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

odbytej w dniu 25 września 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. Radni nieobecni: Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, Andrzej Sobieraj. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (21 za 
– głosowanie imienne nr 2. Głosowanie imienne nr 1 było głosowaniem testowym przeprowa-
dzonym przed rozpoczęciem sesji i automatycznie wygenerowanym przez system do głoso-
wania).  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z LIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 

na lata 2017 – 2037 za I półrocze 2017r. oraz informacja z realizacji budżetu Gminy  
Miasta Radomia za I półrocze 2017r.  

6. 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: 466, 467, 
2) zatwierdzenia projektów  pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”, „Klub Integracji  

Społecznej Nowa szansa”, „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanych z  
Europejskiego Funduszu Społecznego – druki nr: 459, 460, 465, 

3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: 
„Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” współfinansowany ze środków                       
Europejskiego Funduszu Społecznego – druk nr 461, 

4) zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 2015 r. 
w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu  im. dr Tytusa 
Chałubińskiego – druk nr 462, 

5) zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 82/86, na 
rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii  
Uzależnień – druk nr 463, 

6) zmiany uchwały nr 292/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. 
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu zadania własnego Gminy  
Miasta Radomia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych – druk nr 464. 

7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
  
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z LIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
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Protokół z LIV. (54.) sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 
2017r. został przyjęty jednogłośnie (22 za – głosowanie imienne nr 3).  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było żadnego parlamentarzysty.  
 
 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na LIV. (54.) sesji radni nie 
złożyli interpelacji.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Ryszard Fałek – 4 szt. 
- radny Robert Fiszer – 3 szt.  
- radny Dariusz Wójcik – 3 szt.  
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: 
- kondycji taboru komunikacji miejskiej, 
- ograniczonych możliwości wyjazdu karetek pogotowia z ul. Tochtermana, 
- Domu Seniora przy ul. Sienkiewicza, 
- przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej Ministerstwu Rol-
nictwa.  
 
Radny Ryszard Fałek omówił złożone przez siebie interpelacje:  
- w sprawie ograniczonego wyjazdu karetek od ul. Tochtermana. Uważa, że należy rozważyć 
możliwość awaryjnego wyjazdu karetek od ul. Narutowicza. Oczekuje na odpowiedź na tę 
interpelację.   
- w sprawie domu Seniora przy ul. Sienkiewicza – apeluje, aby poszukać godniejszego obiektu 
dla seniorów. Udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca. 
- w sprawie kondycji taboru komunikacji miejskiej – radny omówił otrzymaną odpowiedź. 
- w sprawie przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej Mini-
sterstwu Rolnictwa – radny omówił otrzymana odpowiedź.  
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złożyły następujące osoby: 
1. Radny Dariusz Wójcik – w sprawie udostępnienia umowy zawartej pomiędzy spółką MOSiR            
a sponsorem, 
2. Radny Robert Fiszer – w sprawie nabycia prawa własności działki przy ul. Witosa.  
Interpelacje zostały przekazane do prezydenta miasta Radomia.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.   
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Leszek Pożyczka – konflikt w Zespole Szkół Muzycznych – powstał tam konflikt na tle 
organizacji pracy w szkole i dotyczy przydziału czynności dla jednej z nauczycielek i sprawy 
wicedyrektora szkoły. Ten konflikt jest nikomu niepotrzebny, ani szkole, ani miastu. Przez tyle 
lat szkoła jest dobrze prowadzona. Radny zapytał, jakie działanie podejmie pan prezydent, 
żeby wyciszyć ten konflikt?  
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2. Radny Ryszard Fałek - przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych – radny odczytał frag-
ment pisma z ministerstwa rolnictwa z dnia 22 czerwca 2017r. Zapytał, czy stanowisko za-
warte w tym piśmie jest ostateczne? Czy władze miasta podejmują działania, aby szkoła ta 
została przejęta w 2018r.? Czy jest jeszcze na to nadzieja?  
 
3. Radny Marek Szary – straty poniesione przez Radom w trakcie II wojny światowej – w imie-
niu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość wnosi o przygotowanie raportu o stratach ponie-
sionych przez miasto Radom w czasie II wojny światowej.  
- odbiór odpadów komunalnych przy ul. Senatorskiej – jednemu z mieszkańców tej ulicy firma 
Radkom nie odebrała odpadów. Były to worki, w których znajdował się styropian. Pracownicy 
odesłali go do Rady Miejskiej, która to podobno podjęła uchwałę, że nie przyjmują styropianu. 
Na podstawie jakiego prawa nie przyjmuje się styropianu, skoro przyjmuje się inne odpady 
budowlane?  
- skrzyżowanie Mieszka I – Królowej Jadwigi – na skrzyżowaniu tym w przyszłym roku mają być 
światła. Wnioskuje, aby do czasu zbudowania tam świateł, zbudować małe rondo, aby na  
skrzyżowaniu między pasami mogły znajdować się tylko dwa samochody. Jeden skręcający                   
w ul. Mieszka I, a drugi w drugą stronę. Podobne jest przy wjeździe do policji. To zapewni bez-
pieczeństwo.  
 
