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P R O T O K Ó Ł   N R LIV/2017 
z pięćdziesiątej czwartej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 28 sierpnia 2017roku 
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. 
 
Na sesji obecni byli radni  według listy obecności, która została dołączona do materiałów                       
z sesji. Radny nieobecny: Jakub Kowalski. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Za wyborem sekretarzy głosowało 16 radnych,                
0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 1. Sekretarze zostali 
wybrani. 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 457 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.   
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (17 za – głosowa-
nie imienne nr 2) w punkcie 7.10.   
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 458 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. 
Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 17 radnych, 0 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 3. Projekt uchwały został wprowa-
dzony do porządku obrad w punkcie 7.1.  
 
- wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad punktu: In-
terpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.  
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 16 radnych, 1 był przeciw,                  
1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 4. Punkt został wprowadzony do 
porządku jako punkt 8. Numeracja kolejnych punktów zmieniła numerację.   
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z LII. i LIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji    
    na rynku pracy.  
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.  
6. Informacja z zakresu planowanych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez: 
    1) Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej „RADPEC” SA z siedzibą w Radomiu, 
    2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  
         w Radomiu. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 
       oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. – druki nr: 441, 442, 458, 
    2) przystąpienia Gminy Miasta Radomia do organizacji międzynarodowej EUROCITIES –druk  
         nr 440, 
    3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
         „Dolina Kosówki II” i „Wośniki” – druki nr 437, 438, 
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    4) gospodarowania nieruchomościami – druki nr: 434, 435, 
    5) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  
         gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2031” – druk nr 418, 
    6) zmiany uchwały nr 103/2015 w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przed- 
         szkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym  
         rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów – druk nr 433, 
   7) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata  
         2017 – 2020” – druk nr 432, 
    8) zmiany Uchwały Nr 385/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
         i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok” – druk nr 436, 
    9) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilita- 
         cji zawodowej i społecznej w 2017r. – druk nr 439,  
  10) zmiany nazw ulic oraz nadania nazwy dla placu – druki nr: 446 – 449 i 451 – 455, 457, 
  11) przyjęcia raportów o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia  
         Ratunkowego i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz zatwierdzenia programu  
         naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – druki nr: 443, 444, 445. 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
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 Prezydenta Miasta Radomia na temat przyczyn zwolnienia z pracy komendan- 
         ta Straży Miejskiej i zmiany odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w Radomiu za niecały  
         miesiąc przed Air Show, 
    2) informacja Prezydenta o stanie dachu radomskiej hali MOSiR przy ul. Narutowicza, 
    3) pismo Pana Dominika Surmy o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Radomia  
         w publikacji książkowej zawierającej wspomnienia o śp. Tadeuszu Wydrze.  
 
 
1. Przyjęcie protokołów z LII. i LIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z LII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 czerwca  2017r. został 
przyjęty jednogłośnie (17 za – głosowanie imienne nr 5).  
 
Protokół z LIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 lipca  
2017r. został przyjęty jednogłośnie (19 za – głosowanie imienne nr 6).  
 
  
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali na posiedzeniach Komisji oraz przed sesją.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Żaden parlamentarzysta nie zgłosił woli zabrania głosu w tym punkcie obrad.  
 
 
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej 
sytuacji na rynku pracy.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. Ponadto radni przed sesją otrzymali meldu-
nek o sytuacji na rynku pracy w miesiącu lipcu 2017r.  
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła przedstawił aktualną sytuacje na rynku 
pracy. Poinformował, że w Radomiu nie nastąpiło zatrzymanie tendencji spadkowej w bezro-
bociu. Tendencja spadkowa trwa. Przewiduje, że w kolejnych miesiącach, aż do listopada – 
grudnia będą kolejne spadki, aż da o sobie znać tzw. sezonowość. W dalszym ciągu posiadają 
środki na aktywne działania, na wszelką pomoc. Nie mniej jednak jest coraz trudniej realizo-
wać aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze względu na brak odpowiednich ludzi do 
pracy. Są jeszcze pieniądze na szkolenia i staże.  
 
Radny Ryszard Fałek poinformował, że firmy organizują giełdy i nie ma ludzi do pracy. Jest to 
zadanie dla parlamentarzystów, aby zweryfikować przepisy prawa w tym względzie. W Ra-
domiu jest 13,5 tysiąca bezrobotnych, firmy potrzebują pracowników bez żadnych kwalifika-
cji, a nie ma ludzi do pracy. Są firmy, które potrzebują stu pracowników i nie mogą dokonać 
tego naboru. Okazuje się, że urząd pracy jest tak obciążony na szkolenia, że firmy muszą wy-
najmować inne miejsca, jeżeli chodzi o zorganizowanie giełdy pracy. Firmy bardzo ciężko pra-
cują, aby zrobić zatrudnienie. Radny prosi o weryfikację przepisów.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, czy są bądź będą podejmowane działania na rzecz 
zwalnianych nauczycieli? 
 
Radny Leszek Pożyczka uważa, że zastanawiające jest, że najwięcej bezrobotnych jest w gru-
pie wiekowej 25 – 34 i 35 – 44. Dlaczego tak jest, że w grupach wiekowych, gdy ludzie są naj-
bardziej aktywni zasilają największą grupę bezrobotnych? Dlaczego akurat w tych grupach 
wiekowych jest najwięcej bezrobotnych?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, dlaczego jest tak dużo bezrobotnych, a przedsiębiorcy nie 
mają rąk do pracy? Podkreślił, że wskaźnik bezrobocia w Radomiu jest największy w kraju. 
Bezrobocie w mieście jest największe w Unii Europejskiej. Chciałby, aby sprawdzono, czy tak 
faktycznie jest. Przyczyną takiego bezrobocia jest 10 ostatnich lat, gdy Radom został odcięty 
komunikacyjnie od wszelkich możliwości transporotowych.  
 
Dyrektor Józef Bakuła stwierdził, że rzeczywiście tak jest, że z jednej strony jest dużo bezro-
botnych, a z drugiej nie ma ludzi do pracy. Dla firmy QFG zorganizowali 7 giełd pracy, w któ-
rych uczestniczyło 278 osób. Do dalszych rozmów zostało skierowanych 87 osób. Zdarza się, 
że osoby zatrudnione po kilku dniach rezygnują z pracy. Dyrektor podkreślił, że są w trudnej 
sytuacji pośrednika. Decyzje podejmuje z jednej strony pracodawca, a z drugiej osoba bezro-
botna. Podkreślił, że muszą działać zgodnie z prawem. Jeżeli chodzi o zwalnianych nauczycieli, 
to na razie nie mają żadnych informacji, że nauczyciele do nich trafią. Rząd zapewnia, że 
zwolnień nauczycieli nie będzie. Nie przygotowują się na jakiejś specjalne miejsca pracy dla 
nauczycieli. Mają różnego rodzaju formy wsparcia i pieniądze, więc jeśli będzie potrzeba po-
mocy w jakimkolwiek zakresie, to będą jej udzielać. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to w tej 
chwili ta ilość młodych ludzi wynika z tego, że porejestrowali się absolwenci różnych szczebli. 
W październiku wyrejestruje się część, gdyż podejmie studia, a inni po okresie wakacyjnym 
pewnie będą się starać ubiegać o pracę, ale nie mają na to wpływu. Jeżeli chodzi o wielkość 
bezrobocia, to zależy od przyjętych kryteriów, ale z całą pewnością jest najniższe w całej hi-
storii wolnej Polski, ale jest to tendencja ogólnokrajowa i nie jest to nic nadzwyczajnego.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że w naszym mieście wskaźnik bezrobocia jest dość duży. Gdy 
firmy poszukują pracowników do prostych czynności i nie wymagają żadnych kwalifikacji oka-
zuje się, że nie można znaleźć ludzi do pracy. Radny uważa, że dzisiaj jest zły przepis, że urząd 
organizuje szkolenia – kwalifikacje. Firma ponosi koszty kwalifikacji, wysyła na szkolenia i po-
winno się za to zwracać przedsiębiorcy, a dzisiaj robi to urząd pracy. Radny uważa, że w tym 
zakresie należy dokonać pewnych zmian. 
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Radny Mirosław Rejczak oczekuje informacji na temat faktycznego bezrobocia i odpowiedzi, 
dlaczego jest najwyższe w kraju i UE. 
 
 
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Kazimierz Staszewski poinformował, że zgłosił się do niego mieszkaniec Radomia – pan 
Jan Jaśkiewicz, który w relacji z MOPS-em ma pewne kłopoty i chciał przedstawić swoje pro-
blemy. Radny wnioskuje, aby udzielić mu głosu na 5 minut.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że w tej chwili nie ma dyrektora MOPS-u, jak przyj-
dzie, to udzieli mieszkańcowi głosu.  
 
 
6. Informacja z zakresu planowanych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez: 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zaproponował, aby w pierwszej kolejności przedsta-
wione zostały inwestycje Radkomu, a później Radpecu.  
 
Informacje dotyczące obydwóch spółek radni otrzymali przed sesją.  
 
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Radomiu. 
 
Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Radkom” Waldemar Kordziński 
przedstawił prezentację dotyczącą spółki. Poinformował, że prezentacja odnosi się do projek-
tu realizowanego od 2012r.  Przedsiębiorstwo jest zarządzającym Regionalnymi Instalacjami 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Należy mieć świadomość, że układ instalacji w Rado-
miu jest powodem do zazdrości wielu przedsiębiorstw i gmin na terenie całego kraju, ponie-
waż w jednym ręku i to w ręku komunalnym skupione są wszystkie instalacje, które służą 
przetwarzaniu odpadów i zagospodarowaniu odpadów, które w mieście są wytwarzane, do 
czego gmina jest zobowiązana. Region radomski, to region południowego Mazowsza zamiesz-
kały przez około 700 tys. osób i wytwarzający niemal 240 tys. ton odpadów rocznie. Prezes 
przedstawił przyczyny realizacji inwestycji oraz uwarunkowania prawno – organizacyjne in-
westycji. Główne cele inwestycji to: poprawa efektywności sortowania, automatyczne wy-
dzielenie kilkunastu jednorodnych frakcji materiałowych, przystosowanie instalacji do mecha-
nicznego przetwarzania odpadów komunalnych do ilości określonych w WPGO dla woj. mazo-
wieckiego - około 210.000 Mg na rok, zwiększenie poziomów odzysku tworzyw sztucznych, 
papieru i metali jako frakcji materiałowych kierowanych do recyklingu do poziomów przekra-
czających poziom 50% dla tworzyw, papieru i metali, ograniczenie strumienia odpadów kiero-
wanych na składowisko. W ramach modernizacji zostanie wykorzystany i zmodernizowany 
istniejący ciąg technologiczny i wykonany zostanie drugi ciąg technologiczny. Obie linie będą 
powiązane technologicznie. Przewidywane wyposażenie to: dodatkowa stacja nadawcza wy-
posażona w rozrywarkę worków, sita kaskadowo – wibracyjne z uwzględnieniem istniejących 
sit bębnowych, separatory optyczne tworzyw sztucznych i papieru, separatory balistyczne 
tworzyw sztucznych, separatory optyczne do rozdzielania jednorodnych materiałowo frakcji 
surowcowych (tworzywa, papier, itd.), kabiny sortownicze w końcowym etapie sortowania 
odpadów tzn. ich doczyszczania i kontroli jakości lub ewentualnego wydzielania dodatkowych 
frakcji materiałowych. Prezes spółki omówił również szczegółowo przebieg przygotowań               
w zakresie modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji oraz procedurę przetar-
gową. Omówił również stan obecny procesu przetwarzania odpadów na linii segregacji, a tak-
że perspektywy rozwoju procesu przetwarzania odpadów na linii segregacji.  
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Radny Jan Pszczoła stwierdził, że brakuje informacji, kiedy ta inwestycja i środki, które być 
może otrzymamy na ten cel będzie zakończona? Czy inwestycja ta jest kompatybilna czasowo 
do inwestycji, która ma być w Radpecu?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, kto jest autorem opracowania? Stwierdził, że nie ma tu żadnego 
podpisu. Uważa, że przewodniczący nie powinien wpuścić na sesję takiego materiału.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że to nie przewodniczący rozdawał ten mate-
riał.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że to przewodniczący decyduje, co otrzymują radni. Bez 
przewodniczącego nie powinien przejść żaden materiał.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że na prezydium zwracał uwagę skarbnikowi w tej 
sprawie.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że gdyby radni ten materiał otrzymali łącznie z materiałami na 
sesję, to mogliby się z tym zapoznać. Zapytał, ile zyskuje się biogazu z kompostowni? Co to są 
instalacje obojętne? Jak poprawić efektywność sortowania? Jakie maszyny i jakim kosztem 
mają być zakupione? Jaka jest prognoza finansowa tego i jaka skuteczność? Jak poprawi to 
efektywność sortowania po zakupie tych maszyn w stosunku do dzisiejszej? Jaka będzie efek-
tywność finansowa? Czy przedstawiciele firmy oglądali inne instalacje w kraju i za granicą?               
Z czego wynika opinia negatywna projektu? Ile Radkom płaci za oddawanie frakcji do spala-
nia?  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że nie ma powiedziane, kiedy ta inwestycja wejdzie. Poprosił               
o informacje kiedy to ma być realizowane, kiedy oddane do użytku? Ile będzie kosztować? 
Jakie będą źródła finansowania? Czy to ma być kwestia podwyższenia cen odbioru odpadów 
na składowisko, czy będą to jakieś inne źródła finansowania? Dlaczego pokazano tylko                       
15 i 16 rok, a nie pokazano lat poprzednich, jak się zmieniała struktura procentowa?  
 
Radny Adam Bocheński przypomniał, że koncepcja była w 2012 czy 2013r. i popularnie nazy-
wała się spalarnią śmieci. Koncepcja ta miała powstać na terenie nieczynnej Elektrociepłowni 
Radom przy ul. Marii Gajl i Energetyków. Podawany wtedy koszt to około 400 mln zł. Sama 
nazwa „spalarnia” budzi istotne obawy i strach wśród okolicznych mieszkańców. Radny zapy-
tał, czy ta koncepcja nadal jest podtrzymywana w mieście Radomiu?  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę ilości rdf-u. Zapytał, czy w tej chwili ręczny proces 
oczyszczania jest tak słaby, czy przybędzie nam rdf-u, bo kilka razy wzrasta ilość rdf-u? Co się 
do tej pory dzieje z tym rdf-em? Czy pojawi się nowy rdf? Stwierdził, że jeżeli wybrany jest 
wykonawca, to powinny być dane koszty realizacji. Jaka jest aktualna wartość Radkomu i o ile 
wzrośnie w wyniku tej inwestycji? Czy w wyniku tej inwestycji nie wzrośnie cena odpadów 
składowanych na wysypisku? Jaka jest w tej chwili cena rdf-u?  
 
