to za 
niego urząd.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 182/2015 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Marcina Karolika oraz Wojewodę Mazo-
wieckiego. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- rozpatrzenie skargi pana Edwarda Małeckiego z dnia 18.06.2013r. na nieprawidłowe 
działania Prezydenta Miasta Radomia dot. zbycia gruntu położonego w Radomiu przy 
ul. 11 Listopada. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Sprawa dotyczy garażu            
i lokalu przy ul. 11 Listopada. Pan Małecki skarży się, że miasto nie chce mu sprzedać gruntu. 
Nie wnosi opłaty za korzystanie z tych lokali. Naliczoną ma opłatę za bezumowne korzystanie 
i jednocześnie dostał wyjaśnienie, że na dzień dzisiejszy nie można sprzedać w ogóle tego 
terenu, w związku z tym, że teren został wywłaszczony, nie spełniono celów wywłaszczenia            
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i w każdej chwili osoby, które zostały wywłaszczone mogą ubiegać się o odszkodowanie za to 
wywłaszczenie.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 183/2015 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Edwarda Małeckiego. Treść pisma została 
dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
Ad. 9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że z upoważnienia pana prezydenta repre-
zentował miasto na posiedzeniu Związku Miast Polskich, które roboczo było realizowane               
24 lipca w dniu św. Kingi – patronki samorządu w Polsce. W porządku obrad było opiniowanie 
14 projektów ustaw i 4 rozporządzeń ministerialnych. Projekty ustaw w dwóch przypadkach 
były opiniowane negatywnie, a rozporządzenia wszystkie pozytywnie. Na posiedzeniu zosta-
ło przyjęte stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące dopalaczy. Zarząd zaangażował 
prawników oraz lekarzy, którzy zaproponowali zmianę w ustawie o przeciwdziałaniu narko-
manii wprowadzając nowe pojęcie „analogu strukturalnego”. Jest to związek chemiczny zwie-
rający taką samą strukturę lub jej fragment jaki jest zawarty w środku odurzającym lub sub-
stancji psychotropowej. Zapis ten spowodowałby, że niezależnie od zmieniającego się rynku 
podaży dopalaczy, zawsze będą ścigani autorzy tego produktu.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy Związek Miast Polskich również rozpatrywał sprawę 
ustawy antyalkoholowej i czy jest jakieś stanowisko Związku w tej sprawie?  
 
 
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
1) pismo PTTK Oddział Miejski w Radomiu w imieniu Klubu Turystyki Rowerowej „Or-
kan” z dnia 7 lipca 2015r. o wyrażenie zgody na umieszczenie na koszulkach Klubu 
herbu miasta Radomia 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Komisja Kultury i Promocji wydała w tej sprawie opinię pozytywną z uwagą, aby herb na ko-
szulkach był w wersji podstawowej.  
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, że komisja była przychylna wnioskowi. PTTK zapropo-
nował, a by używać wersji uroczystej herbu, która jest niezgodna z polską heraldyką, co wiele 
razy wskazywała komisja heraldyczna. Wydaje się, że któregoś roku powinno to być kolejne  
wyzwanie przed Radą Miejską i Komisją Kultury. Nie powinno być dwóch wersji herbu, szcze-
gólnie kiedy ta druga uroczysta jest wersją w ogóle nie przystającą do zasad heraldyki. Należy 
się pochylić nad tą sprawą, żeby mieć jeden herb i żeby nie był on niezgodny z zasadami he-
raldyki.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) wyraziła zgodę na umieszczenie na koszul-
kach Klubu Turystyki Rowerowej „Orkan” herbu miasta Radomia z uwagą, aby herb na koszul-
kach był w wersji podstawowej. 
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
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2)  pismo Orkiestry Wojskowej w Radomiu z dnia 30 lipca 2015r. o udzielenie zgody 
na wykorzystanie elementów herbu miasta Radomia w oznakach rozpoznawczych 
Orkiestry Wojskowej w Radomiu. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
Komisja Kultury i Promocji wydała w tej sprawie opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) wyraziła zgodę na wykorzystanie elementów 
herbu miasta Radomia w oznakach rozpoznawczych Orkiestry Wojskowej w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie Orkiestrę Wojskową. Treść pisma została dołączona do 
materiałów z sesji.  
  
