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

odbytej w dniu 18 grudnia 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 Wróbel.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (24 za – 
głosowanie imienne nr 1).   
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 515 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postę-
powania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewita-
lizacja Placu Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu   
Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 17 radnych, 1 był przeciw, 
8 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 2. Projekt uchwały został wpro-
wadzony do porządku obrad w punkcie 6.9.  
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 516 w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, które                   
w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego  
Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 14 radnych, 1 był przeciw, 
10 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 3. Projekt uchwały nie został 
wprowadzony do porządku obrad (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu Rady – 15 za).   
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 517 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok  
Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 15 radnych, 4 było przeciw, 
7 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 4. Projekt uchwały został wpro-
wadzony do porządku obrad w punkcie 6.1     
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 518 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2017 – 2037  
Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 17 radnych, 2 było przeciw, 
7 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 5. Projekt uchwały został wpro-
wadzony do porządku obrad w punkcie 6.1 
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 519 w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół 
i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  
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Za wprowadzeniem projektu uchwały o porządku obrad głosowało 19 radnych, 1 był przeciw, 
5 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 6. Projekt uchwały został wpro-
wadzony do porządku obrad w punkcie 6.10.  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z LVII. 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.  Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2018 rok: 
      1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 
      2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
      3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 
      4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
      5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
      6) głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
           na lata 2018 --- 2037 oraz uchwały budżetowej na 2018r. --- druki nr:  489, 490. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037     
        oraz dokonania zmian w  Uchwale Budżetowej na 2017r. – druk nr 518, 513, 517,  
    2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 509,  
    3) zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom” – druk nr 512, 
    4) zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ulicy Lubońskiego 2 dla 
         Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy"  – druk nr 507, 
    5) uchylenia uchwały nr 479/2017 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawar- 
         cia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnic- 
         kiej oznaczonej jako działka nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod    
         budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym– druk nr 511, 
    6) zmiany uchwały nr 470/2017 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  
         drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia     
         – druk nr 508, 
    7) zmiany uchwały nr 103/2015 w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły,   
         przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielo- 
         nym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów – druk nr 510, 
    8) nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulicy w mieście Radomiu – druk nr 514,  
    9) podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera  
         prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Rynku wraz z bu- 
         dową garażu podziemnego w Radomiu – druk nr 515, 
  10) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych  
         form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach  
         szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich  
         pobrania i wykorzystywania – druk nr 519. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał pisma radnych: Katarzyny Pastuszki – 
Chrobotowicz oraz Marcina Kacy o rezygnacji z członkostwa w klubie radnych Platformy Oby-
watelskiej i wykonywaniu mandatu jako radni niezależni.  
Treść pism radnych została dołączona do materiałów z sesji.  
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- pismo z prośbą o opracowanie i wprowadzenie Radomskiej Karty Rodziny z Niepeł-
nosprawnym Dzieckiem.  
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że na sali siedzą przedstawiciele osób niepeł-
nosprawnych, którzy 7 dni przed sesją złożyli pismo, że chcieliby zabrać głos przed uchwale-
niem budżetu miasta Radomia. Udzielił głosu pani Anecie Stańczyk, która wystąpi w imieniu 
inicjatywy społecznej Klubu Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenia „Mega 
Mocni”, Stowarzyszenia „Razem” oraz Stowarzyszenia „Karuzela”.  
 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
Pismo otrzymali wszyscy radni. 
 
Pani Aneta Stańczyk przedstawiła cel wniosku o wprowadzenie Karty Rodzina „N” oraz omó-
wiła założenia tej karty.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zaproponował, aby do tej sprawy prezydent odniósł się na 
następnej sesji.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, czy podejmowane były jakieś działania w Urzędzie Miejskim                
w Radomiu w tym zakresie, czy jest to pierwsze wystąpienie?  
 
Pani Aneta Stańczyk poinformowała, że na początku listopada na ręce prezydenta Zawodnika 
wpłynęło takie pismo z prośbą o rozpatrzenie tej sprawy. W ubiegłym tygodniu uzyskała in-
formację, że jest ono w trakcie rozpatrywania.  
 
Radny Leszek Pożyczka popiera tę inicjatywę. Pani swoją osobą potwierdza to, że jeżeli karta 
ta zostanie wprowadzona, to środki na pewno zostaną właściwie wykorzystane i będą rze-
czywiście miały z tego pożytek dzieci i będzie to wielkie wsparcie dla rodzin, które opiekują 
się dziećmi niepełnosprawnymi.  
 
Radna Magdalena Lasota uważa, że pewnie wszyscy poprą taką kartę. Myśli, że w najbliższym 
czasie będzie nad tym procedowała Komisja Zdrowia. Trzeba będzie oszacować koszty takiej 
karty. Myśli, że nikt nie jest przeciwko, tylko dzisiaj taka dyskusja nie ma do końca zasadności.  
 
Radna Małgorzata Zając uważa, że wniosek powinien przejść przez Komisję Zdrowia.  
 
Radny Adam Bocheński uważa, że taka uchwała powinna być bezwzględnie przyjęta.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że analizowali rozwiązanie krakowskie. 
Są zainteresowani takimi rozwiązaniami. Stwierdził, że na przełomie lutego i marca będą go-
towi zaproponować konkretne rozwiązanie.  
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że protokół był wyłożony do 
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  

 
Protokół z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 27 listopada 
2017r. został przyjęty jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 7).  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Treść informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
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Radny Robert Fiszer poruszył sprawę realizacji uchwały nr 571/2017 i zapytał, na jakim eta-
pie jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)? 
 
Informacji na temat budowy PSZOK udzielił wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Żaden z obecnych na sali parlamentarzystów nie wyraził woli zabrania głosu.  
 
 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że na LVII. (57.) sesji radni złożyli 4 interpela-
cje.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Robert Fiszer – 1 szt.  
 
W dniu dzisiejszym interpelację złożył: 
1. Radny Marek Szary – w sprawie usytuowania kontenerów na śmieci przed biurami posel-
skimi parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.  
Treść interpelacji została dołączona do materiałów z sesji.  
Interpelacja została przekazana do prezydenta miasta Radomia.  
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej żaden radny nie złożył wniosku o od-
czytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Kazimierz Woźniak – wygląd tablic i słupów ogłoszeniowych – stoją one na podstawie 
podpisanych z gminą umów na dzierżawę terenu na ten cel. Stan techniczny szczególnie nie-
których tablic jest katastrofalny. Czy w umowach na dzierżawę nie ma obostrzeń, że dzier-
żawcy tych terenów mają obowiązek dbać o nie? Podobna sytuacja jest z kioskami. Radny 
prosi o konsekwencje, aby egzekwować te sprawy.  
 
2. Radny Andrzej Sobieraj – rozwieszenie plakatów informujących o obchodach 13. grudnia – 
radny stwierdził, że dostarczył do urzędu plakaty na tydzień przed 13 grudnia z prośbą o roz-
lokowanie ich na terenie miasta Radomia. Tymczasem 12 grudnia otrzymał telefon od pani, 
która poinformowała, że kilka plakatów zostało przyklejone na terenie urzędu miejskiego,              
a nie wie co zrobić z pozostałymi. Radny uważa, że jest to hańba dla naszego miasta.  
- dotacja na film „Klecha” – co się dzieje z dotacją na ten film? Podkreślił, że nie jest to tylko 
film, ale również reklama naszego miasta.  
- utwardzanie ulic – cały czas są robione i poprawiane jakieś drogi rowerowe i są na to fundu-
sze, a na program utwardzenia ulicy Londyńskiej, Paryskiej, Madryckiej, Rzymskiej pieniędzy 
nie ma. Kto ma większą przewagę w środowisku, że drogi rowerowe się robi (i chwała za to),  
a nie znajduje się możliwości i funduszy na realizację tak bardzo potrzebnych dróg w okoli-
cach domków, które stoją od wielu lat?  
- wyliczenie szkód jakie poniósł Radom w czasie II wojny światowej – czy poczyniono kroki                
w kierunku wyliczenia tych szkód?  
 
3. Radny Ryszard Fałek – utwardzenie pobocza i budowa chodnika na ul. Klwateckiej (ok. 200 
metrów) – radny w tej sprawie składał kilka interpelacji, rozmawiał kilka razy, a tego zadania 
nie ma. Zapytał, w czym tkwi problem? Podkreślił, że jest to ważna część osiedla. Tamtędy 
dzieci chodzą do szkoły. To pobocze i ten chodnik tam się należy. Jest na to miejsce.  
 
4. Radny Jan Pszczoła – udzielanie odpowiedzi na interpelacje – prosi, aby uszanować radnych 
w zakresie udzielania odpowiedzi na składane interpelacje, szczególnie gdy odpowiedź jest 
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negatywna. Poruszył sprawę odpowiedzi na interpelację dotyczącą poszerzenia miejsc par-
kingowych dla inwalidów. Poprzedni prezydent odpowiedział, że nie można tego zrobić, a po-
tem okazało się, że przepisy Unii Europejskiej wręcz nakazywały określoną szerokość i doko-
nano poszerzenia wszystkich takich miejsc parkingowych. Poruszył również sprawę odpowie-
dzi na interpelację dotyczącą przedłużenia linii nr 5.  
 