4. Radny Adam Bocheński – natężenie ruchu na ul. Fołtyn – radny zapytał w czym tam tkwi 
problem? Korki tam są przeogromne, co spowodowane jest takim, a nie innym rozłożeniem 
systemu komunikacyjnego. Nawet po przebudowie ul. Żółkiewskiego i Wojska Polskiego korki 
i tak będą się tworzyć. Ul. Zubrzyckiego pełniłaby rolę swoistej drogi odbarczającej ul. Kozie-
nicką. Tylko niewielki odcinek tej ulicy jest w dobrym stanie, a dalej są płyty. Ta ulica mogłaby 
się stać dobrą ulicą odbarczającą.  
- sytuacja szpitala na Józefowie – radny zacytował tytuły z mediów dotyczące sytuacji tego 
szpitala. Stwierdził, że służba zdrowia to system naczyń połączonych. Czy to, co się dzieje                
w szpitalu na Józefowie może spowodować zaburzenia w miejskim szpitalu? Radny poprosił             
o odpowiedź na piśmie.  
 
5. Radna Magdalena Lasota – lexusy w spółce MOSiR – radna stwierdziła, że spółka MOSiR na 
swoim stanie nie posiada lexusów. Jeden samochód to toyota corolla, a drugi to toyota do-
stawcza. Na tych samochodach jest reklama lexusa. Zapytała, czy prezes jeździ lexusem? Czy 
na stanie MOSiR-u są lexusy? 
 
6. Radny Dariusz Chłopicki – parkowanie przy szkole nr 5 - czy byłaby możliwość przeznacze-
nia jakichś środków na poprawienie sytuacji dla parkujących na odcinku ul. Miłej przy szkole   
nr 5? Czy nie można by przewidzieć wersji projektowej poprawienia tej sytuacji?  
- wydłużenie ruchu dwukierunkowego przy sklepie Aldik - czy byłaby możliwość przedłużenia 
ruchu dwukierunkowego przy sklepie Aldik? Chodzi o kilka metrów, aby był tam ruch dwukie-
runkowy, żeby autokary zabierające dzieci na basen bądź na wycieczkę mogły wjechać na 
teren szkoły. Prosi o odpowiedź na piśmie.  
 
7. Radny Jakub Kowalski – budowa trasy N-S – na początku sierpnia pan prezydent informował 
na  konferencji prasowej, że uzyskane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
dla I-go etapu trasy N-S. Teraz pojawiają się informacje, które nie muszą być prawdziwe, że 
jest błąd w RID i jest on poprawiany. Czy dokument, który został wtedy uzyskany jest nadal 
aktualny? Czy jest to dokument poprawny i dalej ważny? Kiedy MZDiK ogłosi przetarg na rea-
lizację I-go etapu trasy N-S?  
 
8. Radny Jan Pszczoła – budowa mostka na ul. Owalnej – czy i na jakim etapie jest rozstrzy-
gnięcie tej sprawy? Czy jest szansa, że w tym roku będzie ten problem rozwiązany?  
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- ograniczenie ruchu TIR-ów i innych samochodów na ul. Szarej – jadąc od strony Iłży ul. Sło-
wackiego w stronę ronda w godzinach szczytu tworzą się tam dość duże korki. TIR-y                      
i inne samochody skracają sobie drogę przez ul. Szarą. Czy jest szansa postawienia odpowied-
niego znaku uniemożliwiającego tego typu skracanie drogi?  
- progi zwalniające na ul. Połabskiej – w tym roku ulica ta została bardzo ładnie wykonana. Czy 
jest szansa, aby na długości ok. 150 metrów podnieść kostkę i wykonać tam progi zwalniają-
ce? Dochodzi tam do wyścigów samochodowych z prędkością ponad 100 km/h.  
 
9. Radny Kazimierz Woźniak – uporządkowanie parkingów przy ul. Żółkiewskiego na Michało-
wie - wzdłuż ul. Żółkiewskiego na odcinku osiedla Michałów jadąc w stronę Ronda Warszaw-
skiego po prawej stronie są parkingi. Część to parkingi strzeżone, a część to otwarte. Radny 
prosi o podjęcie działań, które spowodują uporządkowanie tego terenu. Nawet parkingi strze-
żone są zagracone, zaś byłe parkingi są zachwaszczone i zaśmiecone. Według radnego w stu 
procentach jest to teren gminy.  
- porządkowanie stanów prawnych na ul. Pułaskiego – od kilku lat trwało porządkowanie stanu 
prawnego części śladu tej ulicy. Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Czy pod śladem tej 
ulicy od strony ul. Chrobrego jest już uporządkowany stan prawny? Jakie są szanse żeby 
ewentualnie wykonać docelowe utwardzenie tego fragmentu? Radnemu zależy szczególnie 
na oświetleniu tej ulicy.  
- porządek przy sklepie „Żak” – przez 7 dni w tygodniu funkcjonuje tam punkt gastronomiczny 
„Burger”. W niedziele w tym rejonie jest jeden wielki śmietnik. Prosi, aby zobowiązać właści-
ciela do sprzątania całego tego terenu. Czy teren pod ten punkt jest dzierżawiony od gminy 
czy od innego właściciela?  
 
10. Radny Robert Fiszer – Port Lotniczy Radom – z końcem września mija termin, na który 
spółka podpisała list intencyjny z firmą z Izraela. Jak wygląda sprawa tego inwestora? Czy 
zamierza on wchodzić w jakieś inwestycje na radomskie lotnisko czy nie? Rada Miejska wyda-
ła zgodę na zaciągnięcie pożyczki na inwestycje od firmy Dekada. Jakieś pieniądze były prze-
znaczone na inwestycje na przykład na rozbudowę pasa startowego. Jak wygląda sytuacja ze 
środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje w radomskie lotnisko?  
 
