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P R O T O K Ó Ł   N R LX/2018 
z sześćdziesiątej sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 15 stycznia 2018roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu – 
radny Dariusz Wójcik. 
 
Na sesji obecni byli radni  według listy obecności, która została dołączona do materiałów                       
z sesji.   
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (24 za – 
głosowanie imienne nr 1).   
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu stano-
wiska w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu. 
Za wprowadzeniem projektu stanowiska do porządku obrad głosowało 14 radnych, 11 było 
przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 2. Projekt  stanowiska nie 
został wprowadzony do porządku obrad - podlegał przegłosowaniu bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu Rady – 15 za.   
 
 Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z LVIII. i LIX. 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. Przyjęcie stanowiska w sprawie ukarania Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia  
     Mateusza Tyczyńskiego.  
6.  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 uchwały budżetowej na 2018r. – druk nr  490. 
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok oraz planów 
     pracy na 2018 rok. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów z LVIII. i LIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 3) przyjęła protokół z LVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odby-
ła się w dniu 18 grudnia 2017r.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za - głosowanie imienne nr 4) przyjęła protokół                      
z LIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 
2017r.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik przywitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali na posiedzeniach Komisji oraz przed sesją.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nikt nie wyraził woli zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.  
 
 
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na LVIII. (58.) sesji radni zło-
żyli 1 interpelację.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Ryszard Fałek – 2 szt., 
- radny Leszek Pożyczka – 2 szt. 
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radni: Marek Szary i Ryszard Fałek  
złożyli wnioski o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją.  
 
Radny Marek Szary zrezygnował z zabrania głosu.  
 
Radny Ryszard Fałek przedstawił interpelacje dotyczące zalewania ul. Bacha i w sprawie par-
kowania samochodów podczas imprez masowych na ul. Narutowicza oraz odpowiedzi na nie.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Jan Pszczoła – szpital przy ul. Giserskiej – stwierdził, że szpital ten grozi zamknięciem. 
Wydano kilkaset tysięcy na projekt adaptacji tzw. „porodówki” na terenie szpitala przy ul. To-
chtermana, a w 2018r. kończy się okres ważności tej dokumentacji i te kilkaset tysięcy pój-
dzie w błoto. Radny zapytał, czy jest to odpowiednia gospodarka? Czy nie należałoby stwo-
rzyć rehabilitacji przy ul. Tochtermana? Czy jest jakaś szansa na to?  
 
- zmiana nazwy ulicy Zubrzyckiego na Marii Fołtyn – Maria Fołtyn była zasłużoną obywatelką 
Polski i Radomia. Przekazała także znaczny majątek dla Radomia. Zapytał, czy była to godna 
zmiana? Na tej ulicy są wertepy i koleiny. Uważa, że do tej zmiany należało wziąć inne nazwi-
sko z banku danych, a pani Marii Fołtyn należało dać inne miejsce, godne dla tej osoby.  
 
2. Radny Andrzej Sobieraj – obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – w Radomiu nie 
słychać kompletnie żadnych informacji, czy utworzył się jakikolwiek komitet tych obchodów 
czy nie. Pomny na haniebne uroczystości 15 sierpnia i 11 listopada radny domaga się tego, by 
jednak został utworzony komitet, który pomoże tym, którzy nie potrafią organizować uroczy-
stości, by przebiegły godnie jak na setną rocznicę przypadło.  
- stan ulic na osiedlu Wośniki (Londyńska, Paryska, Rzymska) – radny prosi o ujęcie w planach 
renowacji tych ulic. One są gotowe i nie wymagają aż takich nakładów finansowych, żeby 
można było odwlekać ich wykonanie.  
- przejście u zbiegu ul. Słowackiego i 25 Czerwca – przez skwer w parku ludzie przechodzą 
wydeptaną ścieżką. Radny kilka miesięcy temu prosił o zwrócenie na to szczególnej uwagi. 
Wykonywane są trasy, które wybitnie nie podobają się ludziom. Czas najwyższy spojrzeć na 
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to, czego oczekują wyborcy, a oni chcą żeby tam była ścieżka. Radny prosi, aby tą ścieżkę jak 
najszybciej wykonano.  
 
3. Radny Marek Szary – reklama „Bezpieczne ciepło” z udziałem prezydenta – mieszkańcy pyta-
ją, kto wpada na pomysły tego typu reklam? Radny stwierdził, że dotychczas wydawało się, że 
sprawa ciepła nie jest zagrożona, a okazało się, że jednak jest. Czy rzeczywiście grożą nam 
jakieś wielkie odcięcia ciepła, że trzeba aż uspokajać mieszkańców  za nim jeszcze cokolwiek 
się stało? Radny chciałby się dowiedzieć, kto jest pomysłodawcą takiego gniotu reklamowe-
go? Kto płaci za tę reklamę? Jeżeli miasto, to chciałby wiedzieć ile zapłaciło bądź zapłaci? Jeżeli 
natomiast spółka, która ma udziały prywatne, to co w takiej reklamie robi prezydent Radomia? 
Albo robi to odpłatnie na swoją korzyść, albo na korzyść miasta. Czy prezydent jakieś korzyści 
z tego tytułu, że występuje w tej reklamie osiągnie bądź osiągnął, czy też może osiągnie mia-
sto?  
- realizacja inwestycji park Michałów – inwestycja ta ma charakter liniowy dlatego, że odcina 
całą ul. Piastowską od reszty osiedla. Na ul. Piastowskiej jest 5 przejść, którymi przechodzą 
uczniowie szkoły nr 30, mieszkańcy ul. Piastowskiej od 3 do 13, mieszkańcy ul. Józefowskiej                 
i innych ulic do przychodni, na targ, do przystanku autobusowego, do apteki, do sklepów. Na 
tych przejściach pojawiły się tabliczki „zakaz wstępu – budowa”. Radny zwrócił uwagę, że ta 
budowa nie jest w żaden sposób ogrodzona, więc nikt tak naprawdę nie wie, gdzie są granice 
tej budowy. Kto realizuje inwestycję, która odcina jedną część osiedla od drugiej nie zapew-
niając przejścia do drugiej części osiedla, gdzie jest dużo usług, z których korzystają miesz-
kańcy? Kto zrobił coś takiego, aby mieszkaniec idąc do przystanku musiał przejść 3 kilometry?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść pisma złożonego przez radnego 
Dariusza Chłopickiego o rezygnacji z udziału w pracach klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej i pracy jako radny niezależny.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
  
