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

odbytej w dniu 30 listopada 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.   
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Marka Szarego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę 
na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (23 za). 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 165 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powsta-
łych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za) w punkcie 
8.16.  
 
- wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 
uchwały na druku nr 162 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację po-
mnika Żołnierzy 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za) w punkcie 
8.17.  
 
- wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 
uchwały na druku nr 166 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za) w punkcie 
8.18.  
 
Porządek sesji: 
1. Złożenie ślubowania przez radnych. 
2. Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
    i Rodziny oraz ustalenie składów Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
    na rynku pracy. 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
8. 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:  163, 164, 
     2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i rocznych  
          stawek podatku od nieruchomości – druki nr: 149, 150, 
     3) utraty mocy uchwały nr 529/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości –  
          druk nr 152, 
     4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 151, 
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     5) zmiany uchwały nr 506/2013 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia  
          umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada 61A – 61K  
          – druk nr 155, 
     6) odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu  
         prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy  
         ul. Halinowskiej 37 – druki nr: 156, 157, 
     7) ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia oraz  
         wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz  
         sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór – druki nr: 159, 160, 
    8) zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ustalenia Regulami- 
         nu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług  
         pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu 
         Komunalnym w Radomiu – druk nr 161,  
    9) zmiany uchwały nr 809/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania  
         nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez  
         Gminę Miasta Radomia – druk nr  148, 
  10) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi      
         na 2016r. – druk nr 146, 
  11) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilita- 
         cji zawodowej i społecznej w 2015r. – druk nr 153, 
  12) likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej nr 3 – druk nr 154, 
  13) zamiaru połączenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej i zmiany lokalizacji  
         filii – druk nr 147, 
  14) nadania nazwy ulicy – druk nr 145, 
  15) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu – druk nr 144,  
  16) ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
         na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia  
         od usunięcia pojazdu – druk nr 165, 
  17) wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika Żołnierzy 72 Pułku Piechoty im.  
         Dionizego Czachowskiego – druk nr 162, 
  18) ustalenia wysokości diet dla radnych – druk nr 166. 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok  
           szkolny 2014/2015. 
 
 
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Postanowieniem nr 20/O/15 
z dnia 19 listopada 2015r. Komisarz Wyborczy w Radomiu postanowił, że w związku z wyga-
śnięciem mandatu radnej Anny Kwiecień (Postanowienie nr 20/W/15 z dnia 9 listopada 
2015r.) w okręgu wyborczym nr 3 wstępuje w jej miejsce pan Andrzej Sobieraj kandydat z tej 
samej listy nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość , który w wyborach uzyskał kolejno największą 
ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia 
mandatu. Postanowieniem nr 19/O/15 z dnia 23 listopada 2015r. Komisarz Wyborczy w Ra-
domiu postanowił, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Andrzeja Kosztowniaka 
(Postanowienie nr 19/W/15 z dnia 9 listopada 2015r.) w okręgu wyborczym nr 1 wstępuje                  
w jego miejsce pan Robert Fiszer kandydat z tej samej listy nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość , 
który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności 
oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.  
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Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez panów Andrzeja Sobieraja i Roberta 
Fiszera. Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił o potwierdzenie woli złożenia ślubowania 
słowem „Ślubuję” po odczytaniu przez niego roty ślubowania. Poinformował, że po słowie 
„Ślubuję” radny może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę 
ślubowania. 
  
Rota ślubowania zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkań-
ców”. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandaty 
radnych Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
 
Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny oraz ustalenie składów Komisji. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku z wygaśnięciem 
mandatów radnych: Anny Kwiecień i Andrzeja Kosztowniaka zachodzi konieczność wybrania 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny. 
 
Radny Jakub Kowalski zgłosił radnego Roberta Fiszera na przewodniczącego Komisji Rozwoju 
oraz radnego Adama Bocheńskiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Rodziny.  
Radni Robert Fiszer i Adam Bocheński wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczących 
komisji.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 213/2015 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej                  
w Radomiu. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 214/2015 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku ze zgłoszeniem 
przez radnych Andrzeja Sobieraja woli pracy w Komisjach: Komisji Bezpieczeństwa, Komisji 
Rozwoju Miasta oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Roberta Fiszera w Ko-
misjach: Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych, Komisji Bezpieczeństwa oraz Komisji Roz-
woju Miasta zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych 
tych Komisji i Komisji, w których członkami byli radni, których mandaty wygasły. 
 
Przystąpiono do ustalenia składów Komisji: 
 
Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa: 

1. Fiszer Robert 
2. Kaca Marcin 
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3. Neska Zbigniew 
4. Sobieraj Andrzej 
5. Staszewski Kazimierz 
6. Wędzonka Wiesław 
7. Wójcik Dariusz 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 215/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Ra-
domiu. 
 
Skład osobowy Komisji Rozwoju Miasta: 

1. Chłopicki Dariusz 
2. Fiszer Robert 
3. Korczyński Roman 
4. Kowalski Jakub 
5. Łuczycki Andrzej 
6. Pacholec Jerzy 
7. Sobieraj Andrzej 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 216/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Ra-
domiu. 
 
Skład osobowy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska: 

1. Neska Zbigniew 
2. Rejczak Mirosław 
3. Sobieraj Andrzej 
4. Woźniak Kazimierz 
5. Wójcik Dariusz 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 217/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych: 

1. Fiszer Robert 
2. Kowalski Jakub 
3. Neska Zbigniew 
4. Pacholec Jerzy 
5. Pszczoła Jan 
6. Wędzonka Wiesław 
7. Wójcik Dariusz 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 218/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady 
Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji do spraw majątku spółek miejskich: 

1. Fałek Ryszard 
2. Korczyński Roman 
3. Michalska – Wilk Marta 
4. Rejczak Mirosław 
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5. Ruszczyk Dawid 
6. Szary Marek 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 219/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw majątku spółek miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 

1. Bocheński Adam 
2. Kotkowska Wioletta 
3. Lasota Magdalena 
4. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna 
5. Skoczek Teresa 
6. Wróbel Katarzyna 
7. Zawodnik Jerzy 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 220/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Budżetowej: 

1. Kaca Marcin 
2. Korczyński Roman 
3. Łuczycki Andrzej 
4. Pszczoła Jan 
5. Zawodnik Jerzy 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła 
Uchwałę nr 221/2015 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Rado-
miu. 
 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Protokół z XVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 
2015r. został przyjęty jednogłośnie (27 za). 
 