11. Radny Mirosław Rejczak – chodniki na ulicach: Młynarskiej, Batorego, Kolberga, Żeromskie-
go – przez 3 lata prezydent nic nie zrobił dla chodników na tych ulicach. Radnego szczególnie 
martwi sprawa ul. Młynarskiej. Ile ludzie mogą czekać, aby tam był jaki taki porządek?  
- Wojskowa Obrona Terytorialna – służba ta w tej chwili jest organizowana na lotnisku. Media 
donoszą, że są problemy z siedzibą. Siedziba miała być wskazana na ul. Struga, ale miasto 
odmawia MON tej lokalizacji. Czy zostały zaproponowane jakieś inne rozwiązania? Dlaczego 
nie wyrażono zgody na siedzibę przy ul. Struga?  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- konfliktu w Zespole Szkół Muzycznych, 
- decyzji ministra rolnictwa dotyczącej przejęcia Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- odbioru odpadów komunalnych, 
- likwidacji łóżek w szpitalu na Józefowie i sytuacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 
- kontraktu na rehabilitację w RSzS. 
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat: 
- skrzyżowania ulic Mieszka I – Królowej Jadwigi, 
- na pytania radnego Dariusza Chłopickiego odpowiedzi udzieli na piśmie, 
- budowy przepustu na ul Owalnej, 
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- ograniczenia ruchu na ul. Szarej – odpowiedź na piśmie, 
- ograniczenia prędkości na ul. Połabskiej, 
- uporządkowania terenów parkingów, 
- stanów prawnych ul. Pułaskiego – odpowiedź na piśmie, 
- porządku przy budce z burgerami, 
- poprawy infrastruktury w rejonie pływalni na ul. Młynarskiej oraz naprawy chodników w tym 
rejonie, 
- wyboru siedziby dla Wojsk Obrony Terytorialnej.  
 
Radny Marek Szary poprosił o opinię na piśmie w sprawie nie wywiezienia styropianu.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- korków w rejonie Ronda Matki Boskiej Fatimskiej, 
- inwestora dla Portu Lotniczego Radom oraz inwestycji na lotnisku, 
- lexusów w MOSiR-ze.  
 
 
Ad. 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2017 – 2037 za I półrocze 2017r. oraz informacja z realizacji budżetu 
Gminy Miasta Radomia za I półrocze 2017r.  
Informacje radni otrzymali drogą mailową.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 466, 467 z autopoprawką. 
 
- druk nr 466.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną 
oraz Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
 
Radny Robert Fiszer poprosił o dokładne wyjaśnienie wzrostu wydatków bieżących o około 
3,9 mln zł. Zapytał, kto realizuje program usług opiekuńczych dla osób zależnych i co to są 
osoby zależne? W objaśnieniach mowa jest o nabyciu akcji Portu Lotniczego w związku z ko-
niecznością nabycia akcji. Poprosił o wyjaśnienie tych sformułowań. Ponadto radny poruszył 
sprawę 79 tys. zł na budowę ul. Żeromskiego bis. Czy ta kwota jest na projekt? Co zostało 
zrobione w ramach tej drogi? Dlaczego na lata następne nie są przewidziane środki na tę dro-
gę? Poruszył również środków na czyny społeczne, gdzie na rok 2017 jest zagwarantowana 
kwota 5.250.000 zł, w 2018 – 1.700.000 zł, natomiast na lata 2019 – 2021 w ogóle nie jest 
zagwarantowana żadna kwota. Zapytał, czy rezygnuje się z tego programu?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jaki jest stopień zadłużenia miasta Radomia? Ile funduszy 
brakuje do osiągnięcia norm konstytucyjnych zadłużania gmin? Poruszył również sprawę upo-
rządkowania ul. Młynarskiej.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że jeżeli chodzi o wzrost ogółem docho-
dów i wydatków o kwotę 3.927.508 zł, to jest to kwota, która wzrosła w wyniku zarządzeń 
prezydenta Radomia w okresie 29 sierpień – 15 wrzesień. Dotyczy to przede wszystkim dota-
cji od wojewody, które sukcesywnie są wprowadzane do budżetu. Nie wymagają wprowadza-
nia na sesje. WPF dostosowuje kwotę wzrostu dochodów i wydatków do kolejnego projektu   
w sprawie zmian w budżecie. Nabycie akcji spółki Port Lotniczy – jest to nazwa zadania. Jest to 
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związane z nabyciem tych akcji, ale w wyniku rozliczenia. Przepisy dot. zadłużenia – w tej 
chwili nie ma limitu zadłużenia kwotowego. Są tylko i wyłącznie wskaźniki, które są wyliczane 
zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie trzech lat i w głównej mierze 
zależą od poziomu nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi, a wydat-
kami bieżącymi. Kluczowe dla budżetu jest to, aby nadwyżka operacyjna była jak największa.   
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że projekt dotyczący osób zależnych 
realizowany jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
Na projekt otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja 
i Rozwój. Jesteśmy dysponentem środków, które przekazujemy dla organizacji pozarządowych 
czy nieformalnych organizacji osób fizycznych, które mają pomysły na wdrożenie małego 
grantu dla osób zależnych. Osoby zależne to osoby starsze, somatycznie chore, osoby niepeł-
nosprawne. W ramach tego projektu mamy obowiązek rozstrzygnąć konkursy dla trzydziestu 
grantobiorców o wysokości maksymalnie do 100 tys. zł.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat budowy ulicy Żeromskiego 
bis – nic w tym zakresie się nie zmieniło. Zadanie jest w budżecie i wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej od ubiegłego roku. Na tej sesji nie ma żadnych ruchów dotyczących tego zadania. 
Jest uzgadniana koncepcja przebiegu tej ulicy. Czyny społeczne – nie wycofują się z tego pro-
gramu. Zadanie to zawsze było realizowane jako zadanie jednoroczne. W przyszłym roku do 
budżetu zostanie wpisana duża kwota na budowę ulic w ramach czynów społecznych i będzie 
nowa lista, którą będzie zatwierdzać Komisja Gospodarki.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 4) podjęła 

