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P R O T O K Ó Ł   N R XVIII/2015 

z osiemnastej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  
odbytej w dniu 27 października 2015 roku 

w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 
 
 
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. Nieobecna radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz.  
 
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 o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 139 w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i społecznej w 2015 roku. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (20 za) w punkcie 
6.4.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 140 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2015 - 2029. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (22 za) w punkcie 
6.1.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 141 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015r. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (23 za) w punkcie 
6.1.  
 
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029  
          oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015r. – druki nr:  135, 136,  
          140, 142, 
     2) zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r.  
          w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania  
          i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych – druk nr 137, 
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     3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  
         2016r. – druk nr 138,  
     4) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilita- 
          cji zawodowej i społecznej w 2015r. – druk nr 139. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski: 
    1) informacja o oświadczeniach majątkowych.  
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik pogratulował wyboru na posła: pani Annie 
Kwiecień, pani Annie Białkowskiej oraz panu Andrzejowi Kosztowniakowi.  
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 5 października 2015r. 
został przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że punkt dotyczący wyboru 
ławników zostanie przełożony na koniec obrad, a w chwili obecnej zostanie rozpatrzony punkt 
dotyczący rozpatrzenia projektów uchwał.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał 
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 135, 136, 140, 141. 
 
- druk nr 135.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną 
oraz Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu                      
i turystyki. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 202/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029.  
 
 
- druk nr 136.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną, 
Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej edukacji, Komisji Sportu                    
i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i turystyki oraz Komisji 
Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony przeciwpożarowej.  
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Radny Marek Szary zapytał, czy subwencja dla szkół niepublicznych jest już skonsumowana, 
czy dopiero ją otrzymamy? Poruszył również sprawę obwodnicy południowej.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że subwencję oświatową dostajemy de-
cyzją na początku roku. Pieniądze są przesyłane w trakcie roku. Dla szkół niepublicznych dota-
cje wzrosły. W ciągu dwóch lat ten wzrost jest prawie pięćdziesięcioprocentowy. W tej chwili 
naprawdę duże pieniądze idą dla szkół niepublicznych. Ten rok zamknie się kwotą około                    
35 mln zł.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 203/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.  
 
 
- druk nr 140.  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 204/2015 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029.  
 
 
- druk nr 141.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 205/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.  
 
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 137.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jest to uchwała, która zmienia się na przestrzeni lat. 
Pierwsza była w 2007r. Do tej pory tenis stołowy był zaliczany do gier zespołowych, gdzie 
były przyznane cztery stypendia. Na dzień dzisiejszy tenis stołowy jest w pierwszej lidze                    
i żeby reguły były jednakowe do wszystkich gier zespołowych, ilość stypendystów jest obli-
czana na podstawie ilości zawodników, którzy są wpisani w protokóle meczowym. Ponadto 
radny omówił sprawę przyznawania stypendiów dla juniorów grających w ekstraklasie. Braku-
je zapisu, aby dopuścić możliwość nagradzania drużyn rywalizujących w pucharach europej-
skich, żeby prezydent miał możliwość dofinansowania do 50% kosztów udziału w takich roz-
grywkach, ale nie więcej niż 50 tys. za udział. Jest to związane z transmisją i wielką promocją 
miasta Radomia. Komisja zaopiniowała projekt bardzo pozytywnie. Wychodzi on naprzeciw 
oczekiwaniom klubów.  
 
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski podkreślił, że intencją było doprecyzowanie i wyjście na-
przeciw propozycjom klubów. Są otwarci na propozycje.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 
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Uchwałę nr 206/2015 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 
2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymy-
wania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.  
 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 138.  
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że wszyscy radni otrzymali pisemny wniosek o to, aby 
przyjrzeć się dokładnie sprawom alkoholowym. W przedłożonej uchwale radny nie widzi żad-
nego oddźwięku ze strony pana prezydenta. Podkreślił, że  w naszym mieście jest ogromna 
ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Jest to ilość porównywalna z ilością takich 
punktów w całej Norwegii. Do tej pory było tak, że kto chciał, to otwierał sklep czy przedsię-
biorstwo, które mogło otwierać punkty alkoholowe. Cały problem tkwi właśnie w ilości punk-
tów alkoholowych. Zapytał, dlaczego prezydent nie uwzględnił w swoich poczynaniach doty-
czących tej uchwały wniosku skierowanego przez rząd Platformy Obywatelskiej do wszyst-
kich radnych?  
 
