
1 
 

Protokół nr XVI.N/2015 
z szesnastej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 25 września 2015r. 
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.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na 
wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę po-
rządkiem 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). 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia – wnioskodawcy sesji - o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu uchwały na druku nr 120 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej   
Nr 177/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głoso-
wania na terenie Miasta Radomia. 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 24 radnych, 0 było prze-
ciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 2.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia – wnioskodawcy sesji - o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu uchwały na druku nr 121 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (26 za) jako punkt 3. 
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia – wnioskodawcy sesji - o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu uchwały na druku nr 122 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta Radomia na 2015r.  
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt 4. 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego          
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014 –             
druk nr 119. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr 177/2015  
z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta 
Radomia – druk nr 120. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2015 – 2029 – druk nr 121. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Rado-
mia na 2015r. – druk nr 122. 
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Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.  
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finanso-
wego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 
2014 – druk nr 119. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz. 15.55. 
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, dlaczego jest to sesja nadzwyczajna? Poprosił o przedstawienie 
skutków jakie rodzi podjęcie lub nie podjęcie tej uchwały. Jaki dług łączny ma szpital i jak on 
narastał na przestrzeni ostatnich lat? Ponadto poprosił o przedstawienie struktury zadłużenia 
i z czego ono wynika. Radny podkreślił, że dzisiaj przewodniczący zrobił precedens czekając 
na radnego, który poinformował przewodniczącego telefonicznie, że będzie za 10 minut. 
Przewodniczący ogłosił dziesięciominutową przerwę, aby poczekać na radnego. Radny chciał-
by, aby przewodniczący tę zasadę stosował do wszystkich radnych. Jeżeli radny pozwoli sobie 
zadzwonić do przewodniczącego, że spóźni się 15 minut, to również oczekuje żeby opóźnić 
sesję o 15 minut. Poprosił, aby przewodniczący traktował wszystkich radnych jednakowo.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że ogłosił przerwę na wniosek 
szefa klubu. Jeżeli radny zadzwoni do przewodniczącego, a sprawa będzie dotyczyła spraw, 
którymi dany radny się zajmuje, to ogłosi taką przerwę. Radna Anna Kwiecień 8 lat odpowia-
dała za służbę zdrowia w naszym mieście i dobrze by było, aby w sesji uczestniczyła od po-
czątku do końca. Wypadła jej nagła sprawa i czy jest problem, że poczekali 10 minut? Nie było 
tu żadnej złej woli.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że uzasadnienie jest lakoniczne. Poinformował, że gmina 
włożyła do szpitala blisko 100 mln zł i jest to ewenement w skali kraju. Miasto utrzymuje szpi-
tal, bo nie otrzymuje on wystarczających środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Od wielu 
lat środki przekazywane przez NFZ nie były podnoszone, a utrzymanie rosło. Nasz szpital jest 
tak zadłużony, że gdyby był spółką prawa handlowego, to trzeba by natychmiast ogłosić upa-
dłość. Radny poprosił o pisemne uzupełnienie uzasadnienia. W przekonaniu radnego dużą rolę 
w ostatnich latach odegrała obecna pani premier, która kiedyś była ministrem zdrowia i obie-
cywała, że radomskie szpitale wybudują oddział rehabilitacji i centrum onkologiczne. Radny 
poruszył sprawę Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej. Zapytał, dlaczego ten szpital w tej 
chwili nie funkcjonuje?  
 
Radna Anna Kwiecień poprosiła o przedstawienie dochodów z Narodowego Funduszu Zdrowia 
na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Dług generowany jest na tle dochodów szpitala z NFZ. 
Podkreśliła, że do 2010r. dochody z NFZ rosły, a od 2011r. zaczęły spadać. Były takie lata, że 
wynik finansowy był dodatni i zgodnie z przepisami byli zobligowani do podniesienia płacy 
zgodnie z ustawą. Radna zapytała, jak kształtowało się pokrywanie nadwykonań w poszcze-
gólnych latach. W 2015r. po raz pierwszy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaciła ani zło-
tówki za nadwykonania wykonane w roku 2014.  
 