4. Radny Mirosław Rejczak – odrzucenie projektu budżetu na 2018r. – zapytał prezydenta, ile 
wydał pieniędzy w DAMI na kampanie przeciwko odrzuceniu tego projektu? Radni miasta Ra-
domia są wybrani przez mieszkańców miasta Radomia. Jest to organ władzy. Prezydent wyko-
rzystuje środki medialne z pieniędzy miejskich pochodzących od mieszkańców. Prezydent 
nazwał radnych „podpalaczami Radomia”. To jest oburzające. Prezydent nie zareagował na to, 
co się tutaj dzieje przez te 4 tygodnie. Radny pamięta 76 rok, gdy ówczesny prezydent Kar-
wicki nazwał mieszkańców Radomia „warchołami” i to jest podobna sprawa, którą prezydent   
w tej chwili lansuje i to również jest niedopuszczalne. Na PiS w tej kadencji głosowało 50% 
mieszkańców. W wyborach do parlamentu weszło 2 senatorów i 5 posłów PiS-u. To samo do 
sejmiku, gdzie weszło 3 radnych na 7 mandatów. Ci wszyscy radni i połowie są wybrani przez 
mieszkańców Radomia i jak prezydent śmie nazywać tych ludzi „podpalaczami”? To jest nie-
dopuszczalne. Radny poruszył również sprawę związaną ze stanowiskiem marszałka Struzika                       
w sprawie Portu Lotniczego w Radomiu, które jest bardzo krytyczne dla miasta, a co za tym 
idzie i dla prezydenta, a prezydent na to nie reaguje. W przekonaniu radnego prezydent mia-
sta powinien na to reagować.  
- spalanie miału węglowego – niepotrzebnie wydaje się 520 mln zł na spalanie miału, który 
jest niedopuszczalny w naszym systemie ciepłowniczym jako źródło ciepła, a także niedo-
puszczalne jest spalanie śmieci. Prezydent powinien o tym wiedzieć, a bez przerwy lansuje to 
w telewizji DAMI, że to jest dobre. Jest to lobbowanie i wszystko niezgodne z zasadami. Rad-
ny jest rzeczoznawcą ministra ochrony środowiska i trochę się zna na tych sprawach. Stwier-
dził, że prezydent niepotrzebnie naraża miasto na 520 mln strat.  
 
5. Radny Ryszard Fałek – organizacja ruchu na ul. !! Listopada (między komendą policji a szkołą  
nr 5) – dwa pasy schodzą się tam w jeden pas po to, żeby za kilka metrów znowu się rozeszły 
na dwa, aby można było skręcić na parking komendy wojewódzkiej. 99% samochodów łamie 
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tam przepisy jadąc po linii ciągłej. Jest to zakleszczanie ruchu i jest to niepotrzebne. Radny 
uważa, że należy zrobić to jak należy: dwa pasy od początku do końca.  
- promocja miasta – radny proponuje, aby na imprezy sportowe wysyłać kibiców z banerami                   
z nawą miasta. Jest to fajna darmowa promocja.  
 
6. Radny Adam Bocheński – rów wzdłuż ul. Potkańskiego (między ul. Stara Wola Gołębiowska      
a ul. Kozienicką) – jest tam nieszczęśliwe usytuowanie terenu, gdzie jeden odcinek rowu po 
opadach deszczu zapełnia się i podtapia mieszkających tam obywateli. W kierunku ul. Kozie-
nickiej położenie terenu jest pod górę, a wiadomo, że woda pod górę nie popłynie. Zapytał, czy 
jest możliwość rozwiązania tego problemu poprzez pogłębienie, czy też takie przekopanie, 
aby woda mogła spływać w kierunku ul. Kozienickiej do kanalizacji deszczowej? Radny prosi          
o interwencję w tej sprawie. 
 
7. Radny Leszek Pożyczka – konflikt w Zespole Szkół Muzycznych – od kilku miesięcy jest tam 
konflikt, który nikomu nie służy. Radny zapytał, z czego się wziął ten konflikt? Obecna dyrek-
cja szkoły jest w połowie kadencji, pracuje tam od wielu lat. Na przestrzeni tych lat szkoła 
funkcjonowała bardzo dobrze. Dyrektor szkoły bardzo dobrze reprezentował szkołę. Było bar-
dzo dużo wydarzeń muzycznych. Komu zależy na tym, żeby w tej szkole był taki niepokój? 
Czas rozwiązać ten konflikt. Zaczyna on być wiązany ze zmianami jakie były w Radomskiej 
Orkiestrze Kameralnej. Radny zapytał, czy warto podtrzymywać taką sytuację?  
- budowa chodnika na ul. Porannej – wiadomo, że będzie przebudowywana ul. Wojska Polskie-
go. Ulica Poranna jest w okolicach portu lotniczego. Już teraz jest to bardzo ruchliwa ulica, 
ponieważ biegnie przez nią objazd do drogi na Lublin, na Kozienice. Jeżeli będzie budowa         
ul. Wojska Polskiego, to ta droga będzie mocno obciążona, a tam w ogóle nie ma chodnika. 
Konieczne jest, aby ten chodnik tam powstał, aby ludzie mogli się tam bezpiecznie przemiesz-
czać.  
- nabór do szkół podstawowych – po ustaleniu sieci szkół są szkoły, które powstały na bazie 
gimnazjów i mają słaby nabór. Czy prezydent będzie wyrażał zgodę, aby w dotychczasowych 
szkołach podstawowych zwiększać liczbę oddziałów dla dzieci spoza rejonu?  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- budowy oddziału rehabilitacji, 
- zmiany nazewnictwa ulic, 
- obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 
- stanu ulic na Wośnikach, 
- udziału prezydenta w reklamie „Bezpieczne ciepło”, 
- inwestycji w parku na Michałowie, 
- przeprosin za używane w stosunku do radnych zwroty – prezydent stwierdził, że jeśli jakie-
kolwiek jego słowa spowodowały, że radni poczuli się urażeni, to przeprasza, 
- rozmów dotyczących lotniska, 
- ul. Potkańskiego – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, 
- konfliktu w Zespole Szkół Muzycznych, 
- budowy chodnika na ul. Porannej, 
- naboru do szkół podstawowych.  
 