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska poinformowała, że w mieście jest możliwość otwo-
rzenia 500 punktów, a jest wykorzystane tylko 300. W Norwegii alkohol produkowany jest                 
w piwnicach. Jeżeli chodzi o kulturę picia, należy zacząć od wychowania młodzieży.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, na czym polega zwiększenie dostępności do pomocy terapeu-
tycznej? Ile jest grup, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne sportowe, jak są one 
finansowane i ile to kosztuje? Ile było interwencji związanych z naruszeniem przepisów doty-
czących reklamy napojów alkoholowych i na ile były one skuteczne? Poprosił również o przy-
bliżenie zagadnienia dotyczącego wspierania zatrudnienia socjalnego przez organizowanie                 
i finansowanie centrów integracji społecznej. Radny zapytał, jak się ma racjonalna polityka                
w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu do pięciuset punktów sprzedaży napojów alko-
holowych? Jest to sprzeczność. Czy w tym zakresie będą podejmowane jakieś działania, czy 
nie? Ile było pozytywnych i negatywnych opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych? W 2014r. dochody uzyskane przez gminę z tytułu pobieranych opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 4.225.000 zł, nato-
miast na 2015r. planowane jest 4.000.000 zł. Z czego wynika ten spadek? Jakie są rozwiąza-
nia systemowe wychodzące naprzeciw problemowi niedostatecznej wiedzy społeczeństwa                      
nt. szkodliwości picia alkoholu? Jakie działania są podejmowane, aby nie było zbyt późnej in-
terwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu? Ponadto radny prosi o informację 
dlaczego jest mała efektywność programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Poruszył 
również sprawę dotyczącą działań skierowanych do dzieci i młodzieży w tym wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. Radny zapytał również ile pienię-
dzy wydano na udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych               
z profilaktyką problemów alkoholowych? Ile pieniędzy wydano na pokrywanie kosztów podró-
ży służbowych pracownikom biorącym udział w kontrolach? Ile było takich wyjazdów?  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że ma niedosyt co do diagnozy. Aby pisać program trzeba naj-
pierw zdiagnozować zjawisko. Brakuje pogłębionej analizy. W dość burzliwy sposób rada                  
w poprzedniej kadencji uchwaliła 500 punktów sprzedaży alkoholu. Należy się jakaś analiza 
tego. Nie prawdą jest, że ilość punktów sprzedaży alkoholu nie wpływa na spożycie. Prawda 
jest taka, że im więcej punktów sprzedaży alkoholu, tym większa konkurencja jest wśród 
sprzedających alkohol i punkty te sięgają po dzieci i młodzież. Przynajmniej dwa razy do roku 
ma miejsce olbrzymia fala picia alkoholu przez nieletnich i jest to pierwszy i ostatni dzień 
szkoły. Podawanie alkoholu nieletniemu jest przestępstwem. Młodzi ludzie są zatrzymywani     
i nikt ich nie pyta, kto im sprzedał alkohol. Radny zapytał, ilu przedsiębiorcom odebrano prawo 
do sprzedaży alkoholu? Uważa, że rada powinna powrócić do ilości punktów sprzedaży alko-
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holu. Czy w Radomiu potrzeba tak dużo punktów? Czy pieniądze przeznaczane na zwalczanie 
alkoholizmu są również przeznaczane na zwalczanie narkomanii?  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek udzieliła odpowiedzi na zada-
ne pytania. Na część pytań udzieli odpowiedzi na piśmie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 2 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu) 
podjęła 

Uchwałę nr 207/2015 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016r. 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania. Został źle zrozu-
miany przez panią prezydent. Nie chce, aby pani prezydent pouczała radnego mówiąc o Nor-
wegii, bo to jest nie prawda. Pani prezydent w ogóle się nie odniosła do wystąpienia radnego.  
 
 
Ad. 6.4. – rozpatrzony w dalszej części obrad.  
 
