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P R O T O K Ó Ł   N R LIX.N/2017 
z pięćdziesiątej dziewiątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku 
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. 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z se-
sji.  Radni nieobecni: Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, Katarzyna Wróbel.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na 
wniosek prezydenta miasta zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem 
obrad. 
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad 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 (26 za 
– przewodniczący zadecydował, aby głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki z powo-
du problemów z systemem do głosowania).  
 
Radny Marek Szary zwrócił się z wnioskiem w imieniu dwudziestu radnych, którzy podpisali 
się pod stanowiskiem, które wyraża, że nie chcą, aby była zwężona ulica Narutowicza. Proszą 
pana prezydenta, żeby teraz zadeklarował, czy wykona takie stanowisko, czy nie.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że wnioskodawcą sesji nadzwyczajnej jest prezydent, czyli on 
jest autorem porządku. Żądanie od prezydenta, żeby teraz zadeklarował, to w którym punk-
cie? Nie ma tego punktu w porządku, prezydent nie wypowiedział się na ten temat. Ten wnio-
sek powinien wpłynąć do prezydenta, powinien się z nim zapoznać i powinien powiedzieć, że 
się zgadza, aby to było w porządku, a nie dzisiaj prezydent w punktach, których nie ma będzie 
udzielał odpowiedzi na ten temat.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że ten punkt jest.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że przy dyskusji nad tym punktem będzie o tym mowa.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że są dwa wnioski o wprowadzenie do porządku 
obrad. O wprowadzeniu zadecyduje Rada. Część radnych chce wiedzieć, czy prezydent spełni 
swoje słowo, czy nie. Jeżeli nie, to zagłosuje przeciwko wprowadzeniu do porządku obrad. Po 
to chcą znać odpowiedź prezydenta i jest to zgodne z regulaminem.  
 
Zmiana porządku obrad:  
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 521 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 
2017r.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radni kolejny raz otrzymali jakiś dokument za 
dwie dziewiąta, po to, żeby mogli nad nim procedować. Przewodniczący Komisji Budżetowej 
nie wie, że prezydent przygotował dwa wnioski o wprowadzeni do porządku obrad. To świad-
czy o tym, jak Rada jest traktowana.  
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka uzasadnił konieczność wprowadzenia projektu uchwały 
do porządku obrad oraz przedstawił do niego uzasadnienie.  
 
Radny Andrzej Łuczycki stwierdził, że pan przewodniczący próbuje zmanipulować radnymi. 
Jako przewodniczący Komisji Budżetowej otrzymał te materiały i zwołał posiedzenie Komisji 
Budżetowej i na tej komisji uchwała na druku 521 dotycząca zmiany w tegorocznym budżecie 
została przedyskutowana i przyjęta jednogłośnie.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, że są duże wątpliwości co do procedowania tych druków i nie 
szanowania radnych. Radny powrócił do projektu uchwały na druku nr 516 z poprzedniej sesji, 
gdzie w sumowaniu znalazł błąd.  
 
Radny Marek Szary zapytał, dlaczego na sesji nie staje zmiana wieloletniej prognozy finanso-
wej dlatego, że na poprzedniej sesji zmieniono budżet, który jest niezgodny z wieloletnią pro-
gnozą finansową.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił                
5 minut przerwy do godz. 9.30.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik przeprosił za to, że wniosek wpłynął w niewłaściwym try-
bie i terminie. Za zwłokę i niewłaściwe procedowanie odpowiada Biuro Systemów Informacyj-
nych i Projektów Unijnych Oświatowych i względem kierownika tego biura wyciągnie konse-
kwencje służbowe. Poprosił o wprowadzenie tego punktu, bo są to pieniądze unijne dla na-
szych dzieci.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 521 głosowało 16 rad-
nych, 0 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 1. Projekt 
uchwały został wprowadzony do porządku obrad.  
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, 
które      w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 520. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Rado-
mia na 2017r. – druk nr 521. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta 
Radomia, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk                      
nr 520. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydał opinię pozytywną.  
 
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, czy prezydent odstąpi od zwężania kolejnej ulicy i utrudniania 
ruchu? Zwrócił uwagę na kolejne bardzo wysokie koszty ścieżek rowerowych, a mieszkańcy 
ulic: Londyńskiej, Paryskiej. Rzymskiej, Madryckiej błagają i proszą o modernizacje, a na te 
akurat cele funduszy nie ma. Prosi prezydenta, aby zajął stanowisko i w tej sprawie.  
 
