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

odbytej w dniu 5 października 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: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie                    
(26 za). 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 131 w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni 
wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (26 za) w punkcie 
6.8.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 132 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Stara 
Błotnica, Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Je-
dlnia – Letnisko, Gminą Gózd oraz Miastem i Gminą Skaryszew w zakresie realizacji 
zadania z zakresu pomocy społecznej. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) w punkcie 
6.9.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 133 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej ozna-
czonej jako część działki nr 275/19 o powierzchni około 1,3 ha z przeznaczeniem pod 
budowę wielofunkcyjnego budynku przemysłowego. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) w punkcie 
6.10.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 134 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej ozna-
czonej jako część działki nr 275/18 o powierzchni około 1,0 ha z przeznaczeniem na 
budowę zakładu produkcyjnego wraz z częścią socjalną. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) w punkcie 
6.11.  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XIV., XV. i XVI. 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. 
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5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.    
    oraz informacja z realizacji budżetu miasta Radomia za I półrocze 2015r. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029  
          oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  na 2015r. – druki nr:  129, 130, 
     2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie  
          zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na  
          ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Radomia” – druk nr 127, 
     3) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia” – druk nr 128, 
     4) powierzenia Spółce MOSiR w Radomiu Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Radomia  
          z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz tworzenia organizacyjnych warunków  
          sprzyjających rozwojowi sportu – druk nr 123, 
     5) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MOSiR w Radomiu Sp. z o.o. – druk nr 124, 
     6) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomo- 
          cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta  
          Radomia – druk nr 125, 
     7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą  
          Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia – Letnisko, Miastem i Gminą Skaryszew oraz  
          Gminą Gózd w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – druk nr 126. 
     8) przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących  
          się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia- druk nr 131, 
     9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Stara Błotnica, Gminą Zakrzew, Gminą  
          Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia – Letnisko, Gminą Gózd oraz  
          Miastem i Gminą Skaryszew w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  
          –  druk nr 132, 
   10) odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nierucho- 
          mości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako część działki  
          nr 275/19 o powierzchni około 1,3 ha z przeznaczeniem pod budowę wielofunkcyjnego  
          budynku przemysłowego – druk nr 133,  
   11) odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nierucho- 
          mości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako część działki  
          nr 275/18 o powierzchni około 1,0 ha z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyj- 
          nego wraz z częścią socjalną – druk nr 134. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
  
Ad. 1. Przyjęcie protokołów z XIV., XV. i XVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z XIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 sierpnia 2015r. zo-
stał przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
Protokół z XV. uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 15 września 
2015r. został przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
Protokół z XVI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 wrze-
śnia 2015r. został przyjęty jednogłośnie (24 za). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że przed sesją młodzież poprosi-
ła o udzielenie głosu. Przewodniczący poprosił opiekuna o przedstawienie młodzieży i celu ich 
przybycia.  
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Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomiu im. Janusza Korczaka 
i opiekun szkolnego koła krajoznawczo – turystycznego Andrzej Małecki podkreślił, że jest to 
podziękowanie. Tuż przed wakacjami młodzież z Ośrodka odbyła ośmiodniowy rejs po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich dzięki wsparciu, zaangażowaniu i darowi serca radnych z klubu Platfor-
my Obywatelskiej. Na pamiątkę wręczyli certyfikat i koszulkę. Podziękował również pani wi-
ceprezydent Annie Białkowskiej za osobiste zaangażowanie w przygotowanie tego obozu.  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że zawsze trzeba przepytać osoby, które chcą zabrać głos                   
w jakim celu będzie ich wypowiedź. Gdyby była mowa o władzach miasta, to jak najbardziej, 
ale wskazanie partii politycznej było niewłaściwe. Samo podziękowanie owszem, ale wskaza-
nie partii politycznej nie powinno mieć miejsca. Ponadto radny przypomniał, że przy powoły-
waniu Domu Seniora „WIGOR” padła deklaracja, że ruszy od września. Zapytał, na kiedy jest 
planowane oddanie go do użytku? Jakie są kryteria naboru? Czy jest już regulamin? 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik wyjaśnił, że przed sesją przyszła do niego młodzież z nauczy-
cielem z prośbą, że chcieliby zabrać głos i podziękować radnym. Przewodniczący nie ma 
wpływu na to, co nauczyciel mówi i komu dziękuje. Nauczka, aby w takich sytuacjach nikogo 
nie dopuszczać do głosu na sesji.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę drogi dojazdowej do szkoły specjalnej. Na 
drodze tej jest duży tłoki, jest kłopot z parkowaniem. Straż miejska daje parkującym tam man-
daty. Poseł prosi prezydenta o zainteresowanie się sprawą i jej wyjaśnienie. Te mandaty tak 
naprawdę należą się panu dyrektorowi Tkaczykowi, a nie rodzicom czy nauczycielom.  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej –  (c.d.).  
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek poinformowała, że planowane 
uruchomienie placówki Senior Wigor jest na dzień 21 października br. Obecnie pan prezydent 
powołał pełnomocnika ds. jego utworzenia. W tym budynku trzeba przeprowadzić remont. Jest 
to budynek w strefie zabytków. Pełnomocnikiem  jest pani Grażyna Jakubczyk – dyrektor domu 
pomocy przy ul. Ziętalów. Kryterium naboru jest przyjęte. W pierwszej kolejności będą to oso-
by samotne i o niskich dochodach, a potem wszystkie inne.  
 