Uchwałę nr 537/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2017 – 2037.  
 
- druk nr 467 z autopoprawką.  
Treść autopoprawki została przedłożona w formie pisemnej.   
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną, 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części                   
dot. zdrowia i pomocy społecznej oraz Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w czę-
ści dot. oświaty.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, dlaczego nie jest realizowane zadanie inwestycyjne pn. „zakup 
sprzętu komputerowego na potrzeby projektu internmet dla mieszkańców miasta Radomia”?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jakie koszty są związane z reformą oświaty? Poruszył sprawę 
zakupu akcji od podmiotu zewnętrznego Portu Lotniczego. Przesuwane są tu środki z ochrony 
środowiska w wysokości prawie 42 tys. zł, a przecież w ochronie środowiska jest na co wy-
dawać pieniądze. Radny prosi o przybliżenie tej sprawy. Zwrócił uwagę na przeniesienie środ-
ków na mobilne muzeum rowerów zabytkowych. Poprosił o przybliżenie tego tematu i czego 
kosztem się to odbywa.  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę zakupu akcji spółki Port Lotniczy i poprosił o do-
kładne wyjaśnienie tej sprawy. Zapytał, dlaczego zdejmuje się środki z zadania oczyszczenia 
stawów kolmatacyjnych i przeznacza się je na inny cel?  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik – internet dla mieszkańców Radomia – zadanie zostało 
już zrealizowane. W ramach trwałości tego projektu jesteśmy zobowiązani do wymiany sprzę-
tu, jeżeli jest taka potrzeba i utrzymanie go przez 5 lat. W projekcie są oszczędności, więc są 
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zdejmowane i przeznaczane na inne kwestie ważne dla mieszkańców Radomia. Program Life – 
sama realizacja inwestycji w ramach tego projektu musiała być poprzedzona analizą naukowo 
– badawczą, która już została zrealizowana. Wiceprezydent udzielił dodatkowych informacji na 
temat inwestycji realizowanych w ramach tego programu.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka – zabezpieczenie 41.825 zł na nabycie akcji spółki Port 
Lotniczy – są to oszczędności po zrealizowaniu zapłaty za plan zaopatrzenia w energię i gaz 
miasta Radomia. Usługa ta została zrealizowana i stąd oszczędności. Powodem zabezpiecze-
nia jest to, że odkupując akcje Portu Lotniczego zostały zabezpieczone kwoty w budżecie                   
i Wieloletniej Prognozie Finansowej na przyszłe lata w wysokości 7.300.000 zł. W wyniku 
rozliczenia pierwszej transzy 41 tys. zabrakło, stąd potrzeba przesunięcia tej kwoty. Mobilne 
muzeum rowerów zabytkowych – jest to zadanie wykonywane z budżetu obywatelskiego. 
Było zabezpieczone w ramach dotacji celowej przydzielanej przez Wydział Kultury. W ramach 
tego zadania zaistniała potrzeba zakupów inwestycyjnych i stąd musiało być wydzielone za-
danie inwestycyjne.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 5) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 538/2017 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.  
 
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 459, 460, 465. 
 
- druk nr 459.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, gdzie będzie realizowany ten projekt? Czy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej? Czy będą zatrudnione dodatkowe osoby do realizacji tego pro-
jektu?  
 
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że projekt jest skierowany do dwudziestu dwóch osób.                
W ramach tego projektu będą podejmowane działania: poradnictwo, doradztwo, warsztaty 
motywacyjne i kompetencji społecznych. Jaka jest skuteczność takich działań, aby te osoby 
znalazły pracę? Czy Powiatowy Urząd Pracy też podejmuje takie działania? Czy uczestnicy 
znajdują pracę?  
 
Radny Ryszard Fałek ma poważną wątpliwość, bo znane są sytuacje, gdzie radomskie firmy 
poszukują ludzi do pracy i nie trzeba żadnych dopłat, a wystarczy zgłosić chęć do pracy. Jeżeli 
mamy pieniądze, to gdyby te pieniądze przydzielić każdej firmie proporcjonalnie do zatrudnio-
nego bezrobotnego, to szkolenie i przygotowanie zawodowe byłoby w 100% skuteczne. Dzi-
siaj Powiatowy Urząd Pracy nie jest w stanie zaprosić na giełdę pracy więcej jak 40 bezrobot-
nych, gdzie jest 13,5 tys. bezrobotnych.  Nie ma ludzi do pracy, a chcemy wydać blisko                     
300 tys. zł po to, żeby zaadoptować 22 osoby. Radny proponuje zmianę mentalności wyda-
wania tych pieniędzy. Zadeklarował, że będzie głosował przeciw.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik – skuteczność projektów – projekt dotyczy osób długo-
trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Zgadza się z panem radnym Fałkiem i woleliby 
zatrudniać bezpośrednio przez firmy, ale przepisy stanowią inaczej. Jeżeli są firmy, które 
chciałyby w partnerstwie z gminą realizować takie projekty, to są jak najbardziej otwarci. Wi-
dzą trend, że mimo dużego bezrobocia ciężko jest znaleźć odpowiednie osoby do pracy, nawet 
gdy nie są wymagane duże kwalifikacje. Ale jest taki system, gdzie kwota otrzymywanych 