 
Ad. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie ukarania Dyrektora Kancelarii Prezydenta Mia-
sta Radomia Mateusza Tyczyńskiego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że grupa radnych (6 osób) złoży-
ła projekt stanowiska, który radni otrzymali wraz z porządkiem obrad.  
Przewodniczący odczytał treść złożonego projektu stanowiska:  
„Jako radni Rady Miejskiej w Radomiu, jesteśmy zażenowani zachowaniem i działa-
niem Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Radomia – Pana Mateusza Tyczyńskiego. 
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Już w przeszłości jego poczynania, jako urzędnika, były mocno kontrowersyjne, teraz 
stały się wręcz niedopuszczalne. 
Przede wszystkim, jako radni, czujemy się obrażani przez Pana Mateusza Tyczyńskie-
go. Takie zachowania, jak wysyłanie do mieszkańców nazwisk radnych wraz z nume-
rami telefonów i adresami mailowymi, nazywanie radnych podpalaczami miasta, uży-
wanie innych epitetów pod adresem radnych – są to rzeczy karygodne. To jawne szy-
kany i nękanie radnych!  
Pan Mateusz Tyczyński zachowuje się niewłaściwie, przede wszystkim jako urzędnik 
miejski. W naszym przekonaniu, łamie kodeks etyki zawodowej, zajmuje się polityką, 
zamiast pracą. Bo to, że brakuje mu kultury osobistej, jest jego prywatną sprawą. 
Hasło wyborcze Pana Prezydenta Radosława Witkowskiego brzmiało: „Zgoda zmieni 
Radom!”. Czy takie zachowania, jakie prezentuje Pan Mateusz Tyczyński są właśnie 
realizacją tego hasła?  
Czy tak mają wyglądać relacje Rady Miejskiej z Urzędem Miejskim? Naszym zdaniem 
są to obecnie pytania retoryczne.  
W związku z powyższym, jako radni Rady Miejskiej w Radomiu żądamy od Prezydenta 
Miasta Radomia ukarania Pana Mateusza Tyczyńskiego, który nie tylko obraża rad-
nych, ale naraża na szwank dobre imię Radomia”.    
 
Radna Małgorzata Zając nie rozumie jak osobiste odczucia kilku radnych mogą być rozpatry-
wane na sesji Rady Miejskiej. Stwierdziła, że ułatwianie kontaktu z radnymi, aby wytłumaczyli 
się dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje nie jest niczym zdrożnym.  
 
Radny Roman Korczyński zapytał, czy radny jest osobą publiczną? Tak. Czy dane osobowe 
radnych wraz z numerami kontaktowymi są podawane do publicznej wiadomości? Tak - inter-
netowa strona Rady Miejskiej, tablica ogłoszeń w siedzibie Rady Miejskiej, Facebook. Czy wy-
nik głosowania nad budżetem miasta Radomia został utajniony? Nie. Czy odrzucenie projektu 
budżetu miasta będzie skutkowało brakiem nowych inwestycji? Sami radni muszą sobie od-
powiedzieć na to pytanie. Na pewno tak. W informacji może zabrakło tylko danych pozosta-
łych radnych. Ta informacja stałaby się jakby mostem między wyborcami a radnymi i ułatwiła 
większą komunikację dla wszystkich. Trudno tu doszukać, że jest to informacja niezgodna                  
z prawem. To jest informacja zgodna z prawdą i za co tu karać i kogo? Radny stwierdził, że 
prawdy nie da się ukarać. Teraz należałoby oczekiwać stanowiska od mieszkańców Radomia  
o ukaranie tych radnych, którzy głosując za nie przyjęciem budżetu godzą się na brak finan-
sowania nowych inwestycji w 2018r., zminimalizowanie projektu obywatelskiego, brak no-
wych piaskownic, boisk, placów zabaw, remontów chodników, remontu schroniska dla zwie-
rząt bezdomnych, zakup sprzętu dla szpitali.  
 
Radny Andrzej Sobieraj stwierdził, że środki masowego przekazu relacjonują przebieg spo-
tkań. Opinia publiczna jest dokładnie poinformowana kto i jak się wypowiedział. Wydanie pie-
niędzy na kolorową ulotkę z pełnymi informacjami, gdzie poszczególne osoby można zastać                
i co ewentualnie zrobić, to jest to mowa nienawiści. Radny tym bardziej ma spotęgowane 
swoje odczucie ze względu na 13. grudnia i nieszczęsne plakaty, które dał panu Tyczyńskie-
mu, a które zostały zmarnowane i wyrzucone do kosza. Pan Tyczyński nie miał ani czasu ani 
odwagi żeby te plakaty rozwiesić. W tej chwili miał odwagę napisać taka ulotkę. Jest to ulotka 
nienawiści i za to powinny być wyciągnięte wnioski.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że informowanie o adresach mailowych i o tym jak można się 
skontaktować z radnymi na pewno nie jest mową nienawiści. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest 
to chowanie głowy w piasek. Każdy podejmuje trudne decyzje w życiu, tylko trzeba umieć 
stanąć i wytrzymać ciężar presji społecznej. Czy jest to zgodne z prawem? Rada Miejska zaj-
muje swoje stanowisko w postaci uchwał i stanowisk. Jeżeli zostanie przyjęte takie stanowi-
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sko, to tak, jakby radni chcieli nakazać prezydentowi, żeby udzielił nagany dyrektorowi.  Rada 
może dać prezydentowi absolutorium albo nie, natomiast nie można ręcznie sterować. Radny 
uważa, że stanowisko jest niezgodne z prawem. Czy jest ono sprawiedliwe? W odczuciu rad-
nego informowanie mieszkańców, gdzie mogą się skontaktować z radnymi jest fair. Kilka sesji 
temu był incydent, gdzie radny do radnego powiedział „zamknij pysk” i jeżeli chce się, aby było 
trochę sprawiedliwości powinno się wszystkich traktować jednakowo. Radny prosi, aby dopi-
sać do stanowiska naganną postawę pana radnego Szarego, który tak się odezwał do radnego 
Woźniaka. Proponuje przerwę, aby to zmienić na apel, bo wtedy będzie to zgodne z prawem,       
a sprawiedliwe będzie, jeżeli w tym apelu będzie pan Marek Szary. Dzisiaj jest to ani niezgod-
ne z prawem, ani ze sprawiedliwością.  
 