5. Radny Adam Bocheński – głaz na 100-lecie odzyskania niepodległości – na Komisji Kultury 
radny zgłosił propozycję, aby na 100-lecie odzyskania niepodległości ufundować głaz, który 
by przypominał o tym wspaniałym wydarzeniu. Jest również rola władz miasta, aby rozpropa-
gować wydarzenie, które miało miejsce 2 listopada 1918r. – utworzenie Republiki Radomskiej. 
Było to pierwsze w Polsce niepodległe miasto. To również trzeba uczcić. Radny uważa, że te 
wydarzenia trzeba uczcić.  
- wypadek na przejściu dla pieszych na ul. Kozienickiej na wysokości kościoła – przejście to 
jest niebezpieczne. Samochody jeżdżą tam z dużą prędkością. Ostatnio wydarzył się tam bar-
dzo poważny wypadek. Radny wnioskuje i żąda, aby zastanowić się nad wybudowaniem tam 
sygnalizacji świetlnej.  
 
6. Radny Robert Fiszer - udzielanie odpowiedzi na interpelacje – zwrócił się do prezydenta, 
aby szanował radnych i rzeczywiście odpisywał im na interpelacje. Zwrócił uwagę na to, że 
radni nie otrzymują odpowiedzi na zadawane w interpelacjach pytania, albo otrzymują odpo-
wiedzi wymijające, a to źle świadczy o pracownikach prezydenta.  
 
7. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik – kontenery na śmieci w Rynku – na wprost 
biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości stoją śmietniki. Czy ten, kto wystawił te pojemniki 
płaci za zajęcie pasa drogowego na czas remontu? Wstyd żeby na wprost wejścia stały takie 
pojemniki. To tak, jakby ktoś zrobił to celowo. Przewodniczący prosi o interwencję i posprzą-
tanie tego. Każda z tych kamienic z tyłu ma plac i można kontener ustawić tak, żeby go nie 
było widać.  
- organizacja ruchu na ul. Narutowicza – Prawo i Sprawiedliwość zleciła przeprowadzenie ba-
dań sondażowych, z których wynika, że ponad 71% mieszkańców jest przeciwko niszczeniu 
tej ulicy i jej zwężeniu. Nie widzi uzasadnienia, aby wydawać pieniądze mieszkańców na zwę-
żanie ulic.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
rozwieszenia plakatów informujących o obchodach 13 grudnia. 
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- działalności reklamowej na gruntach miejskich, 
- ścieżek rowerowych i utwardzenia ulic na Wośnikach, 
- budowy chodnika na ul. Klwateckiej, 
- zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Kozienickiej, 
- udzielania odpowiedzi na interpelacje, 
- ustawienia śmietników w Rynku, 
- zwężenia ul. Narutowicza, 
- środków finansowych na utwardzenie ul. Londyńskiej i Paryskiej 
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił informacji w zakresie pamięci o księdzu Romanie 
Kotlarzu i dofinansowaniu filmu „Klecha”. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski odniósł się do pytania dotyczącego dofinansowania 
produkcji filmu „Klecha”.  
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Ad. 5.  Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2018 rok: 
    
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 
Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski przedstawił projekt budżetu na 2018r. 
Przedstawił dochody i wydatki oraz nadwyżkę operacyjną. Przedstawił strukturę głównych 
pozycji wydatków na 2018r. Zaprezentował środki przeznaczone na inwestycje w 2018r.                   
w porównaniu do roku 2017. Przedstawił wybrane inwestycje zaplanowane do realizacji                     
w 2018r., a także środki przeznaczone na budżet obywatelski.  
 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej radni otrzymali pocztą elektroniczną, zaś wersję pa-
pierową na Komisjach oraz przed sesją. 
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 
2017r.: 
- nr Ra.525.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radom projekcie 
Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie 
deficytu, 
- nr Ra.526.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia projek-
cie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037  
zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska odczytała fragmenty powyższych 
opinii.  
 

3333) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,    
Radny Andrzej Łuczycki – przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował o opiniach po-
szczególnych komisji: 
- Ochrony i Kształtowania Środowiska – pozytywna,      
- Gospodarki – pozytywna,      
- Sportu i Turystyki – pozytywna,       
- Edukacji – pozytywna, 
-- Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – pozytywna, 
- Kultury i Promocji – pozytywna, 
- Bezpieczeństwa – pozytywna,     
- do spraw majątku spółek miejskich – pozytywna.  
Wnioski poszczególnych Komisji do projektu budżetu: 
- Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska wniosek o to, aby zabezpieczyć kwotę min.  
50 tys. zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt,  
- Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny wniosek o przekazanie 500 tys. zł na karetkę 
pogotowia dla radomskiego pogotowia, 
- Komisja Edukacji oraz Komisji Sportu i Turystki wnioskowały o przekazanie w sumie kwoty 
150 tys. zł na dokumentację Sali sportowej przy szkole nr 31 w Radomiu, 
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała wszystkie wnioski złożone do projektu budżetu 
na 2018 rok przez Komisje Statutowe.   
Jednocześnie Komisja Budżetowa uważa, iż zakup ambulansu na potrzeby Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego jest konieczny i apeluje do Pana Prezydenta, aby z oszczędności 
powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych lub innych środków zwiększających 
budżet miasta w pierwszej kolejności zakupić ambulans. 
Ponadto Komisja zwraca się z prośbą o realizację w 2018 roku z oszczędności niżej wymie-
nionych zadań: 

− budowa placu zabaw na osiedlu Borki pomiędzy ul. Limanowskiego, Krasickiego                  
a ul. Kosowską, 
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− budowa siłowni zewnętrznej w parku Planty pomiędzy ulicą Kościuszki i Traugutta, 
− przebudowa i zmiana organizacji ruchu na ulicach wyjazdowych z osiedla Gołębiów I  

tj. ul. Zientarskiego i ul. Orląt Lwowskich. 
− zabezpieczenie kwoty 250 000,00 zł na częściową likwidację istniejącego zagrożenia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. Kościuszki 5. 
Komisja Budżetowa opiniuje o przyjęcie projektu budżetu przedstawionego przez prezydenta 
miasta bez poprawek oraz o przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej również bez popra-
wek.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że przybyli harcerze z Betlejemskim Świateł-
kiem Pokoju.  
Harcerze przekazali światełko.  
 
Komendant Hufca Radom Bartosz Bednarczyk przybliżył w jaki sposób światełko dociera do 
poszczególnych miejsc oraz złożył radnym życzenia świąteczne.  
 
 4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zadeklarował, że wszystkie te wnioski zostaną 
uwzględnione w oszczędnościach poprzetargowych. Przypomniał, że przy głosowaniu w ze-
szłym roku nad budżetem na 2017r., to radny Kazimierz Woźniak zgłaszał wniosek o to, żeby 
dofinansować schronisko dla zwierząt i na pierwszej sesji w styczniu po rozstrzygnięciu któ-
regoś przetargu, już te pieniądze zostały przesunięte. Prezydent uważa, że te wnioski są za-
sadne i chcą je realizować w roku budżetowym 2018.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poruszył sprawę zakupu karetki dla Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. Trzeba zauważyć, że jedna karetka w budżecie jest i jest to zasługa 
budżetu obywatelskiego. Oczywiście, jak zapowiedział prezydent wszystkie oszczędności 
będą przeznaczać na wnioski radnych, które zostały złożone do uchwały budżetowej. Wice-
prezydent jest po rozmowie z dyrektorem pogotowia – panem Piotrem Kowalskim na temat 
sfinansowania zakupu karetek z pieniędzy dłużnych. Stacja pogotowia ma bardzo dobrą sytu-
ację budżetową, więc taki plan finansowy jest bardzo poważnie brany pod uwagę.  
 
 5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
Radna Marta Michalska – Wilk w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej – stwierdziła, 
że to budżet zrównoważonego rozwoju i równowagi pomiędzy potrzebami, a możliwościami. 
Uwzględnia oczekiwania radomian w różnym wieku i o różnych potrzebach. Zakłada kontynu-
ację sprawdzonych rozwiązań, a jednocześnie wprowadza długo oczekiwane zmiany w na-
szym mieście. Budowa trasy N-S, rewitalizacja kamienicy Deskurów i ratusza w Rynku, mo-
dernizacja placu Jagiellońskiego, kontynuacja Radomskiego Programu Drogowego – te zadania 
znalazły się w projekcie budżetu Radomia na 2018 rok. Radna wymieniła inne inwestycje za-
planowane na 2018r., które zostały przygotowane zarówno dla młodych, jak i starszych ra-
domian. Poinformowała, że inwestycje pochłoną w przyszłym roku aż 149 mln zł, co stanowi 
12,6 proc. wszystkich wydatków. To kwota o 33 mln zł wyższa, niż zaplanowana na rok bie-
żący. Pod względem poziomu inwestycji nadchodzący rok będzie jednym z najlepszych                         
w okresie ostatnich kilkunastu lat. Skupiają się na inwestycjach, które mają podnieść komfort 
życia w mieście. Zadeklarowała, że Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyję-
ciem budżetu na 2018 rok.  
 