 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami 
interpelacje złożyli radni: 
- Anna Kwiecień – 2 szt., 
- Mirosław Rejczak – 1 szt. 
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Mirosław Rejczak złożył wnio-
sek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją w sprawie: 
- leczenia chorób onkologicznych w Radomiu. 
 
Radny Mirosław Rejczak przedstawił sytuację pacjentów leczonych onkologicznie na terenie 
Radomia. Odczytał treść interpelacji. Poprosił o uzupełnienie przedłożonej odpowiedzi.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski poprosił o sprecyzowanie, o co urząd prezydenta ma 
uzupełnić odpowiedź na interpelację.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy prezydent zrobił rozeznanie dotyczące spraw związa-
nych z uzyskaniem środków przez Centrum Onkologiczne? Jak prezydent pomaga w budowie 
tego ośrodka na terenie Radomia? Czy prezydent podjął starania, aby Fundusz zechciał pomóc 
mieszkańcom?  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że odpowiedzi właśnie na te pytania 
znajdują się w udzielonej radnemu odpowiedzi na piśmie.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Jakub Kowalski – nietrzeźwi w szpitalnym oddziale ratunkowym przy ul. Tochtermana 
- sytuacja ta nie współgra z tym, o czym była mowa na sesji rady miejskiej w związku z prze-
kazywaniem pieniędzy na uruchomienie izby wspólnie z policją. Wtedy była mowa o tym, że     
w izbie będzie sanitariusz, lekarz, że będzie udzielana pomoc medyczna osobom, które nie są 
w ciężkim stanie, a pacjenci, którzy byli na izbie przyjęć, ewidentnie było widać, że nie są                
w ciężkim stanie. Jaki rezultat przyniosło otwarcie tej izby i przekazanie pieniędzy przez mia-
sto? Czy osiągnięto rezultat i cel, jakiego się spodziewano po uruchomieniu tej izby? Miasto 
przekazało pieniądze na twór, który nie spełnia swoich oczekiwań i zadań, które przed nim 
były stawiane.  
- przyjęcie imigrantów do Radomia – do 15 października pan prezydent ma czas by odpowie-
dzieć panu wojewodzie w sprawie przyjęcia do Radomia imigrantów. Jaka będzie odpowiedź 
pana prezydenta? Jakie miasto ma zamiary w tym zakresie? Czy chcemy angażować się w ten 
proces? Czy nas stać, by zaangażować się w ten proces?  
 
2. Radny Adam Bocheński – remont ul. Malenickiej – do ul. Poziomkowej została pięknie wyre-
montowana. Dalsza część ulicy jest w bardzo fatalnym stanie. Jakie są szanse, aby w budżecie 
na rok2016 znalazł się II etap remontu tej ulicy?  
- remont ul. Wrześniowskiego – była robiona w ramach tzw. czynów drogowych. Było już trzy 
terminy oddania. Kiedy faktycznie zakończy się remont tej ulicy? Radny prosi o udzielenie 
odpowiedzi na piśmie.  
 
3. Radny Kazimierz Woźniak – utrzymanie czystości i porządku - jak straż miejska egzekwuje 
utrzymanie porządku od osób fizycznych? W pobliżu urzędu miejskiego na ul. Staszica po le-
wej stronie na nieogrodzonej działce rosną chwasty. Po prawej stronie teren wcale nie wyglą-
da lepiej. Jeżeli w stosunku do spółdzielni mają być egzekwowane obowiązki, to radny życzy-
łby sobie, aby w stosunku do osób fizycznych również były egzekwowane.  
- utrzymanie porządku na ul. Chrobrego (między Wydz. Ekonomicznym Uniwersytetu a akade-
mikami) – czyją własnością jest ten teren i kto za niego odpowiada? Kto odpowiada za oświe-
tlenie tego terenu? Kto odpowiada za koszenie i utrzymanie czystości? Radny chciałby, aby 
gospodarz terenu dbał o niego.  
 
4. Radny Jerzy Zawodnik – plac zabaw w Parku Kościuszki – na placu zabaw w parku jest zjazd 
linowy, który jest uszkodzony od ponad miesiąca. Prosi, aby służby miejskie się tym zaintere-
sowały.  
Ponadto radny poprosił o ogłoszenie przerwy po tym punkcie  na posiedzenie Komisji Gospo-
darki, ponieważ doszły trzy uchwały, które powinna zaopiniować komisja.  
 
5. Radny Mirosław Rejczak – komunikacja zastępcza na trasie z Warszawy – w sobotę radny 
wracał pociągiem, który został w Lesiowie zastąpiony przez dwa zdezelowane autobusy. Po-
ciąg był nieprzystosowany do istniejących torów, a wagony nie były zsynchronizowane z pe-
ronami. Jest to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Kolej jest bardzo nieprzygotowana do 
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tego, aby wozić mieszkańców z Radomia do Warszawy i odwrotnie. Wiąże się to również                     
z przebudową radomskiego dworca. Organizacja tej budowy jest coraz gorsza. Mieszkańcy są 
odcięci od peronów, od przejścia. Jeżeli kolej robi coś w mieście, to musi uzgadniać z panem 
prezydentem wszystkie warunki dotyczące przewozu. Można było na kolei wymusić w trakcie 
przygotowań do inwestycji działania, które w sposób cywilizowany załatwiłyby sprawę dojaz-
du mieszkańców do stacji Radom. Do obowiązków prezydenta należy pilnowanie spraw doty-
czących inwestycji drogowych.  
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące osób nie-
trzeźwych na szpitalnym oddziale ratunkowym.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- remontu ul. Malenickiej – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, 
- remontu ul. Wrześniowskiego – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, 
- czystości na ul. Chrobrego – wiceprezydent zobowiązał się, że podległe służby zadbają o ten 
teren, 
- placu zabaw w Parku Kościuszki – zostanie to zlecone, 
- stanu autobusów podstawianych przez kolej i przejścia przez tunel.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że prezydent jest odpowiedzialny zgodnie z ustawą za 
służbę zdrowia w mieście. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące przyjęcia 
przez miasto imigrantów – odpowiedź do wojewody zostanie zakończona konkluzją, że Gmina 
Miasta Radomia  nie dysponuje wolnymi obiektami o odpowiednim standardzie przeznaczo-
nymi dla zakwaterowania uchodźców. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił przerwę do godz. 10.30. 
 
