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

odbytej w dniu 30 października 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.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (18 za) – 
głosowanie imienne nr 1.   
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały na 
druku nr 469 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta 
Pionki w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.   
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad (pkt 8.7.). 
  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że o godz. 10 przybędzie do-
wódca jednostki na Sadkowie, który będzie chciał zabrać głos.   
 
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z LV. 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 nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok szkolny  
    2016/2017. 
7. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca skutków wprowadzenia reformy oświaty w Rado- 
     miu. 
8. 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: 487, 488, 
    2) podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki  
         odpadami komunalnymi – druk nr 468, 
    3) zmiany uchwały nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzą- 
         cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia – druk nr 472, 
    4) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego  
         MOSiR – druk nr 474, 
    5) zmiany uchwały nr 450/2017 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia  
         w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane  
         przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk nr 475, 
    6) ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
         im. dr Tytusa Chałubińskiego – druk nr 486, 
    7) wycofany przez wnioskodawcę, 
    8) zmiany Uchwały Nr 475/2017 w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej  
         - druk nr 471, 
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    9) zmiany uchwały nr 428/2017 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum  
         Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz  
         wskazania CUWDPS jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego  
         – druk nr 470, 
  10) stwierdzenia przekształcenia szkół – druki nr: 476 – 485, 
  11) nadania nazwy ulicy w m. Radomiu – druk nr 473. 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
    1) informacja o oświadczeniach majątkowych, 
    2) wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Komisji Stypendialnej do oceny  
        wniosków o stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z LV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

 
Protokół z LV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 25 września 
2017r. został przyjęty jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 2).  
 
 
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 LV. (55.) sesji radni złożyli 
2 interpelacje.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Dariusz Wójcik – 2 szt.  
- radny Robert Fiszer – 1 szt.  
- radny Adam Bocheński – 1 szt. 
- radny Andrzej Łuczycki – 1 szt.  
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej żaden radny nie złożył wniosku o od-
czytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją.  
W dniu dzisiejszym interpelacje złożyły następujące osoby: 
1. Radny Robert Fiszer – w sprawie projektów unijnych, 
2. Radny Ryszard Fałek – w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Narutowicza podczas  

   imprez masowych, 
- równości podmiotów gospodarczych w świetle wprowadzania na rynek starych  
   autobusów przez MPK w Radomiu, 
- przekazania przez Gminę Radom Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki  
   Żywnościowej Ministerstwu Rolnictwa, 
- poprawy stanu ul. Klonowica.  

Złożone interpelacje zostały przekazane do prezydenta miasta Radomia.  
Dokładna treść złożonych przez radnych interpelacji została dołączona do materiałów z sesji.   
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Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Ryszard Fałek – poprawa stanu nawierzchni ul. Klonowica. Apeluje o wyrównanie                   
i utwardzenie tej ulicy – interpelacja na piśmie  
- harmonogram przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej Mini-
sterstwu Rolnictwa – radny prosi o podanie przyczyny nie zrealizowania tego. Podkreślił, że 
aby była szansa przekazania tej szkoły w 2018r., trzeba podjąć uchwałę do końca listopada 
tego roku Prosi o przedstawienie harmonogramu działań zmierzających do zawarcia porozu-
mienia – interpelacja na piśmie.  
- tabor samochodowy w MPK – radny zwrócił uwagę na to, że podmioty zewnętrzne muszą 
oferować w przetargu nowy tabor, natomiast MPK wprowadza stare autobusy. Radny zapytał, 
w czyim interesie jest to, aby wprowadzać stary tabor? Podmioty zewnętrzne startują w tym 
samym przetargu i muszą zabezpieczyć nowy tabor. Tabor stary jest kilkakrotnie tańszy,                      
a cena wozokilometra decyduje    o rozstrzygnięciu przetargu. W związku z tym radny zapytał, 
gdzie jest równość podmiotów? Na czyją rzecz jest to działanie? – interpelacja na piśmie.  
- organizacja ruchu na ul. Narutowicza w trakcie imprez masowych – nie może być tak, że                  
w trakcie imprez masowych organizowanych na MOSiR-ze raz policja umożliwia parkowanie 
na pasie ruchu, a na innej imprezie uniemożliwia. Spokojnie można wyłączyć dwa pasy ze-
wnętrzne na ul. Narutowicza. Nie może być tak, że na jednej imprezie można parkować na 
ulicy, a na drugiej nie. – interpelacja na piśmie.  
 
2. Radny Dariusz Chłopicki – konsultacje społeczne dotyczące terenu i chodników przy ul. So-
wińskiego, Miłej, Jasińskiego, a także Beliny Prażmowskiego i Traugutta – prosi o wpisanie do 
budżetu na przyszły rok konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania tych tere-
nów.  
 
3. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – rewitalizacja Parku Obozisko – kiedy będzie 
rewitalizacja tego parku?  
 
4. Radny Dawid Ruszczyk – organizacja ruchu na ul Planty od ul. Sedlaka do Chałubińskiego –  
w tym rejonie samochody nagminnie zatrzymują się na ulicy, co utrudnia ruch innym kierow-
com. Radny prosi o rozwiązanie tego problemu.  
- parking przy ul. Wicherka – radny proponuje stworzenie parkingu przy tej ulicy.  
- ul. Krakowska od ul. Kanałowej do ul. Limanowskiego – po jednej stronie jest zakaz postoju              
i zatrzymywania się. Czy może się tam pojawić tabliczka, że nie dotyczy mieszkańców?  
- remont chodnika na ul. Chałubińskiego od Narutowicza w stronę parku – często w tym rejonie 
odbywają się imprezy sportowe. Chodnik jest w dramatycznym stanie. Czy jest możliwość 
wpisania tego remontu w budżecie na przyszły rok?  
Radny prosi o odpowiedź na piśmie.  
 
5. Radny Marek Szary – wycena strat powstałych w wyniku okupacji – na poprzedniej sesji 
zwrócili się do pana prezydenta z prośbą o wycenę strat jakie miasto Radom poniosło w wyni-
ku okupacji. Radny odczytał otrzymaną odpowiedź w tej sprawie. Jeżeli prezydent uważa, że 
nie jest kompetentny jako organ, to radny prosi, aby zwrócił się do Ośrodka Badań nad Totali-
taryzmami. To prezydent odpowiada za majątek miasta i jest właściwym organem do zwróce-
nia się o to. Prosi prezydenta, aby nie stosował spychotechniki, tylko zwrócił się o to.  
- zaproszenie do kwesty – radny w imieniu Komitetu Ratowania Zabytkowego Cmentarza 
Rzymsko – Katolickiego zaprosił radnych na kwestę w dniu 1 i 2 listopada w godz. 9 – 16. Pod-
kreślił, że mile widziani są wszyscy radni.  
 