Radny Marek Szary w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość – stwierdził, że jest to 
zamknięcie w całość kadencji Prezydenta i podsumowania realizacji jego obietnic. To zawarta 
w działach i rozdziałach, wyrażona w pieniądzach, wizja rozwoju miasta i realizacja obietnic 
wyborczych rządzących. Stwierdził, że największym zagrożeniem dla Radomia jest postępują-
ce wyludnianie się miasta. Przez 3 lata rządów Pana Prezydenta Witkowskiego liczba miesz-
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kańców Radomia spadła o ponad 10 tys. osób.  Jeśli wierzyć analitykom rynku pracy, następne 
30 tys. Radomian wyjeżdża codziennie lub co tydzień do pracy poza Radomiem, głównie do 
Warszawy. Zwykle ci pracujący poza Radomiem, prędzej czy później osiedlają się na stałe                 
w swoim miejscu pracy. To potężny cios w rynek nieruchomości i radomski rynek pracy, czyli 
w rozwój Radomia. Największą stratą dla naszego miasta jest utrata najzdolniejszych młodych 
ludzi. Najpierw idą na studia na uczelnie, stojące dużo wyżej w rankingu najlepszych uczelni           
w kraju, od uczelni radomskich, posiadające kierunki, które pozwalają na bezproblemowe zna-
lezienie dobrze płatnej pracy, a następnie podejmują pracę tę poza Radomiem, bo nie znajdują 
w naszym mieście dobrze płatnych stanowisk odpowiadających ich ambicjom. Stwierdził, że 
młodzi ludzie, będący na dorobku potrzebują mieszkań. W Radomiu, za rządów Pana Radosła-
wa Witkowskiego zaprzestano budowę mieszkań komunalnych. Rządowy program Mieszka-
nie+ napotkał w Radomiu na mur prezydenckiego niedasizmu, podobnie jak pomieszczenia dla 
brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Radny podkreślił, że dzięki aktywności polityków PiS                 
w Radomiu uruchomiono wydział lekarski. Radny poruszył również sprawę zadłużania miasta, 
zdobywania zewnętrznych środków dla Radomia, nakładów na inwestycje, Radomskiego Pro-
gramu Drogowego, budowy szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Radny poruszył również 
sprawę uczestniczenia w produkcji filmu „Klecha”, który porusza niezabliźnioną do dziś ranę 
prześladowań radomskich robotników za udział w proteście Czerwca 76 i bohaterską postać 
ks. Romana Kotlarza. Prezydent zobowiązał się w imieniu swoim i Radomian do wsparcia fi-
nansowego w wysokości 900 tys. zł z czego 500 tys. zł mało być wypłacone w br.,                                 
a 400 tys. zł w roku 2018. Ani w tym roku, ani w budżecie na 2018 takiego tytułu nie ma. 
Poruszył także sprawę budowy ulicy Wojska Polskiego. Zadeklarował, że radni Prawa i Spra-
wiedliwości nie poprą budżetu przedstawionego przez prezydenta Radomia na 2018 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik omówił wydatki w niektórych działach porów-
nując je do roku ubiegłego. Zadeklarował, że nie poprze tego budżetu, bo jest to budżet hipo-
kryzji. Poruszył również sprawę finansowania produkcji filmu „Klecha”, na który prezydent nie 
chce przeznaczyć pieniędzy. Prezydent robi tunele świetlne, błyskotki, ale tego, co jest ważne 
dla mieszkańców Radomia nie robi i działa na ich szkodę. Przewodniczący odniósł się również 
do funkcjonowania Radpecu, Portu Lotniczego, MOSiR-u.  
 
Radny Adam Bocheński odniósł się do przeznaczonej przez wojewodę kwoty 93 mln zł na uli-
cę Wojska Polskiego. Zapytał, czy miasto jest przygotowane z wkładem własnym na taką sy-
tuację? Poruszył również sprawę portu lotniczego i zapytał, czy PPL jest zainteresowany jego 
zakupem? Radny uważa, że jeżeli jest zainteresowany, to powinniśmy za wszelką cenę sprze-
dać, nawet za 1 zł.  
 
Radny Jan Pszczoła poruszył sprawę długu miasta i jego obsługi z lat poprzednich oraz funk-
cjonowania lotniska. Odniósł się do funkcjonowania spółek miejskich: Wodociągów Miejskich, 
Radpecu, Radkomu. Poruszył sprawę przebudowy ulic Wernera i Szarych Szeregów. Podkreślił, 
że cieszą dwie kładki na Ustroniu, natomiast smuci brak miejsc w przedszkolach. Rozbudowa 
przedszkola przy ul. Osiedlowej 16 pozwoliłaby rozwiązać ten problem. Poruszył także sprawę 
braku zabezpieczeń przeciwpożarowych w bursie przy ul. Kościuszki. Poprosił, aby po zakupie 
karetki pogotowia zrealizować również ten remont.  
 
Radny Ryszard Fałek podkreślił, że opinie RIO są pozytywne. Poruszył sprawę inwestycji                   
w Wodociągach Miejskich i Radpecu. Zwrócił uwagę na nadwyżkę budżetową w wysokości               
54 mln zł, co pozwala na odpowiednie finansowanie kredytów. Radny uważa, że nie ma moż-
liwości, aby wszystkie oczekiwania znalazły odzwierciedlenie w budżecie. Jeżeli natomiast 
chodzi o remont ul. Wojska Polskiego, to powinien zostać zrealizowany ze środków budżetu 
centralnego. Radny uważa, że negatywnym zjawiskiem w tym budżecie to są środki, które 
musimy spłacać za decyzje radnych poprzedniej kadencji na lotnisko. Brakuje bezkolizyjnych 
rozwiązań komunikacyjnych. Radny odniósł się do finansowania uczelni wyższych, które nie 
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są w gestii samorządu, a w gestii administracji państwowej. Poruszył sprawę zadłużenia mia-
sta w wysokości 400 mln zł.  
 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał o budowę nowych lokali socjalnych i dlaczego się tego 
nie robi?  
 
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że w budżecie brakuje tego, że nie jest prorodzinny,                     
a mógłby i bardzo ładnie by się wpisywał w prorodzinną politykę państwa. Rezygnacja z opła-
ty za przedszkola byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem prorodzinnym. Byłaby to duża ulga dla 
małżeństw. Ważną sprawą jest sala gimnastyczna przy PSP nr 31, gdyż nie ma tam ani sali 
gimnastycznej, ani boiska.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że nikt nie zwrócił uwagi ile wydajemy na obsługę kredy-
tów z lat poprzednich – prawie 13,5 mln zł. Pozytywem jest, że są większe środki na wydatki 
inwestycyjne. Znalazły się tu zadania, które ułatwią mieszkańcom życie. Wreszcie ruszy bu-
dowa trasy N-S. Radny poruszył sprawę ulic Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, Lekarskiej – 
Tochtermana, sygnalizacji świetlnej Wernera – Szarych Szeregów oraz Mieszka I – Królowej 
Jadwigi, kładki na Ustroniu, Placu Jagiellońskiego, parków na Michałowie i Obozisku, PSZOK-u 
na ul. Wjazdowej, Starego Miasta, Ratusza, Kamienicy Deskurów, przedszkola przy ul. Kiliń-
skiego, żłobka na ul. Michałowskiej, hali sportowej przy ul. Kieleckiej, hali sportowej przy                   
ul. Struga. Radny podkreślił, że jest to budżet dość dobry. Zwrócił uwagę na spłatę zobowią-
zań zaciągniętych na lotnisko jako konsekwencję działań poprzedniego prezydenta. Radny 
twierdzi, że jest to źle prowadzona inwestycja. Wątpliwości budzi przekazywanie dużych 
kompetencji w zakresie utrzymywania czystości miasta do ZUK-u. Uważa, że ZUK powinien 
mieć ograniczony zakres wykonywanych usług, a roboty, które wykonuje w tej chwili w dużej 
części mogłyby wykonywać firmy prywatne za niższe kwoty.  
 
Radny Mirosław Rejczak ustosunkował się do programu 500+, budowy hali sportowej oraz 
rozwoju szkolnictwa wyższego i uczelni publicznych. Poruszył sprawę budowy ulic Żerom-
skiego i Słowackiego. Uważa, że najpierw trzeba zrobić ul. Kozienicką i Słowackiego, a to da 
możliwość remontu ul. Kelles – Krauza i 25 Czerwca. Odniósł się do sprawy budowy przez                 
4 lata kładki nad ul. Szarych Szeregów. Wspomniał o produkcji w Fabryce Broni. Radny uważa, 
że prezydent powinien zdjąć ten projekt i przepracować go.  
 
Radna Małgorzata Zając ustosunkowała się do wcześniejszych wystąpień radnych. Podkreśli-
ła, że budżet jest bardzo dobry. Podziękowała wiceprezydentowi Zawodnikowi za dostrzeże-
nie problemu seniorów, za stworzenie centrum aktywności seniorów. Wiceprezydentowi 
Frysztakowi podziękowała za doświetlenie przejść dla pieszych. W budżecie radnej brakuje 
odkrytych basenów czy dzielnicowych parków wodnych. Podziękowała za piękny plac zabaw 
w parku Planty.  
 
Radna Magdalena Lasota poruszyła sprawę Radomskiego Programu Drogowego oraz zakupu 
karetki pogotowia. Przypomniała, że w ubiegłym roku została zakupiona taka karetka z osz-
czędności w budżecie. W tym roku w budżecie się nie znalazła, ale na pewno prezydent Za-
wodnik weźmie to pod uwagę i zrobi wszystko, aby z oszczędności w trakcie roku zakupić 
taką karetkę. Radna odniosła się również do budowy szkoły dla niepełnosprawnych, budowy  
hali sportowej, Radomskiej Strefy Gospodarczej. Poprosiła radnych o poparcie budżetu.  
 