 
Ad. 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 
2015r. oraz informacja z realizacji budżetu miasta Radomia za I półrocze 2015r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że informację radni otrzymali na 
płytach CD przed poprzednią sesją. Ponadto radni wraz z materiałami na sesję otrzymali 
Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 wrze-
śnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Radom informacji                    
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych kultury i SPZOZ. 
 
Treść informacji oraz uchwały RIO została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 129, 130. 
 
- druk nr 129.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki, 
które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 
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Uchwałę nr 190/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029. 
 
- druk nr 130.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną; 
Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dot. sportu i turystki; Ko-
misji Zdrowia, Pomocy Społecznej, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdro-
wia i pomocy społecznej; Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dot. edu-
kacji.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że jest to kolejna uchwała, która zwiększa zadłużenie miasta. 
Pożyczka w wysokości ponad 500 tys. zł wprawdzie jest na szlachetny cel, ale nie na to 
umawiali się mieszkańcy Radomia z prezydentem. Przeznacza się 800 tys. zł na budowę 
muszli koncertowej, która tak naprawdę jest potrzebna jednej osobie, natomiast nie znalazło 
się 584 tys. zł na tak ważny cel jak obniżenie emisji dwutlenku węgla w Radomiu. Radny nie 
zgadza się na zwiększenie zadłużenia miasta. Pieniądze te powinny się znaleźć z jakiejś dota-
cji celowej.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że dziwne jest, że pokazało się 90 mln zł związanych                  
z budową hali widowiskowej. Pewnie jest ona potrzebna, ale budowa tej hali jest oparta o to, 
że minister sportu z Platformy Obywatelskiej, którego już nie ma coś obiecywał. Nie wiadomo 
jak w przyszłości będzie z budową tej hali, bo być może będzie zupełnie inny rząd. Radny za-
pytał, jak prezydent ocenia możliwości budowy tej hali? Czy wpłynęły już jakieś pieniądze na 
ten cel?  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka poinformował, że zwiększenie deficytu wynika ze względów 
formalnych. Konstrukcja wniosku na „Kawkę” jest taka, że 45% to dotacja, 45% pożyczka,                
a 10% wkład własny. Stąd nie ma możliwości nie wzięcia pożyczki. Jak bierzemy dotację, to 
bierzemy i przymusową pożyczkę. Ta pożyczka musi  być odzwierciedlona w budżecie.  Jeżeli 
chodzi o halę, to w tym budżecie nie ma wprowadzonych pieniędzy. Są one wprowadzone do 
wieloletniej prognozy finansowej po to tylko, aby można było ogłosić przetarg i rozpocząć 
prace. Na umowę pożyczki czekamy. Zostały już dostarczone wszystkie dokumenty i czekamy 
na wyznaczenie terminu podpisania umowy. Gdy będą zapewnione środki, rozpoczną się sta-
rania o sfinansowanie ze środków najprawdopodobniej bankowych.  
 
Wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski poinformował, że w 2014r. program „Kawka” był rów-
nież zrealizowany tylko z budżetu gminy, co kosztowało 1.100.000 zł i w tym przypadku nie 
było żadnej dotacji.  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik ogłosił na wniosek klubu radnych Platformy Obywatel-
skiej 3 minuty przerwy do godz. 11. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 191/2015 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. 
 
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 127. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony i Kształto-
wania Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła 
Uchwałę nr 192/2015 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Li-
kwidacja niskiej emisji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne 
źródła ciepła na terenie miasta Radomia”. 
 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 128. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Ochrony i Kształto-
wania Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 193/2015 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia”.  
 
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 123. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki, 
które wydały opnie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 194/2015 
w sprawie powierzenia Spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka              
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Radomia z zakresu 
kultury fizycznej i turystyki oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu.  
 
 
Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 124. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki, 
które wydały opinie pozytywne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, gdzie są przedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji?  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 195/2015 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. 
 
 
Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 125. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ilu uczniów jest w radomskich szkołach, w tym ilu spoza Ra-
domia?  
 