Radny Kazimierz Woźniak podtrzymał pytania zadane przez radnego Ryszarda Fałka podkre-
ślił, że dokumenty finansowe wymagają jasnej i sprecyzowanej informacji popartej konkret-
nymi dokumentami. Radny oczekiwał, że dzisiaj zostanie dołączony bilans czy wynik finanso-
wy. Czy rada jest zobligowana jakimś terminem do podjęcia tej uchwały? Liczy, że radni 
otrzymają stosowne materiały w tej sprawie. Zapytał, jakie były koszty pośrednie funkcjono-
wania szpitala? Poprosił o przedłożenie bilansu.  
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Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że uchwała ta jest bardzo ważna. Nie podjęcie tej uchwały 
spowoduje, że jednoznacznie decyduje się o komercjalizacji radomskiego szpitala. W imieniu 
klubu radnych Platformy Obywatelskiej zadeklarował, że klub zagłosuje jednomyślnie w spra-
wie pokrycia długu szpitala, ponieważ są przeciwni komercjalizacji tego szpitala. Dług jest 
bardzo duży i nigdy jeszcze nie był tak duży. Przedstawił jak wyglądał ten dług na przestrzeni 
lat. Zapytał, co się stało w 2014r., że ten dług urósł kilkakrotnie w porównaniu do lat po-
przednich? Jakie szpital podejmuje działania żeby pozyskać dodatkowe przychody niepocho-
dzące tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia? W jakich specjalizacjach kontrakt z NFZ nie 
został zrealizowany i czy to powodowało, że w roku następnym kontrakt w danych specjaliza-
cjach był niższy? Dzisiaj realizowany jest budżet na 2015 rok przygotowany przez pana An-
drzeja Kosztowniaka i w tym budżecie nie było pozycji, która mówiłaby o pokryciu długu szpi-
tala zaplanowanego rok wcześniej. Czy poprzednia ekipa myślała o komercjalizacji szpitala, 
skoro nie planowała pokryć tego długu z budżetu?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, co składa się na ten dług? Jak kształto-
wało się zatrudnienie w latach 2010 – 2014 i jak wygląda zatrudnienie w roku 2015? Czy to 
zatrudnienie ma wpływ na dług szpitala?  
 
Radny Jakub Kowalski zapytał czym się różni dług od straty? Ma pretensje, że uzasadnienie                
w tak ważnej sprawie  liczy 7 wierszy. Nie ma informacji, co składa się na tą stratę i co stoi po 
stronie zysków, dochodów szpitala oraz jakie są wydatki. Każdy wie, że Prawo i Sprawiedli-
wość zawsze pokrywało straty szpitala. Nawet najlepszy menadżer nie jest wstanie po sko-
mercjalizowaniu szpitala poradzić sobie z długami. Znawcy służby zdrowia mówią wprost, że 
żadna opcja polityczna, która rządzi w samorządzie terytorialnym  nie jest winna temu, że 
dzisiaj szpitale się zadłużają, winny jest system i to, że NFZ od dawna nie refunduje wyceny 
za punkt, jeśli chodzi o świadczenia medyczne. Zapytał, o ile wzrosły składki płacone od pra-
cowników od 2012 roku i jak to wpłynęło na kwestie wydatków szpitala miejskiego? Jasno 
było mówione, że jeżeli nie zmieni się systemu zarządzania NFZ, to sytuacja będzie właśnie 
taka. Zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało za tym, żeby stratę szpitala 
pokrywać z pieniędzy gminnych, bo najgorszą rzeczą jaka mogłaby się stać, to doprowadzenie 
do tego, żeby szpital został skomercjalizowany, bo byłoby to niekorzystne dla mieszkańców 
miasta.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska poprosiła o wyjaśnienie kwestii pię-
ciu milionów złotych wynikających z przegranych procesów sądowych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że uzasadnienie nie musi 
być długie, a musi być dobre i takie jest. Zwrócił się do radnej Anny Kwiecień, że wiedzą jak to 
się działo, że szpital radomski w sposób cudowny dostawał takie, czy inne nadwykonania. 
Trzeba przyznać, że radna ciężko na to pracowała, ale nie tylko ona, bo wiele osób pracowało 
nad tym, by te nadwykonania dla szpitala były płacone i tak się działo. Wierzą, że również              
w roku 2015 da się to w jakiś sposób załatwić. Ponadto zwrócił się do radnego Rejczaka, że 
mija się on z prawdą, bo w szpitalu na Józefowie jest oddział chemioterapii, na którym jest 
ponad 40 łóżek i jest szykowanych kolejnych 30. Odbywa się tam chemioterapia, radioterapia, 
chemia ciemna, chirurgia onkologiczna i tak dalej. Oddział ten ma bardzo duży, na dzień dzi-
siejszy kontrakt wystarczający na pokrycie potrzeb. Należy podkreślić, że Centrum Onkolo-
giczne powstające w Radomiu jest prywatne, ale dobrze, że ono powstało.  
 