Radny Roman Korczyński podkreślił, że nie ma idealnych budżetów. Budżet powinien być 
skrojony na miarę możliwości miasta. Na obecne możliwości budżet jest bardzo dobry. Zwrócił 
uwagę na to, że na całym świecie, jeżeli firmy chcą inwestować, muszą korzystać z kredytów. 
Poruszył sprawę Radomskiego Centrum Sportu, lotniska, Radpecu. Odniósł się do filmu „Kle-
cha”, który jest potrzebny, ale nie ma się co zabijać, że wpłynie on na dobrobyt  i podniesienie 
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stopy mieszkańców Radomia. Jest to jeden z cykli, które należy realizować, ale jeżeli wystar-
czy na to środków. W tej chwili są cele wyższe i niższe i jakąś hierarchię tych celów należy 
zachować. Radny poprosił o głosowanie za budżetem, bo głosowanie przeciwko, to głosowa-
nie przeciwko mieszkańcom Radomia.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka podkreślił, że najważniejszą rzeczą 
jaką musi robić gmina, to pobieranie podatków i odpowiednie ich podzielenie, aby zaspokoić 
oczekiwania mieszkańców w jak największym stopniu. Zdaniem radnego ten budżet właśnie 
taki jest – zaspokaja potrzeby mieszkańców. Dobry rząd powinien miastu dołożyć co najmniej 
120 mln zł chociażby na oświatę. Podkreślił, że fundamentem inwestycji jest trasa N-S. Jedną 
z najważniejszych rzeczy, którą musimy zrobić jest ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego. Po-
piera prezydenta, że upierał się, by budżet kraju sfinansował to w 80%, a nawet upierałby się, 
aby w 100%, bo mieszkańcy Radomia raczej mało korzystają z tych dróg tak, jak i z obwodnicy 
południowej. Są to inwestycje przeznaczone przede wszystkim po to, by omijać centrum mia-
sta. Poruszył również sprawę Radomskiego Programu Drogowego, który jest wyciąganiem 
mieszkańców z błota. Jest to krok fundamentalny w obliczu miasta. Uważa, że przedstawione 
argumenty są wystarczające ku temu, by wszyscy zgodnie ze swoim sumieniem zagłosowali 
za tym budżetem.  
 
Radny Jakub Kowalski poruszył sprawę wyglądu miasta przed świętami. Próbuje się tu zbu-
dować pijar wokół świątecznych iluminacji, „szpilkostrady”, a to, co ważne pozostaje z tyłu. 
Podkreślił, że nie robimy niczego wielkiego, co posuwałoby nas na przód. Brakuje tu rzeczy,                
o których prezydent mówił w swojej kampanii wyborczej. Brakuje tego, że Radosław Witkow-
ski i jego współpracownicy nie potrafią aktywizować polityków i nie potrafią chodzić za spra-
wami miasta i na tym cierpimy. Przypomniał o obietnicy dotyczącej spadku bezrobocia. Dzisiaj 
jest moment oceny politycznej dotychczasowej działalności Radosława Witkowskiego i radny 
z pełnym przeświadczeniem oceniając negatywnie to, co Radosław Witkowski robił przez                   
3 lata i to, co zamierza zrobić w roku kolejnym,  podniesie rękę przeciw temu budżetowi na 
znak protestu przeciwko tej polityce, polityce propagandy, a nie realnej ciężkiej  pracy. Braku-
je zgody ze strony radnego na taki sposób traktowania miasta i jego spraw.  
 
Radny Robert Fiszer odnosi wrażenie, że projekt budżetu jest nierealny i zły. Nierealny z eko-
nomicznego punktu widzenia, bo na samą gospodarkę odpadami komunalnymi brakuje środ-
ków. Nierealne są założenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.  Z ekonomicznego 
punktu widzenia zwiększony jest deficyt o 53 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. 
Przedstawił z czego wynika to zwiększenie zadłużenia i jak się ono będzie kształtowało. Rad-
ny poinformował, że zagłosuje przeciwko temu budżetowi.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska zapytała radnych klubu PiS, czy mogą 
krytykować Radomski Program Drogowy, rewitalizację ratusza, czy radomski program dla se-
niorów, rewitalizację kamienicy Deskurów, przebudowę Placu Jagiellońskiego, rozbudowę                  
ul. Lekarskiej i Tochtermana, budowę żłobka, przebudowę budynku przy ul. Kilińskiego na po-
trzeby przedszkola? Podziękowała panu prezydentowi za to, że wsłuchuje się w głosy obywa-
teli miasta i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Tak właśnie należy interpre-
tować ten budżet. Uważa, że ten budżet jest zrównoważony zarówno dochodowo jak i wy-
datkowo. Zadeklarowała, że będzie głosować za przyjęciem budżetu.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk ustosunkowała się do wystąpienia radnego Marka Szarego oraz 
przewodniczącego Dariusza Wójcika.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik złożył wniosek o treści: „Wnioskuję o wpro-
wadzenie do budżetu miasta Radomia na 2018 rok kwoty 900 tys. zł na film „Klecha”. 
Źródło finansowania: promocja jednostek samorządu terytorialnego dział 750 rozdz. 
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75075 § 4300 zakup usług pozostałych (KP)”. Poprosił, aby prezydent wprowadził to do 
budżetu.  
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, że to, co mówił prezydent odnośnie sytuacji związanej              
z filmem, to zapisuje się w umowie. Jeśli strona nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pro-
mocyjnych, to się nie wypłaca pieniędzy, które można „transzować”. Są to podstawowe umo-
wy, które wiele gmin zawiera. Radny jest przekonany, że ten film powstanie i będzie ogromną 
szkodą, jeżeli zostanie zrealizowany bez udziału miasta. To jest o wiele ważniejsze, niż lamp-
ki, które są co roku dowieszane. To jest rzecz, która historycznie należy się miastu i jego bo-
haterom i przyniesie o wiele większą wartość promocyjną w skali całego kraju, niż to co stara-
ją się w ostatnich tygodniach chełpić i szczycić.  
 
Radna Małgorzata Zając podkreśliła, że promocja miasta jest bardzo ważna, ale chciałaby zo-
baczyć scenariusz filmu, czy naprawdę promuje nasze miasto? Wtedy będzie się mogła na ten 
temat wypowiedzieć.  
 
Radny Andrzej Sobieraj stwierdził, że ten wniosek cieszy i jest to warunek głosowania za bu-
dżetem. W dniu dzisiejszym ze względu na brak tego zapisu, będzie głosował przeciw. Dziwi 
się krytycznym wypowiedziom i ludziom, którzy nie doceniają przepięknej historii miasta Ra-
domia. Radom ma wydarzenia, którymi może się chlubić. Na film „Klecha” Radom musi dać pie-
niądze. 
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, że film, to dzieło kultury. Przypomniał, że wydarzenia ra-
domskie stały się zaczynem powstania Solidarności’80. Wtedy wyjść i błogosławić idący tłum, 
to była odwaga i ksiądz poniósł jej konsekwencje. Uważa, że należy sfinansować ten film.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, jakie wydatki są przewidziane na pro-
mocję miasta na rok 2018?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że nic się nie robi, aby upamiętniać wydarzenia lat                     
70-tych. Podziękował radnym, że się upominają o to.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka złożył w imieniu klubu radnych Plat-
formy Obywatelskiej wniosek o przerwę do godz. 13.  
 
Radny Ryszard Fałek przypomniał jak wyglądały te wydarzenia. Uważa, że trudno zarzucić 
samorządowi, że nie szanuje tego święta. 40. rocznica była zrobiona tak, że takiego wydarze-
nia patriotycznego w tym zakresie miasto Radom nigdy nie dostąpiło. Radny ma wrażenie, że 
wszyscy byli za tym, aby wesprzeć ten film. Prosi, aby prezydent przybliżył jak wygląda ta 
sprawa i na jakim etapie są rozmowy. Chciałby, aby przybliżyć również jakie wydatki są prze-
widziane na promocję. Niewątpliwie powinien być pokazany scenariusz.  
 