6. Radny Mirosław Rejczak – utylizacja odpadów komunalnych – czy już została rozliczona in-
westycja w zakresie postania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych? Na ile jeszcze wy-
starczy nasze wysypisko śmieci? Czy są zbierane pieniądze na rekultywację tego wysypiska              
i ile ich potrzeba? Radny poruszył również sprawę przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja 
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procesu mechanicznego i biologicznego w celu poprawy jakości przetwarzania odpadów                  
w przedsiębiorstwie Radkom za 60 mln zł, co rzutuje na rozwój ciepłownictwa w Radomiu. 
Poruszył sprawę dostawy rdf-u dla Radpecu. Radny zadeklarował, że jeżeli nie uzyska infor-
macji, złoży w tej sprawie interpelację.  
 
7. Radny Adam Bocheński – nazewnictwo ulic – dwa miesiące temu zostały przegłosowane 
uchwały, które zmieniły nazwy ulic. Jadąc samochodem można zauważyć, że niektóre nazwy 
są takie, jak były, na przykład mul. Zubrzyckiego. Prosi, aby służby miejskie dokonały lustracji 
na jakim etapie jest wymiana tabliczek i drogowskazów z nazwami ulic.  
 
8. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik – rocznica odzyskania niepodległości – czy 
miasto przygotowuje się do przyszłorocznych uroczystości narodowego święta niepodległo-
ści? Czy został powołany komitet? Prosi o poszerzenie tego komitetu o byłych prezydentów 
miasta i parlamentarzystów Ziemi Radomskiej. 
- ul. Narutowicza – zakończyły się konsultacje dotyczące tej ulicy.  Po co i komu likwidacja po 
jednym pasie? Po co zwężać ulicę, która dobrze funkcjonuje, która jest przejezdna?  Jest to 
jedna z nielicznych ulic, na której nie ma korków.  
- odpowiedź na interpelację dotyczącą zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - przewodni-
czący poprosił o informację, jakie nieruchomości zostały zwrócone i na czyją rzecz? Odczytał 
otrzymaną odpowiedź. Zapytał, kiedy nastąpi weryfikacja?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- utwardzenia ul. Klonowica, 
- przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, 
- organizacji ruchu na ul. Narutowicza w czasie imprez masowych, 
- rewitalizacji Parku Obozisko, 
- na pytania radnego Dawida Ruszczyka odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, 
- zmiany tabliczek z nazewnictwem ulic, 
- wyceny strat w wyniku okupacji, 
- konsultacji w sprawie remontu ul. Narutowicza, 
- zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu uży-
wanych autobusów przez MPK. 
 
 
Ad. 5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę 61 mln zł na dalszą rozbudowę Radkomu. Zapytał, 
skąd w Radomiu jest tyle śmieci komunalnych rocznie? Zwrócił uwagę, że druga linia będzie 
obsługiwać miejscowości znajdujące się koło Warszawy. Uważa, że miasto Radom powinno 
dbać o swoich mieszkańców. Mieszkańcy z innych gmin otrzymują takie same stawki, a nic nie 
wkładają w inwestycje. Zapytał prezydenta, na jakich przepisach pracuje, które umożliwiają 
obsługę innych gmin? Radny podkreślił, że cały system rozwoju ciepłownictwa w Radomiu 
oparty jest na węglu. Tam jest również spalanie rdf-u i jeżeli go nie będzie, trzeba będzie go 
sprowadzić. Wiadomo również, że wszelkie elektrociepłownie czy ciepłownie oparte na spala-
niu śmieci są w Polsce zabronione. Takich instalacji nie powinno być w Radomiu.  
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Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za 
rok szkolny 2016/2017. 
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że jest to wykonanie rozporządzenia do 
ustawy o systemie oświaty. Organ wykonawczy gminy co roku sprawozdaje z realizacji zadań 
oświatowych w szkołach i placówkach.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, o ile w Radomiu zmieniła się liczba uczniów i nauczycieli                 
w stosunku do roku ubiegłego?  
 
Radny Leszek Pożyczka poruszył sprawę etatów wsparcia. Zapytał, czy ilość tych etatów jest 
wystarczająca? Poruszył również sprawę zdawalności egzaminów zawodowych. Są szkoły 
zawodowe, gdzie ta zdawalność jest bardzo niska. Czy prezydent uważa, że należy podjąć 
jakieś działania wobec dyrektorów, czy wobec szkoły, aby zdawalność była bardziej skutecz-
na? Radny zwrócił również uwagę na wydatki na inwestycje. Wydatki te zmniejszają się. Za-
pytał, z czego to wynika?  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił informacji na temat etatów wsparcia oraz zdawal-
ności egzaminów zawodowych. Jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje, to nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że maleją. Wiceprezydent ustosunkował się do sprawy skutków wprowadze-
nia zmian w systemie oświaty wynikających ze zmiany prawa oświatowego. Skorygował 
stwierdzenie, że reforma została wprowadzona, ona jest wprowadzana. Reformowanie gim-
nazjów,  przekształcanie szkół zawodowych, zmiany podstawy programowej to kilka następ-
nych lat praktycznie do 2022r. Zmiany te muszą być monitorowane i muszą być dostosowy-
wane do tego kolejne decyzje sprawiające, że jakość nauczania w szkołach i placówkach nie 
może być niższa. Drugie uwarunkowanie dotyczy tempa wprowadzanych zmian i dostosowa-
nia decyzji organu wykonawczego.  
 
 
- wystąpienie dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w sprawie  skargi radnego An-
drzeja Sobieraja dot. organizacji i przebiegu uroczystości z okazji Święta Wojska Pol-
skiego  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wpłynęło pismo od dowódcy 
jednostki wojskowej Radom – Sadków z prośbą o zabranie głosu.  
 