Radny Jan Pszczoła zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu. Uważa, że powinno być użyte 
sformułowanie: „po odjęciu kosztów amortyzacji”.  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta  stwierdził, że z punktu widzenia zabezpieczenia bezpie-
czeństwa medycznego mieszkańców system jest niewydolny od lat.  Narodowy Fundusz 
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Zdrowia to instytucja bezduszna, nie ważąca na miejscowe uwarunkowania. Taka strata szpi-
tala jest to wina tylko i wyłącznie systemu i braku reakcji rządzących na tą sytuację. Nie moż-
na dopuścić do tego, aby szpital został skomercjalizowany i dlatego trzeba pokryć tę stratę                 
i poczekać na 25 października. Poseł przedstawił program Prawa I Sprawiedliwości.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka uważa, że zapis w uzasadnieniu jest prawidłowy. Jeżeli 
chodzi o tryb zwołania sesji, to termin podjęcia uchwały upływa 30 września. Gdyby to nie 
nastąpiło, to podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od 30 września podejmuje uchwałę                
o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. Ponadto wyjaśnił na czym polega różnica między długiem a stratą.  
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska podkreśliła, że przez wiele lat pani Ewa Kopacz służy-
ła radą i pomocą. Zacytowała fragment pisma dotyczący wysokości kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Według danych z NFZ niektóre oddziały w radomskim szpitalu miały nie-
dowykonania, więc cudem byłoby zwiększenie kontraktu. Kolejnym faktem jest to, że przy 
niewzrastającym kontrakcie wzrastała liczba zatrudnionych osób. W 2010r. było zatrudnio-
nych 1509 osób, w 2013r. było najwyższe zatrudnienie i wynosiło 1601 osób, do czerwca 
2015r. było zatrudnione 1592 osoby. Skoro spada kontrakt, a wzrasta zatrudnienie, to żadna 
kalkulacja finansowa tego nie zdejmie. Wiceprezydent zobowiązała się do przekazania 
wszystkich informacji z NIK-u na piśmie. Podkreśliła, że ani PiS ani Platforma nie ma na chwilę 
obecną doskonałej wiedzy na temat tego, jak finansować szpital. Zaplanowany dług na 2015r. 
to dług w kwocie 15 mln zł.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił o udzielenie odpowiedzi na zadane 
przez radnych pytania.  
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska poinformowała, że obecnie jest spłacany dług                         
z 2014r. Na pozostałe pytania odpowie na piśmie.  
 
Radny Jakub Kowalski w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość poprosił o 10 minut 
przerwy. Klub radnych PiS poprosił do sali nr 9. Jeżeli ktoś zwołuje sesję nadzwyczajną, a póź-
niej odmawia radnym prawa do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, to jest to sytuacja 
minimum niewłaściwa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz. 16.55. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że w imieniu prezydenta na zadane 
pytania odpowiedzi udzieli dyrektor szpitala. Do dyspozycji jest również główna księgowa, 
dyrektor Wydziału Zdrowia.  
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, że poprosił o przerwę i zwołał klub radnych PiS, bo chciał 
postawić wniosek na klubie o odroczenie dzisiejszego posiedzenia. Postawiłby ten wniosek 
gdyby nie to, że na posiedzenie klubu wszedł pan prezydent Witkowski i poinformował, że 
wreszcie ktoś będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która 
może spowodować, że dzisiejsza sesja będzie mało ważna i mało przydatna o czym pewnie za 
chwilę powie pani Anna Kwiecień, która zwróciła na to uwagę, ale to pokazuje jaki jest stosu-
nek władz miejskich do rady miasta.  
 