Radny Leszek Pożyczka poinformował, że wszyscy, z którymi na ten temat rozmawiał są 
zgodni co do tego, że miasto powinno wspierać ten film. Prezydent musi wesprzeć ten film. 
Ma on dużą wartość edukacyjną, jest ważny dla miasta. Pokazuje rolę miasta w drodze do 
zdobywania wolności. Warto pochylić się nad tym tematem i poszukać na to pieniędzy. Będzie 
to znakomita promocja miasta. 
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że prezydent po ludzku mógłby zapisać jakieś pieniądze                   
w projekcie budżetu. Jeżeli twórcy filmu by nie spełnili warunków, to można im będzie nie dać 
tych pieniędzy. Zwrócił uwagę na to, że radni powiatu radomskiego przeznaczyli pieniądze na 
ten film i byłoby przykro, gdyby miasto tego nie zrobiło.  
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Radna Magdalena Lasota rozumie, że jeżeli prezydent do budżetu na 2018r. doda kwotę               
900 tys. zł, to wszyscy radni PiS zagłosują za budżetem.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przedstawił harmonogram rozmów prowadzonych na 
temat współfinansowania przez gminę filmu „Klecha”. Odczytał fragmenty pism kierowanych 
w tej sprawie. Przedstawił pytania jakie zadał twórcom filmu, które uważa za kluczowe do 
podejmowania jakichkolwiek decyzji wydatkowania środków publicznych:  
- Jaki jest zakładany budżet filmu „Klecha” i jakim jego pokryciem finansowym dysponuje 
obecnie producent? 
- Jakie podmioty podpisały umowę o koprodukcję filmu „Klecha”?  
- Czy film otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?  
- Na jakim etapie są prace nad filmem? Kiedy kończą się zdjęcia? Kiedy rozpoczyna się post-
produkcja?  
- Jakie są założenia promowania miasta Radomia przez film „Klecha”?  
Prezydent stwierdził, że bez odpowiedzi na te pytania uważa, że z jakąkolwiek decyzją i jaki-
mikolwiek deklaracjami politycznymi należy się wstrzymać. Gwarantuje, że w momencie od-
powiedzi na te pytania mogą usiąść do stołu i rozmawiać o filmie „Klecha”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek Platformy Obywatelskiej ogłosił 
przerwę do godz. 14.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że prezydent wraz                  
z kolegium i skarbnikiem musieli poszukać w zasobach miasta pieniędzy na współfinansowa-
nie filmu „Klecha”. Doszli do wniosku, że uda się znaleźć w budżecie miasta kwotę, która była 
deklarowana w tym roku, tj. 500 tys. zł. Prezydent wniesie autopoprawkę i powie skąd i gdzie 
te pieniądze umieścić. W związku z powyższym, aby nie komplikować i nie drążyć tego tema-
tu, by pójść do ugody zaapelował do przewodniczącego i tych, którzy podpisali się pod wnio-
skiem na 900 tys., by poszli po rozum do głowy i ten wniosek wycofali. Proponuje wyjście 
bardzo dobre dla wszystkich.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że nie wycofuje tego wniosku.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński poinformował, na co była przeznaczona 
kwota 900 tys. zł zapisana na promocję miasta.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że może zredagować wniosek, jeżeli skarbnik 
wskaże źródło finansowania, które mógłby wpisać.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski podziękował radnemu Wędzonce za głos rozsądku                
i prawdziwej pracy na rzecz radomian. Zaproponował, aby w rezerwie prezydenta zostało wpi-
sane zadanie – współfinansowanie jako producent filmu „Klecha” w roku 2018 na kwotę                
500 tys. zł, czyli kwotę, która była wskazywana jako pierwsza składowa finansowania tego 
filmu. Natomiast powiedział, że treść pisma wysłanego do producenta traktują niezwykle po-
ważnie i bez odpowiedzi na te pytania nie podpisze żadnej umowy. Radnym, którzy uzależnia-
li zagłosowanie za budżetem od tego zapisu, nie pozostanie nic innego jak za budżetem za-
głosować.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że można ten wniosek przegłosować, a pan prezy-
dent na promocję przesunie środki z rezerwy budżetowej, gdyż radny nie może wnioskować              
o przesunięcie pieniędzy z rezerwy, a prezydent może bez zgody rady. Odczytał wniosek.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że we wniosku nie ma wskazane do cze-
go są przesuwane te środki. Prosi o sprecyzowanie w jaki sposób.  
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Radny Andrzej Sobieraj poinformował, że dopóki nie będzie to ujęte w planie i nie będzie pod-
pisanego porozumienia z panem Gwizdałą będzie głosował przeciwko budżetowi.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił, dodatkowych informacji w sprawach: 
- wysokiego bezrobocia w mieście, 
- terenów inwestycyjnych w mieście, 
- współpracy z ministerstwami i agencjami rządowymi, 
- finansowania wydziału lekarskiego UTH oraz inwestycji w Radomskim Szpitalu Specjali-
stycznym, 
- zakupu karetki pogotowia dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
- pozyskiwania środków unijnych.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak ustosunkował się do poruszanych problemów w za-
kresie:  
- budowy kolejnej kładki na osiedlu Ustronie, 
- rewitalizacji kolejnych parków, 
- poprawy stanu chodników w Śródmieściu, 
- kontynuacji budowy bulwarów nad rzeką Mleczną, 
- Radomskiego Programu Drogowego, 
- budowy wiaduktu na ul. Żółkiewskiego, 
- dokumentacji wiaduktu na ul. Lubelskiej. 
- Radomskiego Centrum Sportu, 
- remontu dachu na budynku MOSiR, 
- długu miasta, 
- budowy trasy N-S, 
- darmowych biletów komunikacji miejskiej, 
- dofinansowania remontu alei Wojska Polskiego, 
- wynagrodzeń dla pracowników urzędu.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił dodatkowych informacji w sprawach dotyczą-
cych: 
- środków na schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
- zastrzeżeń do pracy Zakładu Usług Komunalnych, 
- remontu bursy szkolnej, 
- programu naprawy chodników, 
- dofinansowania przedszkoli, 
- budowy żłobka przy ul. Michałowskiej i remontu budynku dla przedszkola przy ul. Kilińskiego, 
- współpracy z ministerstwami i instytucjami, 
- dalszych planów związanych z lotniskiem, 
- promocji miasta.  
Zadeklarował, że jest gotowy, po wycofaniu wniosku pana przewodniczącego Wójcika, zgłosić 
autopoprawkę do budżetu, w której zostanie stworzone nowe zadanie w rezerwie prezyden-
ta, czyli współfinansowanie filmu fabularnego pt. „Klecha” z kwotą 500 tys. zł z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że muszą mieć komplet dokumentów, które pokażą resztę finansowania, spo-
sób realizacji promocji i pokazanie naszego miasta w jak najlepszym świetle.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jeżeli prezydent zgłosi autopoprawkę, to wnio-
sek będzie niezasadny.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zgłosił autopoprawkę na 500 tys. zł. Z pism wynika, że 
na początek producent potrzebował 500 tys. zł, a nie wiadomo na jakim etapie jest ten film. 
Uważa, że należy pozwolić drugiej stronie pokazać czym dysponuje.  
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że autopoprawka wyglądałaby następu-
jąco: w § 3 ust. 1 rezerwa zostałaby zmniejszona do kwoty 2 mln 200 tys. zł, a utworzony                         
w budżecie zapis brzmiałby: jako dotacja celowa dla instytucji kultury, w tym przypadku Re-
sursy Obywatelskiej. Instytucja kultury zajęłaby się już formalnościami i podpisaniem kon-
kretnej umowy. Poinformował, że najpierw powinna być głosowana prognoza i gdyby miała 
nie przejść, to głosowanie budżetu byłoby bezpodstawne.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że nie wie do którego budżetu prezydent zgłosił autopoprawkę.  
  
 6) głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Ra-
domia na lata 2018 – 2037 oraz uchwały budżetowej na 2018r. – druki nr: 489, 490. 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 8) podjęła  

Uchwałę nr 584/2017 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 
2037.  
 
Wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Dariusza Wójcika: „Wnioskuję o wprowadzenie 
do budżetu miasta Radomia na 2018 rok kwoty 900 tys. zł na film „Klecha”. Źródło 
finansowania: promocja jednostek samorządu terytorialnego dział 750 rozdz. 75075 
§ 4300 zakup usług pozostałych (KP)”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, 12 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 9. Wniosek został przyjęty.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że prezydent wycofał autopoprawkę, bo 
przyjęty wniosek jest dalej idący, więc nie ma potrzeby głosowania razem z autopoprawką.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 490 - Uchwała Budżetowa na rok 2018 wraz               
z przyjętym wnioskiem głosowało 13 radnych, 13 było przeciw, 1 wstrzymał się od głoso-
wania – głosowanie imienne nr 10. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych PiS ogłosił 15 minut przerwy do 
godz. 15.05.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że jest czas do 31 stycznia 2018r. na 
przyjęcie uchwały budżetowej, z tym, że teraz wnioskodawcą powinien być przewodniczący 
Rady Miejskiej, który występuje z wnioskiem o zwołanie sesji. W porządku obrad powinien 
znaleźć się projekt, który już dzisiaj był głosowany. Taka sytuacja może trwać aż do 31 stycz-
nia 2018r. Gdyby do tej daty organ stanowiący nie podjął uchwały budżetowej wkraczają 
uprawnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w terminie do końca lutego roku budże-
towego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz 
zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez RIO obowiązuje projekt uchwały. Tak samo jest              
w przypadku nie podjęcia uchwały do 31 stycznia, dopóki nie pojawi się projekt Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Pracuje się na projekcie uchwały budżetowej na 2018r. W przypadku 
nawet jeżeli RIO taki budżet przedstawiłaby, nie stoi to na przeszkodzie, aby ponownie Rada 
wystąpiła z projektem i uchwaleniem własnego budżetu, a nie tego, który przedstawiła RIO.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.  
Z uwagi na obecność na sali gości z ITM-u przewodniczący zmienił kolejność rozpatrywania 
projektów uchwał.  
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Ad. 6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 514.  
Radny Jakub Kowalski poinformował, że jest to niecodzienna sytuacja, bo dotyczy uhonoro-
wania przez nadanie nazwy ulicy imieniem osoby żyjącej. Uchwała mówi o tym, że takie sytu-
acje mogą mieć miejsce w okresie pięciu lat od śmierci osoby, której imieniem ma być upa-
miętniona nazwa ulicy, placu, bądź innego miejsca. Od tej zasady może wystąpić z uzasadnio-
nym wnioskiem o odstępstwo prezydent miasta bądź przewodniczący Rady Miejskiej. Nie ma 
jasnej interpretacji, czy jest to odstępstwo od samego okresu pięciu lat po śmierci, czy jest to 
odstępstwo od zasady generalnej i nazwać ulicę imieniem osoby żyjącej. Jest to zapis niepre-
cyzyjny i należy te uchwałę w tym zakresie doprecyzować. W tym przypadku sytuacja była 
szczególna. Radny sam na początku głosował przeciw, a dzisiaj był za tym wnioskiem i tą 
uchwałą. Szczególna ze względu na dość niezręczną sytuację, w której znalazł się założyciel              
i współtwórca firmy ITM pan Stanikowski. Sytuacja jest o tyle niezręczna, że dzisiaj każdy mo-
że zwrócić się z wnioskiem, żeby nadać danej ulicy, placowi obojętnie czyje imię bez pytania            
o zgodę tej osoby. Tak było w tym przypadku. Należy wyobrazić się jak czuje się taka osoba   
w momencie, w którym ten wniosek staje na komisji i upada, staje na sesji i upada. Potem ktoś 
może zapytać, co ktoś takiego narobił, że stanął wniosek, który upadł? Przyjmując tą argu-
mentację popartą ponad 600 podpisami mieszkańców miasta Radomia, którzy podpisali się 
pod tym wnioskiem radny zrewidował swój pogląd. Wcześniej głosował przeciw, dzisiaj chcąc 
wybrnąć z tej dość niezręcznej sytuacji głosował za i tak to argumentował również na komisji. 
Natomiast bezsprzecznie uważa, że należy zmienić ten zapis i na przyszłość już bardzo precy-
zyjnie wpisać, że albo uchwała dotyczy osób, które już zmarły, a jeżeli żyją, to należy wpro-
wadzić zapis, że za ich wyłączną zgodą.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zaproponował, aby radni nie zabierali głosu w tym punkcie                 
i nie rozmawiali publicznie o tych sprawach.  
 