Radny Leszek Pożyczka przypomniał, że w uchwale rady z 2012r. był informacje dotyczące 
obowiązków wnioskodawców ubiegających się o stypendium. Były również podane kryteria 
dochodowe. Dlaczego nie pozostały tamte zapisy?  
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Radny Ryszard Fałek przypomniał, że po kontroli przeprowadzonej przez urząd wojewódzki 
okazało się, że nie można dawać pieniędzy, a trzeba dawać konkretne rzeczy. Szacowano, że     
z tego powodu potrzeba będzie dodatkowych 10 etatów, aby to obsłużyć w tej formule. Jak 
sobie obecnie z tym poradził pan prezydent? Widać, że zadanie to zostało przeniesione do 
MOPS-u. Ilu urzędników więcej będzie z tego powodu? 
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska poinformowała, że stypendia socjalne obsługiwały 
wszystkie szkoły, a nie tylko czterech pracowników Wydziału Edukacji. Teraz MOPS przejmuje 
czterech pracowników i pracownicy socjalni będą obsługiwali stypendia socjalne, więc nie 
zwiększyła się liczba etatów. Rozliczanie będzie na podstawie rachunków za kupowane towa-
ry.  
 
Dyrektor MOPS Marcin Gierczak udzielił dodatkowych informacji.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zadeklarował, że radnemu Mirosławowi Rejczakowi 
udzieli odpowiedzi jeszcze na tej sesji.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła  

Uchwałę nr 196/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  
z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia zmienionej 
Uchwałą Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r.  
 
 
Ad. 6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 126.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że z dokumentu wynika, że gmina Radom podpisze porozu-
mienie z gminami ościennymi w celu zabezpieczenia miejsca w domu samopomocy przy                    
ul. Sobótki 5 dla mieszkańców innych gmin. Jak dzisiaj obłożony jest dom przy ul. Sobótki                        
i jakie są możliwości wsparcia innych gmin w tym zakresie?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek poinformowała, że dom samo-
pomocy przy ul. Sobótki jest nową jednostką. Prezydent miasta Radomia wystąpił do wojewo-
dy o otrzymanie środków na prowadzenie takiego domu dla 40 osób. Prezydent Radosław 
Witkowski ogłosił konkurs i powierzył prowadzenie zadania dla organizacji pozarządowych. Do 
konkursu tego przystąpiła jedna organizacja: Stowarzyszenie „Razem”. Wśród 40 osób były 
również osoby spoza Radomia. Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej, dlatego jest 
on nie tylko dla mieszkańców Radomia, ale dla mieszkańców całego województwa. W związku 
z tym niezbędne jest podjęcie uchwał, aby można było zawrzeć porozumienia z innymi gmi-
nami. Na tą chwilę jest złożonych 15 wniosków o przyjęcie do tego domu.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 197/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Zakrzew, Gminą Kowala, 
Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia – Letnisko, Miastem i Gminą Skary-
szew oraz Gminą Gózd w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.  
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Ad. 6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 131.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Marek Szary w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek: „W § 3 
ust. 1 załącznika do uchwały na druku nr 131 wykreślić  następujące słowa: „realizu-
jącego nową inwestycję lub przygotowującego się do realizacji nowej inwestycji”,                  
a w miejsce tych słów wprowadzić następujące słowa: „posiadającego zakład lub sie-
dzibę”. Radni uważają, że zarówno nowi przedsiębiorcy jak i działający na terenie miasta Ra-
domia mają prawo korzystać z dorobku intelektualnego naszych uczelni i mamy prawo im po-
móc.  
 
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że jest to bardzo ważna uchwała, ponieważ pozwala stu-
dentom nabywać umiejętności praktyczne u pracodawców. Uważa, że podana definicja przed-
siębiorcy ogranicza możliwość korzystania z tych staży, ponieważ musi to być przedsiębior-
stwo innowacyjne wdrażające nowe technologie i pracodawca musi zapewnić 5 nowych 
miejsc pracy, więc jest to spore ograniczenie. W regulaminie jest mowa, że o takie stypendium 
może się ubiegać student, który ma średnią 3,75, ale z czego jest liczona ta średnia? Kiedy 
prezydent podejmuje decyzję o ilości i wysokości przyznawanych stypendiów? Ponadto jest 
ograniczenie, że kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium musi posiadać status stu-
denta ostatniego roku studiów I i II stopnia lub pion magisterski studiów. Jeżeli student ostat-
niego roku studiów I stopnia przystąpi do stypendium i go uzyska, musi podjąć pracę na 12 
lub 24 miesiące. W tym momencie zamyka się mu drogę, aby poszedł na studia magisterskie. Z 
regulaminu wynika, że stypendysta zobowiązany jest do złożenia prezydentowi sprawozda-
nia. Kto będzie czytał to sprawozdanie? Czy w urzędzie będzie osoba merytoryczna, która 
będzie rozumiała istotę tego sprawozdania? Czy jest to konieczne, skoro to przedsiębiorca 
będzie decydował o tym, czy dany student wykazał kompetencje i czy nadaje się na dane sta-
nowisko? Czy jest zasadne, aby przedsiębiorca, który ma stypendystę musiał zatrudnić tego 
stypendystę po zakończeniu stażu? Ponadto radny zwrócił uwagę na literówkę: jest „stipen-
dium”, a powinno być „stypendium”.  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że należy przegłosować tę uchwałę, a prezydent żeby przyjął 
sugestie radnego Pożyczki w formie autopoprawki. Uchwała ta dotyczy około dziesięciu ty-
sięcy radomskich studentów. Radny porównał ilość studentów w niektórych miastach oraz 
przypomniał zabiegi miasta w celu utworzenia w Radomiu Wyższej Szkoły Zawodowej. Poru-
szył również sprawę likwidacji Fabryki „Łączników”.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jakie to będą pieniądze w budżecie miasta? Intencją tej uchwały 
była przede wszystkim pomoc tym, którzy tworzą nowe miejsca.  Ponadto radny uważa, że nie 
ma znaczenia miejsce zamieszkania, więc zapis §5 ust. 4 uważa za niekonieczny. Radny pod-
kreślił, że nie podoba mu się uzasadnienie do projektu uchwały.  
 