8 

 

zasiłków często jest porównywana z najniższą płacą krajową. To powoduje, że osoby nie są 
zachęcane do pracy. Rekordziści w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pobierają miesięcz-
nie zasiłki nawet w wysokości 6 tys. zł.  
 
Dyrektor MOPS Marcin Gierczak poinformował, że projekty mają na celu przekonanie miesz-
kańców do tego, że warto starać się o pracę. Od kilku lat sukcesywnie spada liczba osób, które 
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast pozostają najtrudniejsze przypadki. 
Dofinansowanie gminy do projektu wynosi 20%, 80% to środki pozyskane w ramach funduszy 
europejskich. Założenie jest takie, że z tych grup ma zdobyć pracę przynajmniej 5 osób. Naj-
pierw szukają możliwości realizacji tych projektów w oparciu o własne zasoby pracowników, 
pomieszczeń i wyposażenia. Generalna zasada jest taka, aby robić to własnymi siłami.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 6) podjęła 

Uchwałę nr 539/2017 
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywi-
zacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubó-
stwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez 
Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.  
 
- druk nr 460.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że projekt ten też dotyczy osób, które mają problemy                  
z zatrudnieniem. Zapytał, jaki jest wskaźnik sukcesu przy realizacji tego projektu skierowane-
go do dwudziestu osób? Czy z racji tego, że okres realizacji projektu jest od 1 sierpnia, nie 
będzie to miało wpływu na realizację tego projektu?  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że jest to złe wydatkowanie środków finansowych, a efektyw-
ność i skuteczność jest bardzo mała. Prosi, aby tego rodzaju rozwiązania konsultować z fir-
mami. Prosi o inne podejście do wydatkowania takich pieniędzy. Uważa, że jest to zły kieru-
nek i marnowanie pieniędzy publicznych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 7) podjęła 

Uchwałę nr 540/2017 
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Klub Integracji Społecznej Nowa szansa” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka                  
z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 
przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.  
 
- druk nr 465.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
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Radny Marek Szary poprosił o przybliżenie tego projektu. Zapytał, czy to jest uzupełnienie 
tego, co jest robione w przedszkolu?  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że jest to kolejne działanie dotyczące pod-
niesienia jakości wychowania przedszkolnego w wytypowanych placówkach w zakresie do-
stosowania pracy nauczycieli do współczesnych metod. Przedszkola są wytypowane w opar-
ciu o kryterium nie posiadania takich środków w porównaniu do pozostałych.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 8) podjęła 

Uchwałę nr 541/2017 
w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla 
rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 
10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych 
przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.  
 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 461 z autopoprawką.  
Treść autopoprawki została przedłożona w formie pisemnej.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał na czym polega ten projekt? Jakie to zajęcia? Jakie są gwarancje 
efektywności tego projektu?  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że jest to projekt w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Rodzin. Gmina jest liderem projektu, ale kwestie reali-
zacji tego projektu będą spoczywać po stronie partnera tego projektu. Projekt przeznaczony 
jest dla dwudziestu osób z niepełnosprawnością intelektualną biernych zawodowo. Uczestni-
cy projektu będą mieli specjalne poradnictwo psychologiczne i prawne, trening umiejętności 
społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, wydarzenie kulturalne i integracyjne, indywidu-
alne zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 
pośrednictwo pracy, indywidualne zajęcia z trenerem pracy. Projekt ten jest ważny dla miesz-
kańców Śródmieścia, ponieważ jest on powiązany z projektem rewitalizacji nieruchomości 
Rwańska 2 – Rynek 15, Rwańska 4 – Rynek 14 – Grodzka 1, czyli z rewitalizacja kamienicy De-
skurów. Rezerwowane kwoty później często są rzeczowym wkładem własnym w postaci wy-
najęcia sal, czy pracowników.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 9) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 542/2017 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do pro-
jektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywizacja kluczem do 
rozwoju możliwości” o numerze RPMA.09.01.00-14-8216/17 współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspie-
ranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 Aktywizacja społecz-
no – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO 
WM na lata 2014 – 2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego.  
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Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 462.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jakie będą skutki finansowe dla szpitala przejęcia opieki nocnej  
i świątecznej?  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że ustawa obliguje radomski szpital do uruchomienia        
z dniem 1 października 2017r. działalności w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  
To wszystko wpisuje się w działalność związaną z nowymi zasadami tzw. reformy narodowej 
służby zdrowia. W tym roku dodatkowe pieniądze uzyska narodowa służba zdrowia na różne 
działalności w wysokości aż 3 mld zł. Będzie wzmocniona i uruchomiona opieka medyczna                 
w szkołach. Podkreślił, że wprowadzenie tej uchwały jest bardzo ważne dla Radomia.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik podkreślił, że trzyma kciuki za dodatkowe środki finan-
sowe z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie wie jak będzie wyglądało finansowanie sieci 
szpitali. Trzeba zmienić statut szpitala, aby mógł realizować usługę nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej, bo nigdy jej nie realizował. Na terenie miasta usługę tę będą realizować dwa 
szpitale: na Tochtermana i na Józefowie.  Pogotowie na realizację nocnej i świątecznej opieki 
medycznej miało środki w wysokości 220 tys. zł miesięcznie. Teraz otrzymamy 202 tys. zł, 
czyli 20 tys. mniej niż na ten sam punkt dostawała Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go. Taką samą kwotę ma dostać szpital na Józefowie. Mieszkańcy Radomia nie przyzwyczaje-
ni, że taka usługa jest udzielana w szpitalu na Józefowie, będą przyjeżdżać na ul. Tochterma-
na. Wiceprezydent omówił jak nocna i świąteczna pomoc medyczna wygląda obecnie, a jak 
będzie wyglądała od 1 października. W ocenie wiceprezydenta 90% pacjentów będzie przyj-
mowana na Tochtermana, a na Józefowie tych pacjentów będzie mało.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła 