Płk Jan Skowroń przedstawił prezentację dotyczącą organizacji i przebiegu uroczystości z oka-
zji Święta Wojska Polskiego. Omówił zarzuty przedstawione w skardze przez radnego Andrze-
ja Sobieraja: zorganizowanie „kameralnych” uroczystości rocznicowych Święta Wojska Pol-
skiego w dniu 11 sierpnia br. z aktywnym udziałem polityków Platformy Obywatelskiej                  
i organizacji postkomunistycznych; brak wojskowej asysty honorowej przed płytą Grobu Nie-
znanego Żołnierza w dniu 15 sierpnia br.;  upolitycznienie uroczystości; lekceważenie społe-
czeństwa podczas Narodowych Świąt Patriotycznych; niewypełnienie ustawy z dnia 30 lipca 
1992 roku. Wyjaśnił zaistniałe fakty w tym, kto uczestniczył w odprawie garnizonowej w dniu 
9 lutego 2017r. oraz jej główne tematy. Przedstawił w jakich uroczystościach w latach 2016  
i 2017 brała udział wojskowa asysta honorowa.  Omówił również program uroczystości z oka-
zji Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Radom w dniu 11 sierpnia 2017r. Z całą stanowczo-
ścią stwierdził że 42. Baza Lotnictwa Szkolnego wypełniła zapisy ustawy z dnia 30 lipca 
1992r., ponieważ tegoroczne  obchody Święta Wojska Polskiego  zorganizowane były w for-
mie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, więc zgodnie z zapisami ustawy. Nie-
prawdziwe jest stwierdzenie, że obchody święta miały charakter kameralny z udziałem tylko  
polityków Platformy Obywatelskiej i organizacji postkomunistycznych, ponieważ na powyż-
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sze uroczystości zostały zaproszone władze parlamentarne samorządowe Ziemi Radomskiej     
i z wszystkich partii politycznych, wszystkie środowiska patriotyczne i organizacje proobron-
ne, społeczeństwo Radomia. Stwierdził, że żadna organizacja pozarządowa, partner społeczny, 
a także władze samorządowe nie zwróciły się z wnioskiem, prośbą lub nawet sugestią do Do-
wódcy Garnizonu o zorganizowanie tych uroczystości w innym miejscu i terminie. Pułkownik 
Jan Skowroń ustosunkował się również do wystąpienia wiceprezydenta miasta Konrada 
Frysztaka: „w tym roku również MY byliśmy zaskoczeni tym, że obchody zostały przełożone 
na piątek” i że odbyły się tylko w hangarze. Uroczystości odbyły się nie tylko w hangarze, a na 
terenie całej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Miały bardzo szeroki zasięg i odbiór społeczny. 
Uczestniczyli w nim żołnierze i pracownicy cywilni Bazy jak również społeczeństwo Radomia. 
Zrealizowane były zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Połączone były z promocją służby 
wojskowej i wojska wśród społeczności lokalnej a szczególnie wśród młodzieży. Szczegółowo 
omówił zasady organizacji uroczystości z udziałem wojska. Podkreślił, że z przyczyn niezależ-
nych od dowództwa i żołnierzy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego obchody Święta Wojska Pol-
skiego nie były możliwe do zrealizowania w dniu 15.08.2017r., ale jako żołnierze  dołożyli 
wszelkich starań i wiele pracy aby święto to zrealizować na najwyższym możliwym poziomie 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym w dniu 11.08.2017r. Mimo to Radny Pan Andrzej Sobie-
raj w swojej skardze do Ministra Obrony Narodowej żąda satysfakcjonujących przeprosin. 
Ocenie radnych pozostawia kto kogo powinien przeprosić.  
 
Radny Andrzej Sobieraj stwierdził, że tłumaczenia przedstawione przez pułkownika komplet-
nie go nie zadowalają. To obowiązkiem pana pułkownika jest ułożyć sobie obowiązki tak, żeby 
dzień Święta Wojska Polskiego był uczczony tak, jak na to faktycznie zasługuje. To, co się 
działo w tym dniu przekroczyło wszelkie pojęcie. Radny uczestniczył w obchodach na lotnisku. 
Było tam kilku radnych  z różnych opcji politycznych. Uważa, że skarga była słuszna. Obowiąz-
kiem było ratowanie święta 15 sierpnia. Gdyby nie obecność pana prezydenta Semika i jego 
wystąpienie, to ta uroczystość byłaby plamą. Radny przypomniał historię Pomnika Legionisty. 
Podkreślił, że to obowiązkiem pułkownika jest przygotowanie ludzi w ten sposób, aby odpo-
wiednia ilość pojechała do Warszawy na jedną uroczystość i odpowiednia ilość pozostała                  
w Radomiu, gdyż święta narodowe obchodzone są przez mieszkańców naszego miasta i ocze-
kują, aby uroczystości miały swoją godność i dawały poczucie, że żyją w wolnym i niepodle-
głym kraju.  
 
Radny Marek Szary poinformował, że wraz z radnym Adamem Bocheńskim uczestniczyli                   
w uroczystościach i uważają, że Święto Wojska Polskiego obchodzone było w sposób należy-
ty, uroczysty i nie mają żadnych zastrzeżeń do tego. Radny podziękował za wyjaśnienie, dla-
czego 15. nie było wojska. Już w lutym prezydent wiedział, że 15-go nie będzie wojska i mia-
sto powinno wystawić wartę honorową Straży Miejskiej i wtedy nie byłoby takiego dysonan-
su. Radny podkreślił, że uroczystości były zrobione z pompą i należytą starannością.  
 
Radny Mirosław Rejczak podpisuje się pod tym, co powiedział szef klubu Prawo i Sprawiedli-
wość w całej rozciągłości. Podziękował pułkownikowi za dobrą organizację Air Show w Rado-
miu. Było to najwspanialsze spotkanie w całej historii tego wydarzenia. Radny docenia ogrom 
wysiłku ministra obrony narodowej pana Macierewicza w zakresie tworzenia wojsk terytorial-
nych.  
 