Radny Jerzy Zawodnik uważa, że jest to skomplikowana uchwała, ale bardzo słuszna. Zabrakło 
kwestii dotyczących powiązania przedsiębiorców. Umowa podpisywana ze studentem będzie 
umową trójstronną: student – przedsiębiorca – miasto. Prosi prezydenta o dodatkowe wyja-
śnienia przedstawione na komisji, a przewodniczącego poprosił przed głosowaniem o 5 minut 
przerwy dla klubu radnych Platformy Obywatelskiej na przedyskutowanie wniosku.  
 
Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Krzysztof Turek udzielił odpowie-
dzi na zadane pytania oraz przedstawił dodatkowe wyjaśnienia. Podkreślił, że ten projekt 
uchwały to jedno z niewielu narzędzi, które urząd może zaoferować tym, którzy chcą się roz-
wijać. Poza typowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości w zasadzie przepisy prawne 
nakładają wąskie ramy. Zdecydowali się wypracować pewien kompromis między warunkami, 
które powinien spełniać przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z dobrodziejstwa tego projektu  
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a prostotą jego realizacji. Wprowadzenie warunku realizacji nowej inwestycji jest spójne           
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zwolnień z podatków od nieruchomości. Sa-
ma idea pomocy publicznej jest skierowana na realizację nowych inwestycji. System stypen-
diów stażowych zawiera w sobie element zatrudnienia po okresie stażu. Zmiana wyrobu,  
usługi czy sposób świadczenia usług jest na tyle szerokim pojęciem, że wielu przedsiębiorców 
mogłoby wpisać się w te zapisy. Jeżeli chodzi o tworzenie co najmniej pięciu nowych miejsc 
pracy, to sygnał, że jeżeli chce się zwalniać przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, to 
będzie to sygnał spójny. Ponadto jeżeli przedsiębiorca z jakichś powodów nie będzie mógł 
spełnić kryteriów i nie skorzysta z tej uchwały, to nie oznacza, że nie zostanie wsparty w inny 
sposób. Jest to tylko jedno z narzędzi całego pakietu wsparcia, który został opracowany. Dy-
rektor podkreślił, że nie są w stanie przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie na staże, bo 
jest to nowy program. Szacuje się, że będzie to około 50 staży sześciomiesięcznych i około       
50 staży trzymiesięcznych i koszt około 600 – 700 tysięcy złotych w ciągu roku. Jeżeli chodzi 
o sprawozdanie, to chcieliby poznać zrealizowanie stażu przez stypendystę, aby uniknąć 
pewnej patologii odsyłania w nieskończoność przez przedsiębiorcę stażysty, którego nie chce 
zatrudnić, a intencją jest to, aby po stażu stażysta zdobył pracę.  Jeżeli chodzi o średnią, to 
należy przyjąć, że będzie to 3,75 z egzaminów.  
 
Radny Marek Szary uważa, że dyrektor pokazał, że wniosek jest lepszy niż to, co jest zawarte 
w uchwale, bo obejmuje większe spektrum przedsiębiorców. Radny uważa, że należy wpro-
wadzić tę zmianę, która daje możliwość szerszego spojrzenia. Podkreślił, że bardzo często 
przedsiębiorcy radomscy mówią, że poprzez różnego rodzaju ulgi stosujemy nieuczciwą kon-
kurencję wobec już istniejących przedsiębiorców.  
 
Wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski podkreślił, że jest to instrument przetargowy w roz-
mowach z nowymi przedsiębiorcami, którzy chcą inwestować w nowe technologie i nowe 
przedsięwzięcia. Ta uchwała jest przekonsultowana z szerokim gremium przedsiębiorców. 
Dzisiaj miasto mając zwolnienia z podatków, z czynszu dzierżawnego nie wyróżnia się aż tak 
bardzo jakby chciało. Wprowadzenie do zakresu wszystkich przedsiębiorców spowodowałoby 
to, że miasta nie byłoby stać na to, aby wprowadzić tego typu staże. Wiceprezydent zakłada, 
że  w przyszłym roku ilość tych staży byłaby na poziomie 100 staży rocznie, co daje kwotę 
około 650 – 700 tysięcy złotych. Uważa, że ta uchwała jest elementem pakietu wsparcia. Do-
tyczy konkretnej grupy przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć coś nowego.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił o zdjęcie projektu z porządku obrad i wprowadzenie 
na kolejną sesję po poprawieniu błędów - literówek. Projekt uchwały wpłynął do radnych                   
w piątek i nie mieli czasu na zapoznanie się z tym projektem. Prosi o wycofanie i spokojne 
przedyskutowanie.  
 
Radny Ryszard Fałek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad. Wskazał zapisy, które powin-
ny być dopracowane. W uchwale jest duża uznaniowość i radny się z tym nie zgadza.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek Platformy Obywatelskiej ogłosił              
5 minut przerwy do godz. 11.55 oraz na wniosek klubu radnych PiS dodatkowe dwie minuty.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jeden wniosek został wycofany, bo tylko 
wnioskodawca może zdjąć projekt uchwały z porządku, a radny może skierować go do prac  
komisji.  
 