 
Ad. 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
W dalszej części obrad głos zabrała poseł Anna Kwiecień. 
 
 
Ad. 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktual-
nej sytuacji na rynku pracy. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
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Radny Marek Szary poinformował, że była przeprowadzona kontrola wykorzystania krajowego 
funduszu szkoleniowego. Poprosił o udostępnienie wyników z tej kontroli i protokołu. Radny 
posiada informacje, że w ubiegłym roku fundusz ten nie został w całości wykorzystany                      
i w tym roku grozi to samo. Zapytał, ilu pracodawców skorzystało ze studiów podyplomowych 
w ramach tego funduszu? Ile osób to urzędnicy samorządowi różnych szczebli i ile urzędu 
pracy? Ilu osobom odmówiono dofinansowania?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jaka jest pozycja Radomia w zakresie bezrobocia w stosunku 
do innych miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców? Jak wygląda sprawa podziału Powiato-
wego Urzędu Pracy na powiatowy i miejski?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, czy przy podziale środków na aktywne formy zwalczania bezro-
bocia przewiduje się skuteczność znajdowania pracy?  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytanie radnego Marka Szarego. Udzielił odpowiedzi na pozostałe pytania.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek udzieliła odpowiedzi na temat 
podziału Powiatowego Urzędu Pracy.  
 
 
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Na XVIII. (18.) sesji żaden radny nie złożył interpelacji.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni: 
- Ryszard Fałek - 1 szt., 
- Mirosław Rejczak – 1 szt., 
- Jakub Kowalski – 1 szt. 
  
W dniu dzisiejszym żaden radny nie złożył interpelacji. 
 
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 Portu 
Lotniczego Radom SA oraz budowy trasy N-S na ul. Szklanej.  
Radny odczytał te interpelacje. Jeżeli chodzi o budowę trasy N-S, to poinformował, że w tej 
sprawie spotkał się z przedstawicielami mieszkańców osiedla Nad Potokiem, którzy uważają, 
że należy realizować II i III etap tej inwestycji jako jedno zadanie. Zamknięcie ruchu na                    
ul. Prażmowskiego od ul. Słowackiego do ronda Mikołajczyka utrudni dojazd do dworca PKP           
i PKS i nie rozładuje ruchu na ul. 25 Czerwca.  
 
Radny Ryszard Fałek poruszył sprawę interpelacji dotyczącej lotniska. Zapytał prezydenta 
jakie były przesłanki, jakie finanse i co powodowało, że miasto weszło w taką inwestycję? Na 
jakiej podstawie były wydawane pieniądze? Radny zadeklarował, że na przyszłej sesji będzie 
chciał bardziej szczegółowo poruszyć tę sprawę, ponieważ to determinuje radnego, czy będzie 
chciał kierować gdzieś dalej tę sprawę, na przykład do prokuratury. Przypomniał, że prezydent 
obiecał, że do końca roku zdefiniuje stanowisko, co dalej będzie robione na lotnisku.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Ryszard Fałek – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – stwierdził, że jeżeli jakiekol-
wiek stowarzyszenie dostaje od miasta środki finansowe w postaci dotacji, zapomogi zawsze 
gwarantuje sobie możliwość wglądu w treść rozliczeń i rachunków. Miasto Radom uczestniczy 
w takim przedsięwzięciu jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku przeto-
czyło się przez media wiele krytycznych artykułów na ten temat. Z artykułów wynika, że nie 
można doprosić się rozliczenia tego przedsięwzięcia. Radny chciałby, aby prezydent poprosił 
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fundację pana Owsiaka o przedstawienie rozliczenia, ponieważ miasto wspiera tę akcję. Na tej 
bazie miasto będzie mogło się wypowiedzieć, czy miasto Radom powinno się w to angażować.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak ustosunkował się do sprawy interpelacji radnego Mi-
rosława Rejczaka w sprawie budowy trasy N-S, na którą odpowiedź radnemu została udzielo-
na na piśmie. Wiceprezydent poinformował, że 27 listopada doszło do spotkania z mieszkań-
cami z ul. Olsztyńskiej, na którym zostały wyjaśnione wszelkie wątpliwości. Udzielił dodatko-
wych informacji na temat najbliższych planów dotyczących tej inwestycji. 
 
2. Radny Jakub Kowalski – funkcjonowanie utworzonej izby wytrzeźwień w odniesieniu do 
tego, co dzieje się na SOR w szpitalu na ul. Tochtermana – radny otrzymuje coraz więcej sy-
gnałów, że na SOR każdego dnia jest przywożone po kilka osób w stanie nietrzeźwym. Radni 
byli zapewniani, że utworzenie izby finansowanej z pieniędzy zarówno Gminy Miasta Radomia 
jak i sąsiadujących samorządów, spowoduje odciążenie SOR-u. Radny prosi o szczegółowe 
informacje w tej sprawie. Jakie koszty poniesiono od czasu utworzenia izby na jej funkcjono-
wanie? Czy funkcjonuje tam etat lekarski? Ilu pacjentów przyjęła izba wytrzeźwień? Ilu                 
z nich zostało odesłanych na SOR? Czy właściwe jest dalsze utrzymywanie tego bytu w takim 
kształcie w momencie, gdy wydawane są pieniądze, a nietrzeźwi pacjenci odsyłani są na SOR, 
gdzie zalegają na materacach pomiędzy pacjentami oczekującymi na pomoc lekarską?  
 