Radny Adam Bocheński podkreślił, że wojsko przeszło bardzo dużą transformację. W ostatnich 
kilku latach stało się prawdziwą ostoją polskości i patriotyzmu. Bierze udział w wielu wspania-
łych uroczystościach. Przywraca również godność państwu polskiemu. Przykra sprawa, że 
taka sytuacja miała miejsce i ma nadzieję, że już nigdy się to nie stanie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stanął w obronie pana radnego Andrzeja Sobie-
raja. Jego wystąpienie było po udzieleniu odpowiedzi przez pana wiceprezydenta Konrada 
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Frysztaka, który powiedział, że to on musiał ratować honor uroczystości. Wiceprezydent 
wprowadził radnych w błąd dlatego, że przedstawiciel prezydenta – dyrektor Równy ustalił, że 
uroczystości będą obchodzone w jednostce. To wszystko było ustalone i gdyby nie wystąpie-
nie wiceprezydenta, to radny Andrzej Sobieraj by nie wysłał pisma do dowódcy, bo to wice-
prezydent zwalił odpowiedzialność na wojsko, że nie zorganizowało uroczystości. To wicepre-
zydent Konrad Frysztak powinien przeprosić radnych i wojsko.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że należy pamiętać, że po raz pierwszy obchody 
Święta Wojska Polskiego zostały przeniesione z 15. sierpnia na 11. sierpnia. Zostały przenie-
sione z dnia wolnego od pracy, z placu przed kościołem garnizonowym, z deptaka, kiedy tysią-
ce radomian miało bardzo łatwy dostęp do tego, aby w tych obchodach móc uczestniczyć. 
Uroczystości zostały przeniesiona na piątek, na dzień, gdy normalni ludzie chodzą do pracy, 
dzieci do szkoły. Zostały przeniesione do hangaru na lotnisku. Radna zapytała, gdzie pan puł-
kownik był 15. sierpnia?  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że w okresie sierpniowym zastępował pre-
zydenta Witkowskiego, który był na urlopie. Podkreślił, że Dzień Wojska Polskiego ustanowio-
ny przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest 15. sierpnia. Obchody centralne i lokalne nie mu-
szą ze sobą się kłócić. Zapewnił, że taka sytuacja miała miejsce raz i już więcej nie będzie mia-
ła. Obchody te będą 15. sierpnia. Uczestniczący w rozmowach z ramienia miasta pan dyrektor 
Równy, który nie ma dużego doświadczenia urzędniczego wykazał się pewnego rodzaju 
otwartością zaufania, że nie można inaczej. Cieszy się, że to, co mogli zrobić na Święto Wojska 
Polskiego, jako organ wykonawczy Gminy Miasta Radomia, zrobili. W ten sposób uratowali od 
jeszcze większego zniesławienia obchody tego święta w opinii mieszkańców Radomia i nie 
tylko.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak stwierdził, że jeżeli któraś z jego wypowiedzi kogoś 
uraziła, to przeprasza, ale warto jednoznacznie podkreślić, że 15 sierpnia to Dzień Wojska Pol-
skiego i tego dnia asysta przed kościołem garnizonowym nie może być czyniona przez innych 
mundurowych. Tego dnia starali się ratować sytuację i być może jego późniejsza wypowiedź 
mogła kogoś urazić i jeśli tak się stało, to serdecznie przeprasza, ale wierzy, że radomianie 
szybko o tej sytuacji zapomną i nie pozwolą na powtórzenie tego.  
 
Pułkownik Jan Skowroń poinformował, że minister zdecydował o centralnych obchodach Świę-
ta Wojska Polskiego w Warszawie. Stąd też wszystkie sztandary z jednostek wojskowych 
uczestniczyły w obchodach centralnych. Jak miał zabezpieczyć obchody zgodnie z ceremonia-
łem nie mając sztandaru? Ponadto jeżeli miasto chciało, aby w obchodach było wojsko, to po-
winno wystąpić z wnioskiem o asystę i wtedy wojsko by było. Poinformował, że 15. sierpnia 
uczestniczył w obchodach w swojej miejscowości rodzinnej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 4 minuty przerwy do godz. 11.00.  
 
 
Ad. 7. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca skutków wprowadzenia reformy 
oświaty w Radomiu. 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że punkt ten został wprowadzony do porządku 
obrad na wniosek Prezydenta Miasta.  
Radni pocztą elektroniczną otrzymali spis treści do prezentacji dot.  stanu oświaty w Radomiu 
po wprowadzeniu reformy edukacji. 
Przedstawiona prezentacja została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska przedstawiła prezentację dotyczącą stanu oświa-
ty w Radomiu po wprowadzeniu reformy. Szczegółowo omówiła: 
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- liczbę uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 w poszczególnych 
typach szkół, 
- stan liczebny nowo powstałych szkół, 
- sytuację w radomskich przedszkolach, 
- ruch kadrowy w radomskich placówkach oświatowych, 
- struktura wydatków na oświatę,  
- ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych, a podwójne  roczniki uczniów w 2019r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, ilu nauczycieli straciło pracę? Ile eta-
tów nauczycieli było w poprzednim roku, a ile jest w tym roku? Ilu uczniów było w poprzednim 
roku, a ilu jest teraz? Przewodniczący poruszył sprawę oddziałów przedszkolnych. Stwierdził, 
że Publiczne Gimnazjum Nr 10 nie utworzyło żadnej klasy pierwszej, czwartej, ani siódmej                  
i dostało szansę utworzenia oddziałów przedszkolnych i szkoła ma szansę istnieć, natomiast 
Publiczne Gimnazjum Nr 8 takiej szansy nie dostało. W ocenie przewodniczącego jest to nie-
równe traktowanie placówek oświatowych w mieście.  
 
Radny Leszek Pożyczka podkreślił, że rozpoczęcie tego roku szkolnego, to podsumowanie 
tego, jak została utworzona sieć. Czy została utworzona w sposób optymalny czy nie. Jednym 
z celów tworzenia właściwej sieci szkół jest to, żeby rozkład uczniów w poszczególnych szko-
łach był w miarę równomierny. Są szkoły po gimnazjach, które nie otworzyły żadnych oddzia-
łów pierwszych, czwartych i siódmych i są takie, które utworzyły pojedyncze z niewielką ilo-
ścią uczniów. Rodzi się pytanie, czy wszystko zrobił urząd w takim kierunku, żeby dzieci klas 
pierwszych, czwartych i siódmych poszły do nowych obwodów szkół, bo w ten sposób odciąża 
się szkoły oblegane? Czy urząd zrobił wszystko, aby zachęcić rodziców do posyłania pierwszo-
klasistów, czwartoklasistów do nowych szkół? Jak widać sami dyrektorzy nie bardzo sobie                  
z tym poradzili, bo jak widać dzieci nie przyszły do tych szkół. Czy nie warto zadziałać w kolej-
nym roku szkolnym, żeby zachęcić rodziców do posyłania dzieci do nowych szkół, a wręcz 
przymusić? W ten sposób sieć będzie optymalna, nie będzie szkół przeciążonych. Czy miasto 
włączy się w to, żeby optymalizować rozkład uczniów w szkołach?  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że urząd nie chciał wchodzić w jakikolwiek konflikt. Wydaje 
się, że w przyszłym roku będzie to trudniejsze.  Radny poruszył sprawę 61% uczniów szkół 
zawodowych. Podkreślił, że jest to bardzo optymistyczny wynik i dobry kierunek. Szkolnictwo 
zawodowe jest mądrym i praktycznym rozwiązaniem.  Zapytał, jak będzie wyglądało finanso-
wanie szkół zawodowych? Ile będzie dawało ministerstwo, a ile samorząd? Radny poruszył 
również sprawę nauczania indywidualnego. Jest to kosztowne nauczanie, a samorząd ponosi 
w tym znaczny udział.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jaka była ilość uczniów w 2016/2017, a jaka w 2017/2018 
w szkołach publicznych i niepublicznych? Ile dopłaci gmina do edukacji w latach 2016/2017                
i szacunkowo w 2017/2018? Jaka była ilość nauczycieli w Radomiu w 2016/2017, a jaka jest 
w 2017/2018? Dlaczego w niektórych radomskich szkołach podstawowych w klasach czwar-
tych dopuszczono do powstania 30-osobowych klas?  
 