Prezes zarządu ITM Poland i dyrektor generalny Leszek Sikora wygłosił laudację poświęconą 
panu Andrzejowi Stanikowskiemu.  
 
Wiceprezes zarządu ITM Poland Anna Pucuła – Porochnenko podkreśliła patriotyzm lokalny 
pana Stanikowskiego. Poinformowała, że Instytut Pamięci Narodowej zweryfikował życiorys             
i wydał pozytywną opinię, tym samym potwierdzając nieskazitelność kandydata na patrona 
ulicy. Przedstawiła sylwetkę Andrzeja Stanikowskiego.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił                   
5 minut przerwy do godz. 15.45.  
 
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że przedstawiony życiorys tego człowieka jest bardzo ład-
ny, ale człowieka biznesu, człowieka sukcesu zasługującego na wyróżnienia, natomiast nie 
widzi podstaw ku temu, żeby ten człowiek za życia mógł mieć swoją ulicę. Są inni, którzy też 
na to czekają.  
 
Radny Ryszard Fałek również jest zaskoczony tą uchwałą, ponieważ do tej pory nie było takiej 
sytuacji, ale wsłuchał się w głos radnego Jakuba Kowalskiego. Z życiorysu wynika, że był to 
wielki patriota na rzecz Radomia. Marka światowej rangi, firma gigantyczna i wspierająca 
oświatę. Zadeklarował, że po zaciągnięciu opinii będzie głosował za. Dzisiaj dużą niezręczno-
ścią byłoby takiemu człowiekowi powiedzieć nie. To jest zbyt poważne nazwisko w świecie, 
żeby dzisiaj tak je potraktować.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 11) podjęła  

Uchwałę nr 585/2017 
w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulicy w mieście Radomiu.  
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Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 518, 513, 517. 
 
- druk nr 518.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 1 przeciw, 10 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 12) podjęła 

Uchwałę nr 586/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2017 – 2037.  
 
- druk nr 513.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik odczytał wniosek złożony przez radnego Marka Szarego                     
o treści: „Wniosek o wprowadzenie zmiany do budżetu miasta Radomia na rok 2017 
(druk nr 513) poprzez wprowadzenie nowego zadania – Promocja Radomia poprzez 
udział w produkcji filmu „Klecha” w formie dotacji dla jednostki kultury miasta Rado-
mia w kwocie 500 tys. zł. Źródło finansowania – zmniejszenie obniżenia deficytu bu-
dżetowego na 2017r. o kwotę 500 tys. zł”.  
 
Radny Marek Szary poinformował, że w związku z tym, że upadł budżet na 2018r., postanowił 
złożyć wniosek do tegorocznego budżetu. 500 tys. dlatego, że prezydent w swoim oświad-
czeniu taką kwotę zadeklarował na rok 2017. Jeżeli prezydent nie zdąży wynegocjować                   
w imieniu mieszkańców Radomia odpowiednich zapisów w umowie, aby Radom rzeczywiście 
był promowany, to zawsze można jeszcze przed końcem roku wystąpić o przeniesienie na 
następny rok jako wniosek niewygasający.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że chodzi o kwotę 900 tys. zł na przyszły rok.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy można głosować coś, co jest już własnością Rady Miej-
skiej?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wniosek został złożony do budżetu na 
2018r. i uzyskał poparcie Rady, ale budżet nie uzyskał poparcia. Wniosek złożony przez pana 
radnego Szarego jest na 2017r.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że w budżecie na 2017r. przyjęto deficyt budżetowy w wyso-
kości 50 mln 700 tys. zł. Tymi zmianami deficyt zostaje zmniejszony o 1 mln 200 tys. Chodzi 
o to, by nie zmniejszyć o 1 mln 200 tys., tylko o 700 tys. zł.  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka stwierdził, że wniosek nie może być przyjęty, bo tylko prezy-
dent może zgłosić zmiany w uchwale budżetowej. Ponadto uchwała wcześniejsza o wielolet-
niej prognozie zakłada już zmniejszenie tego deficytu do 49,5 mln zł. Kolejna uchwała nie 
może go z powrotem zwiększać. Uchwała budżetowa nie może być niezgodna z wieloletnią 
prognozą finansową. Z tego powodu będzie do uchylenia.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 13) przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Marka Szarego.  
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Radny Andrzej Łuczycki stwierdził, że zgłoszoną poprawkę uważa za niezgodną z prawem                   
i nad nią nie głosował. Zapytał, jak w tej chwili wygląda sytuacja prawna, jeżeli coś jest nie-
zgodne z prawem w oczywisty sposób?  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że ponieważ wniosek został przegłoso-
wany, to głosując nad całym projektem, głosujący zaakceptuje również ten wniosek.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że kiedyś ustalając, który projekt ma być najpierw głosowany, 
czy wpf, czy zmiana budżetu uważał, że najpierw powinny być głosowane zmiany w budżecie. 
Gdybyśmy się dzisiaj tak zachowali, to ta prognoza byłaby spójna z tym, co zostało przegło-
sowane. Dzisiaj została przegłosowana wieloletnia prognoza finansowa, która nijak się ma do 
tego projektu uchwały. Teraz przegłosowano zmianę, do której nie mieli kompetencji. Radny 
jako jedyny głosował przeciw, część radnych schowała głowę w piasek, a część głosowała za 
pomimo, że jest to niezgodne z prawem. Zapytał, co teraz należy zrobić?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że przy takiej kolejności upiera się skarbnik. Każdy 
radny ma swoje zdanie i powinien się zachować według tego, jak sam uważa. Przewodniczący 
ma swoje zdanie i zagłosuje zgodnie z nim.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował radnych co będzie jak ta uchwała nie 
przejdzie. Po pierwsze nauczyciele nie dostaną wynagrodzeń, albo dla części zabraknie. Po 
drugie nie wyjadą autobusy miejskie, bo nie będzie pieniędzy na zapłatę faktur. Po trzecie na 
święta zostanie wyłączony mieszkańcom mieszkań komunalnych prąd. Prosi o zastanowienie 
się i nie wprowadzanie w mieście „grajdołu”. Apeluje do zdrowego rozsądku.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zwrócił się do prezydenta, który sprawuje władzę w mieście, 
że to prezydent powinien umieć przekonać radnych do swojego zdania. Niestety widocznie to 
nie wychodzi. Jeżeli tak, to prezydent utracił większość w kierowaniu miastem.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka upomniał przewodniczącego, że zbyt 
daleko posuwa się w swoich komentarzach. Rolą przewodniczącego jest prowadzenie bez 
komentarzy tych obrad. To jest podstawowa rola przewodniczącego. To nie przewodniczące-
go sprawa, czy pan prezydent utracił, czy też nie utracił zaufania. Wybory będą w przyszłym 
roku w październiku i wtedy mieszkańcy się wypowiedzą jednoznacznie co w tej mierze zro-
bią. Zwrócił się do radnych słowami, że: prawdą jest, że to, co mówił pan prezydent Frysztak, 
to spadło na wasze barki. To wy doprowadziliście do tego, żeby ci ludzie albo nie wzięli pensji, 
albo mieli ciemność, albo mieli brak ciepła w domach. To jest na waszych barkach, bo tak 
chcieliście politycznie udowodnić prezydentowi Witkowskiemu, że nie wygra budżetu. Tym 
razem nie wygrał, ale to stracą mieszkańcy. Trzeba było wziąć to pod uwagę i myśleć, a nie 
teraz pokazywać. Wiceprzewodniczący ustosunkował się sprawy sfinansowania filmu „Kle-
cha”. Zaapelował, aby zacząć myśleć logicznie o mieście, a nie o własnym interesie politycz-
nym, o ludziach, o mieszkańcach, a wtedy dojdzie się do porozumienia.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik odniósł się do słów wiceprzewodniczącego Wiesława Wędzon-
ki, że jest niesprawiedliwy w swoich ocenach dlatego, że jeżeli pan prezydent Frysztak potrafi 
wyjść na mównicę i dogadywać, to z całym szacunkiem przewodniczący musi stać na straży 
porządku w Radzie Miejskiej. Nie może też pozwolić na to, żeby prezydent wychodził i mówił 
nieprawdę, półprawdę. Przyjmuje do wiadomości upomnienie wiceprzewodniczącego, który 
powinien też upomnieć pana prezydenta Frysztaka. Wiele razy rozmawiali, że cały zamęt na 
sesji wprowadza tylko i wyłącznie pan prezydent Konrad Frysztak, nikt więcej. To jest jedyna 
osoba, która potrafi każdego z radnych zdenerwować i wyprowadzić z równowagi. To pan 
prezydent od trzech lat posługuje się słowami: „wy żeście zepsuli, wy żeście zniszczyli, my 
musimy po was naprawiać”. Na takie stwierdzenia przewodniczący będzie reagował. Będą się 
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bronili, bo mieszkańcy nie będą mieli jednostronnego przekazu, że wszystkiemu co się dzieje 
w mieście zły jest PiS, a tak dobry prezydent Konrad Frysztak siedzi w tych ławach i wszystko 
naprawia.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska przypomniała, że patrzą na to miesz-
kańcy. Pan prezydent odniósł się do zapytań radnych, a dla przewodniczącego jest to zada-
wanie kolejnych pytań. Prosi o szacunek dla mieszkańców miasta, bo na to, co dzisiaj ma miej-
sce na sesji Rady Miejskiej jako wiceprzewodnicząca nie może pozwolić. Przewodniczącego 
poprosiła o merytoryczne prowadzenie sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że stara się to robić.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że edukacja to zwiększenie wydatków 
o kwotę 887.362 zł na wynagrodzenia, usługi przewozowe – wypłata faktur dla firm świad-
czących usługi przewozowe mieszkańców miasta Radomia 1.315.000 zł, na zwiększenie wy-
datków w MZL-u na kwotę ok. 600 tys. zł. To nie są żadne wycieczki, czy dogadywania, tu 
chodzi wyłącznie o to, żeby mieszkańcy miasta wiedzieli jaki bałagan na dzisiejszej sesji za-
panował.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (27 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 14) podjęła z przyjętym wnioskiem  