3. Radny Adam Bocheński - oznakowanie na ul. Stara Wola Gołębiowska – ulicą tą jeżdżą sa-
mochody z ładunkiem powyżej 40 ton. Jak tak będzie, to w niedługim czasie ulica ta się roz-
płynie. Na ul. Nowej Woli Gołębiowskiej został wprowadzony znak ograniczający tonaż samo-
chodów, a jest to bliźniacza ulica jeżeli chodzi o obciążenie. Radny uważa, że sprawa ta po-
winna być jednoznacznie rozwiązana, bo jest to również związane z bezpieczeństwem miesz-
kańców. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  
 
4. Radny Marek Szary – targowisko na Michałowie – brakuje tam koszy na śmieci. Prosi, aby 
urząd wyegzekwował to od administratora targowiska, bo pobierana jest od handlujących 
opłata.  
- oczko wodne na Michałowie – prowadzone były batalie, aby uznać to oczko za użytek ekolo-
giczny, ale nie zrobiono tego. Wokół tego oczka jest bardzo unikatowa roślinność i zwierzęta. 
Trwa tam budowa kolejnego marketu. Radny zapytał, czy w procesie wydawania pozwolenia 
na budowę zwrócono uwagę, że jest tam cenny obiekt przyrodniczy i w jaki sposób w pozwo-
leniu na budowę zabezpieczono ten cenny obiekt przyrodniczy?  
- wymiana sieci ciepłowniczej przez Radpec – efekt miał być taki, że zmniejszą się straty na 
przesyle i nie będzie rosła cena ciepła, a nawet będzie spadać. Radny czyta w prasie, że za te 
oszczędności kupiono limuzynę za 180 tys. zł. Kiedy mieszkańcy Radomia będą mieli obniżoną 
cenę za energię cieplną?  
- zakup mebli dla ZUK – nie są to typowe meble biurowe, tylko można by nimi wyposażyć pałac 
prezydencki w Klarysewie. Czy jest to gospodarność naszych spółek? Czy na to mają iść pie-
niądze z podatków mieszkańców Radomia?  
 
5. Radny Kazimierz Woźniak – oczko wodne na Michałowie – przypomniał, że decyzje o warun-
kach zabudowy i pozwolenie były wydane kilka lat temu. Przedstawił jak obecnie wygląda 
sytuacja tego oczka. 
- parking przy ul. Górniczej 9 – jakie plany ma miasto w stosunku do tego parkingu?  
- sygnalizacja świetlna 11 Listopada – Żwirki i Wigury – czy to rozwiązanie wprowadzone na 
czas budowy ul. Żółkiewskiego pozostanie jako rozwiązanie docelowe? Czy miasto przewiduje 
zmiany na tym skrzyżowaniu? Jeżeli tak, to w jakim czasie?  
- przedłużenie ul. Mieszka I (od ul. Ofiar Firleja do ul. Witosa) – jaki jest przewidywany termin 
zakończenia realizacji tej inwestycji?  
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- porządek wokół wiaduktu na ul. Żółkiewskiego – po prawej stronie tego wiaduktu jest zło-
mowisko, a po lewej składowisko gruzu, ziemi i piachu. Czy miasto podejmie działania w sto-
sunku do właścicieli tych terenów odnośnie ich uporządkowania?  
 
6. Radny Mirosław Rejczak – podziękował wiceprezydentowi Frysztakowi za rozwiązanie 
sprawy związanej z ruchem na ul. 11 Listopada – ul. Kozienicka, o czym mówił na poprzedniej 
sesji.  
- stadion im. Piłsudskiego – prosi o jak najszybsze wprowadzenie tej nazwy do obiegu.  
- leczenie onkologiczne w Radomiu – poinformował, że od 1 grudnia chorzy na nowotwory 
będą mogli być leczeni w Radomiu w Radomskim Centrum Onkologii na Wacynie i będą leczeni 
na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to ogromny postęp inwestycyjny. Będzie tam 
pracować około 300 osób. Przypomniał, że była minister zdrowia pani Kopacz 4 lata temu 
obiecywała zbudowanie kliniki onkologicznej w Radomiu i niestety nic z tego nie wyszło.  
 
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące: 
- policyjnej izby zatrzymań.  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pytania radnego 
Adama Bocheńskiego na piśmie. Udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- targowiska na Michałowie, 
- oczka wodnego na Michałowie, 
- parkingu na ul. Górniczej 9, 
- sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 11 Listopada – Żwirki i Wigury, 
- zakończenia inwestycji na ul. Mieszka I, 
- uporządkowania terenów przy wiadukcie na ul. Żółkiewskiego, 
- nazwy hali i stadionu. 
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński odpowiedział na pytanie dotyczące zakupu 
mebli przez ZUK. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz. 10.45. 
 
Dyrektor Mateusz Tyczyński udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu mebli dla ZUK.  
Ponadto zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi dotyczącej zakupów w Radpecu.  
 
 Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił informacji dotyczących taryfy cieplnej. Ponad-
to poprosił dyrektora ZUK, aby zaprosił radnych do swojego gabinetu.  
 
Ad. 5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień pogratulowała nowym radnym. Życzy owocnej pracy na 
rzecz mieszkańców. Poinformowała, że w Sejmie będzie pracowała w Komisji Zdrowia, Komisji 
Rozwoju Regionalnego i Samorządu. Zadeklarowała swoją pomoc.  
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 163, 164. 
 
- druk nr 163.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną, 
Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i tury-
styki, Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 
Uchwałę nr 222/2015 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2015 – 2029. 
 
- druk nr 164.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną, 
Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i tury-
styki, Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospodarki oraz 
Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że z wypowiedzi wiceprezydenta Karola Semika wynika, że te 
zmiany budżetowe idą w kierunku pewnych regulacji wynagrodzenia pracowników admini-
stracji i obsługi. Podkreślił, że jest to bardzo ważne.  
 
Radny Marek Szary poruszył sprawę zmniejszenia planu dochodów o 7,6 mln zł, które miały 
pochodzić z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Chciałby się dowiedzieć                    
z jakiego powodu zrezygnowano z dotacji dla Radomia?  
  
Wiceprezydent miasta Karol Semik oraz skarbnik miasta Sławomir Szlachetka  udzielili odpo-
wiedzi na zadane pytania. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (27 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 223/2015 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. 
 
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach: 149, 150. 
 