Dyrektor Anna Ostrowska poinformowała, że na zadane pytania udzieli odpowiedzi na piśmie.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że szkoły podstawowe, które powstają z gimna-
zjów mają nierówny start w stosunku do pozostałych. Natomiast w ustawie jest wyraźnie 
zapisane, że na pisemny wniosek rodziców można dziecko umieścić w innej szkole i jest to 
wyłącznie decyzja rodziców. Dyrektorzy gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe 
byli bardzo aktywni, aby tych uczniów pozyskać, ale decyzja należy do rodzica i jako rodzic 
wiceprezydent jest zwolennikiem takiego rozwiązania.   
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ten punkt zostanie wprowadzony na kolejną 
sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 487, 488. 
 
- druk nr 487.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną 
oraz Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.  
 
Radny Marek Szary przypomniał, że prezydent podpisał list intencyjny w sprawie współpro-
dukcji filmu „Klecha”. W tym liście zobowiązał się, że 500 tys. zł Radom przeznaczy na ten film 
w 2017r. i 400 tys. w 2018r. Patrząc na zmiany w budżecie nigdzie nie ma zmiany żeby moż-
na wesprzeć ten film. Czy to zobowiązanie zostało wypowiedziane przez prezydenta czy bę-
dzie później?  
 
Radny Robert Fiszer poprosił, aby na jego pytania odpowiedzi udzielono w formie pisemnej.  
Stwierdził, że w zmianie harmonogramu jest zapisana kwota 16.300.000 zł i jest to zwięk-
szenie zadłużenia na różnego rodzaju kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych. Pro-
si o rozpisanie na jakie kredyty, na jakie pożyczki i emisje papierów wartościowych będzie 
wydana ta kwota. W aktualizacji danych jest zapisane, że wzrosły wydatki bieżące o kwotę 
32.709.172 zł. Prosi o odpowiedź na piśmie jakie to konkretne wydatki bieżące wzrosły o tę 
kwotę. Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 12.862.316 zł. Jakie wydatki majątkowe zmalały? 
Skrzyżowanie ulicy Szarych Szeregów – przewidziana jest kwota 2.200.000 zł na remont tego 
skrzyżowania. Czy nie jest to za mała kwota? Kto robił projekt i wyliczenia i kto zatwierdzał 
projekt organizacji ruchu? Radny prosi o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej harmonogramu 
e-usług dla mieszkańców Radomia, harmonogramu budowy zatok do ważenia pojazdów, har-
monogramu przebudowy wiaduktu na ul. Żeromskiego nad torami oraz harmonogramu prac 
rewitalizacji nieruchomości Rwańska 2, 4, Rynek 14, 15.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka zgłosił autopoprawkę dotyczącą skrzyżowania ulic 
Wernera - Szarych Szeregów. O 100 tys. zł należy zwiększyć kwotę na przyszły rok w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na to zadanie, czyli do kwoty 2 mln zł. Przenieść to z zdania – 
budowa bulwarów, na którym to zadaniu w tej chwili jest 700 tys., a po przeniesieniu będzie 
600 tys. Związane jest to z otwarciem postępowania i brakiem 82tys. na rozstrzygnięcie tego 
zadania. Przesunięcie umożliwi otwarcie i rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku i rozpoczęcie 
prac. Zadeklarował, że harmonogramy wymienionych projektów również postarają się dostar-
czyć na piśmie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 3) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 548/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2017 – 2037. 
 
- druk nr 488. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną, 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części doty-
czącej zdrowia i pomocy społecznej oraz Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną                    
w części dotyczącej oświaty.  
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Radny Mirosław Rejczak zwrócił uwagę, że w dziale 756 jest zwiększenie planu dochodów               
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                    
340 tys. zł. W dziale 851 jest zwiększenie planu wydatków w kwocie 340 tys. zł w zadaniach 
własnych gminy. Suma ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację pro-
gramu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Nasuwają się tu wątpliwości co 
do polityki jaką miasto prowadzi w zakresie otwierania i wspomagania sklepów sprzedających 
alkohol. Trzyletnia polityka rządów Platformy Obywatelskiej w Radomiu i pana prezydenta 
doprowadziła do tego w Radomiu i innych miastach Polski, że rośnie alkoholizm. Radny zapy-
tał, czy prezydent zechce ograniczyć ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych?  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że jeżeli chodzi o koszty reformy oświaty, to większość 
spada na samorządy. Wydajemy kolejne około 10 mln zł na dofinansowanie oświaty. Oświata 
bez samorządu by nie mogła funkcjonować. To samorządy niestety biorą na siebie w dużej 
części ciężar wszystkich zmian i utrzymania oświaty. Oszczędności przy budowie zaplecza 
sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej – czy wynika to z oszczędności w realizacji 
zadania, czy część robót jest przesunięto na rok przyszły? Rozwój zieleni na Obozisku i na 
Michałowie – z czego wynika zmniejszenie wydatków? Czy będzie to miało wpływ na termin 
oddania tych zadań do eksploatacji, czy z oszczędności w realizacji? Rewitalizacja ratusza                   
i rewitalizacja kamienicy Rwańska 2 – Rynek 15 – zdejmuje się dość duże środki w wysokości 
10,5 mln zł. Czy to będzie miało wpływ na terminy realizacji tych zadań? Czy to wynika                 
z uzgodnionych harmonogramów?  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, że na stronie 23 i 31 znajdują się stare nazwy ulic. Prosi               
o zmianę tego.  
 
Radny Robert Fiszer – strona 39 poz. 17 – zwiększenie planu wydatków w dziale 600 w kwo-
cie 4.333.000 zł  potrzeby MZDiK – prosi o wyjaśnienie. Poz. 25 i 26 – zwiększa się środki na 
wynagrodzenia w żłobku Radomirek i ZUK – z czego to wynika? Poz. 27 –  87.000 na oświetle-
nie w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej – niedawno był tam prowadzony remont i czy nie 
można było zrobić tego oświetlenia w ramach tego remontu?  
 