Radny Mirosław Rejczak zwrócił uwagę, że komisja ds. spółek dawno się nie spotykała, a Rada 
Miejska po to ma komisje, żeby obserwować poczynania każdej firmy. Jest to niedopuszczalne 
i karygodne. Ponadto radny stwierdził, że do Radomia podrzucane są śmieci z gminy Piasecz-
no. Podkreślił, że w tej chwili mamy najlepszy system w kraju dotyczący odpadów komunal-
nych. Zapytał, ile firma i mieszkańcy dopłacają do utylizacji rdf-u? Radny stwierdził, że obecne 
wysypisko jest na granicy, a nawet są przekroczone granice możliwości składowania czego-
kolwiek tam, a mówi się o zwiększeniu ilości tych odpadów z innych gmin.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił uwagę na to, że w prognozie 
jest przedstawiony przyrost śmieci trafiających na instalację. Skąd przewidziano, że ten przy-
rost następuje? Pokazano również region, z którego ta instalacja powinna przyjmować śmieci. 
Do radnych dochodziło, że Radkom przyjmuje śmieci spoza regionu. Czy prawdą jest, że były 
takie sytuacje? Czy prawdą jest, że śmieci te były skupowane znacznie taniej niż obowiązy-
wało to w tabeli?  
 
Prezes Waldemar Kordziński myślał, że jeżeli prezentacja zawiera logo firmy i przedstawia ją 
prezes, to zostanie to przyjęte jako oficjalna prezentacja. Zadeklarował, że wszystkim oso-
bom, które chcą uzyskać autoryzację, podpisze się pod nią, bo nie ma w niej słowa, z którym 
by się nie zgadzał. Zakończenie modernizacji to przełom roku 2018 i 2019 w zależności od 
tego, jak będą się układały próby technologiczne i szkolenia prowadzone przez firmę prowa-
dząca inwestycję. Projekt toczy się od 2012r. i nie jest to wymysł obecnej władzy, jest to kon-
tynuacja rzeczy, które zostały rozpoczęte w 2012r. Podkreślił, że gdyby nie przystąpiono do 
modernizacji, to za 5, 7 lat firmę należałoby zamykać z uwagi na nie spełnianie wymogów. 
Umowa  z firmą Sutko opiewa na niecałe 54 mln zł brutto. Liczą na dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska, bo są na to zabezpieczone środki. Poza tym, że starają 
się o dofinansowanie zewnętrzne, to mają podpisaną promesę na pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 13 mln zł. Pozostałą kwotę są wstanie wygospoda-
rować z funduszy własnych i to gdyby nie otrzymali dofinansowania ze środków unijnych, 
pozwala domknąć finansowo tę inwestycję, z tym, że okres spłaty tej inwestycji przedłużyłby 
się do dziesięciu lat. Liczą, że pieniądze zabezpieczone w funduszach krajowych na moderni-
zację inwestycji związanych z gospodarką odpadami są wstanie zaaprobować i są wstanie ją 
odebrać. Prezes poprosił radnego Ryszarda Fałka o przedstawienie pytań na piśmie i w szyb-
kim terminie odpowiedzą radnemu w formie pisemnej. Nie mówili o latach poprzednich, bo nie 
dotyczą one tak tego projektu, a wszystko to jest do obejrzenia w sprawozdaniach będących 
w gestii Urzędu Miejskiego. Jeżeli potrzebne będą szczegółowe informacje, to prosi o pytania 
na piśmie.  Ponadto prezes udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące podtrzymania wybranej 
koncepcji, przyrostu rdf-u pochodzenia odpadów i wzrostu ich ilości.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że radny Mirosław Rejczak zgłosił wniosek             
o pilne zwołanie Komisji w sprawie Radkomu.  
 
 
1) Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej „RADPEC” SA z siedzibą w Rado-
miu, 
 
Prezes Spółki Radpec Krzysztof Zborowski zadeklarował, że zostanie radnym pokazane, co się 
zmieniło przez ostatni rok. Pokażą również gotowe rozwiązania, wytłumaczą dlaczego zostało 
wybrane takie, a nie inne rozwiązanie. Oprócz rozwiązania technicznego pokażą również spo-
sób finansowania. Prezentacja składa się z części technicznej, która odniesie się do wymagań 
prawnych narzuconych przez Unię Europejską. Pokaże jak zmieniały się rozwiązania przyjęte 
przez poprzednie zarządy Radpecu. Druga część, to część ekonomiczna, która pokaże ile pro-
jekt będzie kosztował, kiedy się spłaci i skąd na to będą pieniądze.  
 
Dyrektor Krzysztof Zawadzki stwierdził, że rozwój Radpec jest zdominowany wymaganiami 
prawnymi. Przedstawił wymagania z zakresu ochrony środowiska i z zakresu efektywności 
energetycznej. Przedstawił korzyści wynikające z posiadania efektywnego systemu ciepłow-
niczego: możliwość korzystania z pomocowych środków unijnych i krajowych na modernizację 
sieci i węzłów cieplnych, wzrost atrakcyjności ciepła z efektywnego systemu ciepłowniczego 
jako źródła zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych budynków, co wynika z wymagań 
wynikających z prawa budowlanego, uzyskanie dominującej pozycji systemu ciepłowniczego 
na rynku, zwolnienie Radpecu z obowiązku pierwszeństwa zakupu ciepła z zewnętrznych źró-
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deł OZE. Przytoczone przepisy determinują modernizację jednostek wytwórczych obecnie 
pracujących w Radpec do wymagań w zakresie ochrony środowiska do 31.12.2022r. oraz bu-
dowę nowego źródła kogeneracyjnego zapewniającego uzyskanie takiego statusu. Dyrektor 
omówił zagospodarowanie paliwa alternatywnego. Poinformował, że Radpec od wielu lat 
prowadzi duże prace koncepcyjne jeżeli chodzi o możliwość optymalnego pod kątem nakła-
dów inwestycyjnych wariantu inwestycyjnego. Były to koncepcje, w których rozpatrywano: 
gaz ziemny, czyli budowę bloku gazowo – parowego dużego o mocy 115MWe/86MWt lub sil-
niki gazowe 40MWe/36MWt, węgiel kamienny – budowę bloku opartego o kocioł OP-140, bio-
masy – blok biomasowy 20MWE/35MWt, odpady komunalne – Instalacja termicznego Prze-
kształcania Odpadów Komunalnych o wydajności 110 tys. ton, układ wielopaliwowy wykorzy-
stujący węgiel, paliwo rdf oraz biomasę – blok wielopaliwowy w oparciu o kocioł fluidalny spa-
lający rdf, biomasę i węgiel w odpowiednich proporcjach lub zabudowa układu 2 kotły węglo-
we i 1 na paliwa alternatywne rdf. Dyrektor szczegółowo omówił przesłanki do wyboru wa-
riantu. Po ich uwzględnieniu do rozpatrzenia zostały dwa warianty: blok paliwowy w oparciu     
o kocioł fluidalny CFB i blok wielopaliwowy oparty na trzech kotłach: dwóch węglowych i jed-
nym rusztowym spalającym rdf (duoblok). Ponadto dyrektor szczegółowo omówił obydwa 
warianty, w tym wyniki ekonomiczne, ryzyko inwestycyjne, bezpieczeństwo dostaw ciepła dla 
Radomia, ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych, rozwiązania techniczne, elastyczność 
paliwową. Uwzględniając te 6 argumentów Radpec zdecydował się na rozwiązanie oparte na 
dwóch kotłach węglowych OR-45, jednym kotle rusztowym na paliwo rdf pracujących na 
wspólną turbinę i lokalizacja Ciepłowni Południe. Dyrektor przedstawił korzyści wynikające               
z funkcjonowania nowego źródła oraz przedstawił harmonogram realizacji projektów.  
 
Dyrektor ekonomiczny Radpec Barbara Kaleta przedstawiła część ekonomiczno – finansową 
inwestycji. Poinformowała, że z posiadanych na chwilę obecną informacji nakłady inwestycyj-
ne dla projektu kogeneracyjnego jaki ma być wybudowany w Radomiu to 476 mln zł. Do tego 
niezbędne jest przeprowadzenie inwestycji na pozostałej infrastrukturze wytwórczej spółki, 
która pozostaje nadal w użytkowaniu to 48 mln zł. Razem potrzeby inwestycyjne to                           
523 mln zł. Założyli, że instalację kogeneracyjną będą finansować w stu procentach z kredytu 
komercyjnego, natomiast modernizacje na dotychczasowym majątku spółki w pięćdziesięciu 
procentach chcą pokryć własnymi środkami, a pięćdziesiąt procent to kredyt komercyjny. Kre-
dytowanie założone jest na 20 lat. Koszt tego kredytu to około 4% zarówno w okresie budo-
wy jak i w okresie eksploatacji. Omówiła założenia do analizy ekonomicznej oraz dane ekono-
miczne inwestycji. Poinformowała, że planują współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju, któ-
ry mógłby udzielić finansowania podporządkowanego. Jest ono podporządkowane pod kredyt 
bankowy i polega na uzupełnieniu wkładu własnego. Ponadto fundusz we współpracy z mini-
sterstwem rozwoju realizuje program wsparcia miast średnich tracących funkcje społeczno – 
gospodarcze.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, czy jesteśmy wstanie zagwarantować, że spółka pożyczając pra-
wie 500 mln zł, gmina nie pozbędzie się właścicielskiego prawa do Radpecu?  
 
Radny Dariusz Chłopicki zapytał, czy właściwe jest powołanie spółki celowej w tym temacie? 
Na którym miejscu w Polsce w tej chwili jest Radpec w rankingu tego typu przedsiębiorstw? 
Czy cena zamknie się w przedziale 55 – 71 zł? Jakie są zapatrywania banków i chęć kredyto-
wania tej inwestycji?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, jakie byłyby konsekwencje, gdyby Radpecc nie stał się 
spółą efektywnego systemu ciepłowniczego? Czy byłyby jakieś zagrożenia z tego tytułu? Ja-
kie byłyby konsekwencje finansowe wynikające z tego tytułu? Jaki byłby koszt wyremonto-
wania starych kotłów? Czy wtedy byłaby to firma efektywna? Jaki jest planowany koszt re-
montu istniejących kotłów do warunków, które będziemy musieli spełnić? Czy jest skalkulo-
wany koszt remontu trzech kotłów oraz nowej instalacji?  
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Radny Kazimierz Woźniak zapytał, czy lokalizacja na osiedlu Południe jest optymalna? Czy to 
względy technologiczne przemawiają za tym? Czy w przyszłości będzie możliwość podłącze-
nia do spalania odpadów z Wodociągów Miejskich? Czy odpad z Wodociągów Miejskich da się 
wykorzystać do spalania? Czy zanieczyszczony rdf będzie odpowiedni do spalania w tych ko-
tłach?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, dlaczego tak bardzo długo trwało przy-
gotowanie przedstawionej koncepcji? Czy rozważa się, że to przedsięwzięcie nie zostanie 
ukończone do 31.12.2022r.? Czy w ogóle brane jest pod uwagę takie ryzyko? Co ewentualnie 
zamierza się wtedy zrobić?  
 
Radny Roman Korczyński zapytał, czy w przypadku środków preferencyjnych zarówno               
z ochrony środowiska czy programu rozwoju premiera Morawieckiego nie są one ograniczone? 
Czy w tym przypadku czynnik czasowy nie będzie miał wpływu na to, że te środki w którymś 
momencie mogą zostać wyczerpane?  
 
Radny Marek Szary zapytał, jaka jest zdolność finansowa Radpecu? Czy to Radpec będzie za-
ciągał kredyty, czy będzie zaciągało lub poręczało miasto? Czy są podpisane jakieś porozumie-
nia w sprawie finansowania? Czy jest przychylność zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska? Jaki jest stan rozmów ze spółką Enea? Jakie propozycje złożyła Enea? W czym 
proponowane rozwiązanie jest lepsze od przedstawionego przez Eneę? Całość inwestycji 
opiera się na tym, że będzie spalane 85 tys. ton frakcji palnej odpadów. Czy jest to oparte na 
60 tys. komponentów do produkcji paliwa rdf, czy na 85 tys. odpadów? Czy pomysł Radkomu 
jest realny? Czy spółce wiadomo, że w najbliższym czasie powstanie w promieniu 100 km od 
Radomia inwestycja polegająca na spalaniu ponad miliona ton odpadów?  
 
Radny Adam Bocheński zapytał, czy koncepcja z 2012r. została zarzucona? Czy miasto nadal 
prowadzi jakiekolwiek prace zmierzające do powstania spalarni?  
 
Radny Mirosław Rejczak poprosił o pilne zwołanie komisji ds. spółek w sprawie Radpecu. Za-
pytał, gdzie będzie zlokalizowana spalarnia rdf-u? Czy w Polsce jest większe czy mniejsze 
zapotrzebowanie na spalanie rdf-u niż się go produkuje? Czy możliwy jest eksport lub import 
rdf-u? Jaki jest harmonogram porzucania 11 kotłów rusztowych? Dlaczego Radom nie może 
wdrożyć kotłów opartych o gaz ziemny? Jak wygląda pozyskanie dla Radomia źródeł gazu 
ziemnego?  
 
Radny Ryszard Fałek stoi na stanowisku, że woda, ciepło, utylizacja odpadów komunalnych 
zawsze powinny  być w ręku prezydenta i samorządu miasta Radomia. Stwierdził, że logika 
wyboru technologii jest przejrzysta. Widać, że autorzy chcieli to wytłumaczyć i przekonać rad-
nych do tej koncepcji. Wariant ten jest bardzo bliski dla Radomia, dla załogi Radpecu. Rewela-
cyjne są rozwiązania finansowe, bo nikt obcy nie wchodzi. Z obsługi kredytu wynika, że cena 
energii praktycznie będzie niezmienialna, że ta inwestycja praktycznie nie wpłynie na cenę. 
Zapytał, jak cena będzie się zmieniała? W jakim procencie ta inwestycja wpłynie na ewentual-
na podwyżkę ceny energii?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, jakie korzyści dla mieszkańców Radomia będą wynika-
ły z posiadania efektywnego systemu ciepłowniczego?  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy planowanie prac budowlanych na 30 miesięcy to nie jest 
zbyt krótki okres na tego typu przedsięwzięcie? Z przedstawionej prezentacji wynika, że cena 
ciepła wzrośnie. Prosi o konkretne wyliczenie dotyczące wzrostu cen ciepła dla mieszkańców 
miasta Radomia.  
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Radny Andrzej Sobieraj zwrócił uwagę, że dokument nie jest przez nikogo podpisany. Zapytał, 
czy ten program uwzględnia propozycje dotyczące wód geotermalnych oraz prepozycji przed-
stawiane przez firmę Enea? Czy wykorzystano wszystkie możliwości pozyskiwania środków 
rządowych lub unijnych? Czy ta inwestycja spowoduje podwyżkę cen?  
 