Uchwałę nr 543/2017 
w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 stycznia 
2015r. w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu                    
im. dr Tytusa Chałubińskiego.  
 
 
Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 463.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta Konrad Frysztak.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile osób w 2016r. korzystało z pomocy tego ośrodka? Czy 
ośrodek otrzymywał pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia? Przypomniał, że radni Pra-
wa i Sprawiedliwości są za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Uważa, że prezydent nie podejmuje działań w tym zakresie. Zwrócił się z apelem, aby prezy-
dent zmienił podejście do tych spraw.  
 
Radny Ryszard Fałek podkreślił, że w Polsce problem alkoholizmu istnieje. Radom też jest 
przeciętnym odzwierciedleniem tego problemu. Natomiast w ubiegłych kadencjach radni po-
stanowili dać taką liczbę punktów sprzedaży detalicznej, która przekraczała zdecydowanie 
ilość złożonych wniosków. Było to w ubiegłych kadencjach, natomiast ten prezydent dzisiaj 
nie rusza tego tematu. Generalnie pozytywnie wypowiada się o tym projekcie uchwały, po-
nieważ jak widać koszty remontu są tutaj jednak duże, więc jeżeli podmiot zewnętrzny chce 
dokonać takiego remontu z własnych środków i potrafi je pozyskać, to tylko temu przykla-
snąć.  
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Radny Marek Szary poinformował, że na koniec roku została zlikwidowana w naszym szpitalu 
przychodnia o tych samych parametrach i zajmującą się tym samym, natomiast w tej chwili 
pomagamy rozszerzyć działalność niepublicznej placówce w tym zakresie. Czy ta likwidacja 
była po to, żeby teraz rozszerzyć tę działalność?  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, jaka będzie stawka najmu tego lokalu za 1 m2?  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu było 
około 8, 9 lat temu za poprzedniego prezydenta. Zapytał, jaki będzie czynsz czystego najmu 
za 1 m2? Czy w związku z tak dużymi nakładami poniesionymi na remont i adaptację tych po-
mieszczeń będzie przysługiwało im prawo wykupienia na własność tego lokalu?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, kto jest właścicielem tego 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej? Czy 19 zł czynszu jest zgodne z rozporządzeniem, 
które mówi o podatkach i czynszach dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej? Dla nie-
publicznych zakładów opieki zdrowotnej są znacząco niższe ceny. W Radomiu przychodnie 
prywatne płacą zupełnie inne stawki. Radny chciałby, aby również ta przychodnia była w ten 
sam sposób traktowana. Zapytał, skąd wzięła się stawka 19 zł? Czy czynsz jest wliczany do 
kosztów remontu?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, czy Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień została zli-
kwidowana czy przeniesiona?  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że nikt nie zlikwidował poradni. Poradnia 
została przeniesiona i cały czas funkcjonuje, tylko pod innym adresem przy ul. Reja i inny jest 
organ prowadzący – szpital w Krychnowicach, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień. Od 
czasu przeniesienia poradni nie otrzymał żadnej skargi na jej funkcjonowanie. Ten niepublicz-
ny zakład opieki zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień funkcjonował już wcze-
śniej i cieszył się dużą popularnością.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że w 2016r. ośrodek udzielił ponad 
2.400 porad osobom uzależnionym oraz 1.600 porad rodzinom osób uzależnionych. W odnie-
sieniu do 2015r. odnotowano wzrost o 550 ilości udzielonych porad. 19,50 zł to czynsz wyni-
kający z umowy najmu oraz dodatkowo wszystkie kwoty za media. Wykup teoretycznie może 
być. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami musi być wniosek do prezydenta, 
musi być zgoda prezydenta, musi być zgoda Komisji Gospodarki i wtedy może być wykup                       
i może być zbycie, ale jest to lokal w dobrym punkcie, który dodatkowo ma być objęty wielo-
letnią umową dzierżawy, mają zostać doinwestowane środki, w związku z tym nie ma prze-
słanek do tego, żeby prezydent podejmował decyzję o skierowaniu wniosku na Komisję Go-
spodarki. Jeśli chodzi o stawki, to są przychodnie, które wiele lat temu zawierały umowy              
i wtedy takie przychodnie mają nierzadko stawki i 4 zł/m2. Umowy są tak skonstruowane, że 
nie można ich wzruszyć, ale wszystkie teraz zawierane mają cenę rynkową. Z zarządzenia jest 
to 19,50 zł.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 11) podjęła 

Uchwałę nr 544/2017 
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu położonego w Radomiu przy ul. Garbarskiej 
82/86, na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Te-
rapii Uzależnień.  
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Ad. 6. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 464. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds. majątku spółek miejskich.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, czy uchwała jest związana tylko i wyłącznie ze zmianą 
zapisów w ustawie, czy będzie dodatkowo związana z zakupem dodatkowego środka trans-
portu dla niepełnosprawnych?  
 