Radny Andrzej Sobieraj – pkt. 30 zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 
3.109.650 zł dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Pkt. 32 przeznacza się kwotę 
645.000 zł na wynagrodzenia w szkołach publicznych. Radny prosi o wyjaśnienie tej różnicy.  
Pkt. 41 rewitalizacja rynku w Radomiu – na czym polega zmiana profilu rynku w Radomiu? Czy 
ma to coś wspólnego z pomnikiem? Pkt. 74 usprawnienie ruchu rowerowego – dlaczego na 
odcinkach dróg, gdzie jest ruch rowerowy wszelkie kanalizacje są na równi z jezdnią, nato-
miast w pozostałych miejscach jedzie się jak po torach?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak – żłobek, parki, kamienica Deskurów – część z tych za-
dań to zmniejszenie kwot wynikających z przetargów. Kamienica Deskurów – firma nie wyda 
wszystkich pieniędzy zabezpieczonych w budżecie. Tak samo żłobek. Jeżeli chodzi o parki, to 
pieniądze są zabezpieczone w WPF. Wszystkie te zadania będą realizowane ze środków, które 
są w WPF. Wszystkie projekty są realizowane i nie ma zagrożenia zakończenia niezgodnie               
z terminem zapisanym w umowie. Stare nazwy ulic –  będzie trzeba zrobić aktualność tych 
zapisów. Dokumentacja ma określoną nazwę zadania i nie można wpisać innej nazwy ulicy. 
Trzeba to sprostować poprzez złożenie konkretnych wniosków.  Przebudowa rynku – jeszcze 
się nie rozpoczęła. Pomnik Legionisty pozostaje w tym samym miejscu. Zakłada się jego od-
nowienie przy okazji remontu płyty rynku. Studzienki – przy nowej infrastrukturze drogowej 
robiona jest regulacja studzienek.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska.  
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Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik – dochody z tytułu tzw. „korkowego” – w tej kadencji nie 
zwiększono ilości możliwych punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Takie zwiększenie 
ostatni raz było w poprzedniej kadencji. Ponadto każdy dodatkowy dochód w budżecie cieszy. 
Właśnie z tych środków jest wpisane 100 tys. zł dla szpitala na zamontowanie urządzenia 
odbierającego powietrze z pomieszczenia przeznaczonego dla osób nietrzeźwych oraz zosta-
nie zakupione 15 łóżek szpitalnych. Wynagrodzenia w żłobku – kwota na wynagrodzenia 
zwiększona jest nie tylko w żłobku, ale również w domach pomocy społecznej. Pod koniec 
zeszłego roku pojawiły się oszczędności i można było dać podwyżki. Podwyżki te nie były za-
bezpieczone w budżecie na ten rok, bo były pod koniec roku ubiegłego. Ze względu na zmianę 
systemu emerytalnego wiele osób, które wcześniej nie zadeklarowały przejścia na emeryturę 
deklaruje to w tym roku.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka – pkt. 17 – chodzi o uzupełnienie środków na usługi 
przewozowe. Było zabezpieczone mniej niż wynika to w tej chwili z rzeczywistego wykona-
nia. Przyczyniło się do tego między innymi Air Show. Oświetlenie i okotarowanie dla sali kon-
certowej – dotyczy to samej sali koncertowej, natomiast remont dotyczył korytarza przed salą. 
Pkt 30 i 32 – wzrost dotyczy dotacji dla szkół niepublicznych oraz zwiększenia środków na 
wynagrodzenia i pochodne w publicznych placówkach.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 4) podjęła 

Uchwałę nr 549/2017 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.  
 
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 468.  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 5) podjęła 

Uchwałę nr 550/2017 
w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 472.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, jaka procedura będzie obowiązywała, gdy zmarła osoba, która 
była najemcą, a osoba, która zamieszkiwała razem nie wstąpiła w prawa najmu lokalu na pod-
stawie przepisów?  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że dobrze by było, aby radni mieli całość zmienianej uchwały. 
Uważa, że ta uchwała ma dwa zagrożenia. Po pierwsze, co stanie się z mieszkaniem, jeżeli 
organizacja pożytku publicznego nie będzie właściwie wykonywać swoich zobowiązań? Po 
drugie, po co mieszkanie osobie, która nie będzie tam zamieszkiwać, a mieszkań i tak jest ma-
ło? Radny poruszył również sprawę procesu resocjalizacji człowieka chorego. Radny uważa, że 
jeżeli człowiek chory ma swój dom, to może się on odbywać w domu. Zapytał, co się stanie                 
z człowiekiem po zakończeniu przysposobienia, jeżeli nie będzie miał swojego mieszkania?  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że niepokoi pkt g – spełnienie kryteriów określonych                
w § 4. Poinformowała, że Kodeks cywilny stanowi, że współmałżonek, dzieci, konkubent, kon-
kubina  z chwilą śmierci głównego najemcy lokalu z automatu podpisuje się z nimi umowy bez 
rozstrzygania jakichkolwiek kryteriów. Natomiast § 4 mówi o wynajęciu lokalu mieszkalnego 
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osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie               
3-ech miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku jest nie niższy niż 125% najniższej 
emerytury i nie przekracza 175% najniższej emerytury. Radna stwierdziła, że progi te nie były 
podwyższane od 2011r. Zapytała, co będzie w sytuacji, gdy wnuczek będzie spełniał wszyst-
kie inne warunki, ale będzie przekraczał kryterium dochodowe? Czy będzie musiał zrezygno-
wać z pracy?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że jeżeli chodzi o lokale, to był to wnio-
sek stowarzyszenia „Do celu”, który był wnioskiem do budżetu obywatelskiego i nie można go 
było dopuścić do głosowania bez stosownej uchwały. Takie mieszkanie będzie wydzielone               
z zasobów gminy i będzie przeznaczone pod mieszkanie treningowe, które ma być pewnego 
rodzaju treningiem dla osób, które mają się usamodzielniać. Założenie jest takie, że ma to słu-
żyć jednej osobie przez określony czas. Takie mieszkania treningowe już w Polsce są i spełnia-
ją swoje założenia. Jeśli chodzi o pkt g, to dziś wygląda to tak, że mimo iż komisja mieszka-
niowa żąda dochodów od wnuczka, to wnuczek nie chce ich przedstawiać i idą do sądu, a sądy 
mówią, że jeżeli ktoś ma otrzymać mieszkanie, to musi spełniać te kryteria. Jest to doprecy-
zowanie i chcą ukrócić metodę, że ktoś się domeldowuje do babci czy dziadka w ostatniej 
chwili  i uzurpuje sobie prawa do tego mieszkania, chociaż nigdy tam nie mieszkał. Zasób 
mieszkań jest ograniczony i chcą je dawać osobom, które naprawdę ich potrzebują, a nie tym, 
które chcą dostać to mieszkanie pomijając zasady. To powoduje, że osoba będzie musiała sta-
nąć na komisję mieszkaniową i będzie musiała dać zaświadczenie o dochodach i spełnić wa-
runki. Wiceprezydent poinformował, że jeżeli chodzi o podwyższenie progów dochodowych, to                    
w tej chwili nie pracują nad taką uchwałą.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 6) podjęła 