Prezes Radpec Krzysztof Zborowski udzielił dodatkowych wyjaśnień i odpowiedział na pyta-
nia zadane w trakcie dyskusji. Źródła finansowania – rozmawiali z większością państwowych 
banków polskich i niektórymi bankami z kapitałem zagranicznym. Wszystkie banki były zainte-
resowane uczestnictwem w tym projekcie. Podwyżka cen energii – głównym założeniem spół-
ki przy opracowywaniu programu rozwoju było założenie nadrzędne, aby nie było podwyżek 
cen energii narzucanych przez spółkę Radpec. Prezes URE jest jedyną osobą w kraju, która 
reguluje ceny ciepła w oparciu o ponoszone przez spółkę koszty i programy rozwoju. Prezes 
przedstawił jakie czynniki i działania mają wpływ na cenę ciepła. Harmonogram realizacji – 
uważa, że wyrobią się w zaplanowanym harmonogramie.  Przedstawił jakie korzyści będzie 
miało miasto z tego, że Radpec będzie efektywny energetycznie. Propozycje Enei – Enea nie 
złożyła żadnych propozycji technicznych. Lokalizacja inwestycji – Radpec posiada 3 tereny, na 
których zlokalizowane są 3 ciepłownie, dwie pracujące i jedna, która jest nieczynna. Firma 
wynajęta do analizy rozwiązań dokonała obliczeń, gdzie najlepiej umiejscowić nowe źródło 
ciepła, żeby to było jak najbardziej efektywne i najtańsze. W wyniku analiz wyszło, że lokali-
zacja na terenie Ciepłowni Południe będzie lokalizacją najlepszą i najtańszą. Przypomniał hi-
storię Radpecu dotycząca gazu ziemnego. Udzielił informacji na temat planów budowy spalar-
ni. Aplikowanie o środki unijne i zdolność kredytowa Radpecu – będą aplikowali o środki unijne. 
Jeżeli dostaną środki unijne, projekt będzie jeszcze lepszy i spłaci się szybciej. To, co zostało 
pokazane, to była ścieżka z najbardziej niekorzystnymi warunkami. Żeby dostać kredyt nie 
wystarczy mieć zdolność kredytową. Trzeba przedstawić dobry biznesplan. Przygotowany 
przez zarząd plan przez wszystkie banki został oceniony bardzo pozytywnie i wszystkie banki 
wyraziły chęć udziału w tym projekcie. Założyli, że miasto Radom nie udzieli żadnych gwaran-
cji jeżeli chodzi o pożyczkę i wszystkie banki przyjęły to do wiadomości. Ilość rdf-u – Radpec 
jako spółka miejska nie działa w odosobnieniu. Cały czas działa wspólnie z zarządem Radkomu. 
Analizują rozwiązania tak, żeby przynieść korzyść dla Radpecu, ale również rozwiązać problem 
miasta jakim jest składowanie frakcji energetycznej w Radkomie. Plany Radkomu są bardzo 
dobre i jak najbardziej realne. Czas trwania inwestycji – od zeszłego roku zmieniły się uwarun-
kowania techniczne i prawne, więc musieli przeprogramować plany Radpecu, aby je dostoso-
wać do obecnych przepisów i do otaczającej infrastruktury. Ponadto prezes udzielił informacji 
dotyczących lokalizacji ciepłowni, odpadów pochodzących z Wodociągów Miejskich, gorszego 
rdf-u. Poinformował, co by było, gdyby Radpec nie był efektywny energetycznie. Wtedy nie 
byłoby obowiązku przyłączania się nowowybudowanych budynków i przedsiębiorstw do Rad-
pecu. Nie mieliby skąd pożyczyć pieniędzy na to, żeby zmodernizować obecnie istniejącą sieć. 
Cena ciepła – w przyszłej cenie ciepła zawarte są prognozowane ceny paliwa. Nadzór gminy 
nad Radpecem – głównym założeniem właściciela jakim jest miasto jest założenie, że spółka 
Radpec pozostanie spółką miejską. Właściciel chce mieć stuprocentową kontrolę nad spółką. 
To, że zostanie wzięta pożyczka czy kredyt na pewno nie wpłynie na to, że miasto straci jaką-
kolwiek kontrolę nad spółką.  
 
Dyrektor Krzysztof Zawadzki poinformował, że w chwili obecnej nie planuje się wygaszania 
kotłów na terenie Ciepłowni Północ. Cztery kotły w Ciepłowni Północ będą musiały być dosto-
sowane. Jest to źródło, które po rozcięciu sieci zasila całą północno – zachodnią część Radomia. 
Kotły te będą dostosowane do wymagań emisyjnych i na pewno będą pracować do roku 
2028, 2030, a potem w zależności od uregulowań prawnych będą podejmowane następne 
kroki.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że przedstawiony model jest modelem 
przemyślanym i jest wypadkową wszystkich okoliczność, o których mówił pan prezes. Przed-
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stawiony model jest jedynym obowiązującym i proponowanym, aby bezpieczeństwo energe-
tyczne miasta było zabezpieczone. Nie ma innych propozycji, które jeszcze są analizowane, 
bądź przedstawiane przez potencjalnych partnerów biznesowych. Ten model jest ostateczny, 
przemyślany i to będą chcieli zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez spółkę zreali-
zować. Zmiany własnościowe spółki Radpec mogą się dokonać tylko i wyłącznie przy akcepta-
cji i aprobacie radnych Rady Miejskiej. Jeśli pojawią się takie konkretne propozycje, które będą 
dawały nadzieję na zmiany tej struktury własnościowej, to radni zostaną o tym poinformowa-
ni w pierwszej kolejności. Prezydent poinformował, że pan przewodniczący zawiadomił Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne jeśli chodzi o spółkę Radpec. W tej chwili czekają na dyspozycje 
od CBA, jak w tej sprawie powinny się zachowywać. Nie chcą brać udziału w żadnych wojen-
kach i wojnach z udziałem służb specjalnych. Będą działać czysto i transparentnie. Prezydent 
podziękował zarządowi spółki za ciężką wielomiesięczna pracę nad wypracowaniem tego mo-
delu. Podziękował Biuru Nadzoru Właścicielskiego w osobie pani kierownik Justyny Wdowiak 
za merytoryczną pracę w tym przedsięwzięciu. Podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne 
mieszkańców miasta będzie zapewnione po roku 2022, a model tak został skonstruowany, 
aby cena ciepła była jak najniższa, a nie jak najwyższa.  
 
Radny Andrzej Sobieraj stwierdził, że słowa o ewentualnych podwyżkach są podyktowane 
kontaktami z wyborcami. Zapytał, jakie są efekty rozmów ze stowarzyszeniem w sprawie wód 
geotermalnych? Jakie były propozycje Enei?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść zawiadomienia jakie złożył do 
CBA. Stwierdził, że nie byłoby tego, gdyby nie odbywały się tajne spotkania, z których elimi-
nowani byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący dalej ma obawy w tym zakresie.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że aby ustanowić skuteczna tarczę antyko-
rupcyjną, to takie pismo należy skierować do Prezesa Rady Ministrów, bo to jest w kompeten-
cji Prezesa Rady Ministrów, a nie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent zade-
klarował, że jeżeli rani mają takie życzenie, to zrobią to, bo mają doświadczenie w tej sprawie. 
Jak rozpoczynali inwestycję Radomskiego Centrum Sportu, to na 3 miesiące przed planowa-
nym przetargiem zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów o objęcie tarczą antykorupcyjną ca-
łego procesu. W tym przypadku, ponieważ w grę wchodzą ogromne pieniądze, również to 
uczynią skutecznie.  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, na jakiej podstawie przewodniczący złożył takie pismo jako 
przewodniczący Rady Miejskiej? Przewodniczący reprezentuje całą Radę Miejską, między in-
nymi i radną. Uważa, że przewodniczący powinien to napisać jako radny, a nie jako przewod-
niczący Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wypowiadał się w swoim imieniu. Po opinii 
prawnika taki dokument podpisał pod swoją pieczątką i ma do tego prawo. Zapytał, czego się 
boją, bo jeżeli nie mają złych intencji, to nie powinni się bać. Podkreślił, że nie podpisał w imie-
niu Rady.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że przewodniczący podpisał się jako przewodniczący Rady 
Miejskiej. Żeby cokolwiek tak podpisać, powinno być takie stanowisko. Przewodniczący podpi-
sał się jako przewodniczący i napisał do instytucji, która nie ma takich kompetencji. Z wypo-
wiedzi pana prezydenta wynika, że to Prezes Rady Ministrów decyduje o tym. Radny wniosku-
je, aby zobowiązać prezydenta, żeby złożył zawiadomienie o objęciu tarczą antykorupcyjną tą 
procedurę. Działanie pana przewodniczącego okazało się bardziej propagandowe niż skutecz-
ne. Radny stwierdził, że przewodniczący nadużył swojej pieczątki.  
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Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radny nie ma pojęcia o czym mówi. Poprosił pa-
nią mecenas o opinię. 
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że przewodniczący Rady Miejskiej repre-
zentuje Radę na zewnątrz, ale może też działać we własnym imieniu. Nie zna treści pisma                    
i jeżeli pan przewodniczący działał we własnym imieniu, a nie w imieniu Rady Miejskiej (na 
przykład jest załączone stanowisko Rady Miejskiej czy uchwała), to jest to bardziej czytelne. 
Faktem jest również to, że przewodniczący reprezentuje Radę Miejską w sprawach, które są 
na zewnątrz. Jeżeli jest zapisane, że przewodniczący działa w swoim imieniu, to nie widzi tu 
problemu.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił, aby zabrać mu pieczątkę, to będzie się inaczej podpi-
sywał. Jeszcze się będzie rannych pytał, czy może jako radny i przewodniczący Rady wystąpić 
do odpowiednich organów. Jako przewodniczący też nie musi, bo nie pisał, że występuje                     
w imieniu Rady Miejskiej.  
 
 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
Z uwagi na obecność na sali przedstawicieli firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne prze-
wodniczący zmienił kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad. Przystąpił do rozpa-
trzenia punktu 7.4.  
 
Ad. 7.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 435.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że projekt tej uchwały podziałał na niego jak „zimny 
prysznic”. Upływa 2 miesiące i firma zmienia termin dzierżawy z dziesięciu na czterdzieści lat. 
Czy nie lepiej było firmie na bazie umowy dziesięcioletniej wystąpić o wykup tego terenu? 
Radny poparł na komisji ten projekt, ale w oczach radnego firma trochę straciła.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że spółki akcyjne, jeżeli chcą nabyć teren, to generalnie kupu-
ją. Radny chciałby zobaczyć harmonogram i zweryfikować co będzie w umowie między urzę-
dem, a spółką. Chciałby zobaczyć projekt umowy. Jeżeli nie otrzyma załącznika do tej umowy, 
będzie głosował przeciw.  Zapytał, czy nie ma kolizji jeżeli chodzi o rodzaj zabudowy z planem 
zagospodarowania?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że w jej oczach firma trochę straciła 
wiarygodność. Po dwóch miesiącach przychodzi ponownie z przedłużeniem umowy dzierżawy 
aż o 30 lat. Dlaczego po dwóch miesiącach od uzyskania zgodny na dziesięcioletnią umowę 
dzierżawy, chce się przedłużyć na okres czterdziestu lat?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że na tym terenie radni już takiej zgody 
prezydentowi udzielili. Większość strefy „Wośniki” jest również na tej podstawie inwestowa-
na. Na tym terenie działanie inwestycyjne, które jest przedmiotem tej uchwały może być pod-
jęte. Plan miejscowy takie funkcje dopuszcza. Harmonogram zostanie udostępniony wszyst-
kim radnym. Umowa jest standardowa. Jest zawierana pomiędzy stronami i nie musi być opi-
niowana przez Radę.  
 
Dyrektor firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformował, że przyjęli założenie, że                   
w ciągu dziesięciu lat odkupią ten teren. Okazało się, że uległa zmianie ustawa o gospodaro-
waniu nieruchomościami. Problemem jest to, że zgodnie z ustawą podatkową przez 10 lat nie 
zamortyzują tego terenu i nie można by podpisać umowy z czysto formalnych względów. 
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Gdyby wiedzieli, to w poprzednim wniosku napisaliby 40 lat. To jest jedyny powód, dlaczego 
jeszcze raz składają wniosek o to samo.  
 
Radny Ryszard Fałek poprosił skarbnika o przedstawienie symulacji finansowej, jak wygląda-
łyby podatki, gdybyśmy sprzedali tę nieruchomość i w przypadku gdy udzielamy dzierżawy na 
40 lat.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak stwierdził, że bez głębokiej analizy wynika, że wariant, 
gdy podmiot gospodarczy, który będzie zobowiązany płacić czynsz dzierżawny i podatki dla 
finansów gminy jest korzystniejszy od jednorazowej transakcji. Jeżeli chodzi o wniosek inwe-
stora, to duże zainwestowanie powoduje, że odpisy amortyzacyjne muszą trwać dłużej, niż                
w krótkim okresie czasu. Spółka ma określone możliwości odpisania amortyzacji. Prezydent 
nie wnosi uwag, dlatego z czystym sumieniem przygotowali taką uchwałę. To pozwoli inwe-
storowi na to, aby móc zrealizować działanie inwestycyjne, w kontekście którego nie stracimy 
takiej spółki na rzecz innego miasta.  
 
Radny Jan Pszczoła poinformował, że na Komisji Gospodarki poparł ten wniosek i teraz poprze 
tę uchwałę, ale przy Wernera już rok czeka klient po wybudowaniu hal mięsnych na zakup 
terenu. Prosi, aby wszystkie podmioty traktować jednakowo.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik przyłączył się do wniosku, że prezydent nierówno traktuje 
podmioty gospodarcze w Radomiu.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poprosił radnego o wskazanie, w którym miejscu 
wprowadził go w błąd. Radny oskarża wiceprezydenta, że skłamał. Poinformował, że aby Wy-
dział Zarządzania Nieruchomościami mógł przeprowadzić procedurę zbycia nieruchomości 
zgodnie z zapisami art. 37, muszą być spełnione wszystkie warunki.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych PiS ogłosił 5 minut 
przerwy do godz. 12.50. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie imienne nr 7) podjęła 

Uchwałę nr 511/2017 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 40-letniej umowy dzierża-
wy nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej jako działki nr 70/22, 72, 73, 
74/1 i 74/2 (obr. VIII, ark. 114) o łącznej powierzchni 31.785 m2, z przeznaczeniem na 
budowę budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicz-
nej.  
 
 
Ad. 7.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 441 z autopoprawką, 442, 
458. 
 
- druk nr 441 z autopoprawką.  
Autopoprawka została przedłożona w formie pisemnej.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki, które wyda-
ły opinie pozytywne, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywna w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Sportu i Turystyki, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i turystyki oraz Komisji Edukacji, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
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Radny Marek Szary poinformował, że w punkcie 1.3.2.17 na dzisiejszej sesji jest kwota łącz-
nych nakładów finansowych w wysokości 23.281.000 zł. Jest to przebudowa drogi krajowej 
nr 9 i 12 w Radomiu - ul. Wojska Polskiego, ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego 
do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - udział własny – poprawa układu ko-
munikacyjnego miasta Radomia. W czerwcu w tym samym punkcie było 58.200.000 zł. Zapy-
tał, kiedy prezydent mówił nieprawdę? Czy wtedy, gdy był głosowany budżet i było zapisane, 
że 50% dofinansowania do ul. Wojska Polskiego pokryje Radom, czy wtedy, kiedy mówił, że 
Radomia nie stać na 50%?  
 