Radny Jan Pszczoła prosi, aby osoby nieupoważnione do krytyki radnych nie dokonywały ich 
oceny, a także żeby radni i ich rodziny nie byli szkalowani w miejscach pracy lub gdzieś in-
dziej. Przypomniał jak wyglądały działania pana Mateusza Tyczyńskego.   Radny zapytał, czy 
musi się godzić, że w roku wyborczym chce się zrobić kampanię za pieniądze miasta?  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że nie dotyka go to, że do mieszkańców wysyła się ulotkę                 
z adresami czy telefonami radnych, bo są one ogólnodostępne w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Dla radnego nie stanowi żadnego problemu to, że próbuje się informować jakie sta-
nowisko zajęli radni, bo o tym każdy może się dowiedzieć czy z protokołów, czy z mediów, że 
głosował przeciw, a koledzy za. Radnego oburza, że dyrektor Kancelarii Prezydenta - urzędnik 
miejski pozwala sobie nazywać tych, którzy byli przeciwko budżetowi „podpalaczami miasta”               
i mówić, że podpalają miasto. Radnego poparło tysiąc pięciuset mieszkańców tego miasta                     
i radny dzisiaj mówi między innymi w ich imieniu. Pana Mateusza Tyczyńskiego na funkcji dy-
rektora Kancelarii Prezydenta Miasta poparła komisja konkursowa, ale wszyscy wiedzą, że 
poparł go Radosław Witkowski. Mateusz Tyczyński miał szanse zasiadać w tych ławach                         
i uprawiać politykę jako radny, zrezygnował, odszedł do urzędu. W momencie, gdy odszedł do 
urzędu powinien przestać uprawiać politykę, co robi niemalże w każdym miesiącu, a już na 
pewno nie powinien pozwalać sobie żeby jako urzędnik, urzędnik reprezentujący również Ra-
dę Miejską, bo ten urząd to nie jest prywatny folwark pana prezydenta, tylko to jest Urząd 
Miasta Radomia, który ma działać również w interesie wszystkich radnych mówić o radnych, 
którzy głosowali przeciwko, że podpalają miasto. To jest sytuacja, która nie może być akcep-
towana. Radny uważa, że tą sytuację powinni napiętnować po to, żeby pokazać bez względu 
na to, kto będzie rządził w przyszłości, że żaden urzędnik nie powinien uprawiać polityki. Jeśli 
chce uprawiać politykę, niech stanie do wyborów. To, że radny powie coś na temat innego 
radnego, to takie jest jego prawo, być może nieraz nadużywane, ale prawo w świetle manda-
tu, który pełni, natomiast urzędnik nie powinien mieć prawa dokonywania politycznych ocen 
radnych. Są miasta, gdzie w ostatnim miesiącu nie uchwalono budżetu miasta. Prezydenci 
wysłali list otwarty apelując o pojednanie, zapraszali do stołu rozmów wszystkich radnych. 
Prezydenci otwierali swoje gabinety, cała rada miejska chodziła na konsultacje i udaje się tam 
te budżety przyjmować. U nas zamiast listu otwartego są słowa atakujące i pogarda  w imię 
hasła „Zgoda zmieni Radom”.  
 
Radny Andrzej Łuczycki zwrócił się do radnego Jakuba Kowalskiego – apel powinien być rów-
nież skierowany do ministrów rządu, aby również nie zajmowali się polityką, tylko walczyli               
o dobro naszego państwa i również nie używali słów i nie wydawali oświadczeń, które poli-
tycznie szkalują innych oponentów. Do radnego Jana Pszczoły – przypomniał fakty dotyczące 
radnego Pszczoły, który startując do rady miejskiej wydał kilka ulotek, na których było między 
innymi napisane: „okradają, oszukują, oczerniają”, „ukradziono mieszkańcom Ustronia ponad 
milion złotych”. W prasie również ukazały się artykuły, że spółdzielcom ukradli 1 mln zł. Teraz 
pan radny Pszczoła mówi, że to jest szkalowanie. Radny poinformował jak wyglądała tamta 
sytuacja i jak się zakończyła. Radny poruszył również sprawę używanego języka w debacie 
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publicznej na blogu przewodniczącego. Radny podkreślił, że w ulotce pan Tyczyński nikogo 
nie obraził. Podał prawdziwe dane. W związku z tym to stanowisko jest zupełnie niezasadne.  
 
Radny Dariusz Chłopicki poinformował, że zna Mateusza Tyczyńskiego i nie będzie go karał 
swoim głosem. Jest przeciwny temu apelowi.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że Mateusz Tyczyński, któ-
ry w tej chwili jest akurat urzędnikiem miejskim przekazał swoje zdanie, swoje odczucie. Rad-
ny decydując się na to, że będzie osobą publiczną brał pod uwagę fakt, że jego stanowisko nie 
zawsze i nie wszystkim będzie się podobało. „Podpalacz miasta” to określenie używane nie 
tylko przez pana Tyczyńskiego, ale również pan przewodniczący używał takich słów w sto-
sunku do pana prezydenta. Radny uważa, że radni powinni się przyzwyczaić do tego, że pod-
legają krytyce. Poprzednik na tym stanowisku – pan Standowicz wcale radnych nie oszczędzał. 
Były takie same albo podobne komentarze, były różne wypowiedzi w radio i telewizji. Uważa, 
że określenie o podpalaczach wcale tak dramatyczne i złe nie jest. To jest tylko wyraz w dys-
kusji. Radni mają również obowiązek komunikowania się z wyborcami i opowiadania co się 
dzieje i dlaczego. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego radni są przeciwko temu budżetowi. 
Radny ma nadzieję, że ten budżet na dzisiejszej sesji zostanie przyjęty, ale jeżeli nie, to zo-
stanie otwarta droga administracyjna i odpowiednie instytucje, które są do tego upoważnione 
ten budżet zatwierdzą, a prezydent będzie mógł normalnie funkcjonować i realizować inwe-
stycje ważne dla Radomia. Apeluje do osób, które się pod tym stanowiskiem podpisały, by 
wycofały się z tego stanowiska, bo tak naprawdę ośmiesza tylko ono tych, którzy się pod nim 
podpisali, że nie potrafią się przyznać do błędu.  
 