Radny Adam Bocheński poinformował, że podpisał się pod tym stanowiskiem. Stwierdził, że 
najpierw nasze miasto zostało ukarane za ’76 rok. Później zostaliśmy ukarani przez ówcześnie 
rządzących i nieważne kto to był, nawet że to byli akurat rządzący z AWS-u, poprzez zabranie 
województwa radomskiego. Poprzez zabranie stolicy województwa nastąpiła bezwzględna 
degradacja miasta. Teraz znów chce się karać miasto zawężając taką potężną arterię komuni-
kacyjną? Radom ma bardzo wąskie ulice w centrum miasta, a liczba samochodów będzie wzra-
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stać. Nie należy karać miasta. Chcą, aby miasto się rozwijało i możliwe, że w niedługim czasie 
stanie się stolicą województwa.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że oczekują od pana prezydenta, że wycofa się 
z tego działania. Poinformował, że z jednym z radnych otrzymali telefon od jednego urzędni-
ka, aby się z nim spotkać, który poinformował o całej genezie, po co ulica Narutowicza jest 
zwężana. Przy ulicy Narutowicza i Broni jest parking. Działka ekstra. Będzie ona jeszcze więcej 
warta, jeżeli zwęży się ulicę Narutowicza po to, aby tej działce jeszcze trochę dołożyć i pew-
nie tam mógłby powstać ładny supermarkecik lub jakiś blok. Prezydent mówił, że tam może 
powstać blok z programu rządowego. Zapytał, czy nie ma działek, które są mniej warte niż               
w centrum miasta, które mogą być wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem? Uza-
sadnienie zwężenia ul. Narutowicza było takie, że muszą być miejsca parkingowe dla stadio-
nu. Podobno jest już u pana prezydenta podpisana uchwała, stanowisko czy deklaracja wnie-
sienia aportem tej działki, tego parkingu do „Administratora”. To jest ten sam manewr co ze 
szkołą nr 5. Tam działka została przekazana pod budowę siedziby, a okazało się, że powstał 
market i nie ma to znaczenia za kogo. Ten sam manewr chce być tutaj powtórzony. Dlatego 
przewodniczący absolutnie nie wyraża zgody i od deklaracji pana prezydenta będzie zależało, 
czy zagłosuje za tym projektem uchwały. Te pieniądze można przesunąć chociażby na ul. Ba-
cha, gdzie na korytarzu jest roztrzęsiona kobieta, której od czterech lat nikt nie chce pomóc.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że nasuwa się prosty wniosek, aby z zał. nr 2 poz. 1 wykreślić 
ul. Narutowicza jako do przeprojektowania. Natomiast nie akceptowanie wszystkich tych 
propozycji nie jest rozwiązaniem. Co do teorii spiskowej, że pod jakiś tam supermarket, to wy-
daje się, że to nie ta kadencja. Radny stawia wniosek o wykreślenie z tej pozycji ul. Naru-
towicza. Wyrażał pogląd, że ta ulica jest perspektywiczną. Natomiast, jeżeli chcemy mieć 
miejsca parkingowe w przypadku organizacji imprez masowych na stadionie albo na hali               
MOSiR-u, to należy wyłączyć dwa zewnętrzne pasy z ruchu i to rozwiązuje problem bezkosz-
towo, a pieniądze można wziąć na ul. Bacha.  
Radny złożył wniosek w formie pisemnej.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, jaki cel ekonomiczny miała przebudowa skrzyżowania Traugutta – 
Narutowicza – Kościuszki za wiele milionów złotych, kiedy teraz chce się zwężać do jezdni 
dwupasmowej? Czy nie ma perspektywy w myśleniu i wydawaniu społecznych pieniędzy? 
Radny będzie przeciwny temu, co nie służy społeczeństwu miasta Radomia. Radny odniósł się 
do sprawy przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zdaniem radnego ul. Narutowicza po-
winna pozostać w obecnej wersji.  
 
Radny Leszek Pożyczka uważa, że punkt dotyczący projektowania dróg i realizacja robót               
w porozumieniu z Wodociągami powinno się wyłączyć i nie dyskutować na ten temat, ponie-
waż przebudowa tej drogi nie ma sensu.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że ul. Narutowicza, to niebyle jaka ulica. Znajduje się tam 
stadion im. Piłsudskiego. Miasto i pan prezydent unikają używania nazwy, że jest to stadion 
im. Piłsudskiego, a po to kiedyś rada uchwaliła tę nazwę, aby ją stosować.  Po drugiej stronie 
tej ulicy jest tzw. szpital wojskowy wybudowany jeszcze przed wojną. Szpital ten został wy-
remontowany i stoi pusty. Jest to ważna ulica, bo przy niej ze składek pracowników fabryki 
broni przed wojną został wybudowany wielki stadion i kąpielisko.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że jeżeli jest to sesja nad-
zwyczajna, to jedynym uprawnionym do tego, by składać wnioski formalne jest wyłącznie 
wnioskodawca. W związku z powyższym wnioski, które są w tej chwili składane do pana 
przewodniczącego z mocy regulaminu nie powinny być brane pod uwagę. Ma na myśli wnio-
sek radnego Fałka.  
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Przewodniczący Dariusz Wójcik zaproponował, że jeżeli prezydent będzie chciał, żeby nie 
wprowadzać poprawek, to może niech każdą sesję zwoła w trybie nadzwyczajnym i wtedy 
zamknie usta radnym.  
 