Radny Dariusz Chłopicki poruszył sprawę zadania: przebudowa i doposażenie Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego i instalacji elektronicznego systemu parkowania na terenie szpita-
la. Zapytał, na czym będą polegały te systemy parkowania?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że sprawa przebudowy ul. Wojska Polskiego w rejonie 
Ronda Popiełuszki jest sprawą bulwersującą. Miasto już dawno powinno mieć projekty, nie 
tylko koncepcje, ale prezydent przez blisko 3 lata nie doprowadził do porządku budżetowania 
tych rzeczy. Zapytał, kiedy prezydent kłamie, a kiedy mówi prawdę w zakresie finansowania 
tej inwestycji?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zwrócił się do radnego Marka Szarego, czy jest prze-
ciwko pozyskiwaniu dużych pieniędzy na inwestycje w mieście? Radny upiera się, że miasto 
powinno sfinansować 50%, a prezydent uważa, że ponieważ ruch tranzytowy dochodzi do 
80%, to jasny i czytelny wydaje się podział: skoro droga na terenie miasta w 80% zabezpiecza 
ruch ogólnokrajowy, to niech kraj zabezpieczy 80%. Deklarują udział w wysokości 20%                          
i o taką zmianę proszą. Jeśli radny jest przeciwko temu, to prosi o taką deklarację.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że ubiegamy się o 80% dotacji krajowej 
na przebudowę tej drogi i musimy spełnić wszelkie wymagania. Nie należy iść drogą, którą 
wyznaczył jeden z parlamentarzystów, który na konferencji prasowej powiedział, że Radom 
powinien w stu procentach sfinansować tą inwestycję. Nie jesteśmy wstanie i byłaby to sza-
lona niegospodarność, kiedy budowalibyśmy drogę tranzytową północ – południe dla ukraiń-
skich tirów i nie tylko, ze swoich pieniędzy. Wniosek, który prezydent złożył do wojewody już 
jest w ministerstwie finansów. Uzupełniane są kolejne dokumenty. 30 września Prezes Rady 
Ministrów musi skierować budżet do parlamentu i ma nadzieję, że projekt przebudowy Wojska 
Polskiego znajdzie się w budżecie państwa. Poprosił radnego, aby poświęcił chociaż kilka go-
dzin na rozmowę ze swoimi kolegami, którzy mogą zdecydować o wpisaniu tego projektu do 
budżetu. Prezydent podkreślił, że są gotowi rozpocząć tę inwestycję.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił wyjaśnień na temat inwestycji w Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 8) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 512/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2017 – 2037.  
 
- druk nr 442.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki, które wyda-
ły opinie pozytywne, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywna w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Sportu i Turystyki, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i turystyki oraz Komisji Edukacji, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
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Radna Marta Michalska – Wilk poinformowała, że zwróciło się do niej stowarzyszenie osób dia-
lizowanych przy szpitalu z prośbą o wsparcie i pomoc w kwestii zakupu nowych urządzeń do 
dializ tzw. nerek. Podziękowała prezydentowi Zawodnikowi za dostrzeżenie tego problemu               
i za tak szybką reakcję, ponieważ ta uchwała zakłada zakup dwóch nowych urządzeń. Radna 
poruszyła również sprawę zabezpieczenia kwoty 360.000 zł na opracowanie dokumentacji 
budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Królowej Jadwigi. To zadanie 
na pewno poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że radni oczekują uczciwych odpowiedzi. Jeżeli prezydent 
chciał, aby z dotacji ministerialnych było 80%, to dlaczego nie zapisał tego w budżecie, tylko 
zapisał 50%? Radny dzisiaj nie może poprzeć żadnego wniosku, bo prezydent oszukuje rad-
nych. Zapytał, czy było te 30 mln zł i zostały przejedzone, czy nie? Jak może pomóc prezyden-
towi, jak mu nie ufa? Jak można pomóc komuś, kto jest nierzetelny przynajmniej w informo-
waniu radnych na sesji Rady Miejskiej?  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że w uchwale są zmiany, które są pewnego rodzaju niego-
spodarnością, ponieważ w wyniku reformy edukacji gmina do tego przedsięwzięcia dokłada               
3 mln zł, których by nie dołożyła, gdyby tej reformy nie było. Radny jest przeciwny temu, aby-
śmy finansowali budowy dróg krajowych, obwodnic, lotnisk z budżetu miasta. Poruszył spra-
wę podziału środków na drogi.  
 
Radny Kazimierz Woźniak złożył wniosek, aby radni korzystali ze swoich mikrofonów, jeżeli 
nie, to należy je wyrzucić. Zwrócił uwagę, że w poprzednich latach w wieloletniej prognozie 
były wielokrotne zmiany na tych samych zadaniach. Stwierdził, że od tego są prognozy. Przy-
pomniał, że był przeciwny w poprzednich kadencjach zabieraniu dywidendy ze spółek miej-
skich. Byłby wstanie się zgodzić na pobranie tych dywidend, jeżeli środki skierowane do bu-
dżetu miasta byłyby skierowane na realizację infrastruktury związanej z tymi firmami. To by-
łoby zasadne. Natomiast tu jest sytuacja, że ponad 4 mln zł znowu pakuje się w oświatę. Do-
kąd tak można? Ile będziemy dopłacać za rząd do finansowania oświaty? Czy ta oświata jest 
tak skomplikowana, że potrzebne są nie wiadomo jakie programy komputerowe, które będą 
wyliczały jakie środki są na to niezbędne? Jeżeli jest to takie trudne do wyliczenia, to na pod-
stawie roku poprzedniego w kolejnym roku niech rząd zwraca poniesione przez gminy nakłady 
na ten cel, a nie zabieramy pieniądze ze spółek gminnych po to, żeby wpakować                                           
4 mln 800 tys. w oświatę. Radny ma uwagi co do ZUK-u. Miało to być krótkofalowe przedsię-
wzięcie o małym zakresie pomagające ludziom, którym brakowało ileś czasu do emerytury. 
ZUK został rozbudowany. W odczuciu radnego jest to nie do końca efektywne przedsięwzię-
cie i co roku pakuje się setki tysięcy złotych w sprzęt. Teraz kupujemy zamiatarkę. Koszty 
utrzymania miasta z tego tytułu wcale nam nie maleją, a nawet rosną. Radny nie godzi się                       
z tym. Uważa, że więcej zakresów robót powinno być oddane w ręce niezależne od gminy. 
Radny poruszył sprawę instalacji systemu elektronicznego parkingowego przy szpitalu. Na 
czym to ma polegać? Czy jest to konieczne i niezbędne? Czy nie byłoby tańsze postawienie 
tam pracownika? Zapytał również o zakres prac związanych z remontem wiaduktu na ul. Że-
romskiego.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- Zakładu Usług Komunalnych, 
- wiaduktu na ulicy Żeromskiego, 
- sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mieszka I – Królowej Jadwigi.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił informacji dotyczących elektronicznego poboru 
opłat za wjazd na teren Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski zadeklarował, że postara się przekonać przewodniczą-
cego Szarego o to, aby ten trzydziestodniowy czas wykorzystał dobrze dla naszych mieszkań-
ców i dla naszego miasta. To, że prezydent jest za przebudową Wojska Polskiego to wiadomo, 
że radni Platformy Obywatelskiej i większość na tej sali są za tą przebudową, to też jest rzecz 
oczywista. Za wpisaniem tego projektu do budżetu państwa jest wojewoda, wicewojewoda, 
wiceminister finansów, minister infrastruktury i budownictwa, wicemarszałek senatu Adam 
Bielan i prezes Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że nigdy nie jest za późno, żeby dołączyć do tak 
znamienitego grona.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 9) podjęła 

Uchwałę nr 513/2017 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.  
 
- druk nr 458. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy Radomski Szpital Specjalistyczny posiada swoje karetki po-
gotowia do odwożenia pacjentów wypisywanych ze szpitala i jeżeli tak, to ile? Czy usługę 
odwożenia pacjenta świadczy szpital czy Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego?  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że kwestia przewiezienia pacjenta to 
kwestia szpitala. Pacjenta odwozi szpital lub pokrywa koszt tej usługi, jeżeli wymaga to za-
płaty dla zewnętrznego podmiotu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 10) podjęła 

Uchwałę nr 514/2017  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik udzielił na wniosek radnego Kazimierza Sta-
szewskiego złożony we wcześniejszej części obrad głosu mieszkańcowi miasta, który chce 
zapoznać radnych ze swoim problemem. Wyznaczył mu czas 5 minut.  
 
Mieszkaniec miasta – pan Jaśkiewicz przedstawił swoje problemy zdrowotne oraz problemy 
związane z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu. W 2014r. otrzymał z PFRON-u 
40 tys. zł na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Poprosił radnych                   
o pomoc w swojej sprawie. Stwierdził, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie respektuje 
wyroków sądu jakie zapadły w jego sprawie i nie wypłaca mu należnych dotacji na zatrudnie-
nie osoby niepełnosprawnej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że dyrektor MOPS odpowie dlaczego tak się traktu-
je mieszkańców Radomia i sprawą zajmie się odpowiednia komisja.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Gierczak poinformował, że sprawa 
jest sprzed kilku lat. Faktycznie zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 
uznał, że dotacji przyznanej wówczas na zatrudnienie pracownika w ramach działalności go-
spodarczej nie należy liczyć jako dochód w pomocy społecznej, uchylił decyzję i przekazał ją 
do ponownego rozpoznania. Przy ponownym rozpoznaniu zostały wzięte pod uwagę fakty, że 
podczas tamtego postępowania wyszło na jaw, że 40 tys., które pan otrzymał w ramach re-
fundacji, ale najpierw musiał ponieść te koszty i ustalono, że koszty te poniósł na skutek 
udzielonej dla pana pożyczki, która też była w wysokości 40 tys. Dlatego zgodnie z wyrokiem 



16 

 

sądu nie biorą pod uwagę kwoty dotacji, natomiast została policzona kwota pożyczki. Aktual-
nie ta sprawa została znowu przekazana do rozpatrzenia Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego i 5 września ma być rozstrzygnięcia. Pożyczki wedle ugruntowanego orzecznictwa 
stanowią dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że prezydent może poprosić Komisję Rewizyjną                      
o wszczęcie kontroli i Komisja zrobi to na prezydenta słowo.  
 
 
Ad. 7.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 440.   
Radny Leszek Pożyczka zapytał, co zachęciło miasto Radom, żeby przystąpić do tej organiza-
cji? Czy będą konkretne korzyści z przystąpienia do tej organizacji? Konkretną korzyścią jest 
to, że miasto jest w Związku Miast Polskich, bo tam wypracowuje się pewne wnioski i suge-
stie. Wnioski te przekazuje się do pani premier, natomiast tutaj jest to tylko sieć współpracy. 
Podkreślił, że nie jest to droga współpraca.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jakie są przewidywane koszty uczestnictwa w skali roku? Jakie 
sukcesy ta organizacja do tej pory odniosła?  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że jeżeli chodzi o filozofię działania, to nie-
wątpliwie zmienia się charakter międzynarodowej współpracy między miastami. To jest mniej 
więcej ten sam poziom struktury jak w przypadku Związku Miast Polskich, tylko dotyka miast 
europejskich. Spotyka się grupa przedstawicieli różnych miast, które są zainteresowane 
współpracą na różnych płaszczyznach. Chcą zaproponować, aby postawić na współpracę jeśli 
chodzi o kwestie gospodarcze, a przede wszystkim wspieranie firm na terenie miast. EUROCI-
TIES ma prawo wyrażać swoje opinie co do aktów normatywnych Komisji Europejskiej. Zdecy-
dowali się zaproponować radnym wariant najniższy żeby zobaczyć czy korzyści, które propo-
nuje EUROCITIES w rzeczywistości oddają to, co możemy robić. Prezydent był na spotkaniu 
EUROCITIES i uważa, że jest to dobra inicjatywa, która może pomóc naszemu miastu w wy-
mianie doświadczeń przede wszystkim na niwie gospodarczej. Za współpracę z organizacją na 
etapie roboczym odpowiedzialny jest pan Rafał Górski. Prezydent nie widzi problemu, aby raz 
na jakiś czas, chociażby raz na kwartał, przedstawiać raporty z działalności.  
 
Pan Rafał Górski przedstawił korzyści wynikające z uczestnictwa w tej organizacji.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że uczestnictwo w organizacji pozwoli 
poszukać partnerów, którzy będą chcieli realizować te same projekty. Zaproponowany najniż-
szy status uczestnictwa przez 2, 3 lata, co pozwoli poobserwować i przygotować się do tego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 11) podjęła 

Uchwałę nr 515/2017 
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radomia do organizacji międzynarodowej EU-
ROCITIES.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił godzinę przerwy do 15.10.  
 
 
Ad. 7.3. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 437, 438. 
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawił p. o. dyrektora Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej – Rafał Adamczyk.  
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- druk nr 437.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki, któ-
re wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, w jaki sposób ta miana planu wychodzi naprzeciw właścicielom 
gruntów? Jaki jest koszt tego opracowania i jaki jest termin zakończenia tego opracowania?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała jaka procedura dla mieszkańców rozpocznie się po przyję-
ciu tej uchwały? Czy będą się mogli zgłaszać i w jakim okresie czasu, aby mieć wpływ na zmia-
nę przeznaczenia działki? Jak będzie wyglądała ta procedura?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, jaki jest średni czas przygotowania ta-
kiego planu?  
 
Radny Marek Szary zapytał, dlaczego dopuszcza się na olbrzymim obszarze pozbawienie ro-
ślinności? Radom nie ma wiele takich miejsc, gdzie jest zwarta roślinność. Po takich działa-
niach tak naprawdę ochrona rzeki Kosówki stanie się fikcją.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę poszerzenia zakresu planu.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak wyjaśnił jaki przebieg ma procedura planistyczna. Po-
informował, że termin przyjęcia planu zależy od ilości złożonych wniosków. Koszt planu moż-
na oszacować na etapie, gdy jest on gotowy do wyłożenia. Omówił jak będzie wyglądała pro-
cedura po przyjęciu uchwały.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 12) podjęła 

Uchwałę nr 516/2017 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Dolina Kosówki II”.  
 
- druk nr 438.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki, któ-
re wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jak się mają plany w stosunku do oczekiwań właścicieli? Radny 
uważa, że należy wychodzić jak najbardziej do właścicieli. Blokowanie mieszkańców jest nie-
właściwe.  
 
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że każdy plan powinien unikać konfliktu z terenami miesz-
kalnymi. Stwierdził, że na Wośnikach taki konflikt istnieje. Mieszkańcy ulicy Wiedeńskiej nie 
mogą spać, ani spokojnie wypoczywać na swoich działkach, bo teren jest bardzo intensywnie 
zagospodarowywany, a ilość decybeli przekracza wszelkie pojęcie.  
 
Dyrektor Rafał Adamczyk wyjaśnił w jaki sposób plan wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 13) podjęła 

Uchwałę nr 517/2017 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Wośniki”.  
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Z uwagi na obecność na sali przedstawiciela firmy przygotowującej plan zaopatrzenia w cie-
pło, energie elektryczną i paliwa gazowe zmieniona została kolejność rozpatrywania punktów 
porządku obrad.  
 
 
Ad. 7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 418.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
Przedstawiciel firmy opracowującej plan Piotr Kukla przedstawił założenia do planu. Podkre-
ślił, że każda gmina w Polsce powinna mieć taki dokument. Poza tym, że dokument daje pełną 
diagnozę na temat nośników energetycznych w mieście, na temat ciepła sieciowego, gazu, 
energii elektrycznej również umożliwia miastu zdobywanie środków unijnych. Omówił zapo-
trzebowanie miasta na ciepło. Przeanalizował system gazowniczy oraz elektroenergetyczny. 
Przedstawił analizę emisji zanieczyszczeń oraz cenę ciepła w przykładowym budynku jedno-
rodzinnym oraz strukturę paliw w budynkach użyteczności publicznej.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że materiał jest bardzo obszerny i ciężki do analizy. Brakuje 
opracowania sporządzonego „w pigułce”. Masa podanych danych jest radnym zupełnie niepo-
trzebna. Jest to plan, który ma mówić o założeniach zabezpieczenia w gaz, ciepło i prąd. Zapy-
tał, czy plan ten zagwarantuje dostęp gminy do gazu, prądu i ciepła?   
 