Radny Leszek Pożyczka jest zniesmaczony stwierdzeniem „podpalacze miasta”. Jest to wy-
wieranie presji na radnych, żeby głosowali tak, żeby urzędnicy byli zadowoleni z tego głoso-
wania. Nie może tak być. Każdy radny ma swój rozum, każdy radny przed głosowaniem na 
pewno dokonuje analizy i w ocenie radnego głosowanie zawsze jest przemyślane. Takimi 
stwierdzeniami próbuje się wymusić odpowiednie zachowania radnych i tak nie powinno być. 
W związku z tym radni powinni potępiać takie zachowania urzędników. Takie zachowania nie 
służą integracji radnych i działaniom na rzecz miasta.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że podpisał się pod tym stanowiskiem, chociaż 
nie był jego autorem dlatego, że zgadza się z nim w stu procentach. Co innego jeżeli między 
sobą nawet w ostry sposób krytykują się radni, co innego jeżeli słowa w stosunku do radnych 
wypowiada pan prezydent miasta Radomia, czy radni do pana prezydenta. Może to budzić 
niesmak. Wiele razy zdarzało się radnym przekroczyć granice. Przewodniczącemu osobiście 
też zdarzało się przekroczyć te granice. Dwa miesiące wcześniej sekretarz miasta za to, że 
odważył się podważyć decyzje pana prezydenta zostaje wyrzucony. Urzędnik w godzinach 
pracy idzie do mediów i wypowiada się w imieniu prawdopodobnie pana prezydenta, nazywa 
radnych podpalaczami, gdzie tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Czas na przyjęcie bu-
dżetu jest do końca miesiąca. Wiele miast jeszcze nie podeszło do uchwalania budżetu. Ten 
list miał za zadanie nie wywołanie dyskusji merytorycznej, tylko próbę zastraszenia radnych                  
i wymuszenia na nich zmiany swojej decyzji. Przewodniczący ma taki charakter, że jak ktoś 
próbuje coś na nim wymusić, to robi na przekór i nie ulega szantażom. Urzędnik jest od tego, 
by przestrzegać kodeksu etyki urzędniczej, a pan Mateusz Tyczyński niestety tego kodeksu 
nie przestrzega. To nie jest polityk. Przewodniczący przypomniał historię pracy pana Mateu-
sza Tyczyńskiego. Przewodniczący uważa, że prezydent nie powinien słuchać swoich dorad-
ców, tylko spotkać się ze swoimi urzędnikami i zakazać im wypowiadać się na tematy poli-
tyczne, bo to nie działa w interesie miasta i prezydenta. To ciągnie i miasto i prezydenta                    
w dół. Każda porażka prezydenta będzie porażką miasta. Pan dyrektor Tyczyński jest zwykłym 
urzędnikiem i jeżeli prezydent tak samo go traktuje jak sekretarza miasta, to powinien wycią-
gnąć takie same konsekwencje, albo przywrócić do pracy sekretarza miasta. Minął miesiąc od 
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sesji, a do tej pory poza konferencjami prasowymi nie udało się spotkać, nawet przeprowadzić 
rozmowy telefonicznej. To prezydentowi nie zależy na tym, aby ten budżet został uchwalony.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że zgadza się, że najważniejsze to jest umieć rozmawiać, 
umieć dotrzymywać deklaracji, a głównym celem przyświecającym w tych rozmowach powin-
no być miasto Radom i jego mieszkańcy. Uważa, że wybory samorządowe powinny być wybo-
rami, gdzie nie powinno być szyldów politycznych, że powinno się wybierać mieszkańców 
takich, których głównym interesem jest dobro tego miasta. Natomiast upolitycznienie, które 
oglądamy w telewizji publicznej po prostu przenosi się z centrum państwa do samorządów                   
i to jest bardzo złe. Radny równie jak przewodniczący nie lubi ulegać szantażowi. Stwierdził, 
że radni nie są ponad prawem. Odpowiadają za wszystkie swoje decyzje, za każde głosowa-
nie, za każdą wypowiedź i za to powinni być rozliczani przez mieszkańców. Dlatego nadrzęd-
nym celem podejmowanych decyzji powinno być dobro mieszkańców. Radny ma poważną 
wątpliwość co do zgodności z prawem i będzie prosił, aby w tej sprawie wypowiedziała się 
radca, czy w kwestiach kadrowych rada powinna zajmować takie stanowisko. Uważa, że głos 
powinien zabrać pan Tyczyński. Zwrócił się z apelem do radnych i pana prezydenta, że jeżeli 
faktycznie na celu jest dobro miasta, to należy doprowadzić do spotkania i wypracowania ta-
kiego modelu, który będzie do przyjęcia dla wszystkich, a najważniejsze dla mieszkańców. 
Ponadto poruszył sprawę oświadczeń radnego Pszczoły wobec spółdzielni Ustronie i zarządu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska przypomniała przewodniczącemu jak 
wyzywał ją od komunistek, gdy założyła koszulkę z napisem „wolne media” i użył sformuło-
wania, że przynależy do „organizacji bandyckiej” i radna nie robiła z tego żadnych stanowisk. 
To samo jest z panem Markiem Szarym, który „kazał zamykać pyski” niektórym. Stwierdziła, że 
w tych ulotkach nic nie było. Dane radnych są udostępnione na BIP-ie i są to informacje ogól-
nodostępne. Każdy radny podnosząc rękę za bądź przeciw powinien zdawać sobie sprawę                    
z konsekwencji, które wyciągają mieszkańcy, a oni mają prawo do tego żeby zadzwonić i za-
pytać o to, dlaczego decyzja radnego jest taka, a nie inna. Prosi o wycofanie tego stanowiska.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jest to nieprawdą. 
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że radny Pszczoła broni trójki radnych, że są szkalo-
wani nie mając na to żadnych dowodów. Radna proponuje, aby skończyć z farą szkalowania                 
i albo ci radni, albo pan Pszczoła niech wyjdzie i powie kto, kiedy, co i w jaki sposób szkalował. 
Radna nie raz jest obrażana, wyzywana i szkalowana na fikcyjnych i niefikcyjnych profilach na 
portalach społecznościowych. Śmie postawić tezę, że również przez ludzi obecnych na tej sali. 
Wyzywania są jej rodzice i upubliczniane są ich wizerunki, obrażana jest jej półtoraroczna cór-
ka i jakoś nikt w obronie radnej nie stanął, a jest przekonana, że robią to ludzie związanie ze 
środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Prosi, aby skończyć z hejtowaniem i obrażaniem się,                   
a podawać fakty. Do radnego Sobieraja zwróciła się, aby wreszcie przestał kłamać opinię pu-
bliczną stwierdzeniem, że urząd miejski i dyrektor Tyczyński wysłał ulotki. Z wiedzy radnej 
wynika, że urząd miejski i dyrektor Tyczyński nie miał nic wspólnego z wysyłaniem jakichkol-
wiek ulotek, wysłał maile, więc niech radny mówi prawdę. Radni chcą tak bardzo ukarać dyrek-
tora Tyczyńskiego mówiąc, że ich obraził. Czy w tym wszystkim pamiętają o sobie? Teraz pan 
Marek Szary mówiąc „zamknij pysk” będzie uczył kogokolwiek kultury? Podkreśliła, że nie jest 
to kompetencja rady. Czy radni naprawdę aż tak bardzo chcą ingerować w politykę kadrową 
pana prezydenta? Prosi, aby nie ośmieszali funkcji radnego i zajęli się wreszcie sprawami 
ważnymi dla miasta. W kompetencji rady nie leży karanie podwładnych pana prezydenta.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że w Radomiu były dwie kadencje, gdzie prezydentami 
byli postkomuniści. Z ich ust i ich pozycji nie słyszał takich obrażeń, jakie pan prezydent teraz 
toleruje i sam w tym uczestniczy. Prezydent przejdzie do historii jako prezydent, który będzie 
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się zachowywał tak,  jak 41 lat temu prezydent Karwicki, który nazwał mieszkańców Radomia 
„warchołami”.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś wyjaśniła, że rada ma prawo podejmować stanowisko        
w zasadzie w każdej sprawie, z tym, że trzeba mieć świadomość tego, że to konkretne stano-
wisko nie będzie wiążące dla pana prezydenta. Jest to tylko wyrażenie opinii przez radę.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski odniósł się do stwierdzenia radnego Jana Pszczoły 
dotyczącego słów wypowiedzianych przez prezydenta na spotkaniu wigilijnym w Radpecu? 
Zapytał, czy wtedy radny był na sali? Stwierdził, że nie wypowiadał takich słów i w związku              
z tym wymaga przeprosin od radnego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący się - głoso-
wanie imienne nr 5) przyjęła stanowisko w sprawie ukarania Dyrektora Kancelarii Prezy-
denta Miasta Radomia Mateusza Tyczyńskiego.  
Stanowisko zostało przekazane do prezydenta miasta Radomia.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz. 10.55.  