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Marka Szarego w imieniu klubu radnych 
PiS o treści: „Wykreślić  z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały na druku nr 131  następują-
ce słowa: „realizującego nową inwestycję lub przygotowującego się do realizacji no-
wej inwestycji”, a w miejsce tych słów wprowadzić następujące słowa: „posiadającego 
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zakład lub siedzibę”” głosowało 11 radnych, 16 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia. Wniosek nie został przyjęty.  
 
Wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą 
na usunięciu błędów. Podkreślił, że jest to kwestia jednego z elementów wsparcia przedsię-
biorców. Poprosił o przyjęcie uchwały po dokonaniu autopoprawki.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że nie przypomina sobie dotychczas takiego trybu pracy, 
żeby z ławki poprawiać jakieś litery, albo przekrzykiwać się, bo ktoś sobie coś przypomniał czy 
coś wyłapał. Albo należy zrobić przerwę żeby wpłynęła pisemna autopoprawka, albo należy 
przestać kompromitować organ, którym jest rada miejska i zdjąć ten projekt z porządku, bo on 
jest nieprzygotowany.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek wiceprezydenta miasta Rafała Raj-
kowskiego ogłosił o 3 minuty przerwy.  
 
Dyrektor Krzysztof Turek w imieniu prezydenta zgłosił autopoprawki:  
- § 3 ust. 2 wykreślić jedną cyfrę 2., 
- § 5 ust. 6 po słowach: „…średnią ocen nie niższą niż 3,75” dopisać „z egzaminów”, 
- zał. nr 2 „stipendium” zastąpić „stypendium”.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że trudno się zgodzić z zapisem, że prezydent każdorazowo de-
cyduje ile będzie stypendiów w danym roku. Powinny być określone kryteria. Radny zgłosił 
wniosek: „Wnioskuję o dopisanie § 12 o brzmieniu: „Do końca stycznia prezydent skła-
da sprawozdanie za rok ubiegły Radzie Miejskiej””.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poparł poprawkę radnego Ryszarda Fałka i podzięko-
wał za jej zgłoszenie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące) podjęła ze 
zgłoszonymi powyżej autopoprawkami 

Uchwałę nr 198/2015 
w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygo-
towujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia.  
 
Radny Marek Szary oświadczył, że jest mu bardzo przykro, że władze Radomia dyskryminują 
już istniejących na terenie Radomia przedsiębiorców. Przedstawiając projekt prezydent Raj-
kowski mówił ciągle, że „uzgodnił”. Po głosowaniu wiadomo, że jest to poprawka przygotowa-
na pod konkretną firmę i radnemu jest strasznie przykro z tego powodu.  
 
Wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski podziękował za podjęcie uchwały. Zadeklarował, że 
stosowne dokumenty przedstawią na komisji. W dalszym ciągu będą procedowali tak, żeby ta 
uchwała nie stanowiła jakichkolwiek obaw. Zwrócił się do radnego Marka Szarego, że się z nim 
nie zgadza, bo nie jest intencją w jakikolwiek sposób atakowanie czy robienie czegoś prze-
ciwko radomskim przedsiębiorcom. Chce być z radomskimi przedsiębiorcami, chce z nimi 
współpracować, chce ich wspierać i chce im pomagać. Taka jest również intencja stworzonej 
radomskiej strefy gospodarczej. Prosi radnego, aby nie prowadzili tego typu rozmowy. Uważa, 
że dzisiaj te osoby, które głosowały przeciwko, są przeciwko przedsiębiorczości i gospodarce 
miasta Radomia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że ci radni są przeciwko uchwałom 
przygotowywanym na kolanie.  
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Ad. 6.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 132. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła  

Uchwałę nr 199/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Stara Błotnica, Gminą 
Zakrzew, Gminą Kowala, Gminą Jedlińsk, Gminą Jastrzębia, Gminą Jedlnia – Letnisko, 
Gminą Gózd oraz Miastem i Gminą Skaryszew w zakresie realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej.  
 
 
Ad. 6.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 133.  
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że projekty uchwał na drukach nr 133 i 134 są ze sobą po-
wiązane. Obydwie uchwały unieważniają wcześniej podjęte. Daje się preferencje kolejnym 
firmom, aby bez przetargu wzięły teren na 10 lat. Jakie są sankcje dla tych firm za nie wywią-
zanie się z zadania? Jeżeli ktoś bierze teren na 10 lat w dzierżawę, to powinien być harmono-
gram inwestycji. Jeżeli nie jest on realizowany, to powinno się zerwać umowę. Co dzisiaj zo-
stało zrobione, aby ta sytuacja się nie powtórzyła?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał na 
drukach nr 133 i 134. Poinformował, że prezydent nie podpisał umów dzierżawy z tymi fir-
mami na mocy uchwał z 2014r., które teraz są unieważniane.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 200/2015 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierża-
wy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako część 
działki nr 275/19 o powierzchni około 1,3 ha z przeznaczeniem pod budowę wielo-
funkcyjnego budynku przemysłowego.  
 