Radny Leszek Pożyczka zapytał, czy spółka zabezpiecza wszystkie potrzeby dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych? Czy są przypadki zawierania umów gminy                    
z rodzicami, aby rodzice sami dowozili dzieci do danych placówek?  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jaka jest ocena realizacji świadczonych usług przez MPK? Zwró-
cił uwagę na to, że MPK wprowadza stary tabor. Podjęcie tej uchwały powoduje, że narażamy 
budżet gminy na koszty, które nijak się mają do wartości rynkowej świadczonych usług. Wnio-
skuje, aby w głosowaniu radni odrzucili ten projekt, żeby ogłoszono przetarg i wtedy okaże 
się, że można taniej i w lepszych warunkach wozić osoby niepełnosprawne. Radny będzie 
głosował przeciw.  
 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Justyna Wdowiak poinformowała, że uchwała doty-
czy zmian w prawie. Uchwała nie jest związana z zakupem busów do przewozu dzieci niepeł-
nosprawnych. Jeżeli chodzi o dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, to 
nie było uwag ze strony rodziców. 13 busów zabezpiecza dowóz. Jest to zadanie powierzone. 
Środki trwałe zostały przekazane ze strony gminy do MPK. Były to busy używane, a jeden jest 
w trakcie likwidacji. W ramach budżetu obywatelskiego na 2018r. zaplanowany jest zakup 
dwóch busów. To nie jest transport zbiorowy, gdzie był wymóg po stronie zamawiającego 
zakupu nowych autobusów.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że w ciągu roku nie było skarg ze strony 
rodziców dowożonych dzieci. Jeżeli chodzi o umowy z rodzicami, to prawo przewiduje możli-
wości, że rodzic sam wyraża ochotę dowożenia swojego dziecka do szkoły. Gmina poniekąd               
w takim przypadku oszczędza na opiece, bo kwestia środka transportu to jeden wydatek,                       
a opieka nad dzieckiem w czasie transportu musi być również gwarantowana ze strony gminy. 
Opieka musi być sprawowana przez osoby, które mają kwalifikacje pedagogiczne. Umowy 
takie są zawierane, ale są to przypadki jednostkowe w granicach pięciu, sześciu umów w cią-
gu roku.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 12) podjęła 

Uchwałę nr 545/2017 
w sprawie zmiany uchwały nr 292/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 
2016r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Radomiu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu zadania własnego 
Gminy Miasta Radomia w zakresie transportu osób niepełnosprawnych.  
 
 
Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Radny Marek Szary – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu przedsta-
wił sprawy, którymi zajmowała się Komisja Rewizyjna: 
 
- skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Nowe Planty” na działalność Prezydenta Miasta Ra-
domia   z dnia 10 i 16 maja 2017r.,   
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Radny Marek Szary poinformował, że chodzi tu o wybudowanie miejsc zabaw dla dzieci w Par-
ku Plany. Komisja postanowiła uznać skargę za bezzasadną.  Komisja stwierdziła, że podno-
szone zarzuty o szkodliwości nawierzchni nie znalazły potwierdzenia. Prezydent uzyskał 
wszystkie wymagane zgody. Tak naprawdę skarga nie miała sensu dalszego rozpatrywania, 
bo zostało to już zbudowane. Radni wskazali, że w przypadku rewitalizacji innych terenów 
należy kompleksowo podchodzić do takiej rewitalizacji. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 13) podjęła 

Uchwałę nr 546/2017 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie Wspólnotę Mieszkaniową „Nowe Planty” oraz Wojewo-
dę Mazowieckiego.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
-  skarga Pana Ireneusza Karcza na działalność Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
26.04.2016r. na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.  
Skarżący zwrócił się do MZL w Radomiu z wnioskiem o wstąpienie po zmarłym głównym na-
jemcy w stosunek umowy najmu lokalu mieszkalnego. Zostało mu to odmówione dlatego, że 
ustawa wyraźnie wskazuje kto może wstąpić. Skarżący nie zamieszkiwał w tym lokalu.                       
W związku z tym Komisja uznała, że MZL prawidłowo postąpił i skarga jest bezzasadna.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 14) podjęła 