  
Ad. 6.  Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2018 rok: 
 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że projekt budżetu został przedstawiony przez 
prezydenta na sesji 18 grudnia.  
 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Opinie były odczytane na sesji 18 grudnia.  
 
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że stanowisko Komisji Budżetowej nie zmieniło 
się. Komisje również się wypowiedziały. 
 
4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
Przewodniczący poinformował, że prezydent też się wypowiedział w sprawie wniosków.  
 
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wpłynęła autopoprawka zgłoszona przez 
pana prezydenta. Poprosił prezydenta o omówienie tej autopoprawki.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przedstawił najważniejsze inwestycje na 2018 rok 
zawarte w uchwale: 
- adaptacja budynku na potrzeby  Przedszkola Publicznego nr 4 – 4.300.000 zł,  
- budowa filii żłobka przy ul. Michałowskiej – 2.130.000 zł, 
- budowa hali sportowej przy PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej – 3.000.000 zł, 
- budowa kładki na osiedlu Ustronie – 2.000.000 zł, 
- udogodnienia ruchu pieszego i rowerowego – 2.000.000 zł, 
- przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów – 2.000.000 zł, 
- rozwój terenów zieleni w dzielnicy Obozisko i Michałów – 4.500.000 zł, 
- odbudowa mostu nad rzeką Mleczną na Krzewieniu – 500.000 zł, 
- oświetlenie ulic miasta – 1.500.000 zł, 
- realizacja projektów z budżetu obywatelskiego – 4.800.000 zł, 
- zakup sprzętu dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego – 2.000.000 zł, 
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- przebudowa Placu Jagiellońskiego – blisko 7.000.000 zł, 
- rewitalizacja kamienicy Deskurów – 22.510.000 zł, 
- trasa N-S – 19.000.000 zł, 
- przebudowa alei Wojska Polskiego – 7.080.000 zł, 
- Radomski Program Drogowy – 8.000.000 zł.  
Ponadto prezydent omówił autopoprawkę do projektu budżetu polegającą na:  
- zwiększeniu planu dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie                           
1 mln zł 
- zwiększeniu planu wydatków: § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie              
100.000 zł – środki zostaną przeznaczone na zakup antysmogowych filtrów powietrza 
dla przedszkoli; zadanie nr ZD 90ppn, czyli „budowa centrum rehabilitacji” w kwocie 
100.000 zł dokłada się  zadanie ZD 91 ppn „zakup dwóch ambulansów dla ratownic-
twa medycznego” w kwocie 500.000 zł; zadanie KA 72 ppn „promocja Radomia po-
przez udział w produkcji filmu „Klecha”” w wysokości 900.000 zł 
- zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach WG 01 „nabycie gruntów pod ulice i do 
zasobu” i WG 09 „nabycie nieruchomości do zasobu” na kwotę 200.000 zł 
- zdjęciu 200.000 zł z zadania DR 179 „budowa słupków blokujących automatycznych 
chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konsty-
tucji” 
- zmniejszeniu § 4810 – rezerwy prezydenta o kwotę 200.000 zł.  
Prezydent przypomniał treść art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który sta-
nowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy. Prezydent 
zrobił wszystko. 15 listopada zgodnie z prawem przekazał budżet, który w tej chwili jest wła-
snością rady. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni składali wnioski do przewodniczącego 
rady. To jest kompetencja radnych, nie prezydenta. Prezydent zrobił wszystko zgodnie z literą 
prawa, natomiast dziś decyzja należy do radnych. Będzie wszystkich przekonywał, że warto 
ten budżet poprzeć, ale również ze swoimi współpracownikami jest gotowy realizować budżet 
autorski przedstawiony przez radnych.  
 