 
3) informacja o postępie prac przy projekcie lotniskowym za okres od 5 maja do                  
25 sierpnia 2015r.  
Informację radni otrzymali przed sesją.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że w przedłożonej w dniu dzisiejszym informacji ominięto 
tematy strategiczne. Nie ma kluczowych informacji co do lotniska, jego przydatności, perspek-
tyw, konkretnych działań, kiedy pokaże się gdzie to lotnisko będzie się domykało. Uprzedził 
prezydenta miasta jako instytucję, że takie działanie może być odczytane jako niegospodar-
ność, ponieważ dzisiaj lotnisko to nas kosztuje, a dzisiaj nic się tam nie dzieje kolejny rok. Ge-
neralnie jest tak, że jeżeli jakąś inwestycję się podejmuje, to ona ma działać. Nikt z poważ-
nych przedsiębiorców by sobie nie pozwolił wydać kilkudziesięciu milionów złotych po to, że-
by to stało i czekał, że może ruszy koniunktura na loty na przykład do Rygi. Dzisiaj prezydent 
prawie przez rok utrzymuje ten stan. Jest to kilkanaście milionów złotych wydatkowanych                 
z budżetu źle. Radny mówi to w kontekście tego, że sam był przez 7 lat przesłuchiwany przez 
prokuratora w przypadku prostej prywatyzacji Radia Radom. Każda akcja wzrosła 42%, a gdy-
by się okazało, że jest 1% straty na akcji, to byłaby to niegospodarność. Należy podejść do tej 
sprawy poważnie.  
 
 
4) informacja o oświadczeniach majątkowych  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 
2014r. złożonych przez 13 radnych. W wyniku dokonanej analizy w jednym oświadczeniu 
stwierdzono nieprawidłowości, w pozostałych nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych                    
4 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 
nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Pisma urzędów skarbowych zostaną dołączone do materiałów z sesji.  
 
 
5) odpowiedź wiceprezydenta miasta na wezwanie firmy TEB Edukacja do usunięcia 
naruszenia prawa w uchwale nr 89/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 
30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół                
i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu 
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że w związku z tym wezwaniem do usu-
nięcia naruszenia prawa zostało skierowane pismo do prezydenta. Pan prezydent w piśmie                
z dnia 17 lipca odpowiedział, że na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty podję-
ta zostanie nowa uchwała na mocy której utraci moc uchwała 89/2015 Rady Miejskiej w Ra-
domiu z dnia 30 marca 2015r. i kwestionowany przez skarżącego w niej zapis § 3 ust. 2 tej 
uchwały. Myśli, że to zadowoli skarżącego i nie będzie kierował sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego.  
 
 
6) wniosek złożony przez radną Magdalenę Lasotę deklarujący rezygnację z  pracy              
w Komisji Edukacji i wolę pracy w Komisji Kultury i Promocji.  
Treść wniosku została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały dotyczące 
ustalenia składów osobowych tych Komisji: 
 
Skład osobowy Komisji Edukacji: 

1. Pożyczka Leszek  
2. Fałek Ryszard 
3. Kotkowska Wioletta 
4. Michalska – Wilk Marta 
5. Skoczek Teresa 
6. Wróbel Katarzyna 

 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 184/2015 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Kultury i Promocji: 

1. Kowalski Jakub 
2. Bocheński Adam  
3. Kotkowska Wioletta 
4. Lasota Magdalena  
5. Pacholec Jerzy 
6. Pożyczka Leszek 
7. Ruszczyk Dawid 
8. Skoczek Teresa 
9. Wróbel Katarzyna 

 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 185/2015 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej                  
w Radomiu. 
 
 
7) Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że sesja odbywa się w przeddzień 1 wrze-
śnia, więc dzieciom, młodzieży, rodzicom i pracownikom życzy dobrego i  bezpiecznego nowe-
go roku szkolnego 2015/2016.  
 
 
8) Radny Marek Szary przypomniał, że dzisiaj mija 35 lat od podpisania porozumień gdańskich, 
które stały się aktem założycielskim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „So-
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lidarność”. Wielu członków „Solidarności” oddało życie i było więzionych za to, że wiernie 
strzegli statutu i stawali po stronie pracowników. Chciałby, aby minutą ciszy uczcić tych, któ-
rzy oddali życie za wolną niepodległą Polskę, członków NSZZ „Solidarność”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
ich pamięci.  
 
 
6) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na 28 września 2015r.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XIV sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 14.00.  
  
 
 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
                Dariusz Wójcik 
 
Sekretarze: 
 
1. Szary Marek   …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 
 
 
 
 
 