Uchwałę nr 547/2017 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie pana Ireneusza Karcza.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił wniosek o treści : „Wnioskuję do Ko-
misji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w spółce MOSiR umowy sponsorskiej za-
wartej przez MOSiR na świadczenie usług reklamowych na obiektach kortów teniso-
wych na Borkach”.  
Przewodniczący poinformował, że przed sesją otrzymał kopię takiej umowy. Wiele rzeczy                 
w tej umowie przewodniczącego zastanawia i dziwi. Na pewno wszystko jest w porządku, ale 
dmuchając na zimne prosi, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła tę sprawę.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poprosił o przybliżenie przez przewodniczącego tego 
tematu, co się przewodniczącemu nie podoba, jakie konkretne zapisy.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik uważa, że tę kwestię wyjaśni Komisja Rewizyjna, która jest do 
tego powołana. Przewodniczący ma swoją opinię, ale może Komisja Rewizyjna będzie miała 
inne zdanie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka jest za tym, aby kontrolować, jeżeli są 
wątpliwości i zgłosić taki wniosek, ale jednak ma wątpliwości. Na prezydium nie było o tym 
mowy, a nagle okazuje się, że przewodniczący może sobie wprowadzić rozpatrzenie wniosku 
radnego Wójcika. Wiceprzewodniczący jest zaskoczony tą umową i jej treścią. Zapytał, co 
przewodniczący by chciał konkretnie sprawdzić?  
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Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że to w Komisji Rewizyjnej są specjaliści, którzy 
stwierdzą, czy wszystko w tej umowie jest w porządku. Przewodniczący jest przekonany, że 
jest w porządku, ale ponieważ mieszkańcy interweniowali i w dniu dzisiejszym wchodząc do 
biura otrzymał umowę od anonimowego mieszkańca, to pyta pana prezydenta.  
 
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Dariusza Wójcika głosowało 23 radnych,               
0 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 15. Wniosek został 
przyjęty i skierowany do Komisji Rewizyjnej. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski wnioskuje o sprawdzenie, czy Komisja Rewizyjna 
zgodnie z polskim prawem może zajmować się spółkami komunalnymi.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w ramach dostępu do informacji publicznej 
pan prezes MOSiR mówił, że udzielił odpowiedzi portalowi i przesłał tę umowę.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś  odczytała zapis regulaminu Komisji do czego jest powoła-
na Komisja.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jeżeli prezydent uzna, że nie można, to nie wpu-
ści Komisji Rewizyjnej.  
 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że ostatnie posiedzenie Zarządu 
Związku Miast Polskich odbyło się w Skierniewicach 15 września. Dalej procedowali kwestie 
projektu zmiany nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Urząd Miejski w Rado-
miu Wydział Zarządzania Nieruchomościami przygotował bardzo szeroką zmianę tej ustawy. 
Nie została ona zaakceptowana przez obecny rząd w związku tym dalej procedują te kwestie. 
W międzyczasie pojawiła się nowela, która bardzo mocno godzi w umowy, które już miasto 
zawarło. Mowa o umowach z dzierżawcami wieloletnimi, którzy na gruntach miasta prowadzą 
swoje inwestycje. W związku z tym przygotowali projekt noweli do tej noweli, aby kwestie te 
były transparentne dla wszystkich. Były również opiniowane projekty ustaw: o zmianie usta-
wy o cudzoziemcach, o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Opinio-
wane były również projekty rozporządzeń ministerstwa infrastruktury i budownictwa oraz 
ministerstwa edukacji narodowej.  
 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
1) stanowisko Prezydenta Miasta Radomia w sprawie skargi Pani Karoliny Mitak na 
uchwałę Rady Miejskiej. 
Treść stanowiska została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że pani Karolina Mitak złożyła skargę na 
uchwałę dotyczącą Strefy Płatnego Parkowania. Zarzuciła niewłaściwe oznakowanie miejsc 
przeznaczonych do parkowania oraz zwróciła uwagę na to, że nie może być zapisu w uchwale, 
że opłaty obowiązują w całej Strefie Płatnego Parkowania. Razem z panem prezydentem 
przygotowali odpowiedź na skargę. Ta odpowiedź wraz ze skargą została złożona do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w odpowiednim 30-dniowym terminie i teraz oczekują na 
wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem, który rozstrzygnie, czy skarga jest zasadna, czy 
nie. Podkreśliła, że te zagadnienia były już przedmiotem rozpatrzenia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z siedzibą w Radomiu. W podobnych kwestiach sąd rozstrzygnął, że ta 
uchwała jest ważna. Myśli, że tu będzie podobne rozstrzygnięcie.  
 



15 

 

2) Informacja o oświadczeniach majątkowych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu  dokonał analizy 115 oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich 
złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach majątkowych  4 osób stwierdzono 
braki formalne i nieprawidłowości. Natomiast w pozostałych oświadczeniach nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji. 
 
3) pismo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  w sprawie wsparcia finanso-
wego działalności Zgromadzenia.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść pisma.  
 
Radny Dariusz Chłopicki zapytał, czy w piśmie podany jest numer konta, gdzie można udzielać 
wsparcia?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jest.  
 
Radny Dariusz Chłopicki zaproponował, aby przemyśleć, czy nie ma możliwości zainstalowania 
drugiej kamery. Radnych widać, ale będą goście i tych osób już nie będzie widać.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że są to najtańsze kamery i nie da się zainsta-
lować kamer obrotowych. Jest wykupiona transmisja w Telewizji DAMI i to jest środek komu-
nikacji.   
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na tere-
nie Radomia jest od przed wojny. Znane było z tego, że do niedawna siostry piekły chleb naj-
lepszy w Radomiu, a w tej chwili opiekują się około dziewięćdziesięcioma dziećmi z ubogich 
rodzin i spełniają bardzo pożyteczną rolę. Poprosił prezydenta, aby się zajął tą sprawą w ra-
mach MOPS-u i dał im jakieś wsparcie finansowe czy prawne.  
 
4) Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna planowana jest 
na dzień 30 października. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 12.10.  
  
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