Radny Marek Szary zapytał, czy zarząd Radpecu widział ten plan opracowując strategie inwe-
stycyjna na najbliższe lata? Z przedstawionych dokumentów wynika, że jedyny czynnik ener-
getyczny, na który zapotrzebowanie będzie malało, to energia cieplna. Zapotrzebowanie na 
gaz i energię elektryczną wzrasta. Czy analizowano sprawę geotermii głębokiej, wiatru i in-
nych?  
 
Radny Leszek Pożyczka zapytał, czy prezydent uwzględnił w planach instalację kolektorów 
słonecznych w placówkach oświatowych? W materiale napisano również, że aby oszczędzać 
energię należałoby montować nowe oprawy elektryczne w oświetleniu ulicznym. Czy prezy-
dent planuje podjąć takie działania? Czy wskazówki uwzględnione w projekcie założeń będą 
wykorzystywane i w jakim czasie? 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że nie jest to spójne z planami przedstawionymi przez 
Radpec. Są sprzeczności również między planami ochrony środowiska. Podkreślił, że nic się                
w mieście nie robi w zakresie ograniczenia emisji pyłów.  
 
Przedstawiciel firmy Piotr Kukla udzielił odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji. Gaz 
– nieopłacalna jest budowa skojarzonego źródła oparta na gazie. Gaz jest rekomendowany, ale 
do celów grzewczych, nie do celów skojarzenia i produkcji równocześnie prądu i ciepła. Kolek-
tory słoneczne – są pokazywane w tym dokumencie. Jednak ich zastosowanie jest w pewnym 
stopniu ograniczone o budynki, w których jest całoroczne zapotrzebowanie na ciepło, na cie-
płą wodę użytkową. Wszystko musi wynikać z audytu energetycznego i wtedy dopiero można 
rozmawiać na temat montażu danego źródła. W opracowaniu wszystkie źródła są bardzo sze-
roko przeanalizowane.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 14) podjęła 

Uchwałę nr 518/2017 
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                
i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2031”. 
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Ad. 7.4. (c. d.) Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 434.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Marek Szary zapytał, na jakich zasadach z obiektu będą mogły korzystać inne kluby?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik twierdził, że istnieje możliwość, aby klub wy-
stąpił o wykupienie tego terenu od gminy po preferencyjnych cenach, a potem ją sprzeda. Jak 
się zabezpieczymy w tej sprawie?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że z uzasadnienia wynika, że Stowa-
rzyszenie Akademia Sportu Radomiak użytkuje te nieruchomości od 1 listopada 2014r. Na 
jakiej zasadzie użytkowała ten teren? Skąd użyczenie na 10 lat?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak przedstawił historię użyczenia tego terenu Akademii 
Sportu Radomiak. Teraz wystąpili o użyczenie na 10 lat z tego względu, że chcą wykonać do-
datkowe prace, na co przedstawili harmonogram. Jeśli to wykonają, to chcą mieć pewność, że 
mogą przez kolejne 10 lat władać tym terenem. Jeśli chodzi o wykup, to nie będą mogli wyku-
pić. Na pewno nie na warunkach, o jakich była mowa we wcześniejszej części obrad, ponieważ 
nie będą uzyskiwać pozwolenia na budowę i wartość nakładów nie będzie wyższa niż wartość 
nieruchomości, więc nie zachodzą przesłanki do tego, aby tą nieruchomość zbyć. Jeżeli chodzi 
o użytkowanie przez inne kluby, to dysponentem tej nieruchomości staje się Akademia Sportu 
Radomiak, która może dawać to dalej nieodpłatnie za wiedzą i zgodą prezydenta.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że jest to najlepsze boisko trawiaste w Ra-
domiu i jest to zasługa grupy zapaleńców, którzy Akademię Sportu od roku 2012 budują. Ci 
ludzie sami się zorganizowali i za własne pieniądze wybudowali jedno z lepszych boisk w Ra-
domiu. Chcą dalej inwestować i potrzebują od miasta pomocy. Prezydent widząc wkład pracy 
na tym boisku zdecydował się rekomendować to przedsięwzięcie, bo daje się dużą szansę na 
rozwój młodzieżowej piłki w Radomiu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 15) podjęła 

Uchwałę nr 519/2017 
w sprawie zawarcia na okres dziesięciu lat umowy użyczenia nieruchomości grunto-
wej, położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego, oznaczonego jako działka                    
nr 122/2 o pow. 686 m2, będąca we władaniu Gminy Miasta Radomia oraz działka               
nr 122/4 o pow. 8963 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że jego wątpliwości budzi to, że komuś coś dajemy za darmo,                
a potem mówimy, że oni mogą sobie brać za to pieniądze. Uważa, że w umowie powinno być 
jakieś zastrzeżenie. Skoro my dajemy komuś teren za darmo, to powinniśmy również mieć 
możliwość egzekwowania tego, że przynajmniej teren jest za darmo. Radny nie wie, czy tylko 
Akademia Sportu Radomiak zwróciła się o to, czy może inne kluby też miały ochotę. Nie ogło-
szono żadnego na to naboru, że ktoś tam mógłby zrobić takie coś. Uważa, że w umowie po-
winniśmy zawrzeć taka klauzulę, że inne kluby mają prawo korzystać za darmo, oczywiście po 
opłaceniu kosztów utrzymania obiektu.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jest to stowarzyszenie i nie może prowadzić 
działalności gospodarczej.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że jest to analogiczna sytuacja jak              
z „Jaskółeczką” na Michałowie. Też na tej samej zasadzie została przekazana w użyczenie. Nie 
może podnajmować i pobierać za to opłaty i to jest zapisane w umowie.  
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Ad. 7.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 433 z autopoprawką.  
Autopoprawka wpłynęła w formie pisemnej i została dołączona do materiałów z sesji.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za - głosowanie imienne nr 16) podjęła z autopo-
prawką 

Uchwałę nr 520/2017 
zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 103/2015 z dnia 30 marca 2015r. 
w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe 
funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz 
przeznaczenia tych dochodów.  
 
 
Ad. 7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 432.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 17) podjęła 

Uchwałę nr 521/2017 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Ra-
domia na lata 2017 – 2020”.  
 
 
Ad. 7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 436.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że projekt uchwały sprowadza się do tego, żeby wyrazić zgo-
dę na zatrudnienie po określonych stawkach terapeutów w domach pomocy społecznej. Od 
wielu lat zwalczanie alkoholizmu jest mizerne. Nie mamy działań, które by spowodowały spa-
dek. Nie znaleźliśmy sposobu na zmniejszenie spożycia alkoholu. Zapytał, czy takie działania 
w najbliższym programie mają szansę być uwzględnione? Czy są miasta, które potrafią sobie 
lepiej radzić z tym programem? Czy wszędzie zachowuje się taka tendencja jak w Radomiu?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że opcja, która jest od trzech lat nadal propaguje rozsze-
rzanie liczby punktów sprzedaży alkoholu. To ułatwia dostęp do alkoholu i powoduje zwięk-
szenie alkoholizmu wśród mieszkańców Radomia. W Radomiu ta opcja jest przeciwna jakim-
kolwiek zmianom ilości punktów sprzedaży alkoholu.  
 
Radny Marek Szary zastanawia się do czego prowadzi leczenie skutków, a nie przyczyn. 
Zwrócił uwagę na to, jak młodzież w oficjalny sposób pije alkohol i nie jest przez nikogo kon-
trolowana, a przecież ktoś im ten alkohol sprzedaje. Ile sklepów złapano na tym, że sprzedaje 
alkohol dzieciom i młodzieży? Żadnego. Poprosił o zorganizowanie akcji Straży Miejskiej, żeby 
skontrolowała ile alkoholu pije młodzież 1 września.  
 
Radna Magdalena Lasota podkreśliła, że uchwała dotyczy zmiany uchwały z 2016r., a kon-
kretnie problemu dotyczącego pensjonariuszy w dps-ach, którzy piją. Uchwała dotyczy tego, 
aby pracownicy dps-ów, którzy mają do tego uprawnienia, pracowali z pijącymi pensjonariu-
szami i dostawali za to odpowiednie wynagrodzenie.  
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Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik stwierdził, że problem alkoholizmu występuje nie tylko 
w naszym mieście, ale w całej Polsce. Ciężko znaleźć mądrego, który powie jak rozwiązać pro-
blem, aby ludzie nie pili. Są też organy ścigania, które należy zawiadomić, jeżeli ktoś widzi, że 
młodzieży sprzedaje się alkohol. Wtedy można odebrać koncesję na sprzedaż alkoholu. W tej 
uchwale nakładany jest dodatkowy obowiązek na Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przeprowadzania terapii w domach pomocy społecznej.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 18) podjęła  

Uchwałę nr 522/2017 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 
2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2017r.  
 
 
Ad. 7.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 439.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Marek Szary zapytał, czy rozpatrzono wniosek pani, która złożyła taki wniosek w mo-
mencie kiedy na środkach PFRON-u były pieniądze na założenie działalności gospodarczej, czy 
odłożono do następnego roku, aż będzie nowy nabór?  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Gierczak poinformował, że wniosek 
został rozpatrzony negatywnie. W momencie złożenia wniosku do Rady o przesunięcie środ-
ków traktują je tak, jakby ich nie było, bo inaczej trzeba by składać projekt uchwały w dniu 
sesji Rady. Tamten wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków. Taką 
informacje otrzymała osoba już w momencie, gdy ten wniosek składała.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 19) podjęła 

Uchwałę nr 523/2017 
 w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej w 2017 roku.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poruszył sprawę ilości pieczątek pod tym projektem uchwały.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że uprzedzał, że taki będzie efekt, że dlatego, iż radni przegło-
sują, to ktoś, kto złożył wniosek w terminie, bo przed zmianą, nie dostanie pieniędzy. Stwier-
dził, że nie chcieli tego wziąć pod uwagę. W związku z tym złoży wniosek do PFRON-u               
o kontrolę jak się wydatkuje te pieniądze.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik stwierdził, że przez wiele lat był dokładnie taki sam 
podział. Jest konkretna pula pieniędzy, przyjmują i rozpatrują wnioski. Jeżeli nagle w dniu, gdy 
jest uchwała na sesji Rady Miejskiej, ktoś składa wniosek, to teraz ma zmieniać uchwałę Rady 
Miejskiej, bo ktoś przyszedł i złożył wniosek, gdyż nagle mu przyszło do głowy, że złoży taki 
wniosek. Niech radny składa wniosek o kontrolę, nie mają się czego obawiać.  
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Ad. 7.10. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 446 – 449, 451 – 455 i 457. 
 
- druk nr 446 – zmiana nazwy ulicy z Władysława Skowrońskiego na Tadeusza Łagodzińskie-
go  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że w trzech przypadkach ma wątpliwości, czy te zmiany 
są konieczne. Nie ma zastrzeżeń co do nowych osób, które zostały wskazane, natomiast po-
zostaje kwestia osób, których nazw się pozbawia. Chodzi szczególnie o osoby, które zginęły      
w czasie wojny z rąk gestapo. Były to osoby o poglądach lewicowych, robotniczych. Okres 
międzywojenny był trudnym okresem dla społeczeństwa. Wieś była biedna, środowisko robot-
nicze też było biedne, w związku z tym ruchy lewicowe rozwijały się w tym okresie. Okazuje 
się, że ci ludzie byli później często patriotami, którzy walczyli z okupantem. Czy jest podstawa 
do tego, aby te osoby pozbawiać nazw ulic? Radny ma również wątpliwość co do ulicy Armii 
Ludowej. Faktycznie była to partyzantka lewicowa, ale walczyła z Niemcami. W swoich szere-
gach faktycznie skupiała w większości klasę robotniczą (70%) i środowisko chłopskie (30%). 
Partyzantka ta łącznie z Armią Krajową prowadziła bitwy z Niemcami. Dla radnego ulice mają 
charakter historyczny. W tym okresie ludzie nie patrzyli na kolor organizacji, ich naczelnym 
zadaniem była walka z okupantem i za to oddawali życie. Mieć do nich zastrzeżenia, że chcieli 
walczyć z okupantem? To, że wykorzystywani byli często przez środowiska polityczne do 
swoich celów, to ci ludzie nie zasługują na to, żeby ich marginalizować dlatego, że mieli często 
szczere intencje. Zadeklarował, że przy niektórych projektach uchwał wstrzyma się od głosu, 
bądź nie weźmie udziału w głosowaniu. Wątpliwości radnego tym bardziej wynikły, gdy ostat-
nio jeden z prokuratorów IPN-u zarzucił generałowi Jaruzelskiemu, że po wojnie wyłapywał 
partyzantów UPA i przesłuchiwał ich. Od kiedy UPA będziemy nazywali partyzantami? Czy 
zapomnieliśmy, ile wymordowano Polaków w rejonie Bieszczad przez UPA i to, że UPA współ-
pracowało z Niemcami? Radny nie nazywa ich partyzantami, nazywa ich bandami UPA. Próbu-
je się teraz wybielać historycznie ludzi, którzy zniszczyli kawał narodu polskiego.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że nie są historykami. Dokumenty otrzymali z In-
stytutu Pamięci Narodowej.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że nie ma co dyskutować. IPN dał wykaz, które nazwy należy 
zmienić. Zapytał, jaki był klucz doboru nazw ulic?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jest baza danych Komisji Kultury. Jest tam 
kilkaset nazwisk. Prezydent przygotował swoje nazwiska nie korzystając z bazy, która jest                
w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska stwierdziła, że nie do końca jest tak, 
jak mówi pan przewodniczący. Każdy obywatel naszego miasta może złożyć taki wniosek 
podpisany przez odpowiednią liczbę mieszkańców i tak też się stało. Pod uwagę przede 
wszystkim brana była opinia i wnioski mieszkańców, jak również radnych, którzy mogli je zło-
żyć. Takie wnioski też wpływały od pani Magdy Lasoty i Andrzeja Łuczyckiego. Po ostatniej 
komisji z banku ulic też skorzystali. Wszystkie dostępne możliwości i drogi zostały wykorzy-
stane.  
 
Radny Marek Szary w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość stwierdził, że to, co tu 
jest procedowane jest niezgodne z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w 2011r. Przedsta-
wił procedurę zapisaną w tej uchwale. Tutaj w ogóle pominięto Komisję Kultury. Komisja do-
stała gotowy wniosek do zaopiniowania. 
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Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że Komisja Kultury zaopiniowała 
wszystkie uchwały pozytywnie w ubiegłym tygodniu. Teraz radny próbuje mieszać jakoby coś 
nie zostało zachowane. Wszystkie uchwały, które radni będą głosować mają pozytywną opinię 
Komisji Kultury. Pan prezydent nie robi nic innego, jak wywiązuje się z ustawy nałożonej na 
gminę.  
 