Radna Anna Kwiecień zwróciła się do prezydenta, że dostał do podpisu błędną uchwałę – 
uchwałę Prezydenta Miasta Radomia. Zwróciła uwagę, że jest to uchwała Rady Miasta. Kolej-
ny raz prezydent dostaje do podpisu coś, co jest błędnie przygotowane. Gdyby dzisiaj uchwała 
ta została przegłosowana, to z miejsca zostałaby uchylona. Taka jest jakość pracy urzędników 
prezydenta.  
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Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna udzielił odpowiedzi na zada-
ne pytania. Przedstawił przychody i koszty szpitala w poszczególnych latach oraz omówił wy-
nik finansowy szpitala. Przedstawił również wydatki związane z zatrudnieniem oraz zobowią-
zania szpitala. Poruszył również sprawę związaną z wypłatą z tytułu wyroków sądowych leka-
rzy. Omówił strukturę zatrudnienia w szpitalu na przestrzeni ostatnich lat oraz ilość łóżek. 
Dyrektor stwierdził, że sytuacja szpitala jest ciężka. Szpital ma niepokrytych strat z lat ubie-
głych na 66 mln. Jeżeli nie nastąpią rozwiązania systemowe, to szpital nawet przy pomocy 
rady sobie nie poradzi. Jeżeli nie nastąpi odgórne przeszacowanie majątków szpitali, to 
wskaźniki zawsze będą na minusie.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek przedstawiła uzasadnienia do 
uchwał z lat poprzednich. Różnica w tych uzasadnieniach polega tylko na wysokości kwot. 
Przeprosiła za pomyłkę w projekcie uchwały.  
 
Radny Jakub Kowalski podkreślił, że w poprzednich latach dyrektor Andrzej Pawluczyk bardzo 
rzeczowo przedstawiał analizę funkcjonowania szpitala. Stwierdził, że nie otrzymał odpowie-
dzi na pytanie dotyczące udziału kosztu wynagrodzeń i ich pochodnych w działalności bieżą-
cej szpitala.  
 
Radna Anna Kwiecień zapytała, czy prawdą jest, że zatrudnienie personelu medycznego jest 
silnie obwarowane szczegółowymi warunkami realizacji świadczeń zdrowotnych oraz przepi-
sami narzucanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne przepisy? Uważa, że personelu 
powinno być więcej. Zapytała, o ile wzrosną koszty z tytułu dyżurów pełnionych przez szpita-
le w miesiącu wrześniu w roku 2015 w odniesieniu do roku 2014?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że rozumie iż radna startu-
je do sejmu, ale prawie nikt już tej dyskusji nie słucha. Radni spotkali się w zupełnie innym 
celu. Jeżeli radna chce tak szczegółowych informacji, to prosi, aby usiadła z dyrektorem i panią 
prezydent i wtedy otrzyma odpowiedź na wszystkie pytania. 
 
Radna Anna Kwiecień chce wszystkim uświadomić, że w 2015 i 2016r. będą dużo wyższe 
koszty i będzie dużo wyższy wynik finansowy do pokrycia między innymi z tego tytułu, że 
szpital musi w tej chwili dyżurować 24 godziny/dobę 7 dni w tygodniu, a do tej pory było to 
inaczej zorganizowane i świetnie funkcjonowało.  Poprosiła o informacje na temat kosztów za 
dyżury w sierpniu 2015 i sierpniu 2014r., a będzie to skala porównania o ile wzrosną koszty.  
 