Uchwałę nr 587/2017 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.  
 
- druk nr 517.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 15) podjęła 

Uchwałę nr 588/2017 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok.  
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 509.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
 
Radny Ryszard Fałek zapytał, dlaczego nie ma opinii komisji?  
 
Radny Andrzej Łuczycki poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżeto-
wej, ale nie było głosowania, ale w trakcie wypowiedzi wszyscy akceptowali ten projekt.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 16) podjęła 

Uchwałę nr 589/2017 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 512.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Leszek Pożyczka poinformował, że w obszarze związanym z Piotrówką było prowadzo-
nych wiele prac naukowych. Zapytał, czy jest pomysł na to, aby dokonać jakiejś wizualizacji, 
czy przebudowy tego terenu, żeby przybliżyć to, jak ta Piotrówka wyglądała ileś wieków te-
mu? Ma na myśli to, aby dokonać takiego dzieła, jak w Biskupinie, gdzie odtworzono stan tej 
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osady sprzed kilkunastu wieków. Radnego interesuje jakie są plany jak w przyszłości będzie 
wyglądało to miejsce, w którym teraz są dokonywane różnego rodzaju badania?  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, czy w tej części muszą być obiekty handlowe do 400 metrów? 
Wydaje się, że nie powinny być. Jeżeli ma to być park kulturowy, to warto pochylić się bardziej 
nad zakresem zagospodarowania. Poinformował, że wcześniej w dolinie rzeki Mlecznej było 
bardzo dużo młynów. Czy nie można by odtworzyć jeden czy dwa młyny pozyskując je z róż-
nych miejscowości?  
 
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że plan jest bardzo dobry, ale uważa, że wykopaliska znaj-
dujące się na Piotrówce powinny mieć większy dostęp do zwiedzania. Zapytał, jak to się ma 
względem okolic zalewu na Borkach? Okolice te jako bulwar również są bardzo znaczącymi 
sięgającymi bez mała aż do Kosowa. Czy w planach jest przewidywane zajęcie pasa bulwaro-
wego łącznie ze ścieżkami rowerowymi? Czy plany te zawierają zalew i okolice aż do Kosowa?  
 
Radny Kazimierz Woźniak jest bardzo usatysfakcjonowany, że wreszcie ten projekt się poja-
wił. Wreszcie powstało opracowanie, które zawiera wszystko. Bardzo ważne dla miasta Ra-
domia elementy zostały tu wyróżnione, na które mieszkańcy powinni zwrócić uwagę oraz 
elementy, które mogą nas promować na zewnątrz. Był to teren przez dziesiątki lat zaniedba-
ny. W tej chwili po zbadaniu tego terenu okazuje się, że elementów, którymi możemy się po-
chwalić i które powinniśmy promować i o które powinniśmy dbać jest wiele. Może wreszcie 
skończą się próby dzikiej zabudowy, wywożenia gruzu i śmieci. Radny uważa, że jest to dobry 
materiał, który należy przyjąć.  
 
Koordynator projektu – prof. Dariusz Kupisz udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Podkreślił, 
że wszystko, o co radni pytają jest zawarte w projekcie uchwały. Udzielił informacji na temat: 
- granic parku kulturowego, 
- obiektów kubaturowych,  
- działań edukacyjnych oraz możliwości odtworzenia grodu.  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Rafał Adamczyk udzielił odpowiedzi na pytanie 
dotyczące spójności z terenami przy zalewie na Borkach.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie imienne nr 17) podjęła 

Uchwałę nr 590/2017 
w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom”. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił 
przerwę do godz. 18.15 i zaprosił wszystkich radnych do „Łaźni” na spotkanie opłatkowe.  
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 507.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Adam Bocheński poinformował, że panie ze Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” 
dwukrotnie były na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny i przedstawiały 
ten problem. Radny cieszy się, że udało się ten lokal wygospodarować. Dla pana prezydenta 
Zawodnika należy się pochwała, że udało się tę sprawę załatwić, bo to stowarzyszenie bardzo 
dużo robi na rzecz rodziny.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 18) podjęła 

Uchwałę nr 591/2017 
w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ulicy Lu-
bońskiego 2 dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”.  
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Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 511.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 19) podjęła 

Uchwałę nr 592/2017 
uchylającą uchwałę nr 479/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2017r.               
w sprawie odstąpienia od przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieru-
chomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka                          
nr 275/32 o powierzchni 2.965 m2 z przeznaczeniem pod budowę hali produkcyjnej                 
z zapleczem socjalno – biurowym.  
 
Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 508.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetowej, które 
wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Adam Bocheński poruszył sprawę poboru opłat za szopki noworoczne. Faktycznie                   
w uchwale jest wyszczególniony ten rodzaj opłaty w wysokości 1 grosza. Radny rozumie, że 
jest to wymóg ustawy. Zapytał, czy ustawodawca nie daje tu pola manewru?  
 
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, jak było to dotychczas i jak to się ma względem ustawy kra-
jowej? Czy jest to zarządzenie wyłącznie miejskie, czy jest jakieś rozporządzenie odgórne 
krajowe?  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat naliczania opłat za zajęcie 
pasa drogowego.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, co z pomnikami, które już stoją - na przykład pomnik 
Kochanowskiego? Kto za to zapłaci??  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że to nic innego jak zadanie własne 
gminy. W takiej sytuacji są na przykład kapliczka na Okulickiego czy na kapliczka na Warszaw-
skiej. To są pomniki, które są w pasie drogowym, dlatego za to będzie płacił Wydział Kultury 
ze swoich pieniędzy, które ma w budżecie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 20) podjęła 

Uchwałę nr 593/2017  
dotyczącą zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 
2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicz-
nych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.  
 
Ad. 6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 510.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 21) podjęła 

Uchwałę nr 594/2017 
zmieniającą uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. 
w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe 
funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz 
przeznaczenia tych dochodów.  
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Ad. 6.8. – rozpatrzony we wcześniejszej części obrad.  
 
Ad. 6.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 515.  
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że rynek od lat zasługuje na rewitalizację, natomiast chce 
gwarancji, że podczas tej rewitalizacji pomnik nie zostanie ruszony. Zapytał, czy dokładnie 
było rozpatrzone zapotrzebowanie na garaż podziemny? Niesamowitą przeszkodą tego może 
być napotkanie na stare zabudowy.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zadeklarował, że pomnik będzie w tym samym miejscu 
po remoncie płyty rynku. Na czas remontu pomnik na pewno zostanie zdemontowany. W tym 
czasie przejdzie stosowną pielęgnację, a po przebudowie rynku przed oficjalnym zakończe-
niem etapu budowy, pomnik na to samo miejsce wróci. Ta uchwała to niezbędny dokument, 
który pozwala wystąpić do ministerstwa rozwoju o pieniądze na wsparcie na etap wyłonienia 
partnera prywatnego do tej inwestycji. Wiceprezydent uzasadnił konieczność podjęcia uchwa-
ły. Obiecał, że 100-lecie odzyskania niepodległości odbędzie się w rynku. Udzielił również in-
formacji na temat miejsc postojowych w rynku.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 22) podjęła 

Uchwałę nr 595/2017 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wy-
bór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu 
Rynku wraz z budową garażu podziemnego w Radomiu”.  
 