Wiceprzewodnicząca Wioletta Kotkowska jako członek Komisji Kultury poinformowała, że na 
Komisji Kultury nikt nie miał żadnych zastrzeżeń co do procedury i jednogłośnie wszystkie               
10 projektów uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. Prosi o trochę rozwagi i powagi.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ale nie 
odbyło się zgodnie z zasadami jakie ustaliła Rada Miejska.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że wszystko jest zgodne z prawem. 
Uchwały, jeżeli zostaną dziś podjęte, na pewno nie będzie można stwierdzić ich nieważności. 
Jest uchwała porządkująca cały ten system i po to została uchwalona, aby jej przestrzegać                   
i ewentualnie po kolei wszystkie punkty realizować: trafia do Wydziału Geodezji, z Wydziału 
Geodezji do Komisji Kultury, Komisja Kultury opiniuje i przedstawia prezydentowi do sporzą-
dzenia projektu uchwały. Jeżeli któryś z tych punktów został naruszony, to oznacza tylko, że 
nie jest przestrzegany proces przewidziany w uchwale przyjętej przez Radę Miejską, nato-
miast nie ma podstaw w przypadku naruszenia tej procedury do unieważnienia tej uchwały. 
To jest wszystko zgodne z ustawą. Dzisiaj można śmiało głosować nad tymi uchwałami. Nie 
doszło do naruszenia prawa, które mogłoby skutkować stwierdzeniem nieważności.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że zostały złamane zasady, które radni sami ustalili.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 20) podjęła  

Uchwałę nr 524/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 447 – zmiana nazwy ulicy z Alfreda Wnukowskiego na Heleny Stadnickiej. 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji. 
 
Radny Jan Pszczoła poinformował, że Skowroński był to człowiek, który został umęczony                    
i zginął przez gestapo. Podobnie jest z całą rodziną Ziętalów. W 91r. w ramach dekomunizacji 
ulic hurtowo w całej Polsce zmieniono bardzo dużo nazw ulic. W związku z powyższym radny 
ma wątpliwości, czy te osoby i te maleńkie ulice winny być zmieniane. Na niektórych ulicach 
są zakłady pracy, które posiadają pieczątki firmowe i szyldy i w związku z powyższym biedne 
społeczeństwo radomskie jest naciągane na dodatkowe koszty. Radny nie może poprzeć tego 
typu działań, bo nic nie wiemy o tych osobach.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 21) podjęła 

Uchwałę nr 525/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 448 – zmiana nazwy ulicy z Armii Ludowej na Świętego Brata Alberta.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
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Radny Marek Szary zwrócił się do radnego Woźniaka, że owszem Armia Ludowa walczyła ra-
mię w ramię z Armią Krajową, tylko później Armia Ludowa współpracowała z gestapo w War-
szawie, żeby wydawać żołnierzy Armii Krajowej. Zapraszali na rozmowy o współpracy i mor-
dowali dowództwo. Tak działała Armia Ludowa. Byli tam też żołnierze, którzy walczyli o Pol-
skę, ale Armia Ludowa jako taka była zdradziecką organizacją.  
 
Radny Adam Bocheński uważa, że takie postacie jak postać Teresy Grodzińskiej powinny być 
wynoszone. One zostały zalane betonem tak, jak rotmistrz Witold Pilecki. Takie osoby powin-
no się doceniać jak rotmistrz Pilecki, jak Teresa Grodzińska. Była to jedna z większych bohate-
rek, urodzona tuż pod Radomiem. Zginęła zamordowana przez Kozaków 1 września 20r. Na 
własnych plecach wynosiła rannych żołnierzy. Została zamordowana w straszliwy sposób. 
Pośmiertnie została odznaczona Virtuti Militari. Pochowana jest na cmentarzu na Limanow-
skiego. To zapomniana postać, bo została zalana przez beton poprzedniego ustroju, który rzą-
dził między 44 a 89 rokiem. Powinno się honorować takie postacie jak biskup Edward Mater-
ski, który znalazł się dopiero w banku do zmiany nazwy ulic na przyszłość.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 22) podjęła 

Uchwałę nr 526/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 449 – zmiana nazwy ulicy z Władysława Domagalskiego na Tadeusza Mazowieckie-
go.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że w I kadencji było wiele zmian nazw ulic, ale wtedy 
również Rada prawie jednogłośnie wyrzuciła pomniki poświęcone komunizmowi w Radomiu. 
Uważa, że trzeba mieć dużo śmiałości, aby bronić nazwisk, które zaszkodziły Polsce. Instytut 
Pamięci Narodowej wiele czasu poświęcił i dobrze udokumentował te wszystkie rzeczy. Pro-
ponuje, aby niektórzy radni się opamiętali i nie przywoływali demonów przeszłości.  
 
Radny Andrzej Łuczycki podkreślił, że ma mieszane uczucia, jeżeli chodzi o zmiany nazw ulic. 
Jest zdecydowanym przeciwnikiem totalitaryzmu w każdej postaci, zarówno faszystowskiego 
jak i komunistycznego. Zmianami ulic próbuje się zmienić historię, a naszej historii zmienić się 
nie da. Polska była krajem komunistycznym i tego się nie da wymazać. W partii komunistycz-
nej byli ludzie, którzy zasługują na potępienie i na to, aby o nich zapomnieć, ale były również 
jednostki, które zasłużyły się dla Polski mimo, że były w komunistycznej partii. Przypomniał 
postać Rapackiego. Mówi się, że opieramy się na wnioskach IPN-u, który przedstawił osoby, 
które są napiętnowane przez tą instytucję. Radny nie uważa, aby IPN był nieomylny. Poinfor-
mował, że wspólnie z panią Lasotą wystąpili o 3 ulice. Radny zdecydował się podpisać pod 
tym wnioskiem, bo woli, aby radni i mieszkańcy miasta ustalali nazwy tych ulic, a nie chciałby 
żeby robił to wojewoda. Radny podkreślił, że nie chciałby dożyć takich dni, w których zmieni-
łaby się władza w Radomiu i zmieniliby na przykład ulicę Romaszewskiego albo Walentyno-
wicz, albo kazaliby wyburzyć któryś z pomników w Radomiu.  
 
Radny Ryszard Fałek przypomniał czasy „okrągłego stołu”. Radny należy do tych ludzi, którzy 
uważają, że „okrągły stół” spowodował, że nie było w Polsce rozlewu krwi i wojny domowej. 
Stwierdził, że porządkujemy Polskę na miarę jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wybiera-
ją obywateli do parlamentu, który decyduje o tym, jakie prawo funkcjonuje w naszym kraju. 
Radny w przypadku tej ulicy będzie głosował za.  
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Radny Andrzej Sobieraj zwrócił się do radnego Kazimierza Woźniaka, że grupy o których mó-
wił, to byli zbrodniarze, którzy wciągnęli nas w niewolę na 50 lat. To byli ludzie, którzy wsa-
dzali go do więzienia, to byli ludzie, którzy za święto narodowe wsadzali i bili. Prosi, aby nie 
porównywać ich do wymienianych w dniu dzisiejszym. Radny odniósł się do osoby Tadeusza 
Mazowieckiego i uważa, że nie jest to człowiek, który zasługuje na nazwanie ulicy jego imie-
niem. Będzie głosował przeciwko.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 23) podjęła 

Uchwałę nr 527/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 451 – zmiana nazwy ulicy z Janka Krasickiego na hm kpt Eugeniusza Stasieckiego.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się do radnego Sobieraja, aby poszperał w swojej przeszło-
ści, bo ta obrzydliwa lewica okazuje się, że w niektórych momentach była radnemu potrzebna 
i była korzystna. Radny przypomniał niektóre wydarzenia historyczne. Prosi o powściągliwość. 
Jeżeli ktoś jest winny, to mówmy, że jest zbrodniarz, ale jeżeli ktoś miał czyste intencje i szedł, 
bo walczył o obronę wsi i mieszkańców, to uszanujmy i zostawmy po nim chociaż nazwę.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 24) podjęła 

Uchwałę nr 528/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu. 
 
- druk nr 452 – zmiana nazwy ulicy z Franciszka Zubrzyckiego na Marii Fołtyn.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Radny Adam Bocheński poinformował, że media przytaczały ustawę dekomunizacyjną. W uza-
sadnieniach nie ma wzmianki o tym, że te zmiany nie powodują kosztów dla obywateli. Zmia-
na nazwy ulicy następuje dopiero w chwili konieczności wymiany dowodów osobistych czy 
praw jazdy. To jest bardzo ważna sprawa do przekazania obywatelom.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał historię zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na Jacka 
Jerza – patrioty, zasłużonego dla Polski człowieka.  
 
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że dyskusja dotycząca przeszłości historycznej będzie do-
prowadzała do sprzeczek. Ale jedna jest prawda: zbrodniarza trzeba nazwać zbrodniarzem, 
patriotę walczącego o wolność i niepodległość patriotą. W dniu dzisiejszym, jeśli mamy wolną          
i niepodległą Polskę, naszym obowiązkiem jest dokonanie zmiany nazw ulic na wartościowych 
ludzi, dzięki którym możemy w ten sposób prowadzić tę dyskusję. To się nazywa wolność                 
i demokracja. Podkreślił, że wojsko idące ze wschodu niosło nam kaganiec niewoli. Tam na 
pewno byli dobrzy ludzie, tylko, że ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia, a inni niestety nieśli 
niewolę na kolejne 50 lat. Radny jest pełen wściekłości i nienawiści do Jałty i do podjętej 
wówczas decyzji, że nas oddano w ręce zbrodniarza Stalina. To była niewola i dlatego należy 
ją zlikwidować.  
 
Radny Kazimierz Woźniak twierdził, że zło jest złem, a dobro jest dobrem. W związku z tym  
należy to rozgraniczyć, a nie uogólniać. Historycznie byliśmy w ciężkiej sytuacji. Niewiele mie-
liśmy do powiedzenia. Wielkie mocarstwa nas rozegrały i wykorzystały. Radny był przeciwny 
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zmianom nazw ulic, ale za panem Mazowieckim po wystąpieniu radnego Sobieraja zagłosował. 
Przypisuje sobie, że ulica Mazowieckiego będzie dzięki jego głosowi.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 25) podjęła 

Uchwałę nr 529/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 453 – zmiana nazwy ulicy z Rodziny Ziętalów na Zofii Holszańskiej. 
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 26) podjęła 

Uchwałę nr 530/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 454 – zmiana nazwy ulicy z Mieczysława Deperasińskiego na Stanisławy Zofii 
Wronckiej.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Radny Jan Pszczoła poinformował, że Deperasiński był to więzień przedwojenny. Pracował               
w radomskim magistracie. Zginął w 43r. z rąk hitlerowców. Jeżeli chodzi o koszty zmiany nazw 
ulic, to są druki firmowe, pieczątki, szyldy, nazwy na samochodach, które trzeba wymienić. 
Reklamy również trzeba zmienić, więc nie będzie to bezkosztowe. Radny konsekwentnie nie 
ze względów politycznych był i jest przeciwny tym zmianom.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 27) podjęła 

Uchwałę nr 531/2017  
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
- druk nr 455 – nadanie nazwy Plac Antonio Corazziego.  
 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w piątek 25 sierpnia wpłynął wniosek do 
Rady Miejskiej z propozycją, aby ten plac nazwać Placem Ziemi Radomskiej. Wniosek został 
przekazany do Komisji Kultury i Promocji.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 28) podjęła 

Uchwałę nr 532/2017  
w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Radomiu.  
 
- druk nr 457 – zmiana nazwy ulicy z Józefa Jarosza na Macieja Glogiera.  
 
Radny Adam Bocheński poinformował, że na posiedzeniu Komisji Kultury okazało się, że pro-
ponowany patron ulicy – Stanisław Wierzbicki w przedwojennej Polsce był skazany przez sąd 
kryminalny. W związku z powyższym z banku nazw ulic wspólną decyzją członków Komisji 
Kultury został zgłoszony senator Glogier.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 29) podjęła 

Uchwałę nr 533/2017 
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
 
Ad. 7.11. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 443, 444, 445. 
 
- druk nr 443.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na podstawie art. 53 a ust. 4 
ustawy o działalności leczniczej Rada Miejska dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu.                  
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę organizacji ostrych dyżurów w obydwóch szpitalach 
oraz przywożenia osób pijanych na SOR. Zapytał, co decyduje o tym, że pacjenta przewozi się 
do danego szpitala?  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że dyrektor Kowalski na Komisji 
Zdrowia poinformował radnych, że pogotowie straci dyżur nocny, a tym samym ponad milion 
złotych środków. Czy wiceprezydent Zawodnik wie coś na ten temat? Czy wiceprezydent mo-
że zdementować te informacje?  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że ustawa zobowiązuje, aby pacjent był 
przewożony do najbliższego szpitala. Wcześniej faktycznie funkcjonowały tzw. dyżury ostre 
naprzemienne między szpitalami na ul. Tochtermana i na Józefowie. Niestety od pewnego 
czasu zostało to zmienione. Ze względu na to, że szpital na Tochtermana jest w centralnej 
części miasta, tych pacjentów na SOR-ze przy Tochtermana jest dużo więcej niż na Józefowie. 
Dyrektor Kowalski przedstawił pomysł podziału miasta na tzw. okręg północny i południowy               
i złożył taką propozycję do wojewody. Do dnia dzisiejszego nie dostali informacji o ustosun-
kowaniu się do tej propozycji. Póki nie zostanie to, zatwierdzone przez wojewodę, transport 
będzie odbywał się do najbliższego szpitala. Nocna i świąteczna pomoc medyczna – od czter-
dziestu lat pomoc tą świadczyło pogotowie ratunkowe. Ostatnio pojawiła się tzw. siatka szpi-
tali i choć szpital na Tochtermana zadeklarował, że nie jest zainteresowany nocną i świątecz-
na pomocą medyczną, w siatce otrzymaliśmy to z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”, została 
ona przypisana do szpitala na Tochtermana. Szpital na Józefowie wyraził chęć na wzięcie te-
go. Zaproponowana kwota na świadczenie tej pomocy jest o 50 tys. mniejsza miesięcznie niż 
za tą samą usługę płacono pogotowiu. Nocna i świąteczna pomoc medyczna to jest coś, co 
dzisiaj wiceprezydentowi spędza sen z powiek.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 30) podjęła 

Uchwałę nr 534/2017 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radomiu.  
 