Poseł na Sejm RP Marek Suski stwierdził, że wszystkie samorządy w Polsce borykają się                   
z utrzymaniem służby zdrowia. Bez rozwiązań systemowych tego się nie da opanować. Praw-
dą jest, że od ośmiu lat takich rozwiązań systemowych nie mogą się doczekać. Kiedy pani 
premier Ewa Kopacz była ministrem zdrowia, mówiła, że w 6 tygodni naprawi służbę zdrowia. 
Mija 8 lat i wciąż borykamy się z problemami. Poseł uważa, że należy zastanowić się jak zara-
dzić temu, żeby rzeczywiście zmienić ten system. Obecnie rządzący przez 8 lat sobie nie po-
radzili. W takim razie być może trzeba wyciągnąć wnioski, że nie chcieli sobie poradzić. Trzeba 
zatem dokonać pewnej zmiany i trzeba zmienić system. Poseł podkreślił, że mają taki pomysł                 
i ma nadzieję, że uda się go wprowadzić po następnych wyborach. Poseł stwierdził, że sytua-
cja jest trudna, ale ocenia ją pozytywnie, bo jeżeli dziś rządząca Platforma Obywatelska skła-
da wniosek żeby dofinansować szpital, czyli nie doprowadzać do jego upadłości, przekształ-
ceń, prywatyzacji, to realizuje ich program, że jednak powinna być publiczna służba zdrowia, 
aby dbać o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i dziękuje prezydentowi za to, że  nie do-
prowadza do upadłości. Uważają, że samorząd ma obowiązek dbać, nawet jeżeli musi dokła-
dać. Analizując podane dane, to ostatni rok jeśli chodzi o wyniki finansowe szpitala jest 
znacznie gorszy niż w poprzednich latach, czyli w jakimś sensie zarządzanie przez obecnie 
rządzącą władzę przynosi większe straty. Nie podanie danych być może wynikało z tego, że to 
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pokazałoby, że radzą sobie słabiej. W poprzednich latach, gdy Prawo i Sprawiedliwość spra-
wowało władzę, przynajmniej część nadwykonanń na zasadzie ugody wpływała do kasy mia-
sta. Podobno za ostatnie nadwykonania miasto zrezygnowało z ubiegania się o ich zwrot. 
Jeżeli to jest prawda to pokazuje, że słabo się starają. Trzeba bardzo mocno dbać o kasę miej-
ską. Miałby prośbę, aby jednak spróbować przystąpić do negocjacji z NFZ-em i spróbować 
przynajmniej zniwelować dług, bo Radom jest miastem biednym, gdzie obywatele żyją dużo 
gorzej, na dużo niższym poziomie niż w Warszawie, a mając premiera można było uzyskać 
100% zwrotu za nadwykonania. Podziękował prezydentowi, że przyszedł na klub i że te od-
powiedzi padły. Po tym, co dzisiaj usłyszano, to pan prezydent powinien odwołać panią wice-
prezydent, bo tak nie można traktować nie tylko opozycji, ale w ogóle radnych.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zadeklarował, że złoży zapytanie na piśmie, bo potrzebuje szczegó-
łowych danych dotyczących obsługi pacjentów. Sytuacja nie wygląda rewelacyjnie. Żałuje, że 
w ostatnich dwóch latach nie doprowadzono do takiej merytorycznej dyskusji na ten temat. 
Szpital nie ma się czym cieszyć. 55 mln zobowiązań, to przy księgowej wycenie majątku prze-
kroczona jest wartość tego majątku. Z punktu widzenia prawnego powinien być złożony 
wniosek o upadłość.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że wyjaśnienia wymaga sprawa odstąpienia od odzyskania 
środków za nadwykonania. Wynikałoby z tego, że prezydent Kosztowniak miał lepsze relacje         
z panią premier i rządem niż obecny układ władzy. Wyjaśnienia wymaga z czego to wynika, że 
odstąpiono od tego. Zwrócił się do posła Suskiego z informacją, że nie kandyduje ani do sejmu 
ani do senatu, ale nie promuje osób spoza Radomia w przeciwieństwie do posła i pana Skur-
kiewicza, którzy twierdzą, że jest to dobry kandydat z Gdańska, że Radom zasługuje na takie-
go. Radny promuje akurat kandydata z Radomia – pana Sońtę.  
 
Radny Jerzy Zawodnik zwrócił się do posła Suskiego, że skarbnik wytłumaczył różnicę między 
stratą a długiem. Przypomniał, że na temat szpitala były różne dyskusje, ale zawsze rada 
miejska jednogłośnie podejmowała uchwałę w sprawie pokrycia długu szpitala.  
 