Uchwałę nr 551/2017 
zmieniającą uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 listopada 
2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 474.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds. majątku spółek miejskich, która wydała 
opinię pozytywną.  
 
Radny Marek Szary zapytał, o co w tym wszystkim chodzi? Co na tym zyskamy? 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy stadion im. Piłsudskiego przynosi dochody, czy miasto 
dokłada do niego? Czy przewiduje się, że stadion Braci Czachorów przy ul. Struga będzie przy-
nosił dochody? Podkreślił, że otoczenie tego stadionu nie jest przygotowane na jego urucho-
mienie.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy jest konieczność, aby utrzymywać 
kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w takiej wysokości? Czym spowodo-
wana jest taka konieczność?  
 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Justyna Wdowiak poinformowała, że uchwała ma na 
celu wyrównanie straty spółki MOSiR. Jest to strata narastająca za 2014, 2015 i 2016 rok. Na 
takie obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego pozwala kodeks spółek handlowych. 
Jest to uproszczona procedura wyrównania straty. Wyjaśniła dokładnie na czym polega ta pro-
cedura. Poinformowała, że strata narastająca na koniec grudnia 2016r. to około 15 mln zł.  
Kapitał zakładowy powstał przy tworzeniu spółki w 2013r. Około 80 mln zł stanowi infra-
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struktura, która była przekazana dla spółki MOSiR. Kapitał jest tak wysoki, bo się nagromadził 
latami. Nie ma podstawy do większego obniżenia kapitału tej spółki. Obniża się o tyle, na ile 
są zabezpieczone środki w budżecie.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad   
i zaprosić prezesa spółki MOSiR, aby udzielił odpowiedzi, bo są pytania o samochody Lexus, 
paliwo, ryczałty i inne rzeczy. Jeżeli ma być pokrywana strata spółki, to chcą wiedzieć na co są 
wydawane pieniądze.  
 
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 10 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 7) podjęła 

Uchwałę nr 552/20107 
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Radomiu.  
 
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 475.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do godz. 12.45. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie imienne nr 8) podjęła 

Uchwałę nr 553/2017 
w sprawie zmiany uchwały Nr 450/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 
2017r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków.  
 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 486.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie imienne nr 9) podjęła 

Uchwałę nr 554/2017 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. dr Tytusa Chałubińskiego.  
 
 
Ad. 8.7. - wycofany przez wnioskodawcę, 
 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 471.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (17 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła 
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Uchwałę nr 555/2017 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwiet-
nia 2017r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu.  
 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 470.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 11) podjęła 

Uchwałę nr 556/2017 
w sprawie zmiany uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 
2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Do-
mów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum 
Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonujące-
go zadania centralnego zamawiającego.  
 
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 476 – 485. 
 
- druk nr 476.  
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawił wiceprezydent miasta Karol Semik.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 12) podjęła 

Uchwałę nr 557/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, wchodzą-
cej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka Ra-
domiu, Aleja Józefa Grzecznarowskiego 15, w Publiczną Szkołę Specjalną Przysposa-
biającą do Pracy w Radomiu, Aleja Grzecznarowskiego 15, wchodzącą w skład Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, Aleja 
Józefa Grzecznarowskiego 15. 
 
- druk nr 477.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 13) podjęła 

Uchwałę nr 558/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 16 Specjalnej w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w ośmio-
letnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 16 Specjalną w Radomiu, ul. Lipska 2, wcho-
dzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lip-
ska 2. 
 
- druk nr 478.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 14) podjęła 
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Uchwałę nr 559/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła 
II w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu,                    
ul. Wierzbicka 81/83 i Publiczne Gimnazjum Nr 14 w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83,  
w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową Nr 14 Integracyjną im. Jana Pawła II                  
w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83. 
 
- druk nr 479.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 15) podjęła 

Uchwałę nr 560/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Radomiu, 
ul. Świętego Brata Alberta 1a, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sze-
ścioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Ra-
domiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a i Publiczne Gimnazjum Nr 15 Specjalne                            
im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świętego Brata Alberta 1a, w ośmioletnią Pu-
bliczną Szkolę Podstawową Nr 12 Specjalną im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, ul. Świę-
tego Brata Alberta 1a. 
 
- druk nr 480.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 16) podjęła 

Uchwałę nr 561/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącej w skład 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121, w ośmioletnią Pu-
bliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Radomiu, ul. Wośnicka 121, wchodzącą                     
w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121. 
 
- druk nr 481.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 17) podjęła 

Uchwałę nr 562/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2, w Publiczną Szko-
łę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Radomiu, ul. Lipska 2, wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2. 
 
- druk nr 482. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 18) podjęła 

Uchwałę nr 563/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Rado-
miu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, w Szkołę Policealną 
w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Usta-
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wicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, o której 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.  
 
- druk nr 483.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 19) podjęła 

Uchwałę nr 564/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawo-
dowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w branżowe szkoły I stopnia. 
 