- druk nr 444. 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że na podstawie art. 53 a ust. 4 ustawy o dzia-
łalności leczniczej Rada Miejska dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodziel-
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nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu. W związku z powyższym 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radna Małgorzata Zając poinformowała, że w październiku zmieni się sposób finansowania 
świadczeń. Prosi, aby na początku listopada przedstawić tę sytuację.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, ile szpital ma karetek, które obsługują pacjentów poprzez odwo-
żenie ich do domu? Czy szpital podzleca jakimś firmom prywatnym czy pogotowiu ratunko-
wemu te usługi? Jaka firma obsługiwała w tym zakresie szpital 22 sierpnia w godz. 12 – 24? 
Ile kosztuje taka usługa? Czy nie byłoby wskazane, aby Rada Miejska przeznaczyła środki fi-
nansowe na zakup karetki dla szpitala? Radny przytoczył przykład swojej matki, która oczeki-
wała na taki transport.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę budowy oddziału rehabilitacji. Przybliżył również 
sytuację szpitala na Józefowie.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że są gotowi w każdej chwili przedsta-
wić informacje na temat finansowania szpitala. Na dzień dzisiejszy nie wiedzą ile pieniędzy 
otrzymają w siatce na funkcjonowanie szpitala w ostatnim kwartale tego roku. Na temat szpi-
tala na Józefowie nie będzie się wypowiadał, bo nie jest on prowadzony przez miasto. Z po-
siadanych informacji wynika, że sytuacja finansowa szpitala na Józefowie nie jest taka tra-
giczna. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to kontynuowane jest to, co do projektu wpisali poprzed-
nicy. Liczą, że na taki projekt otrzymają dofinansowanie.  
 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna poinformował, że na stanie 
szpital posiada jedną karetkę towarowo – osobową, która codziennie do godz. 11 obsługuje     
ul. Giserską. Dla pozostałych mają podpisaną umowę z Józefowem na jedną karetkę do odwo-
żenia pacjentów codziennie. W stanach nagłych posiłkują się pogotowiem. Pacjenci, którzy nie 
wymagają natychmiastowego transportu, muszą czekać. Udzielił dodatkowych wyjaśnień na 
temat planu naprawczego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 31) podjęła 

Uchwałę nr 535/2017 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Radomskiego Szpita-
la Specjalistycznego im dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu  - Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
 
- druk nr 445. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że jeżeli w sprawozdaniu finan-
sowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 
3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza pro-
gram naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ww. ustawy na 
okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu tj. Radzie Miasta w celu 
zatwierdzenia. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
             
Radna Magdalena Lasota zapytała, jakie działania poprawią sytuację finansową szpitala              
w najbliższym czasie? Czy w związku z tym, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie funk-
cjonował szpital, te wnioski i zalecenia są aktualne?  
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Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że program jest zrobiony fachowo. Poinformował, że oba 
radomskie szpitale są w sieci. Ponadto kontrakt posiada również prywatny szpital onkologicz-
ny. Poruszył sprawę oddziału hematologii w szpitalu na Józefowie.  
 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna poinformował, że mimo bra-
ku kontraktu na IV kwartał, nadal w szpitalu są prowadzone inwestycje. Omówił jakie inwe-
stycje są prowadzone. Podkreślił, że w tej chwili jest zupełny przełom w lecznictwie w Rado-
miu dzięki prywatnemu szpitalowi i dzięki temu, że marszałek i Narodowy Fundusz Zdrowia 
daje pieniądze na nowe działalności.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 32) podjęła 

Uchwałę nr 536/2017 
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu na lata 2017 – 2019. 
 
 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na LII. (52.) sesji radni złożyli 
3 interpelacje.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Dariusz Wójcik – 3 szt.  
- radny Robert Fiszer – 1 szt.  
W dniu dzisiejszym radni nie złożyli interpelacji. 
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Ryszard Fałek złożył wniosek               
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach: 
- zwiększenia budżetu Radomskiej Orkiestry Kameralnej w 2018r.  
- budowy placu zabaw i boiska sportowego przy Niepublicznej Szkole Muzycznej ZDZ przy             
ul. Wierzbickiej, 
- skutków reformy oświaty.  
 
Radny Ryszard Fałek zrezygnował z zabrania głosu.  
 
Przystąpiono do składania zapytań:  
1. Radny Andrzej Sobieraj – obchody Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia 2017r. w Radomiu 
Święto Wojska Polskiego obchodzone w 97. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w 1920r. 
odbyło się bez wojskowej kompanii honorowej i wystawienia warty honorowej przy Płycie 
Nieznanego Żołnierza przed Kościołem Garnizonowym w centrum miasta. Praktycznie bez 
udziału żołnierzy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Honor miasta uratował prezydent Semik. Jest 
to pierwszy szokujący społeczeństwo i środowisko patriotyczne Radomia przypadek od 89r. 
tak daleko posuniętego braku poczucia patriotyzmu i wypełnienia obowiązującej ustawy sej-
mowej z 30 lipca 92r. Dowództwo 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego nie wystawiając warty ho-
norowej, kompanii honorowej oraz sztandaru przy Płycie Nieznanego Żołnierza nawiązało do 
siermiężnych czasów komunistycznych zacierających pamięć historyczną o bohaterstwie                  
i poświęceniu żołnierzy w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, a miasto w jakiś dziwny 
sposób brało w tym częściowy udział. Wielu w okresie komunizmu za publiczną pamięć o Bi-
twie Warszawskiej i święcie żołnierza polskiego doznawało represji i było więzionych, bitych 
pałami i prześladowanych. Wierzyli siedząc w obozach dla internowanych i więzieniach, że 
wolna Polska, wojsko polskie czcić będzie pamięć o Bitwie Warszawskiej i świętować publicz-
nie Dzień Wojska Polskiego ze społeczeństwem. Radny zaznaczył, że jest to święto maryjne. 
Dlatego przypisują sobie prawo do żądania stosownych wyjaśnień i satysfakcjonujących 
przeprosin w stosunku do mieszkańców Radomia, zwłaszcza tych, dla których wartości patrio-
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tyczne, narodowe i katolickie są najważniejsze. Poprosił, aby pan prezydent wyjaśnił, dlaczego 
to święto było potraktowane „po macoszemu”.  
 
2. Radny Marek Szary – pomoc dla ofiar nawałnicy – 24 sierpnia złożony został wniosek klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przekazania kwoty 100.000 zł na pomoc ofiarom 
nawałnicy w województwie pomorskim, kujawsko – pomorskim, wielkopolskim i innych. W tym 
wniosku prosili o przygotowanie na dzisiejszą sesję zmiany w budżecie, aby radni mogli prze-
głosować taką kwotę na pomoc. Czy to, że nie było tych zmian świadczy o tym, że pan prezy-
dent nie chce przekazać takiej kwoty z budżetu miasta, czy było to jakieś inne zaniedbanie?  
- wojska obrony terytorialnej – pan prezydent odmówił współpracy w budowaniu wojsk obrony 
terytorialnej w Radomiu. Czy już prezydent przemyślał tę sprawę?  
 
3. Radna Małgorzata Zając – plac zabaw na Plantach – podziękowała w imieniu mieszkańców, 
którzy są zachwyceni tym placem zabaw. Zapytała, kiedy będzie zakończona całkowita budo-
wa?  
- nocne wyścigi – poprosiła, aby prezydent zwrócił się do komendanta policji w sprawie noc-
nych wyścigów samochodowych i motocyklowych po ul. 1905 Roku i ul. Młodzianowskiej. 
Stwierdziła, że tam naprawdę nie da się spać.  
- przejście dla pieszych na ul. Kozienickiej -  2 tygodnie temu zginęła tam kobieta. Prosi o pod-
jęcie jakichkolwiek możliwych środków, aby powstało tam przejście dla pieszych.  
- zwróciła się do radnego Marka Szarego, że mówi o WOT-cie, a likwidują radomskie ABW, 
gdzie mnóstwo ludzi straci pracę. Dlaczego radny tym się nie interesuje?  
- radna zwróciła się również do radnego Mirosława Rejczaka, że ten piękny jego rząd wywalił 
radomski oddział hematologii z sieci szpitali i tego oddziału nie ma i nie będzie.  
 
4. Radna Magdalena Lasota – reforma oświaty – prosi o informację, jakie na dzień dzisiejszy 
zostały już poniesione koszty przez gminę na reformę edukacji? Czy są jakieś informacje ze 
strony rządowej co do subwencji i czy gmina ma sama finansować zmiany, które trzeba zrobić 
oraz remonty w szkołach? Ile pieniędzy możemy dostać od rządu i czy w ogóle są takie szan-
se? Dlaczego samorządy mają ponosić koszty reformy edukacji pani minister Zalewskiej?  
 
5. Radny Ryszard Fałek – sytuacja szpitala i pogotowia – prosi o przybliżenie na najbliższą se-
sję sytuacji szpitala i pogotowia. W pogotowiu ucieka milion złotych, szpital otrzymuje mniej-
szą kwotę na pomoc nocną i świąteczną. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Fiszera              
i stwierdził, że nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, że mama czeka na karetkę wiele go-
dzin. Nie do przyjęcia jest, aby to tak funkcjonowało. Należy podjąć takie działania, aby nie 
dochodziło do takich sytuacji.  
- wykonanie chodnika na Wacynie do granic miasta – w gminie Zakrzew do granic miasta na  
ul. Zielonej jest piękny chodnik. Brakuje 500 metrów od granic miasta do Wacyna, aby była 
tam ciągłość.  
- piesza pielgrzymka do Częstochowy – w ubiegłych latach miasto włączało się w ruch piel-
grzymkowy w różny sposób. Czy w tym roku miasto wspierało 39. pieszą pielgrzymkę do Czę-
stochowy?  
- radny zwrócił się do przewodniczącego Wójcika, że podczas ostatniego wywiadu w Radiu 
Plus wyprowadził z błędu panią redaktor, która twierdziła, że radny złożył wniosek o odwoła-
nie przewodniczącego i powiedział, że takiego wniosku nie ma. Bo nie ma. Pani redaktor po-
dzieliła się ze słuchaczami nieprawdą.  
- plac zabaw na Plantach – radny stwierdził, że rani pamiętają ostre wypowiedzi w sprawie 
tego placu. Wtedy radny Szary pokazywał czterysta kilkadziesiąt podpisów. Podczas jakiejś 
rozmowy okazało się, że wśród tych podpisów 150 to mieszkańców Plant, natomiast pozosta-
łe to z całkiem innych części miasta, a nawet spoza miasta. Była to nieuczciwa wypowiedź             
i granie tymi podpisami wprowadzało w błąd wielu dyskutantów.  
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6. Radny Mirosław Rejczak – remont ul. Batorego i Młynarskiej – stwierdził, że prezydentowi 
udało się w zimie utrzymać nieprzejezdną ul. Młynarską. Wszyscy, którzy tamtędy jeździli 
strasznie kleli. Prezydent na 4 miesiące wyłączył ją z ruchu i w czasie zimy prowadził tam ja-
kieś budowy. Poinformował, że już 3 razy zgłaszał sprawę poprawienia chodników na ul. Bato-
rego. Prosi prezydenta, aby wygospodarował ze dwie taczki, dwóch ludzi i parę worków ce-
mentu żeby trochę zreperować te chodniki.  
 
7. Radny Kazimierz Woźniak – zwrócił się do radnego Mirosława Rejczaka w sprawie ul. Mły-
narskiej – deweloper buduje tam prawie 300 mieszkań. Dostał warunki podłączania instalacji               
z drugiej strony ulicy, więc jak ma to robić? Czy mieszkańcy nie mogą się przemęczyć                          
3 czy 4 miesiące, a później będzie odtworzona ta ulica? Przy takim podejściu, to w Radomiu 
nigdy nic by nie zostało wybudowane.  
- Święto Wojska Polskiego – uczestniczył w tych obchodach. Nie było nawet wiązanki od 
przewodniczącego Rady Miejskiej mimo, że osoba, która zapraszała, przypominała o tym świę-
cie. Nie było też asysty wojskowej. Był jedynie sztandar Straży Miejskiej. Jeżeli na przyszłość 
tak ma być uhonorowane to święto, to nie będzie sensu przychodzić.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że uczestniczył w uroczystościach w piątek                 
i był wtedy wieniec od Rady Miejskiej, a w sobotę był już na urlopie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że nie chodzi o to, aby był przewodniczący, tylko żeby 
pamiętać o takim święcie.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że wiele osób odczytało, że uroczystości zostały 
przeniesione na piątek.  
 
- nocne wyścigi – radny zaproponował, żeby zaprosić komendanta miejskiego policji, bo wie-
czorami w Radomiu na ul. Żółkiewskiego i Warszawskiej w granicach godz. 2 odbywają się 
prawdopodobnie umawiane spotkania i zaczyna się ryk silników. Trwa to około 30, 40 minut. 
Obawia się, że policja przemilcza ten temat i udaje, że go nie ma, a jest to problem. To samo 
dzieje się na ul. Chrobrego.  
- wygląd kiosków – czy w umowach jest zapisane, że wynajmujący mają dbać o wygląd tych 
kiosków? To dotyczy również tablic ogłoszeniowych. Czy miasto nie powinno opracować ja-
kiegoś modelu tablic ogłoszeniowych i prosić, aby firmy, które ustawiają tablice na terenach 
miejskich dostosowały się do takiego modelu i dbały o ich wygląd? To samo dotyczy słupów 
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, na których firmy nalepiają wszelkiego rodzaju ogło-
szenia. Radny chciałby, aby przeciwko tym firmom oprócz mandatów, skierować sprawy są-
dowe o czyszczenie tych słupów. Prosi o zainteresowanie się tym problemem.  
 
8. Radny Andrzej Sobieraj – kładka na Szarych Szeregów – zapytał, jak długo ta kładka nie bę-
dzie czynna? Kto płaci wartownikowi, który tam pilnuje?  
 
9. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – czystość w Parku Kościuszki – do radnej kilka 
dni temu zgłosili się mieszkańcy w sprawie czystości alejek i ławek w tym parku. Wygląd ale-
jek jest tragiczny. Chodzi o odchody ptaków. Kto odpowiada za czystość i jak często alejki                 
i ławki są sprzątane?  
- remont dachu w Zespole Szkół Integracyjnych – czy jest możliwość remontu dachu w tej 
szkole? Dach jest w fatalnym stanie. Jest to w tej chwili jedna z najlepszych szkół w Radomiu.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Fryszak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- tworzenia w mieście wojsk obrony terytorialnej, 
- ob. chodów Święta Wojska Polskiego, 
- przejścia dla pieszych na ul. Kozienickiej, 
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- wykonania chodnika wzdłuż ulicy Zielonej, 
- remontu chodników na ul. Batorego i ul. Młynarskiej, 
- wyglądu kiosków, tablic reklamowych, słupów oświetleniowych oraz sygnalizatorów świetl-
nych, 
- czystości w Parku Kościuszki, 
- remontu dachu w Zespole Szkół Integracyjnych, 
- kładki na Szarych Szeregów oraz płatności za jej zabezpieczenie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedli-
wość podkreślił, że to wiceprezydent ze swoimi służbami doprowadził do bałaganu na ulicy 
Szarych Szeregów. Prosi, aby nie zganiać winy na nikogo innego. To wiceprezydent zlecił wy-
konanie dokumentacji wtedy, kiedy firmy budowlane informowały wiceprezydenta, że są wa-
dy konstrukcyjne, a wiceprezydent nic w tej sprawie nie zrobił. Przewodniczący poruszył rów-
nież sprawę siedziby dla Państwowej Inspekcji Pracy, którą prezydent wyrzucił z miasta odpi-
sując, że nie ma dla nich siedziby. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Integracyjnych, to jeżeli prze-
wodniczący chciał, aby jakiś remont został wykonany, to kierował sprawę do inspektora nad-
zoru budowlanego, że szkoła zagraża bezpieczeństwu dzieci.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji w jaki sposób Państwowa Inspekcja 
Pracy jako jednostka państwowa może uzyskać nieruchomość na siedzibę. Zadeklarował, że 
chcą rozwiązać problem Straży Granicznej, WOT-u i PIP-u. Ponadto wiceprezydent poinformo-
wał, że nie zamawiał żadnej dokumentacji. Dokumentację zamawiali pan Andrzej Kosztowniak 
i pan Igor Marszałkiewicz i na tej podstawie zostało uzyskane pozwolenie na budowę i na tej 
podstawie został ogłoszony przetarg. Dokumentację odebrano w MZDiK w poprzedniej kaden-
cji. MZDiK działało wtedy z upoważnienia pana prezydenta Kosztowniaka.   
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że to wiceprezydent Frysztak dostał informa-
cję, że kładka może budzić zastrzeżenia i że nie nadaje się do użytku. Prezydent z tej informa-
cji nie skorzystał.  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak poinformował, że prokuratura ma wszelkie niezbędne doku-
menty. Wykonawca – firma Wistal z Gdyni poinformowała zamawiającego, że może być pro-
blem z użytkowaniem kładki. Przypomniał jak wyglądała procedura związana z kładką na Sza-
rych Szeregów.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że wiceprezydent wprowadza opinię społeczną              
w błąd.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że jeżeli przewodniczący obarcza winą wi-
ceprezydenta Frysztaka i MZDiK za tą inwestycję, to obarcza również poprzedników, czyli 
prezydenta Kosztowniaka i wiceprezydenta Igora Marszałkiewicza. Nie jest to wina wicepre-
zydenta Frysztaka, bo jest to wina konstruktora i kogoś, kto udzielił pozwolenia na budowę. 
Udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- pielgrzymki do Częstochowy – zostanie udzielona na piśmie, 
- wojsk ochrony terytorialnej, 
- wniosku w sprawie pomocy ofiarom kataklizmu, 
- informacji na temat szpitala i pogotowia, 
- nocnych wyścigów samochodowych i motocyklowych.  
 