- druk nr 149. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Ryszard Fałek poprosił, aby tego rodzaju uchwały przekazywać stowarzyszeniom 
transportowym. Są to środowiska, które generują poważne pieniądze. Stwierdził, że dobra 
władza to taka, która słucha. Podkreślił, że uchwała ta nie zmienia stawek, więc będzie głoso-
wał za tym projektem.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 224/2015 
w  sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Miasta Radomia.  
 
- druk nr 150. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 225/2015 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na tere-
nie Gminy Miasta Radomia.  
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Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 152. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 226/2015 
w sprawie utraty mocy uchwały nr 529/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia                        
13 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.  
 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 151.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 227/2015 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 155.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, czy nie można dokonać sprzedaży tej nieruchomości tym, którzy 
dzierżawili ten teren?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że na tę chwilę nie ma możliwości zby-
cia tych nieruchomości. Gmina jest właścicielem gruntów, a właścicielami nakładów (w tym 
przypadku garaże) są ludzie wyszczególnieni w tej uchwale. Nie można sprzedać tych nieru-
chomości ponieważ można się narazić na skuteczna procedurę zwrotową – wnioski o zwrot 
tych nieruchomości. Chodziło tu o bazę sportową na potrzeby komendy milicji w Radomiu. 
Może tu być procedura zwrotowa.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 228/2015 
zmieniającą  uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 506/2013 z dnia 26.03.2013 roku 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umów dzierżawy nieru-
chomości położonych w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 61 A do 61 K oznaczonych 
jako działki numer 58/82, 58/83, 58/84, 58/85, 58/86, 58/87, 58/88, 58/89 i 58/90 
na okres 10 lat, zmienioną uchwałą nr 601/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30.09.2013 roku. 
 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 156, 157. 
 
- druk nr 156. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że są to dwie identyczne uchwały. Zapytał, czym to małżeń-
stwo uzasadnia wnosząc o zwrot tej bonifikaty? Jakie podają argumenty?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że małżeństwo nabyło nieruchomość, 
którą sprzedało przed upływem pięciu lat. Odwołali się za pośrednictwem prezydenta do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego informując, że środki te były przeznaczone na spłatę 
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zadłużenia zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Główną sentencją jest to, że są po rozwodzie 
i nie powinno się ich karać.  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poinformowała, że zo-
stała wydana decyzja o odmowie odstąpienia od zwrotu tej bonifikaty. Było odpowiednie pou-
czenie w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, że 
jeśli państwo sprzedadzą przez upływem pięciu lat, to będzie żądany zwrot bonifikaty. Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało prezydenta do wystąpienia do rady z projektem 
uchwały rady miejskiej w zakresie odmowy żądania. Dyrektor nie zgadza się, że rada za każ-
dym razem ma podejmować uchwały, ale to są wytyczne SKO.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 229/2015 
w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości poło-
żonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37. 
 
- druk nr 157. 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 230/2015 
w sprawie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości poło-
żonej w Radomiu przy ul. Halinowskiej 37. 
 
 
Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 159, 160. 
 
- druk nr 159. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą 
na dopisaniu do projektu uchwały targowiska zlokalizowanego przy ul. Królowej Ja-
dwigi 9a (autopoprawka została przedłożona w formie pisemnej jako jednolity tekst 
projektu uchwały). Podkreślił, że wpisując to targowisko do projektu uchwały naprawiają 
niedopatrzenie, które funkcjonowało przez wiele lat. Wydział Gospodarki Komunalnej i Loka-
lowej oraz Zakład Usług Komunalnych będą sprawdzać i weryfikować, czy znajdują się tam 
kosze na śmieci. Ponadto wiceprezydent poinformował, że opłata targowa pobierana jest od 
tych, którzy nie płacą podatku od nieruchomości.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, na jakich zasadach funkcjonuje targowisko pomiędzy uli-
cami Nowogrodzką i Czachowskiego i na terenie byłych zakładów drobiarskich? Dlaczego nie 
ma ich w wykazie targowisk?  
 
Radny Mirosław Rejczak również poruszył sprawę targowiska pomiędzy ulicami Nowogrodzką 
i Czachowskiego oraz na terenie zakładów drobiarskich. Handel odbywa się tam przez prawie 
wszystkie dni tygodnia. Są to tereny niecywilizowane. Utrudnia to ruch na ul. Czachowskiego. 
Radny zapytał, ile rocznie zbiera się pieniędzy z tych targowisk? Ile wynoszą roczne opłaty ze 
wszystkich targowisk? Podkreślił, że nie uwzględniając tej sprawy spowoduje, że będzie gło-
sował przeciwko tej uchwale.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił dodatkowych informacji na temat targowiska 
pomiędzy ulicami Dzierzkowską i Czachowskiego oraz na terenie byłego zakładu Imperson. 
Podkreślił, że targowisko to nie jest w projekcie uchwały, ponieważ nie spełnia podstawowych 
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kryteriów. Udzielił dodatkowych informacji na temat targowiska na Michałowie. Udzielił od-
powiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji. 
 
Prezydent Radosław Witkowski podkreślił, że jedynym narzędziem w rękach prezydenta jest 
straż miejska, która egzekwuje zapisy ustawy o zachowaniu czystości. W lipcu lub czerwcu na 
spotkaniu zorganizowanym w urzędzie zwracali uwagę przedstawicielom jednostek (urzędy 
skarbowe, straż graniczna, sanepid, inspekcja handlowa, inspekcja pracy) z zagrożeń wynika-
jących z prowadzenia działalności gospodarczej w strefie przy Nowogrodzkiej. Próbują wzbu-
dzić zainteresowanie tych organów do wykorzystywania narzędzi do przeciwdziałania nieucz-
ciwej konkurencji.  
 
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski przedstawił prowadzone w tym zakresie działania przez 
straż miejską.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 
ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr 231/2015 
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta 
Radomia.  
 
- druk nr 160. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zgłosił w § 9 autopoprawkę dotyczącą wejścia                  
w życie uchwały – nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r. - oraz wynikają-
cą ze zmian naniesionych w poprzedniej uchwale (została przedłożona w formie pisemnej 
w postaci jednolitego tekstu projektu uchwały). 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 232/2015 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targo-
wej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór.  
 