 
Ad. 6.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 134. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że zarówno w poprzedniej uchwale, 
jak i w tej jest użyte słowo „około”. Czy nie można prawidłowo określić metrów, które chce się 
wydzierżawić?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że plan miejscowy zakłada tylko przy-
bliżony podział. Te działki nie są jeszcze wydzielone geodezyjnie i dopiero na podstawie tej 
uchwały będą dzielone geodezyjnie i może być rozbieżność kilkunastu metrów, dlatego użyte 
jest słowo „około”.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła  

Uchwałę nr 201/2015 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierża-
wy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako część 
działki nr 275/18 o powierzchni około 1,0 ha z przeznaczeniem na budowę zakładu 
produkcyjnego wraz z częścią socjalną.  
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7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Radny Marek Szary – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Radomiu z badania wniosku grupy radnych złożonego na sesji Rady 
Miejskiej w Radomiu w dniu 30 marca 2015r. w sprawie wydania przez prezydenta miasta 
Radomia pozwoleń na budowę na terenie wyodrębnionym z projektu uchwały dotyczącego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowi-
cza – etap I”. Poinformował, że protokół zostanie przekazany do prezydenta miasta Radomia, 
aby w ciągu siedmiu dni wniósł do niego uwagi. Jeśli radni mają do niego uwagi, też powinni 
zgłosić je do komisji.  
 
 
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Justyna Wdowiak poinformowała, że od ostatniej 
sesji rady miejskiej były dwa posiedzenia Związku Miast Polskich: 28 sierpnia w Ciechanowie, 
w którym z upoważnienia pana prezydenta uczestniczył wiceprezydent Rafał Rajkowski                       
i 25 września w Bydgoszczy, w którym uczestniczyła z upoważnienia prezydenta. Z posiedze-
nia w Ciechanowie jest protokół. Poinformowała, że kluczowym tematem poruszanym w Byd-
goszczy były zmiany do ustawy alkoholowej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił o przedłożenie informacji z obydwóch posiedzeń na 
piśmie.  
 
Protokół z posiedzenia Związku Miast Polskich w Ciechanowie oraz informacja z posiedzenia 
w Bydgoszczy zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że kilka miesięcy temu zwracał się do prezydenta z za-
pytaniem, jak wygląda sprawa ustawy antyalkoholowej. Prosi prezydenta, aby poinformował 
radę miejską na jakim etapie w naszej gminie są sprawy związane ze zmianami tej ustawy.  
 
 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
1) wniosek radnego Kazimierza Woźniaka dotyczący skierowania do Komisji Rewizyj-
nej sprawy budowy marketu na działce nr 19/39 położonej w Radomiu przy ul. Sowiń-
skiego.  
Dokładna treść złożonego wniosku została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak odczytał pismo skierowane do radnego Kazimierza 
Woźniaka jako odpowiedź na zapytanie złożone przez radnego na poprzedniej sesji.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, jaka była data ostateczna sprzedaży 
marketowi?  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinformował, że było to 30 czerwca 2015r. W ubiegłym roku 
była umowa przedwstępna, która zobowiązywała spółkę RTBS „Administrator” do nabycia 
warunków zabudowy, a później prawomocnego pozwolenia na budowę. Po czym „Administra-
tor” w ubiegłym roku wystąpił ze stosownymi wnioskami do Wydz. Architektury.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy pozwolenie na budowę marketu „Administrator” 
brał na siebie?  
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Wiceprezydent Konrad Frysztak stwierdził, że tak. Poinformował, że w umowie był zapis, który 
mówił, że całkowite prawo dopiero przejdzie na firmę Budner Investment po nabyciu pozwo-
lenia na budowę.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy znana jest cena za jaką „Administrator” sprzedał 
tę działkę? Czy musiał robić ogłoszenie? 
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinformował, że według informacji z „Administratora” ogło-
szenie o sprzedaży było w „Tygodniku Radomskim”.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, jaki zasięg ma „Tygodnik Radomski”? 
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak stwierdził, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, która data była w tej sprawie kluczowa? Która decy-
dowała o tym, że te grunty zostały oddane inwestorowi zewnętrznemu?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że data podpisania aktu notarialnego – 30 czerwca 
2015r. Uważa, że Komisja ds. spółek powinna się wybrać do „Administratora” i sprawdzić wie-
le dokumentów, bo jest to dziwna sprawa.  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak stwierdził, że odpowiedź na pytanie  radnej Marcie Michalskiej 
– Wilk może być subiektywna i nie podejmuje się jej udzielenia. Subiektywnie dla wiceprezy-
denta jest to uchwała walnego zgromadzenia wspólników o sprzedaży niezgodnie z przezna-
czeniem, ale jest to subiektywna ocena, za którą może wziąć odpowiedzialność. Działka                     
nr 19/2, a obecnie 19/43 i 19/44 tj. 1.512.900 zł. Walne zgromadzenie wspólników, które 
wyraziło zgodę na zamianę odbyło się 19 września 2012r. Zgoda nadzwyczajnego zgroma-
dzenia wspólników na zbycie – 19 grudnia 2013r.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że 1.512.000 zł to tyle, co „Administrator” otrzymał 
za działkę. A jaka była wartość w momencie zamiany tej działki?  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinformował, że nie można w tej chwili tego tak szybko  
sprawdzić, ale jest to kwota 1.242.300 zł.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że bulwersują go nie do końca jawne i czyste zasady 
obrotu nieruchomościami. Pismo nie do końca wyczerpuje sprawę. Miał to być budynek biuro-
wy, a w przeciągu pół roku jest zmiana decyzji, że nie będzie to budynek biurowy, a działka do 
sprzedaży. Później okazuje się, że „Administrator” jeszcze dokupuje od Radpecu budynek                       
i działkę, na której był węzeł cieplny. Zupełnym dziwolągiem jest to, że działka była sprzeda-
wana już z pozwoleniem na budowę i projektem technicznym marketu. Zazwyczaj to inwestor 
pod swoje potrzeby projektuje obiekt handlowy i uzyskuje pozwolenia. Radnemu zależy na 
wyjaśnieniu sprawy. Poruszył również sprawę organizacji ruchu w tym rejonie.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że kwota w operacie szacunkowym na 
zamianę działki 19/39 na działki od spółki to kwota 759.149,85 zł. Różnica pomiędzy kwotą                 
z operatu szacunkowego, na podstawie którego była zamiana, a kwotą za którą spółka zbyła 
prawa do tej działki to 121.950,15 zł. Tyle spółka wykazała zysku na tej operacji. Kwota                         
1,5 mln zł to kwota sprzedaży na rzecz Budnera łącznie wszystkich działek. Przychyla się do 
wniosku, aby sprawę zbadała Komisja Rewizyjna.  
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Radny Ryszard Fałek poinformował, że jest opinia Komisji Gospodarki, która mówi o celu prze-
znaczenia działki. Radny zapytał, czy gmina miasta Radomia na powyższej transakcji przepro-
wadzonej i nadzorowanej przez prezydenta miasta Radomia poniosła stratę finansową? Czy 
powyższa transakcja była świadomym wyprowadzeniem gruntów z zasobów gminnych na 
budowę marketu? Czy prezydent miasta Radomia złamał prawo nie informując radnych                        
o zmianie przeznaczenia działki sprzedanej przez gminę Radom pod konkretny cel – budowa 
biurowca dla spółki komunalnej „Administrator”? Ponadto radny wyjaśnił, że podpisał akt nota-
rialny zamieniający grunty gminy miasta Radomia ze spółką „Administrator”, to do czego była 
pozytywna opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Do podpisania tego aktu został wyznaczony 
przez prezydenta.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że Komisja Rewizyjna ma mniejsze uprawnienia niż prokuratu-
ra. Skoro pan radny Fałek złożył do prokuratury doniesienie na siebie, to niech bada to proku-
ratura. Komisja Rewizyjna bada zgodność z prawem, a jak słychać, to wszystko jest zgodne                  
z prawem. Natomiast sprawę można by skierować do Komisji ds. spółek, która bada intencje. 
Zgodnie z prawem zajmie się tym prokuratura i jeżeli złamano prawo, to prokuratura postawi 
zarzuty. Podobna sprawa była z wnioskiem pana radnego Woźniaka, który lubi rzucać oskar-
żenia dotyczącym zamiany działek przy lotnisku. Zajmował się tym NIK i radny poprosił prezy-
denta o przekazanie opinii NIK w sprawie zamiany tych działek do Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał radnego Kazimierza Woźniaka, że skoro 
zajmują się tą sprawą inne organy, to czy może wycofać swój wniosek?  
 