Wiceprzewodniczący Wiesław Wędzonka stwierdził, że należy trzymać się regulaminu.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radny ma prawo w każdym punkcie złożyć wnio-
sek lub stanowisko.  
 
Mecenas Sylwia Zaracholwicz – Woś stwierdziła, że z regulaminu wynika tyle, że do zmiany 
porządku obrad sesji nadzwyczajnej potrzebna jest zgoda wnioskodawcy, natomiast procedu-
je się nad uchwałą tak, jak nad każdą inną, czy jest to sesja zwyczajna, czy nadzwyczajna. 
Można zgłaszać wnioski, można zgłaszać wnioski formalne.  
 
Wiceprzewodniczący Wiesław Wędzonka stwierdził, że wyborcy oczekują od radnych myślenia 
i to myślenia nie tylko tu i teraz i o własny wizerunek i żeby pięknie wypaść w telewizji, aby 
ludzie widzieli jak jesteśmy za sprawami społecznymi i dbamy o ich interes, ale dbanie o inte-
res jest również to, że patrzy się i widzi do przodu. Ulica Narutowicza w tej chwili stała się 
modną ulicą. Przyszła moda na to, aby krytykować wszystko, co wokół niej się dzieje. Również 
jest przeciwnikiem zwężenia tej ulicy. Straż, policja, pogotowie mówiły o tym, że ta ulica po-
winna zostać w takim, a nie innym kształcie chociażby dla bezpieczeństwa. Wyjęcie tej ulicy 
spod obrad w tej chwili spowoduje to, że nie wiadomo co z przebudową ulicy, co z wodocią-
gami. W stanowisku jest przedstawione, aby prezydent odstąpił od założeń, które były do tej 
pory i pozostawił ulicę w obecnym kształcie. Radny oczekuje, że pan prezydent przed głoso-
waniem czegokolwiek potwierdzi taką deklarację. Żadne inne wnioski nie są potrzebne. Radny 
nie ma powodów nie wierzyć, że tak się nie stanie. Można przegłosować stanowisko na tej, 
czy następnej sesji, natomiast deklaracja ustna prezydenta w tej chwili powinna nastąpić. 
Uchwała o środkach niewygasających nie sprowadza się tylko do dyskusji nad ul. Narutowicza. 
Jest to bardzo ważna sprawa dla wszystkich firm, które są zaangażowane w wydatki niewy-
gasające. Prosi, aby nie komplikować sobie życia, nie komplikować życia prezydentowi, nie 
komplikować życia przedsiębiorcom i zagłosować za tym pozytywnie, natomiast z uwagami,               
o których powiedział.  
 
Radny Marek Szary odczytał treść stanowiska podpisanego przez dwudziestu radnych:  
„Radni Rady Miejskiej w Radomiu nie wyrażają zgody na przebudowę ulicy Narutowi-
cza w kierunku zmniejszenia ilości pasów drogowych.  
 Dotychczasowe doświadczenia zastosowania takich rozwiązań w Radomiu po-
wodowały jedynie chaos komunikacyjny, kolizje drogowe i wzrost zakorkowania mia-
sta”.  
Odczytał listę osób, które podpisały to stanowisko.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że nie chodzi o skrzyżowanie ulic Naru-
towicza i Broni, jak to powiedział pan przewodniczący Wójcik, a ulic  Narutowicza - Chałubiń-
skiego. Na tej działce planują budowę mieszkań dla młodych radomian, natomiast nie dotyka 
to programu rządowego, bo program rządowy jest zlokalizowany w zupełnie innym miejscu                  
i stosowne dokumenty zostały już podpisane. Natomiast istotne jest, żeby posiadać nowe 
zasoby dla młodych radomian i te zasoby chcą zlokalizować w tamtej części i na działce, która 
jest na skrzyżowaniu ulic Narutowicza – Chałubińskiego. Prezydent dementuje jakoby po-
trzebna tam była dodatkowa nieruchomość na parking. Zgodnie z posiadanym planem na tej 
nieruchomości mieści się zarówno blok mieszkalny jak i parking, który obsłuży zgodnie z pol-
skim prawem tę nieruchomość. Ewentualne zwężenie absolutnie jest bez znaczenia dla tej 
inwestycji. Są już po wszystkich rozmowach i analizach i mają już przedstawiony montaż fi-
nansowy jaki chcieliby tam zastosować i absolutnie jest realne, aby w roku 2018 z inwestycją 
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dla młodych radomian ruszyli. Poradził przewodniczącemu, aby na przyszłość pytał kompe-
tentnych urzędników, a prezydent zawsze służy pomocą i zaprasza do siebie do gabinetu                    
i mogą o takich rzeczach rozmawiać, zamiast roztaczać jakieś niepotrzebne wizje. Wypowiedź 
prezydenta służy tylko temu, żeby uspokoić i nie tworzyć niepotrzebnych konstrukcji.   
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy ta działka ma być przekazana do „Administratora” 
aportem?  
 