Radny Mirosław Rejczak zgłosił zdanie odrębne – uważa, że ta uchwała jest bardzo restrykcyj-
na w stosunku do biednych starszych osób, które nie raz na chodnikach handlują sprzedając 
kwiaty, czy warzywa i owoce ze swoich działek. Jeżeli taka osoba będzie musiała zapłacić               
15 zł, to nigdy nie będzie tam stać, a nie raz jest to dla niej poważny dodatek w postaci drob-
nych dochodów. Prosi pana prezydenta, aby po 2 – 3 miesiącach działania tej uchwały przed-
stawił sytuację w zakresie nielegalnych targowisk (targowisko przy Nowogrodzkiej - Cza-
chowskiego).  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że czym innym są nielegalne targowi-
ska, a czym innym jest pobieranie opłaty z tytułu sprzedaży przez starszą panią kwiatuszków 
na Żeromskiego ewentualnie warzyw wykopanych w ogródku. To się kwalifikuje w ramach 
sprzedaży koszyczkowej (z ręki, koszyka, wiadra). Opłata 2,20 zł. Restrykcyjny zapis tej 
uchwały nie będzie uderzał w osoby starsze, handlujące kwiatuszkami i warzywami z własne-
go ogródka.  
 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 161.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił prezydenta o wycofanie projektu 
uchwały. Dla budżetu jest to 200 tys. zł rocznie. Przy tym jak 2 – 3 lata temu rząd obniżył                   
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o połowę zasiłki pogrzebowe, podwyżka 5% dla osób starszych jest to naprawdę spora kwota. 
W tej chwili działają już firmy, które udzielają pożyczek tylko po to, aby można było dokonać 
pochówku osób bliskich, bo ludziom nie wystarcza na dokonanie pochówku. Prosi, że jeżeli 
jest taka możliwość, żeby nie procedować nad tym projektem uchwały.  
 
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, czy w regulaminie Cmentarza Komunalnego jest zapis, który 
zwalnia najbiedniejszych ludzi z jakichkolwiek opłat za pochówek? Jeżeli nie, to przychyla się 
do prośby przedmówcy.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, co się dzieje, gdy ktoś umiera w szpitalu, nie ma rodziny, jak 
wtedy odbywa się procedura? Co się w takiej sytuacji dzieje? Przypomniał, że są jasne zasady 
funkcjonowania zakładu budżetowego: ile dochodów musi wypracować, ile musi dostać od 
gminy. Poprosił o przedstawienie funkcjonowania tego zakładu. Mowa dzisiaj o dwustu tysią-
cach złotych, więc należy wskazać skąd wziąć te pieniądze. Dzisiaj z szacunków dyrektora 
wynika, że budżet zaczyna się nie domykać, więc jest wniosek podniesienia opłat o 5%. Przy 
takim uzasadnieniu radny na tę chwilę się na to zgadza.  
 
Radny Dariusz Chłopicki stwierdził, że Cmentarz wyda tyle, ile zdobędzie i za to będzie funk-
cjonował. Cmentarz to chociażby pozyskiwanie nowych terenów, utwardzanie alejek pieszo – 
jezdnych, dociągnięcie instalacji itp. Należy zastanowić się, czy warto nie podejmować tema-
tu. Cmentarz funkcjonuje już bardzo długo, a dopiero teraz zaczynamy się zastanawiać nad 
osobami ubogimi. Radny zapytał, co się stanie, gdy uchwała nie zostanie przegłosowana? 
Przed jakim problemem stanie dyrektor?  
 
Radny Jakub Kowalski podtrzymuje wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Dariusza Wój-
cika. Na cmentarzu zauważył co raz więcej grobów piaskowych. Dzisiaj ludzi nie stać na zbu-
dowanie nagrobka dla swoich bliskich. Poprosił o poszukanie środków finansowych w innych 
miejscach budżetu miasta.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, czy warto dla 210 tys. zł podejmować taką decyzję, czy nie warto 
byłoby się wycofać lub przegłosować na nie?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że zakład budżetowy w stu procentach 
finansuje się z własnych przychodów. Miasto jedynie wspiera inwestycje.  
 
Dyrektor Cmentarza Komunalnego Jan Maciaszek stwierdził, że Cmentarz będzie działał bez 
uchwalenia dodatkowych pieniędzy, ale nie wtedy nie będzie można wykonać nowych alejek 
między rzędami grobów, przeprowadzić oświetlenia środkowej części cmentarza. Zwiększają-
ca się powierzchnia cmentarza zwiększa ilość odpadów komunalnych, poboru energii elek-
trycznej, wody, a za to trzeba płacić. Poinformował, że pochówki za darmo realizuje MOPS                  
z ramienia miasta.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił dodatkowych informacji. Poprosił o rozważne 
głosowanie. W większości nasi bliscy są pochowani na cmentarzu komunalnym i warto by by-
ło, abyśmy chodzili po cmentarzu, który jest oświetlony i zadbany.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 233/2015 
w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 
2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz 
ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych ob-
owiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.  
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Wiceprezydent Konrad Frysztak podziękował, bo to pozwoli cmentarz komunalny utrzymać na 
odpowiednim poziomie, z szacunkiem dla tych, którzy są tam pochowani. Zakład budżetowy 
będzie mógł inwestować w oświetlenie, będzie można realizować zadania zgodnie z uchwałą 
powołującą zakład budżetowy bez utraty na jakości świadczonych usług.  
 
Radny Ryszard Fałek oświadczył, że 10 lat wstecz chodził po cmentarzu na Limanowskiego, 
skakało się między kałużami i błotem od grobu do grobu, aby przejść i nigdy nie było to utwar-
dzone. Nigdy nie było tam właściwego gospodarza. Dzisiaj mamy cmentarz komunalny od wie-
lu lat prowadzony przez jednego gospodarza i widać w jakich warunkach można tam nawie-
dzać groby. Czysto, sprzątnięte, oświetlone. Uważa, że trzeba tę gospodarkę kontynuować. 
Wypowiedź pana Kowalskiego ma się nijak do faktów przedstawionych przez pana prezyden-
ta, bo ilość grobów ziemnych się nie zwiększa. W związku z tym głosował za.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że najłatwiej jest wyrwać pieniądze 
z kieszeni najbiedniejszych mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy specjalistami w tej dzie-
dzinie jako rada miejska. Jak nie mamy gdzie poszukać, najłatwiej poszukać pieniędzy w kie-
szeniach najbiedniejszych mieszkańców. Przewodniczący powiedział, że ci co się wstrzymali, 
też głosowali za tą podwyżką, żeby mieli tego świadomość. Poinformował, że do Biura Rady 
Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańca miasta Radomia z zapytaniem, na jakiej podstawie są 
pobierane opłaty za groby po 25. latach skoro obowiązkiem gminy opieki nad grobami to jest 
99 lat, więc na jakiej podstawie są pobierane opłaty?  
 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 148. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 

Uchwałę nr 234/2015 
zmieniającą uchwałę nr 809/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 
2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych    
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 146.  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 35/2015 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Po-
zarządowymi na 2016 rok. 
 