 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Nie przedstawiono żadnej informacji. 
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10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbył się za-
rząd Związku Miast Polskich w Przemyślu. Jako Radom wyszli z inicjatywami stanowisk                     
w kontekście ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Stanowisko zostało przyjęte bez 
dyskusji i zostanie wysłane do ministerstwa infrastruktury i budownictwa oraz do prezydenta 
Andrzeja Dudy. Drugi temat, to kwestia finansowania dróg poza układem sieci TT END. W tym 
przypadku dokładnie mowa o ul. Wojska Polskiego. Opiniowali również rozporządzenia głów-
nie dotyczące ministerstwa edukacji narodowej.  
 
 
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
1) informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat przyczyn zwolnienia z pracy ko-
mendanta Straży Miejskiej i zmiany odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w Radomiu 
na niecały miesiąc przed Air Show, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że punkt ten został wprowadzo-
ny do porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Marka Szarego.  
 
Radny Marek Szary poinformował, że Straż Miejska jest jednym z elementów bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Radomia. Air Show było jedną z najbardziej newralgicznych imprez mo-
gących zagrozić bezpieczeństwu Radomia. W tym czasie odwoływany jest komendant Straży 
Miejskiej, a nadzorujący go z ramienia prezydenta sekretarz miasta ma odebrane kompetencje 
dotyczące bezpieczeństwa. Tyle wiadomo z informacji prasowych. Chcieliby się dowiedzieć 
szczegółowo, jakie było podłoże zwolnienia komendanta Straży Miejskiej? Jak działało miasto 
w przypadku tych manifestacji i jakie wydawało pozwolenia? Jakie uchybienia dotyczyły ko-
mendanta? Kto przeprowadził kontrolę tych uchybień? Według jakiej procedury? Kto był                
w komisji kontrolującej? Czy o kontroli wiedział przełożony Straży Miejskiej? Ile czasu dano 
komendantowi Straży Miejskiej na odpowiedź? Jakie były ustalenia tej komisji? Jaki protokół 
złożyła komisja? Kto ten protokół zatwierdził?  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że za kwestie bezpieczeństwa odpo-
wiada policja. Pod koniec czerwca była zmiana komendanta miejskiego policji, ale prezydent 
nie wie czym była motywowana. Proponuje wystąpić do pana ministra Błaszczaka o udoku-
mentowanie. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje prezydenta, który sprawuje bezpośredni 
nadzór nad całą strukturą, w tym nad strażą miejską, to polityka personalna to absolutnie tyl-
ko i wyłącznie prezydenta plenipotencja. Prezydent poinformował, że bezpośrednią przyczyną 
zwolnienia komendanta Straży Miejskiej była utrata zaufania. Jeśli radny będzie zaintereso-
wany szczegółową wiedzą, to prosi o konkretne pytania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że do tej pory nigdy nie wypowiadali 
się na tematy personalne, ale sposób w jaki prezydent postąpił z komendantem był sposobem 
niewłaściwym. Zwolnienie człowieka po dwudziestu latach pracy na bruk było nie na miejscu. 
O to mają do prezydenta pretensje. Prezydent miał prawo dobrać sobie komendanta. Ten 
człowiek pracował w Straży Miejskiej od kilkudziesięciu lat i dobrze by było, aby prezydent 
zweryfikował swoje stanowisko i człowieka przywrócił, bo na to nie zasłużył. Za władzy pre-
zydenta komendant otrzymywał nagrody. Przewodniczący stwierdził, że prezydent przegra                
w sądzie proces. Zadeklarował, że przygotują do prezydenta pytania na piśmie, czy Komitet 
Obrony Demokracji miał zgodę miasta na wejście na trybunę? Komendant Straży Miejskiej 
akurat tutaj najmniej zawinił. Nawet komendant policji, który popełnił dosyć duże przestęp-
stwo, został odesłany do rezerwy kadrowej i dostał propozycję pracy. Tak się nie robi                
z człowiekiem po tylu latach pracy.  
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Radny Jan Pszczoła zgłosił wniosek formalny o ograniczenie czasu wystąpień do 2,5 minuty.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zarządził liczenie głosów poprzez podniesienie ręki, bez użycia 
elektronicznego systemu do głosowania.  
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 7 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia. Wniosek został przyjęty. Czas wystąpień radnych ograniczono do 2,5 minuty.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że w trakcie obchodów 25 czerwca prezydent wyraża 
zgodę na to, aby w tym dniu obchody robiła organizacja o nazwie KOD. Radny uważa, że jest 
to prowokacja. Ponadto prezydent nie chce powiedzieć radnym dlaczego zwolnił komendanta.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka uważa, że sytuacja, która w tej chwili 
powstała jest dziwna i to niezgodna z regulaminem. Radny uważa, że nad zapytaniem i udzie-
loną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji, w związku z powyższym dlaczego przewod-
niczący zapisuje do głosu i pozwala na dyskusję? W jej chwili jest to łamanie Regulaminu Ob-
rad. Ponadto nikt nikomu nie powinien narzucać współpracowników. Intencja jest jednoznacz-
na: czy chcą udowodnić, że był niewinny? Jeżeli kieruje się grupą i nie potrafi się tej grupy 
opanować tak, żeby wykonywała co do niej należy, to się również jest współwinnym. A jeżeli 
dodatkowo jeszcze się kluczy i nie podaje prawdziwej informacji przełożonemu, to jest po 
prostu nieprzyzwoite. Prezydent ma prawo do tego, aby zareagować tak, jak zareagował. Wi-
ceprzewodniczący podkreślił, że nad informacjami nie przeprowadza się dyskusji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jest to czepianie się słówek. Chodzi o to, żeby 
wyjaśnić sprawę.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że w piśmie, które dostał prezydent było szczegółowo wymie-
nione jakich informacji potrzebują radni.   
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że przekrzykiwanie się z radnymi jest jedną spra-
wą, a drugą jest zwracanie się do prezydenta.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że zostały przedstawione szczegółowe pytania na jakie chcą 
znać odpowiedź, a otrzymali odpowiedź, że utracił zaufanie. Nie jest to wystarczające. Przy-
zwoitość nakazuje, żeby odpowiedzieć na zadawane pytania.  
 
Prezydent Radosław Witkowski odczytał pismo jakie do niego wpłynęło od przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz przygotowaną w tej sprawie odpowiedź.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, kto wydał zgodę na to, aby KOD korzystał ze sceny? 
 
Radny Andrzej Łuczycki poinformował, że scenę zmontowała zewnętrzna firma, która się zaj-
muje nagłaśnianiem imprez. KOD od tej firmy wydzierżawił na okres tej demonstracji tą scenę 
i za nią zapłacił. Radny poruszył również sprawę pomocy poszkodowanym przez huragan             
i poinformował, że radomski KOD od trzech tygodni zbierał dary ukierunkowane na dzieci, aby 
zakupić wyprawki szkolne dla dzieci mieszkających na tych terenach. Czy którykolwiek radny 
z własnej kieszeni  dał chociaż parę złotych na ten cel? Podkreślił również, że każdy szef ma 
prawo dobierania sobie współpracowników, do których ma zaufanie.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że widział jak w sejmie blokowano mównicę, aby nie odbyła 
się dyskusja.  
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2) informacja Prezydenta o stanie dachu radomskiej hali MOSiR przy ul. Narutowicza, 
Informacja prezydenta w tej sprawie została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że punkt ten został wprowadzo-
ny do porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Marka Szarego. Przewodniczący podziękował za to, że przetarg się nie udał, bo dzięki temu 
Czarni i Rosa będą mieli gdzie grać. Przedstawił, jakie prace trzeba tu wykonać. Zastanawia 
się, czy okresu 90-dniowego nie określono po to, aby nie znalazł się wykonawca i żeby było 
na kogo zwalić. Przewodniczącemu wydaje się, że właśnie po to to zostało zrobione. Uważa, 
że taki remont można przeprowadzić po ukończeniu realizacji nowej hali sportowej.  
 
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła przedstawił wymogi oraz jak ma wyglądać przeprowadzenie 
tej inwestycji.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że źle zostały przygotowane warunki zamówienia. Zwrócił 
się z wnioskiem, aby tę sprawę zbadała Komisja Rewizyjna.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy dach ten w tej chwili zagraża bezpieczeństwu?  
 
3) pismo Pana Dominika Surmy o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Ra-
domia w publikacji książkowej zawierającej wspomnienia o śp. Tadeuszu Wydrze. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Komisja Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że pan Dominik Surma chce wydać książkę po-
święconą Tadeuszowi Wydrze i chce użyć herbu miasta Radomia. Rada zawsze wyrażała zgo-
dę na umieszczanie herbu w publikacjach.  
 
Radny Ryszard Fałek poinformował, że Tadeusz Wydra był radnym I kadencji i z tego, tytułu 
niewątpliwie mu się to należy.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie imienne nr 33) wyraziła zgodę na 
umieszczenie herbu miasta Radomia  w publikacji książkowej zawierającej wspomnie-
nia o śp. Tadeuszu Wydrze.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie pana Dominika Surmę.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
4) informacja o postępie prac przy projekcie lotniskowym za okres od dnia 1 kwietnia 
2017r. do dnia 31 lipca 2017r.  
Informację radni otrzymali na posiedzeniach Komisji.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, na ile miesięcy wystarczy pieniędzy, aby kontynuować dzia-
łalność w zakresie lotów?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, czy jest nadzieja, że ktoś weźmie to lotnisko na prowadzenie? 
Czy takie rozmowy są prowadzone?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że obecnie samorząd 
może praktycznie wszystko w stosunku do lotniska, łącznie z dofinansowaniem w całości. 
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Istnieje również możliwość, że rząd Rzeczpospolitej może zainwestować bezpośrednio w lot-
nisko 60 mln euro co roku. Czy są wykonane jakiekolwiek ruchy, aby rząd zainwestował te 
pieniądze? Lotnisko musi się znaleźć w zapisach budżetu na 2018r. Czy prezydent potwierdza 
te wiadomości?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, to in-
formację taką posiada tylko i wyłącznie Port Lotniczy. Jeśli chodzi o zabezpieczenie środków 
w budżecie, to zostały rozpoczęte prace nad budżetem, ale na razie zbierana jest strona do-
chodowa, natomiast nie ma jeszcze informacji, czy środki na ten cel będą zabezpieczone.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że taką nadzieję posiada od początku 
kadencji. W tej sprawie odbyli wiele rozmów. Zapewnił, że w ciągu ostatniego miesiąca też 
takie spotkanie się odbyło. Nie ma miesiąca, aby nie rozmawiali o przyszłości radomskiego 
lotniska z poważnymi partnerami.  
 
5) pismo ministra infrastruktury i budownictwa dotyczące stanowiska Rady Miejskiej 
w Radomiu w Radomiu w sprawie budowy drogi ekspresowej S12.  
Pismo radni otrzymali drogą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
Pismo to zostało przekazane do prezydenta miasta.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że nie ma żadnej woli uruchomienia tej sprawy ze strony 
pana prezydenta. Miasto powinno być przygotowane z koncepcją, z projektem, a nawet z po-
zwoleniem na budowę. Jeżeli nie ma takich rzeczy, to nic nie ma.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że z odpowiedzi ministra wynika, że zostaliśmy wpisani po-
nownie na listę. Prosi prezydenta, aby monitorować tę sprawę.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że na bieżąco monitorują postępy prac, 
jeśli chodzi o S12. Musi z przykrością stwierdzić, że jeśli chodzi o ten przetarg, to ma on rok 
opóźnienia. Od parlamentarzystów otrzymali informację, że ten przetarg został otwarty pod 
koniec czerwca, ale nie został on jeszcze rozstrzygnięty. Dobrym sygnałem w tej kwestii bę-
dzie tak naprawdę rozstrzygnięcie tego przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Dzisiaj 
w dalszym ciągu tak naprawdę jesteśmy poza. Jako prezydent Radomia, ale również jako 
przewodniczący stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S12 cały czas monitorują i rozmawiają 
z ministerstwem na ten temat. Ma nadzieję, że jeszcze w tym roku będą mogli powiedzieć, że 
jest sukces, bo jest wykonawca STEŚ-U. Zadeklarował, że będą radnych informować co mie-
siąc.  
 
6) Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że dorady wpłynęły: 
- zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu Pre-
zydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego. 
- odpis skargi kasacyjnej wniesionej do Sądu przez TEB Edukacja Sp. z o.o. na uchwałę Rady 
Miejskiej w Radomiu Nr 303/2016 w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz pismo Prezydenta Miasta Radomia w tej spra-
wie.  
- analiza skutków prawnych i planistycznych rozstrzygnięcia wojewody Mazowieckiego dot. 
uchwały nr 468/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego - Niemcewicza – Jarzynowa – Biała – 
etap I”.  
- skargi kasacyjne Pana Artura Króla oraz Prokuratora Okręgowego na uchwały Rady Miejskiej 
w Radomiu 402/2012 oraz 180/2015 dot. ustalenia strefy płatnego parkowania, wyjaśnienia 
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Prezydenta Miasta Radomia w tej sprawie oraz skarga Pani Karoliny Mitak na uchwałę                        
nr 180/2015.  
Pisma te zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
7) informacja o oświadczeniach majątkowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych za 2016r. 12 radnych zobowiąza-
nych do ich złożenia. W wyniku analizy stwierdził nieprawidłowość w 1 oświadczeniu. Pozo-
stałe oświadczenia, po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych przez jednego radnego, uznał za 
wypełnione poprawnie.  
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego   
przewodniczącego Rady Miejskiej - Dariusza Wójcika.  W wyniku analizy danych zawartych                       
w oświadczeniu  majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu  dokonał analizy oświadczeń majątkowych           
13 osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu mająt-
kowym 1 osoby stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w pozostałych oświadczeniach nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie  dokonał analizy oświadczenia majątkowego 
jednej osoby zobowiązanej do jego złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu 
majątkowym nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
 
8)  Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na ostatni poniedziałek września. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LIV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 20.40.  
  
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