Radny Andrzej Kosztowniak stwierdził, że z przedstawionych liczb wynika jednoznacznie, że 
coraz więcej wydajemy z racji tworzenia pewnego systemu. Od ośmiu lat w Polsce tworzony 
jest system ochrony zdrowia. Samorządy, które mają na swoim terenie szpitale są wprowa-
dzone jako jeden z płatników tego systemu. Po cichu do tego systemu został wprowadzony 
samorząd jako ten, który będzie zmuszony do dokładania pieniądza. Nie da się stworzyć sys-
temu, w którym co do złotówki i co do jednego punktu dokonana się wyliczenia i wprowadze-
nia ludzi do systemu. Radny stwierdził, że system ten musi być zmieniony, bo za chwilę do-
prowadzi do prawdziwego upadku większości polskich szpitali.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał, że 15 lat temu było 
strach wejść do szpitala. Budynek wyglądał jak „czarna rozpacz”. W tamtym czasie w tym szpi-
talu było 1100 łóżek. Rozpoczęto dyskusję, która doprowadziła do tego, że doszli do wniosku, 
że we wspólnym interesie jest doprowadzenie szpitala do takiego stanu, żeby można było 
powiedzieć, że to jest szpital. Straszny wysiłek finansowy i organizacyjny doprowadził do 
tego, że w większości ten szpital można nazwać szpitalem, że leczenie odbywa się w godnych 
warunkach. Radny ma nadzieję, że również w tej chwili podejdą w ten sam sposób do szpitala. 
Dofinansowania należy dokonać aby osiągnąć cel żeby ten szpital funkcjonował. Zwrócił się             
z apelem aby zakończyć dyskusję, zagłosować, aby szpital mógł normalnie pracować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na leczenie zostaje tylko 
20%, bo 80% pokrywa płace, to szpital i tak był bardzo dobrze zarządzany i strata jest nie-
wielka.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski zwrócił się do posła Marka Suskiego z informacją, że 
omawiany jest wynik finansowy szpitala za 2014 rok, a nie za 2015. Poruszył również kwe-
stię nadwykonań. Wypowiedź posła o tym, że miasto zrezygnowało z dochodzenia swoich 
roszczeń za nadwykonania jest generalnie dużym nadużyciem.  
 
Dyrektor szpitala Marek Pacyna przedstawił udział kosztów pracy w wydatkach oraz jak wy-
gląda sprawa nadwykonań na przestrzeni lat.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że będzie to uchwała nie Prezy-
denta Miasta Radomia, a Rady Miejskiej w Radomiu. Jest to autopoprawka zgłoszona przez 
prezydenta miasta Radomia.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr 186/2015 
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego za rok 2014. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej     
Nr 177/2015  z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie podziału stałych obwodów głoso-
wania na terenie Miasta Radomia – druk nr 120. 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 

Uchwałę nr 187/2015 
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr 177/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.  
w sprawie podziału stałych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029 – druk nr 121. 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 

Uchwałę nr 188/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029.  
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta Radomia na 2015r. – druk nr 122. 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 

Uchwałę nr 189/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że 5 października o godz. 16                 
w Szkole Muzycznej odbędzie się premiera książki „Radomianie na starych fotografiach” , któ-
rej wydawcą jest Rada Miejska w Radomiu i wszystkich zaprasza. Od najbliższego poniedział-
ku od 7.30 do 15.30 w Biurze Rady Miejskiej będą wydawane zaproszenia dla mieszkańców 
Radomia, którzy będą chcieli taką książkę otrzymać. Sesja Rady Miejskiej planowana jest                    
5 października od godz. 9.00 Przewodniczący zwrócił się z prośbą do prezydenta o opóźnienie 
rozpoczęcia remontu sali o 3 dni, aby sesję można odbyć w tej sali, bo jeżeli nie, to trzeba bę-
dzie znaleźć inne miejsce na odbycie sesji. Będzie musiała odbyć się w październiku jeszcze 
jedna sesja zwyczajna, na której trzeba będzie wybrać ławników.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XVI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 18.00.  
  
 
 

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