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 153.  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 236/2015 
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. 8.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 154. 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 
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Uchwałę nr 237/2015 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 3 z siedzibą w Ra-
domiu przy ul. Ostrowieckiej 7.  
 
 
Ad. 8.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 147.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 238/2015 
w sprawie zamiaru połączenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej                  
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu i zmiany lokalizacji filii.  
 
 
Ad. 8.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 145 z autopoprawką.  
Treść autopoprawki została przedłożona w formie pisemnej i polega na: zmianie publikatora 
ustawy o samorządzie gminnym na: (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz ustawy o sa-
morządzie powiatowym na: (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445).  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła z przedłożoną autopoprawką 

Uchwałę nr 239/2015 
w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu.  
 
 
Ad. 8.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 144.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej ogłosił 10 minut przerwy do godz. 12.10.  
 
Radny Marek Szary odczytał z „Rzeczpospolitej” czym jest hazard. Stwierdził, że jest to bardzo 
ciężkie schorzenie psychiczne. Bardzo silnie uzależnia i rujnuje rodzinę. Hazardziści przepusz-
czają w kasynach gry majątki. Jest to po prostu choroba. Uważa, że nikt nie podniesie ręki za 
wprowadzeniem takiego zła jak hazard.  
 
Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że wywoływanie demonów jest nieuzasadnione. Tą uchwałą 
wcale nie wprowadza się do naszego miasta kasyna, tylko mówi się, że jakiś konkretny pod-
miot może o powstanie tego kasyna w ogóle się ubiegać. Na dzień dzisiejszy nie może, ale 
najprawdopodobniej z początkiem roku wyłonią się dwie licencje, więc dopiero wtedy ten 
podmiot będzie się mógł o to starać. Podkreślił, że nikt nie musi iść do kasyna, a wręcz wielu            
z radomian nigdy do tego kasyna nie wejdzie, bo nie będzie ich na to stać. Kasyno jest roz-
rywką dla ludzi zamożnych, ale także jest zakładem pracy, który tworzy dodatkowe miejsca 
pracy. Jest także pewnego rodzaju atrakcją turystyczną. Jest to prestiż dla miasta, że taka 
jednostka się tutaj znajduje. Radny uważa, że dobrze by było aby w mieście takiej wielkości 
jak Radom, taka placówka się znajdowała.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał czym się skończył hazard w Platformie Obywatelskiej – 
usunięciem wielu polityków. Tak samo skończyło się to za Millera, gdzie były manipulacje 
związane z ustawami w zakresie gier hazardowych. Wiadomo też jak w Radomiu wygląda 
sprawa dopalaczy, z którymi nie można dać sobie rady. Nie życzy sobie aby radny Zawodnik 
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oceniał, czy radny chciałby pójść w takie miejsce. Podkreślił, że zawsze rada miejska wypo-
wiadała się przeciwko takim uchwałom.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że w tym momencie dużo większym problemem są 
maszyny, które stoją na stacjach CPN, w knajpach, gdzie niejednokrotnie nie ma kontroli nad 
tym, gdzie często niepełnoletni człowiek traci swoje pieniądze. W tym przypadku jest mowa               
o legalnym kasynie, nad którym będzie pełna kontrola, gdzie będą legalnie zatrudnieni ludzie. 
Nie widzi powodów, dla których mieliby radni głosować przeciwko tej uchwale.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że największą plagą są „jednoręcy bandyci” i myśli, że 
radny Rejczak w tej chwili będzie mógł zadziałać, że zostaną oni zlikwidowani. Jest to bez kon-
troli i powstaje gdziekolwiek. Przypomniał, że radny Rejcazak głosował przeciwko salonowi 
bingo. Okazało się, że w Radomiu nie wytrzymał nawet pół roku i został zamknięty, bo nie było 
chętnych do korzystania. W związku z tym nie można z góry zakładać, że wszyscy radomianie 
są pozbawieni rozumu i będą lecieli do jaskini hazardu i tam oddawali ciężko zarobione pienią-
dze. Z kasyna korzystają osoby dorosłe, które podlegają rejestracji, a ponadto państwo ma 
nad tym kontrolę. Ustawowym obowiązkiem kasyn gry jest wspomagać działalność społeczną 
i sportową na danym terenie. Jeżeli powstanie to kasyno, to będzie musiało wykładać określo-
ne pieniądze na działalność społeczną i sportową. Radny zapytał, dlaczego nie wystąpimy do 
rządu o zakazanie lotto? Jest to czysty hazard bez kontroli. Ponadto czym tak naprawdę jest 
giełda papierów wartościowych? Jest to jeden wielki hazard, na którym ktoś, kto ma duże pie-
niądze wpływa na kursy akcji za zgodą państwa. Radny uważa, że należy dać radomianom 
możliwość myślenia.  
 
Radny Jan Pszczoła uważa, że zwalanie winy za biedę i nędzę na hazard, mija się z celem i jest 
to mamienie społeczeństwa. Podkreślił, że jest to bardzo zacny hotel, gdzie są wręcz idealne 
warunki do otworzenia salonu gier.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 240/2015 
w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu przy                
ul. Malczewskiego 18.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie Polskie Kasyna Sp. z o.o. Treść pisma została dołączo-
na do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 8.16. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 165.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 241/2015 
w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypad-
ku odstąpienia od usunięcia pojazdu.  
 