Ad. 6.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 519.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Ryszard Fałek poinformował, że ta uchwała doprecyzowuje wydatkowanie środków 
przez samorząd dla placówek niepublicznych. Dzisiaj placówki niepubliczne wejdą do systemu 
informacji oświatowej, co spowoduje, że dane i przekazywane środki będą adekwatne i takie, 
jak się danym placówkom należą.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 23) podjęła 

Uchwałę nr 596/2017 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek               
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  
 
 
Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Radny Marek Szary – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawy, którymi zajmo-
wała się Komisja: 
 
- skarga pana Olafa Korwin – Pawłowskiego z dnia 06.06.2017r. na działania RTBS 
„Administrator” Sp. z o.o. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą i wysłuchaniu 
skarżącego postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Zapytali skarżącego czy składa skargę 
na działalność jakiegokolwiek podmiotu miasta? Skarżący odpowiedział, że nie, na „Admini-
stratora”. Rada Miejska nie ma prawa zajmować się działalnością „Administratora”. Od tego są 
rada nadzorcza i zarząd spółki.   
 



22 

 

Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 24) podjęła 

Uchwałę nr 597/2017 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Olafa Korwin – Pawłowskiego oraz Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pana Artura Mazura z dnia 07.06.2017r. na Dyrektora Cmentarza Komunal-
nego  w Radomiu – było tam wiele uwag, między innymi, że się niegrzecznie zachowywał, ale 
tak naprawdę skarga sprowadziła się do tego, że skarżący zapłacił za czynności przy pochów-
ku, których nie wykonano. Przewodniczący Komisji przytoczył niektóre zapisy regulaminu 
cmentarza. Poinformował, że komisja postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Natomiast              
w zakresie zachowania dyrektora Cmentarza nie wyrazili opinii.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 25) podjęła 

Uchwałę nr 598/2017 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjęciu uchwały poinformowano pisemnie pana Artura Mazura.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Szary przedstawił ponadto opinię Komisji Rewizyj-
nej w sprawie pobierania przez pana prezydenta ryczałtu za używanie prywatnego te-
lefonu komórkowego do celów służbowych. Tą sprawą zajmowali się na wniosek pana 
Łukasza Gibały, który taki wniosek złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej e-mailem                      
w dniu 14 marca 2017r., a Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała do Rady Miejskiej jako 
właściwego organu do rozpatrzenia tego wniosku. Regionalna Izba Obrachunkowa napisała to 
tak, że to ma charakter skargi, ale Komisja nie rozpatrywała tego jako skargę, tylko jako wnio-
sek o sprawdzenie. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów i po wysłuchaniu sekretarza 
miasta stwierdziła, że panu prezydentowi ryczałt za używanie telefonu prywatnego do celów 
służbowych się nie należał. Nie należał się dlatego, że zarządzenie, które pan prezydent sam 
podpisał wprowadzające regulamin nie przewidywało takiego trybu. Zarządzenie przewidywa-
ło rzeczywiście telefon prywatny do celów służbowych i tak mówił załącznik nr 8, natomiast 
pan prezydent miał telefon służbowy, natomiast prywatną miał kartę i numer telefonu. W cza-
sie posiedzenia komisji nawet rozpatrywali, że być może stanowiący to zarządzenie mając na 
myśli telefon prywatny do celów służbowych mógł mieć samą kartę plus numer telefonu, mo-
gło to być oderwane od aparatu telefonicznego. Długo trzymali się tego wniosku, ale po zapo-
znaniu się z załącznikiem nr 1 do zarządzenia pana prezydenta stwierdzili, że jest jednak roz-
dział między kartą i numerem telefonu a aparatem dlatego, że jest tam wyraźnie określone, że 
pracownik może składać wniosek o przydział karty służbowej i telefonu służbowego do apara-
tu prywatnego, czyli istnieje domniemanie, że jak jest tak, to jest i w odwrotną stronę – karta 
prywatna i numer telefonu prywatnego do telefonu służbowego. Istnieje rozdział, natomiast 
nie ma takiego załącznika do zarządzenia, który by o tym mówił, mówi o telefonie komórko-
wym i dlatego uznali, że telefon komórkowy to jest aparat wraz z kartą. Dlatego uznali, że 
prezydentowi nie należał się taki ryczałt, ale tylko prezydentowi, pozostali, którym wypłacono 
takie ryczałty mieli telefony prywatne, nie używali telefonów służbowych i karty prywatnej, 
tylko używali prywatnych telefonów do celów służbowych. To zarządzenie takie coś przewi-
duje, natomiast nie przewiduje służbowego telefonu i prywatnej karty. W ocenie radnego pan 
prezydent powinien zwrócić. Zadeklarował, że zbadanie tej sprawy prześlą do RIO.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że nie należy zapominać o tym, że jest to 
ocena Komisji Rewizyjnej, natomiast te zarządzenia i te dokumenty były analizowane przez 
prawników urzędu miejskiego i stosowne parafki na tych dokumentach istnieją. Zarówno 
prawnicy urzędu swoje parafki postawili na tych dokumentach, jak i również podpisał się pod 
tym zarządzeniem sekretarz miasta. Trójstopniowy sposób sprawdzenia nastąpił, czyli 
wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurą jaka została przyjęta przez urząd miejski. To 
fakt, że ostatecznie podpisał się pod tym prezydent, ale mając takie dwie parafki uważa, że 
wszystko jest absolutnie zgodne z przepisami obowiązującymi prawa. Jeśli zostanie to prze-
słane, to oczywiście prawnicy urzędu miejskiego, którzy pracowali nad tymi dokumentami się 
do tego odniosą. Natomiast z tego, co prezydent pamięta, to wszystkie te przepisy były do-
kładnie analizowane, natomiast nie jest napisane w tym zarządzeniu jakie aparaty, jakie karty 
itd. Może radny postawić taką tezę, że może należy popracować nad uszczegółowieniem tych 
przepisów. Natomiast stawianie takiej tezy zdaniem prezydenta jest karkołomne i szczerze 
mówiąc radny tego nie wygra.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że komisja nie zarzuca nikomu, że zarządzenia były złe, tylko 
zarządzenie nie przewidywało takiej sytuacji jaką miał prezydent, przewidywało sytuację od-
wrotną. Zarządzenie przewidywało ryczałt za telefon prywatny do celów służbowych, telefon 
prywatny, który jest aparatem prywatnym, kartą prywatną i numerem prywatnym. To 
wszystko jest legalne, tylko nie przewidywało wariantu jaki miał prezydent i dlatego uważają, 
że prezydent nie powinien brać. Zastępcy brali legalnie.  
 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że w ostatni piątek w Warszawie odby-
ło się kolejne posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich i zjazd ogólny. Na zjeździe ogólnym 
podejmowane były uchwały dotyczące budżetu na rok 2018. Był przeczytany również list od 
ministra z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Zaś główną część zarządu poświęcono na 
omawianie poprawki do ustawy dekomunizacyjnej, która wprowadza ograniczenia w możliwo-
ści zmian nazwy ulic wydanych w trybie zastępczym przez wojewodę. Oznacza to, że raz 
wprowadzona zmiana przez wojewodę nigdy w przyszłości nie będzie mogła być zmieniona, 
ale również nakazuje w ciągu 30 dni na wymianę wszystkich tabliczek, rozkładów jazdy. To 
powoduje ogromne koszty w bardzo krótkim czasie. 
 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
1) pismo Pani Elżbiety Jagiełło z Partii Zielonych Koło w Radomiu o udzielenie głosu 
na sesji w sprawie dramatycznie wysokiego stanu zanieczyszczenia powietrza.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że nie ma pani na sesji, pewnie coś jej wypadło.  
 
2)  pismo firmy V-Film Sp. z o.o. w sprawie produkcji filmu fabularnego „Klecha” 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że dyskusja na temat filmu była długa.  
 
3) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
- pisma Prezydenta Miasta Radomia dotyczące wezwań do usunięcia naruszenia pra-
wa  pani Urszuli Grzech i pani Karoliny Mitak w uchwale nr 180/2015 w sprawie usta-
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lenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz 
określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom, 
- pismo Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały               
Nr 180/2015 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (we-
zwanie do usunięcia naruszenia prawa pana Romana Furcińskiego) 
- postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie 
wniosku Radosława Witkowskiego o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego ze 
składu orzekającego oraz zażalenie na to postanowienie. 
- petycja Pana Adama Fularza dotycząca sprawnego dojazdu transportem zbiorowym 
do portu lotniczego w Radomiu oraz zmiany nazwy handlowej portu, a także pismo 
Przewodniczącego Rady Miejskiej do Pana Adama Fularza.   
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że część tych pism była tylko informacją dla 
radnych. Odniosła się do wezwań do usunięcia naruszenia prawa. Wezwania te są o tyle nie-
aktualne, że pani Grzech i pani Mitak złożyły bezpośrednio skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, a poprzedziły to tymi wezwaniami. Odpowiedzi na te skargi zostały już 
złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i będą rozpatrywane w terminie, który 
wyznaczy sąd. Pismo pana Furcińskiego zostało potraktowane jako wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa i ma on prawo wnieść skargę i okaże się, czy to zrobi.  
 
 4) pismo Ministerstwa Zdrowia informujące, że stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu 
podjęte na sesji w dniu 27 listopada 2017r w sprawie potrzeby zakontraktowania 
świadczeń w zakresie chirurgii onkologicznej w Radomskim Centrum Onkologii zosta-
ło przekazane do Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą               
o wyjaśnienie zgłaszanych problemów.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
5) Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że na dzisiejszej sesji radni mieli otrzymać od-
powiedź od prezydenta co z biurowcem na ul. Malczewskiego oraz jaka odpowiedź poszła do 
inwestora.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że na drugi dzień po sesji o godz. 9                     
w gabinecie prezydenta odbyło się spotkanie z przedstawicielem inwestora. Przedstawili ma-
pę drogową i plan rozwiązania.  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak przedstawił jakie informacje zostały przekazane inwestorowi.   
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LVIII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 19.05.  
  
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