Radny Kazimierz Woźniak nie wycofał wniosku.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się) przyjęła 
wniosek radnego Kazimierza Woźniaka o skierowanie  do Komisji Rewizyjnej sprawy budowy 
marketu na działce nr 19/39 położonej w Radomiu przy ul. Sowińskiego. Wniosek został 
skierowany do Komisji Rewizyjnej.  
 
2) wniosek prezesa Zarządu Spółki GGG Sp. z o.o. Janusza Trojanowskiego o umiesz-
czenie herbu miasta Radomia na flagach masztowych zainstalowanych przy ul. Wiel-
kopolskiej 1a i Wielkopolskiej 2 w Radomiu. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Mirosław Rejczak popiera ten wniosek, ponieważ jest to firma bardzo zasłużona dla 
miasta Radomia. Zatrudnia  blisko 200 osób i pracuje na eksport.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) wyraziła zgodę na umieszczenie herbu mia-
sta Radomia na flagach masztowych zainstalowanych przy ul. Wielkopolskiej 1a                      
i Wielkopolskiej 2 w Radomiu. 
O fakcie tym poinformowano pisemnie prezesa zarządy Spółki GGG . Treść pisma została dołą-
czona do materiałów z sesji.  
 
3) informacja o oświadczeniach majątkowych  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczenia majątkowego za 
2014r. złożonego przez przewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku dokonanej analizy                     
w oświadczeniu majątkowym nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych                        
114 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach ma-
jątkowych czterech osób stwierdzono braki formalne i nieprawidłowości, natomiast pozostałe 
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oświadczenia majątkowe uznano za wypełnione poprawnie w tym cztery osoby po złożeniu 
wyjaśnień.  
Pisma urzędów skarbowych zostaną dołączone do materiałów z sesji.  
 
4) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że termin kolejnej sesji ustali 
z szefami klubów.   
 
5) Wiceprezydent miasta Karol Semik podał stany liczbowe uczniów w radomskich szkołach 
(pytanie radnego Mirosława Rejczaka). Stany te są zbierane dwa razy w roku w myśl zapisów 
ustawy. Ostatnia informacja dotyczy stanu na dzień 30 września. Wszystkich uczniów ogółem 
w szkołach i placówkach miasta Radomia jest 36.881, z czego w szkołach publicznych 31.952, 
w szkołach niepublicznych 5.289. W tej grupie uczniów (blisko 37.000) jest 2.642 uczniów 
spoza samorządu radomskiego.  
Ponadto wiceprezydent zaprosił radnych na 14 października do Zespołu Szkół Muzycznych na 
godz. 13, na wręczenie odznaczeń dla nauczycieli.  
 
6) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaprosił zebranych na godz. 16 w dniu dzi-
siejszym do Szkoły Muzycznej na premierę książki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XVII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 13.25.  
  
 
 

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