 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na XVII. (17.) sesji żaden rad-
ny nie złożył interpelacji.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni: 
- Jan Pszczoła - 1 szt. 
 Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej żaden radny nie złożył wniosku o od-
czytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją. 
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Marek Szary – wiadukt na ul. Żółkiewskiego – w ciągu ostatniego roku pan prezydent 
Witkowski powrócił do minionych czasów, czyli  „gierkowskich”. Miesiąc temu radni zostali 
poinformowani, że wielkim nakładem sił firma skończyła przed terminem jak to było za Gierka, 
wiadukt przy ul. Żółkiewskiego nad torami kolejowymi. Rzeczywistość jest taka, że sytuacja 
dla mieszkańców jest taka jak przed budową wiaduktu. Radny zapytał, kiedy tak naprawdę 
zostanie oddany do użytku wiadukt nad ul. Żółkiewskiego?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytanie.  
 
2. Radny Mirosław Rejczak – skrzyżowanie ulic Kozienicka – 11 Listopada – Struga – nie ma 
żadnych znaków drogowych, które regulowałyby ruch na tym skrzyżowaniu. Dochodziło tam 
do wypadków śmiertelnych. W tej chwili jest tam ogromne zagrożenie. Brak tam również wy-
dzielonych pasów. Jest to zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, którzy tamtędy przecho-
dzą.  
- budowa stadionu i hali widowiskowej – ma być ogłoszony przetarg na budowę stadiony i hali 
widowiskowej przy ul. Struga. W jakiej fazie jest ten przetarg? W jakim stanie na dzisiaj jest 
pozyskanie funduszy od ministra sportu? Jaka dzisiaj jest podstawa prawna uruchomienia tej 
inwestycji? Radny zauważył, że jest tam inwestycja nie tylko dotycząca hali widowiskowej, 
ale również budowa stadionu sportowego piłkarskiego. Czy przetarg jest również na to zada-
nie?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- skrzyżowania ulic – dodatkowych informacji udzieli na piśmie, 
- budowy stadionu i hali widowiskowo – sportowej.  
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3. Radny Ryszard Fałek – gospodarowanie nieruchomościami – poruszył sprawę gruntu przy       
ul. Struga. Teren ten w II kadencji (1994 – 1998) został sprzedany dla pana Kupidury. Zostało 
to wszystko zweryfikowane i podpisane przez notariusza. Następnie pan Kupidura znowu 
sprzedawał to dla miasta i znowu była przeprowadzona cała procedura. Przeszło to dwukrotną 
weryfikację notarialną. Dzisiaj sobie ktoś przypomniał, że coś na tym terenie ma. Jak to jest 
możliwe, żeby takie rzeczy się działy? To trzeba zgłosić do odpowiedniej instytucji, która by to 
sprawdziła.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji w tej sprawie.  
 
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 139. 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 208/2015 
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. 5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie przedłożył żadnej informacji.  
 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Nie odbyło się żadne posiedzenie Związku Miast Polskich.  
 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
    1) informacja o oświadczeniach majątkowych.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wszyscy radni złożyli oświad-
czenia majątkowe w związku z objęciem mandatu radnego w terminie, tj. 30 dni od dnia zło-
żenia ślubowania. Ponadto wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2014r.  w ter-
minie, tj. do dnia 30 kwietnia 2015r. Oświadczenia te zostały przesłane do właściwych urzę-
dów skarbowych ze względu na miejsce zamieszkania radnych oraz poddane analizie przez 
Przewodniczącego Rady.  

W wyniku przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady analizy nie stwierdzono 
nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych polegających na podaniu nie-
prawdy lub zatajeniu prawdy, które wymagałyby wystąpienia do dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie     
z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.  
 Prezydent Miasta przedstawił „Informację z realizacji zapisów art. 24h ustawy o samo-
rządzie gminnym w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych w związku                         
z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-
niące funkcje publiczne” za 2014r. Zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych było 
244 osoby. Podczas analizy oświadczeń majątkowych za 2014r. stwierdzono nieprawidłowo-
ści w 119 przypadkach. W związku z tym wezwano osoby zobowiązane do usunięcia niepra-
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widłowości. Dodatkowo wezwano do złożenia wyjaśnień na piśmie 9 osób. W wyniku prze-
prowadzonej analizy prezydent Radomia nie znalazł podstaw do wystąpienia do Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę któregoś ze złożonych oświadczeń mająt-
kowych. Informację tę radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  

Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych 
114 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu mająt-
kowym jednej osoby stwierdzono nieprawidłowości, które zostały pisemnie wyjaśnione. Na-
tomiast w pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Ponadto Wojewoda Mazowiecki dokonał analizy oświadczeń majątkowych prezydenta 
miasta Radomia Radosława Witkowskiego  oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu 
– Dariusza Wójcika złożonych na rozpoczęcie kadencji 2014 – 2018 oraz za 2014r. Do analizo-
wanych oświadczeń nie zgłosił uwag.  
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
2) pismo Sekretarza Miasta o nadesłanie imiennego wykazu dwóch radnych oddele-
gowanych przez Radę Miejską w Radomiu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku dla miasta Radomia w latach 2016 – 2018. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Do pracy w tej Komisji zgłoszono radnych: Marka Szarego i Zbigniewa Neskę.  
 
Za delegowaniem do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia radnego 
Marka Szarego głosowało 26 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania.  
Radny Zbigniew Neska został jednogłośnie (27 za) delegowany do pracy w tej Komisji.  
 
Rada Miejska w Radomiu delegowała do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
dla miasta Radomia w latach 2016 – 2018 radnych: Marka Szarego i Zbigniewa Neskę.  
O fakcie tym poinformowano pisemnie Sekretarza Miasta.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
3. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego                   
w Radomiu podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2016 – 2019 przez 
Radę Miejską w Radomiu. Łącznie wybranych ma zostać 127 ławników – do Sądu Okręgowego 
w Radomiu 67 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz 
4 do orzekania z zakresu prawa pracy; do Sądu Rejonowego w Radomiu 33 ławników  do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz 23 do orzekania z zakresu 
prawa pracy.  
 
Przewodniczący Komisji ds. Wyboru Ławników radny Kazimierz Staszewski wyjaśnił na czym 
polegały braki formalne i co spowodowało nie rozpatrywanie trzech zgłoszeń. Chodziło                       
o datę zgłoszenia.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że trzy zgłoszenia nie spełniały wymagań for-
malnych, dlatego zachodzi konieczność podjęcia uchwał: 
 
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia pani Elżbiety Bożeny Pobideł z po-
wodu niespełnienia wymagań formalnych (załączone zostały oświadczenia, informacja o oso-
bie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie opatrzone datą przekraczają-
cą 30 dni licząc od dnia zgłoszenia).  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 
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Uchwałę nr 209/2015 
w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia kandydata.  
  
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia pani Anny Barbary Winnickiej z po-
wodu niespełnienia wymagań formalnych (załączone zostały oświadczenia, informacja o oso-
bie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie opatrzone datą przekraczają-
cą 30 dni licząc od dnia zgłoszenia). 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 210/2015 
w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia kandydata.  
       
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia pani Elżbiety Anny Tusińskiej z po-
wodu niespełnienia wymagań formalnych (załączony został wyciąg z Krajowego Rejestru Są-
dowego opatrzony datą przekraczającą 3 miesiące licząc od dnia zgłoszenia). 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 211/2015 
w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia kandydata.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wybór ławników odbywa się 
w głosowaniu tajnym w związku z tym zachodzi konieczność wybrania Komisji Skrutacyjnej 
(może ona liczyć 3 – 7 osób).  
 
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Marek Szary, Marcin Kaca, Dariusz 
Chłopicki, Teresa Skoczek. Radni wyrazili zgodę.  
Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana jednogłośnie (27 za).  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy na ukonstytuowanie 
się Komisji oraz przygotowanie kart do głosowania.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Szary omówił procedurę głosowania oraz 
przeprowadził głosowanie tajne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 1 godz. 15 min przerwy go godz. 12.30 
w celu ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania tajnego.  
 
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka.  
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Szary odczytał protokoły z prac Komisji 
Skrutacyjnej.  
Protokoły te są załącznikami do uchwały w sprawie wyboru ławników.  
 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników. Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Wiesław Wędzonka odczytał treść uchwały.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 212/2015 
w sprawie wyboru ławników.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że kolejna sesja pla-
nowana jest na ostatni poniedziałek listopada.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął XVIII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 13.50.  
  
 
Prowadzący obrady: 
 

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

 