 
- druk nr 484.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska stwierdziła, że w Radomiu jest rów-
nież szkoła plastyczna. Czy uczniowie tej szkoły również będą mogli kontynuować naukę                   
w systemie szkoły ośmioletniej? Dlaczego jest tu tylko szkoła muzyczna, a nie ma szkoły pla-
stycznej? 
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że jest tu specyficzna sytuacja. Rozporzą-
dzenia wykonawcze ministra właściwego do spraw oświaty, jeżeli chodzi o szkoły artystycz-
ne, czyli ministra kultury i dziedzictwa narodowego jak ma wyglądać struktura szkół arty-
stycznych, czyli muzycznych i plastycznych ukazały się w lipcu. Natomiast ta struktura nie 
jest tożsamo skonstruowana dla obu typów szkół. Pod wielką presją rodziców, którzy mają 
dzieci w szkołach muzycznych zmieniono pierwotny projekt ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej I stopnia z sześcioklasowej na ośmioklasową. Pierwotne założenie było takie, że ucznio-
wie, którzy kończą szóstą klasę w szkole muzycznej, kontynuują naukę w siódmej i ósmej kla-
sie rejonowej szkoły podstawowej i przychodzą na zajęcia z przedmiotów artystycznych do 
szkoły muzycznej. To zmieniono, natomiast tak nie postąpiono w przypadku szkoły plastycz-
nej. Wpływa to na klimat szkoły plastycznej w sposób niewłaściwy. Dobrą propozycją byłoby 
skierowanie zapytania radnych o tę sytuację do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 20) podjęła 

Uchwałę nr 565/2017 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół muzycznych wchodzących w skład Ze-
społu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70.  
 
- druk nr 485.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Jan Pszczoła poprosił, aby po przegłosowaniu tej uchwały, żeby zwrócić się do prze-
wodniczącego w celu opracowania statutu miasta, w którym byłoby aktualne nazewnictwo 
szkół.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że to prezydent musi wystąpić z wnioskiem.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, że do prezydenta składa wniosek o to.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w tej chwili statut nie będzie spójny ze 
zmianami, ale najpierw wojewoda musi opublikować. Jest na to czas.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 21) podjęła 
Uchwałę nr 566/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w ośmioletnie szkoły pod-
stawowe.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że  prezydent nie ma formalnego udziału w pro-
cedowaniu nad regulaminem Rady Miejskiej. To radny może zgłaszać zmiany, które będą póź-
niej procedowane.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska. 
 
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 473. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie imienne nr 22) podjęła 

Uchwałę nr 567/2017 
w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu.  
 
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik.  
 
 
Ad. 9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Nie przedstawiono żadnej informacji.  
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Nie przedstawiono żadnego sprawozdania  
 
 
Ad. 11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
1) informacja o oświadczeniach majątkowych, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wszyscy radni złożyli oświad-
czenia majątkowe za 2016 rok w terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Oświadczenia te 
zostały przesłane do właściwych urzędów skarbowych ze względu na miejsce zamieszkania 
radnych oraz poddane analizie przez Przewodniczącego Rady.  

W wyniku przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady analizy nie stwierdzono 
nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych polegających na podaniu nie-
prawdy lub zatajeniu prawdy, które wymagałyby wystąpienia do Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego z wnioskiem o kontrolę któregoś ze złożonych oświadczeń majątkowych.  
 Prezydent Miasta przedstawił „Informację z realizacji zapisów art. 24h ustawy o samo-
rządzie gminnym w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych w związku                      
z przepisami ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby peł-
niące funkcje publiczne” za 2016r. Informację tę radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
W wyniku przeprowadzonej analizy prezydent Radomia nie znalazł podstaw do wystąpienia 
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę któregoś ze złożonych 
oświadczeń majątkowych.    

Ponadto Wojewoda Mazowiecki dokonał analizy oświadczeń majątkowych prezydenta 
miasta Radomia Radosława Witkowskiego  oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu 
Dariusza Wójcika za 2016r. Do analizowanych oświadczeń Wojewoda nie zgłosił uwag.   
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Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu w czterech  pismach dokonał analizy                  
140 oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku analizy oświad-
czeń majątkowych oraz po uwzględnieniu danych zawartych w wyjaśnieniach złożonych 
przez 4 osoby, w jednym  oświadczeniu majątkowym stwierdzono nieprawidłowości, a pozo-
stałe  uznano za wypełnione prawidłowo.  

Naczelnik II Urzędu Skarbowego dokonał analizy oświadczenia majątkowego jednej 
osoby zobowiązanej do jego złożenia, w którym w wyniku dokonanej analizy oświadczenia 
stwierdzono nieprawidłowości.  
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji. 
 
2) wskazanie przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Komisji Stypendialnej do oce-
ny  wniosków o stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że nie trzeba głosować wyboru 
przedstawiciela. Przewodniczący zgłosi jako przewodniczący Rady, jeżeli nie ma chętnych.  
 
3) Uchwała Nr Ra.395.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                
w Warszawie z dnia 25 września 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezy-
denta Miasta Radomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2017r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu rea-
lizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.  
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że uchwałę radni otrzymali pocztą elektronicz-
ną.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
4) – skarga pani Urszuli Grzech na uchwałę nr 180/2015 w sprawie ustalenia Strefy 
Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz okre-
ślenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom, 
- odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w spra-
wie skargi pani Karoliny Mitak uchwałę nr 180/2015,  
- wezwania pani Urszuli Grzech oraz Karoliny Mitak do usunięcia naruszenia prawa 
polegającego na podjęciu częściowo niezgodnej z przepisami uchwały nr 180/2015               
z dnia 180/2015.  
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że powyższe pisma radni otrzymali pocztą  
elektroniczną.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że wpłynęła kolejna skarga pani Grzech na 
uchwałę dotyczącą Strefy Płatnego Parkowania. Przygotowują odpowiedź na tę skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego to postanowienie odrzucające skargę pani Mitak na tę uchwałę z racji nie spełnienia 
wymogów formalnych – nie było wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa                         
i z tych przyczyn została odrzucona. Natomiast pani Mitak i pani Grzech już te braki formalne 
uzupełniły i przystępują do procedury zaskarżenia uchwały.  
 
5) Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 4 października 2017r. znak:                                      
WK-III.1411.84.2017.IG poprosił o zwracanie uwagi na terminy rozpatrywania przez 
Radę Miejską w Radomiu skarg oraz w przypadku konieczności ich wydłużenia na ob-
owiązek zawiadamiania skarżących o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwie-
nia sprawy.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że wojewoda zrobił przytyk do Komisji Rewizyjnej.  
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6) pismo firmy Combo Radom Sp. z o.o. z prośbą o interwencję w sprawie wniosku   
dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Malczewskiego złożonego do Prezydenta Miasta Radomia 30 czerwca 2017r.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik odczytał treść tego pisma.  
 
Pismo zostało przekazana do prezydenta miasta Radomia z prośbą o zajęcie stanowiska.  
 
7)  Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na dzień 27 listopada, natomiast sesja budżetowa planowana jest na 18 
grudnia. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LVI. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 13.20.  
  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej    Przewodniczący Rady Miejskiej 
     Wioletta Kotkowska      Dariusz Wójcik 
 
 
 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 
 
 
 
 
 