Prezydent Radosław Witkowski stwierdził, że co do samej istoty, dlaczego tam pojawia się              
ul. Narutowicza, to od kilku tygodni Wodociągi Miejskie mają podpisaną umowę na trzeci etap 
modernizacji sieci wod. – kan. w Radomiu i w ramach tego projektu jest ul. Narutowicza i tego 
się nie da zmienić. Siłą rzeczy Wodociągi Miejskie na tą inwestycję wejdą i będą musiały roz-
kopać tę ulicę, wymienić sieć wod. – kan. na nowoczesną i obowiązkiem miasta jest odtworze-
nie tej ulicy. Inwestycja, o której mówił pan Pszczoła u zbiegu ulicy Narutowicza i Placu Małgo-
rzatki jest wyłączona z prac radomskich wodociągów i nie będą tam prowadzone żadne inwe-
stycje. Inwestycja, która została wykonana przez ostatnie dwa lata jest tam docelowa i nie ma 
niebezpieczeństwa, że koparki wejdą i rozkopią i zostanie zniszczone to, co już zostało zro-
bione. Jeśli chodzi o samą ul. Narutowicza, to warto, aby radni poznali bilans otwarcia tego 
przedsięwzięcia. Są zobligowani do tego, żeby odtworzyć ulicę po tym, jak Wodociągi Miejskie 
przeprowadzą tę niezbędną inwestycję. Projektant nie tworzy żadnej dokumentacji, tylko 
stworzył koncepcje, które zostały zaprezentowane w mediach i które zostały poddane konsul-
tacjom społecznym. Konsultacje społeczne się odbyły i ich wynik jest jednoznaczny. Jeśli sta-
nowisko, które przygotowują radni zostanie przyjęte, to prezydent zadeklarował, że będzie 
ważne dla prezydenta przy podejmowaniu decyzji, bo wszystko przed nami jest możliwe. Nie 
muszą robić odtworzenia ul. Narutowicza zgodnie z tymi koncepcjami, które przedstawił pro-
jektant, ale mogą powiedzieć projektantowi, że interesuje ich zupełnie inny model odtworze-
nia tej ulicy, bo mają inny pomysł na miasto. Prezydent jednoznacznie stwierdził, że jeżeli rad-
ni przegłosują to stanowisko, to będzie ono dla niego ważne, zostanie przekazane do prezy-
denta Frysztaka, a prezydent Frysztak przekaże je do MZDiK i myśli, że są w stanie odtworzyć 
ul. Narutowicza w dotychczasowym kształcie. Prosi o przegłosowanie, a wtedy będzie mógł 
powiedzieć jedno słowo więcej. Prosi, aby radni nie zapominali, że jako prezydent ogłosił kon-
sultacje społeczne, które w tej chwili obowiązują, natomiast zdanie radnych jest dla niego                  
w tej chwili bardzo ważne i istotne.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że ponieważ jest to sesja nadzwyczajna, nie można 
głosować stanowiska, można głosować wniosek. Zapytał, czy jest zgoda wnioskodawców, 
żeby przekreślić „stanowisko” na „wniosek”, a treść byłaby taka sama? Inaczej wszyscy będą 
się musieli podpisać jeszcze raz. Przewodniczący postawił wniosek o tej samej treści, czyli 
radnych Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zwężenia ulicy Narutowicza o treści: 
„Radni Rady Miejskiej w Radomiu nie wyrażają zgody na przebudowę ulicy Narutowi-
cza                     w kierunku zmniejszenia ilości pasów drogowych.  
 Dotychczasowe doświadczenia zastosowania takich rozwiązań w Radomiu po-
wodowały jedynie chaos komunikacyjny, kolizje drogowe i wzrost zakorkowania mia-
sta”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – 
głosowanie imienne nr 2. Wniosek został przyjęty.  
 
Wniosek został przekazany do prezydenta miasta Radomia.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że stanowisko radnych jest dla niego wią-
żące.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 3) podjęła  

Uchwałę nr 599/2017 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, które w roku 2017 nie wy-
gasają z upływem roku budżetowego. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Miasta Radomia na 2017r. – druk nr 521. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak złożył na piśmie oświadczenie dot. zmian w budżecie miasta Radomia 
na 2017r. i projektu budżetu na 2018r.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie imienne nr 4) podjęła 

Uchwałę nr 600/2017 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LIX. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 10.15.  
  
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