 
Ad. 8.17. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 162.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 
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Uchwałę nr 242/2015 
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika Żołnierzy 72 Pułku 
Piechoty im. Dionizego Czachowskiego.  
 
 
Ad. 8.18. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 166.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Regulaminowej                       
i Spraw Radnych – radny Jan Pszczoła.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła  

Uchwałę nr 243/2015 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.  
 
 
Ad. 9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Nie przedstawiono żadnej informacji.  
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że zarząd zaakceptował powołanie Komi-
sji ds. Gospodarki Nieruchomościami. Inicjatorem powołania tej komisji był prezydent Radomia 
– Radosław Witkowski. Była mowa o sytuacji dzieci w przedszkolach i o możliwości powoływa-
nia zespołów przedszkolno – szkolnych. Zarząd Związku Miast Polskich zwrócił się z prośbą               
o lobbowanie na rzecz projektu obywatelskiego ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. Wszystkich samorządowców proszono o lobbowanie wśród posłów o poparcie 
tej ustawy.  
 
 
Ad. 11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok 
szkolny 2014/2015. 
Informację radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) pismo rodziców dzieci niepełnosprawnych w sprawie likwidacji bezpłatnego trans-
portu dzieci niepełnosprawnych do Domu Kombatanta przy ul. Wyścigowej.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść tego pisma.  
Zostało ono dołączone do materiałów z sesji.  
 
 Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy nie stać Gminy Miasta Radomia na dowiezienie 
czworga dzieci? Są to osoby, które nie mają już obowiązku szkolnego. Jest to naprawdę nie-
wielki koszt dla gminy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska stwierdziła, że sprawa dotyczy około 
dziewięciu osób. Jeżeli w tym przypadku powie się tak, to za chwilę będzie przeszło trzysta 
osób, które będą chciały korzystać z takiego transportu. Uważa, że temu problemowi należy 
się przyjrzeć szerzej.  
 
Radny Marek Szary podkreślił, że chodzi tu o 9 osób. Gdyby nie przestano dowozić tych osób, 
w ogóle nie byłoby tematu. Poprosił prezydenta o przywrócenie dowożenia tych osób. 
Stwierdził, że szuka się oszczędności wśród najsłabszych.  
 



18 

 

Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosi przewodniczącego Komisji Zdrowia, aby tę sprawę 
poruszyć na komisji. Uważa, że nad sprawą trzeba pochylić się całościowo. Należy rozwiązać 
problem bezpłatnego dowożenia dzieci niepełnosprawnych, dorosłych również.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska również uważa, że problem należy 
rozwiązać całościowo.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zwrócił się do radnego Marka Szarego, że uchwała nie 
pozwala na to. Jeśli poprzedni prezydent lub jego zastępca działał niezgodnie z uchwałą, to 
jego sprawa. W myśl zapisów uchwały nie ma podstaw do tego, aby osoby te przewozić na 
koszt gminy. W uchwale jest jasno napisane kogo można przewozić nieodpłatnie.  
 
3) pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przekazujące skargę prokuratorską 
Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód na uchwały dotyczące przyznawania stypen-
diów sportowych Rady Miejskiej.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że wpłynęła skarga prokuratora na uchwa-
łę Rady Miejskiej. Mamy 30 dni na udzielenie odpowiedzi na skargę, przekazanie tej skargi 
wraz z aktami do WSA, który rozstrzygnie czy zarzuty prokuratora zawarte w skardze są za-
sadne czy też nie. W tym czasie również Rada może podjąć decyzję odnośnie tego, że zarzuty 
są zasadne i tę uchwałę zmienić. Skarga została przekazana do prezydenta, który zapewne 
ustosunkuje się do tej skargi i w ciągu 30 dni będzie podjęta decyzja co dalej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że prokurator podniósł 3 zarzuty: korzystania 
ze stypendiów pozbawione są osoby, które nie są zrzeszone w żadnym klubie, a osiągają wy-
niki sportowe; o stypendium nie mogą się ubiegać mieszkańcy Radomia, którzy reprezentują 
barwy klubu, który nie jest zrzeszony na terenie miasta Radomia; od decyzji prezydenta nie 
ma decyzji odwoławczej.  
 
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski poinformował, że informacja ta podlega analizie. Nie są to 
zapisy, które w znaczący sposób by zmieniały całe funkcjonowanie systemu stypendialnego. 
Nad pierwszą uwagą dotyczącą niezrzeszonych zawodników czy trenerów należy się zasta-
nowić, czy nie odwoływać się do Sądu Administracyjnego. Natomiast tryb odwoławczy to jest 
tylko kwestia uznaniowa. Tryb odwoławczy nie znalazł się z prostej przyczyny, bo to kluby 
występują o przyznanie stypendium, kluby później je dzielą i tak naprawdę do kogo ta osoba 
miałaby się odwoływać? Jeżeli będzie trzeba, będą próbowali wymyślić jakiś tryb odwoławczy.  
 
4) informacja o oświadczeniach majątkowych  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Rzeszowie dokonał analizy oświadczenia majątkowego osoby zobowiązanej do jego 
złożenia. W oświadczeniu majątkowym nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych                   
109 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy oraz po uwzględnieniu 
wyjaśnień w oświadczeniach nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych                     
25 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu mająt-
kowym jednej osoby stwierdzono uchybienie, które nie nosi przesłanek podania nieprawdy 
lub zatajenia prawdy. Natomiast w pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawi-
dłowości.  
Wszystkie wymienione pisma zostaną dołączone do materiałów z sesji. 
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5) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na 21 grudnia i będzie to sesja budżetowa. Radni wraz z materiałami na sesję 
otrzymali harmonogram prac nad projektem budżetu miasta Radomia na 2016r. 
Również w tym dniu, czyli 21 grudnia na godz. 14 planowane jest spotkanie wigilijno – nowo-
roczne z udziałem księdza biskupa Henryka Tomasika oraz zaproszonych gości, które odbę-
dzie się w „Łaźni”.   
 
6) wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wpłynął wniosek zgłoszony 
przez grupę radnych o zwołanie w dniu 7 grudnia nadzwyczajnej sesji w sprawie aktualnej 
sytuacji i planów związanych z dalszą działalnością Spółki Port Lotniczy Radom SA z porząd-
kiem:  
1. Informacja o bieżącej sytuacji spółki Port Lotniczy Radom S.A.  
2. Informacja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie planów związanych z dalszą działalno- 
    ścią spółki Port Lotniczy Radom S.A. 
3. Wystąpienia parlamentarzystów i zaproszonych gości.                
4. Dyskusja radnych.  
5. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Radomiu.  
Przewodniczący zaproponował, aby ta sesja odbyła się w poniedziałek w godzinach popołu-
dniowych.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że zarząd spółki prowadzi rozmowy, 
które musi zakończyć w ciszy i spokoju i bez niepotrzebnych politycznych akcentów. Poprosił, 
aby wyznaczyć termin takiej sesji, żeby wszyscy byli przygotowani: i Port Lotniczy, i prezy-
dent i radni i to deklaruje. Zadeklarował, że nie będzie opóźniał tego faktu, bo też prezyden-
towi na tym bardzo zależy.  
 
Radny Jerzy Zawodnik poprosił radnych, którzy złożyli wniosek o chwilę refleksji. W planie 
pracy zarówno Komisji Gospodarki jak i Komisji ds. spółek jest punkt dotyczący Portu Lotni-
czego. Proponuje żeby zamiast sesji nadzwyczajnej zwołać połączone posiedzenie tych komi-
sji, aby omówić te kwestie. Natomiast na sesji, na której będą podejmowane decyzje, co dalej 
z lotniskiem być już naprawdę przygotowanym w merytoryczne argumenty.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że kilka tygodni temu pan prezydent wyraził się jasno                     
w mediach, że zwoła sesję w tej sprawie. Radny przypomniał, że było mówione, iż pan prezy-
dent ma plan na lotnisko, że trzeba otworzyć szafę Siwaka, że trzeba pokazać dokumenty, 
które nie były radnym pokazywane. Była konferencja byłego prezydenta Radomia, dzisiaj po-
sła Andrzeja Kosztowniaka z byłym prezesem Portu Lotniczego panem Tomaszem Siwakiem, 
którzy mówili o umowach, które nie ujrzały światła dziennego. Później było dementi ze strony 
urzędu. Wydaje się, że jest zbyt wiele kwestii, które już się nakładają na siebie i jest to naj-
wyższy czas, aby w tej sprawie w sposób merytoryczny i rzetelny dyskutować. Pamięta, że to 
radni Platformy Obywatelskie i dzisiejszy zarząd miasta mówili, że w tej kwestii nie powinno 
być żadnej tajemnicy, że powinni radni znać wszystkie dokumenty. W związku z tym czas 
najwyższy przedstawić ten plan, o którym prezydent mówił w kampanii wyborczej. Nie wyco-
fał wniosku i poprosił przewodniczącego o zwołanie sesji.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że przyspieszanie działa ewidentnie na niekorzyść prezyden-
ta Kosztowniaka. Na dzień dzisiejszy są tylko listy intencyjne i na tej podstawie wydano po-
nad 120 mln zł. Powinno się zacząć od gwarancji przewoźnika. Radny mówił, aby prezydent 
doprowadził do pozwolenia na budowę i ogłosił przetarg. Przyjdą firmy, które z tego żyją i jak 
wybudują, to znaczy, że się opłaca, a jak nie przyjdą, to oznacza, że się nie opłaca. Radny 
chciałby zobaczyć dokument pokazujący dochodzenie do rentowności przedsięwzięcia, ile 
lotów powinno być w tym roku, jakie gwarancje daje ten, kto się podpisał pod taką optymi-
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styczną perspektywą. Zwrócił się do radnego Kowalskiego, że nie ma takiego organu jak kole-
gium, a prezydent podejmuje decyzje jednoosobowo, a nie ma żadnego głosowania, co miało 
miejsce, gdy był zarząd.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, że był gotowy wycofać swój podpis jednego z wniosko-
dawców, ale po wypowiedzi pana Ryszarda Fałka stwierdził, że warto zrobić tą nadzwyczajną 
sesję. Pan radny Fałek mówi o listach intencyjnych, a w pani prezes Portu Lotniczego mówiła, 
że to nie są listy intencyjne, tylko umowy i złożyła zawiadomienie do prokuratury na poprzed-
niego prezesa. Tych niejasności jest bardzo dużo i należy je wyjaśnić.  
 
Prezydent Radosław Witkowski zadeklarował, że będą przygotowani na każdą sesję i na każdą 
sesję nadzwyczajną, o jaką poproszą radni.  
 
Radny Jan Pszczoła poprosił o przygotowanie merytorycznych materiałów. Prosi o ustosun-
kowanie się do dokumentów dotyczących 200 mln zł zysków lotniska pochodzących z działal-
ności lotniczej i cargo.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że nikt poza radnym Pszczołą nie widział takiego dokumentu. 
Natomiast radny Fałek miał 8 lat na zapytanie, a teraz nic nie wie. Dziwi, że brał duże pienią-
dze jako wiceprezydent i nie interesował się tym, co jest w mieście.  
 
7) Radny Marek Szary zaprezentował tablice z alarmowymi sygnałami dźwiękowymi. Chętnie 
je udostępni zainteresowanym, którzy taką tablicę powiesiliby w widocznym miejscu.  
 
8) Radny Dawid Ruszczyk poinformował, że wraz z dokumentacją na dzisiejszą sesję radni 
otrzymali plakat informujący o akcji „nie bądź jednorazowy”. Omówił na czy polega ta akcja                 
i zachęcił do wzięcia w niej udziału. Generalnie chodzi o wykorzystanie rzeczy, które teore-
tycznie są już nieużyteczne.  
 
9) pismo radnego Roberta Fiszera o wstąpieniu do klubu radnych Prawo i Sprawiedli-
wość.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
10) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesję nadzwyczajną pla-
nuje na poniedziałek (7 grudnia) na godz. 15.00 sali 114 przy ul. Kilińskiego 30.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpa-
ny i zamknął XIX. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 13.05.  
  
 
 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 
                Dariusz Wójcik 
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