Treść autopoprawki została złożona w formie pisemnej i została dołączona do materiałów                   
z sesji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka w imieniu klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej podkreślił, że jeżeli radni zatwierdzą budżet, to wszystkie inwestycje, które 
przed chwilą przedstawił pan prezydent będą realizowane, co jest bardzo ważne dla miesz-
kańców i wszystkich, którzy mieszkają w Radomiu oraz dla tych, którzy przez kilkadziesiąt lat 
mieszkają w obrębie miasta Radomia, ale tak naprawdę mieszkali gdzieś w głębokiej wsi, 
gdzie nie było cywilizacji. Radomski Program Drogowy to właśnie taki program, który ma na 
celu wyciągnięcie mieszkańców z kurzu i błota, przybliżenie ich do normalnej cywilizacji, gdzie 
można normalnie funkcjonować i żyć. Prezydent przedstawił również takie założenia, które 
bezpośrednio dotyczą rozwoju miasta. Stwierdził, że każdy radny musi podjąć we własnym 
sumieniu zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem decyzję czy popiera, czy odrzuci ten 
budżet. Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty, to tak naprawdę do końca nie wiadomo co się sta-
nie, bo trudno powiedzieć jak organy do tego upoważnione podejdą i które z tych inwestycji 
będą realizowane czy też nie. Zwrócił się z apelem do wszystkich radnych, aby jeszcze raz to 
przemyśleli i zagłosowali za tym budżetem, by nie wprowadzać czegoś, co nie będzie miało 
poparcia społecznego. Apeluje, aby przestać być politykami, a być samorządowcami, ludźmi, 
którym zależy na rozwoju miasta, ludźmi, dla których mieszkańcy Radomia są najważniejsi.  
 
Radny Marek Szary w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że mieszkań-
cy wybrali prezydenta Witkowskiego dlatego, że obiecał radomianom w czasie kampanii wy-
borczej wiele rzeczy, które radomianom się spodobały. Radni opozycji od mieszkańców otrzy-
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mali zadanie, aby pilnować tego, żeby pan prezydent obietnice spełnił i pilnują tego. Ten bu-
dżet spina całą kadencję. W tym budżecie powinny znaleźć się pieniądze na spełnienie 
wszystkich obietnic, jakie pan prezydent złożył. Pierwsza obietnica to, że pan prezydent bę-
dzie współpracował z rządem Ewy Kopacz tak, że będzie do nas spływało morze pieniędzy. 
Pieniędzy w Radomiu nie zobaczyliśmy. Ten rząd  napisał, że na ulicę Wojska Polskiego nie da 
ani grosza, bo to jest sprawa prezydenta. Dopiero jak przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dał na tę ulicy. Ten sam rząd powiedział, że więcej jak 15 mln zł miasto nie dostanie na budo-
wę hali. Pan prezydent walczy już z prawie połową ministerstw. Nawet jak pieniądze zostały 
do budżetu wpisane dzięki pracy całego zespołu polityków Prawa i Sprawiedliwości, to pan 
prezydent nie ma cywilnej odwagi, nie ma honoru żeby przyznać rację wszystkim, tylko wy-
biera sobie jednego po to, żeby dzielić, nie dziękuje. Pan prezydent Kosztowniak jak pani Ko-
pacz coś załatwiła, dziękował pani Kopacz. Dzisiaj muszą na konferencjach prasowych chwalić 
swoich parlamentarzystów, bo ten, który powinien to zrobić nie ma cywilnej odwagi, żeby to 
zrobić i nie ma na tyle poczucia sprawiedliwości. Pan prezydent obiecał zbudowanie 100 kilo-
metrów dróg i gdyby te drogi zostały wybudowane, to w tej chwili w Radomiu nie byłoby żad-
nej niewyasfaltowanej ulicy. Radny zapytał, gdzie jest pozostałe 70 kilometrów dróg? Nie ma, 
a pan prezydent się z tego nie rozliczył. W Radomiu potrzeba budowy dróg i prezydent tę po-
trzebę zaniechał, a skupił się na drogach gminnych, a czasami nawet na sięgaczach do tych 
dróg, a w Radomiu potrzebne są drogi. Prezydent obiecał mieszkańcom Radomia bezpłatną 
komunikację, a zrobiła się przyjazna komunikacja, ale radny nie wie czy jest przyjazna. Jedno 
jest pewne, nie obniżono cen biletów, bo wprowadzona obniżka była zaplanowana przez po-
przednią ekipę i jest to tylko zdjęcie kosztów drukowania biletów. Prezydent obiecał, że będą 
transparentne konkursy na wszystkie stanowiska zarówno w urzędzie miejskim, gdzie jest 
obowiązek, jak i we wszystkich jednostkach podległych prezydentowi. I co z tego? Nic. Szczy-
tem bezczelności był konkurs na szefa kancelarii pana prezydenta, gdzie obniżono kryteria po 
to, żeby mógł się załapać konkretnie jeden człowiek. Pan prezydent obiecał, że wszystkie 
obiecane rzeczy zrobi, a jednocześnie będzie obniżał deficyt budżetowy, a już teraz jest defi-
cyt budżetowy w wysokości 300 mln zł. Prezydent obiecał, że zmniejszy się deficyt, a deficyt 
się zwiększa. Radny stwierdził, że poprzednia ekipa starała się jak mogła sięgnąć do pieniędzy 
unijnych. Nawet w sądach stawała przeciwko marszałkowi województwa po to, żeby zdobyć 
należne Radomiowi pieniądze i zdobywali. Teraz mamy 26 mln na miękkie projekty, natomiast 
na projekty twarde infrastrukturalne 0.  
 
Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk wymienił inwestycje, które w mieście są i będą dzięki rzą-
dowi.  Podkreślił, że do końca nie wiadomo co się stanie, jeżeli budżet nie zostanie uchwalony. 
Świat się nie zawali, ale będzie to świadectwo o politykach, o mieście Radomiu, mieście, które 
w tej chwili potrzebuje jak największej sympatii rządowej, samorządowej, bo potrzebujemy 
rozwiązać bardzo dużo spraw, które wymagają dużego finansowania, chociażby lotnisko, któ-
re nie jest powodem  do największej dumy, o czym w rozmowach często wspominają miesz-
kańcy Radomia. To od radnych dzisiaj będzie zależało jak nas będą postrzegać w kraju, ale też 
i za granicą, bo należy pamiętać o setnych obchodach święta lotnictwa, na które przybędą 
goście z kraju, ale i zza granicy. Zwrócił uwagę na to, że nie usłyszał krytyki co do budżetu. 
Słyszał również o proponowanych poprawkach łącznie z filmem, na który pieniądze są zagwa-
rantowane. Zatem jest to niechęć personalna. Zapytał, czy to miasto zasługuje na dodatkowy 
niepokój i na eksperyment? Prosi o rozsądek w głosowaniu.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że długo trwała w sądzie sprawa, żeby 28 mln zł na pawilon 
ginekologiczny od zarządu województwa mazowieckiego uzyskać. Trzeba było iść aż do sądu, 
aby ta dotacja została przekazana na rzecz radomskiego samorządu. Jest to słaby przykład 
zasług i dobrego traktowania miasta. Radni do budżetu odnosili się na poprzedniej sesji                     
w grudniu i nie ma sensu tego powtarzać. Prezydent jest autorem i wnioskodawcą uchwały, 
która nie została przyjęta w grudniu. Co zrobił prezydent, żeby została przyjęta dzisiaj? Poza 
tym, że próbował dzisiaj wyliczać inwestycje na zasadzie dla każdego radnego coś miłego                  
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i złożył poprawki. Trzeba było zrobić to, co włodarze innych miast. W Jeleniej Górze prezydent 
zaprosił radnych do swojego gabinetu, rozmawiał tak długo aż został wypracowany nowy pro-
jekt budżetu i aż został osiągnięty konsensus. W Legnicy prezydent najpierw wysłał list 
otwarty do wszystkich radnych, w którym zadeklarował dialog i chęć współpracy z radnymi. 
Czy w ostatnich trzech tygodniach zdarzyło się coś podobnego do sytuacji w tamtych mia-
stach? Czy prezydent, który ma współdziałać z radą miejską powiedział do radnych, że złożył 
swój projekt, ale gotów jest w tym projekcie pójść na ustępstwa, bo będzie wykonywał ten 
budżet? Oczywistą kwestią jest to, że jeżeli radni uchwalą ten budżet, to prezydent powie, że 
ten budżet mu się nie podoba i może go nie realizować zgodnie z wolą radnych i będzie robił 
wszystko, by część postulatów czy zadań z tego budżetu nie została zrealizowana. Radni 
uchwalą zapisy budżetu, a prezydent może nie ogłosić danego przetargu. Prezydent ma pełne 
prawo tak zrobić. Po co taka sytuacja? Miejsce i klucz do rozwiązania tego sporu jest przy 
biurku prezydenta. Prezydent powinien w ostatnich tygodniach otworzyć drzwi tego gabinetu 
i zaprosić radnych do stołu po to, aby poszukać konsensusu. Tu nikt prezydentowi nie chce 
robić na złość. To w ręku pana prezydenta leży zaproszenie do rozmów, aby uzyskać więk-
szość. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że prezydent gubi głosy tych, którzy są gotowi 
ten budżet poprzeć, a sytuacja się zaognia. To prezydent powiedział, że „zgoda zmieni Ra-
dom”. To prezydent w imię tego hasła powinien tę zgodę budować.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że budżet gminy to plan dochodów i wydatków w for-
mie uchwały budżetowej. Jeżeli dzisiaj budżet nie zostanie uchwalony, to do końca lutego 
będzie wprowadzony budżet Regionalnej Izby Obrachunkowej tylko, że mieszkańcy Radomia 
powinni wiedzieć jakie są tego konsekwencje. Wprowadzenie budżetu przez RIO pozwala tyl-
ko na prowadzenie zadań własnych gminy i zadań zleconych. Do budżetu RIO nie wchodzą 
wydatki majątkowe, co ma wpływ na nowe inwestycje, które były ujęte w nieprzyjętym bu-
dżecie. Budżet nie jest własnością ani prezydenta ani radnych, a własnością mieszkańców 
Radomia. Nie mogą radni skazywać miasta na stagnację przez najbliższe miesiące. Radna zaa-
pelowała, aby radni zagłosowali za budżetem po to, żeby mieszkańcy mieli szanse rozwijać się 
tak, jak im się to należy.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy nie zaszła pomyłka jeżeli chodzi                  
o zakup dwóch ambulansów dla ratownictwa medycznego, bo za kwotę 500.000 zł jeden am-
bulans być może uda się kupić, ale na pewno nie będzie to ambulans ze specjalistycznym 
sprzętem. Zgadza się, że budżet miasta Radomia nie jest budżetem politycznym. Budżet mia-
sta jest budżetem mieszkańców miasta, a nie jak powiedział pan prezydent Radosław Wit-
kowski autorskim budżetem prezydenta. Radni są łącznikami pomiędzy prezydentem a miesz-
kańcami i jako radna chciała mieć możliwość pójścia do prezydenta tego miasta i przedstawie-
nia propozycji mieszkańców swojego okręgu. 21 grudnia apelowała do prezydenta i prosiła                 
o rozmowę. Mówiła również, że jest gotowa rozmawiać o przyszłości tego miasta i o budżecie 
na 2018r. Pan prezydent nie chciał się spotkać z radną. Kilka dni temu usłyszała od jednego                
z polityków Platformy Obywatelskiej, że prezydent do radnej nie zadzwoni, bo ma swój honor 
i dumę. Radna stwierdziła, że też ma honor i dumę, ale honorem i dumą miastem się nie zarzą-
dza.  
 
Radny Jan Pszczoła odniósł się do wypowiedzi radnej Wilk i pana Woźniaka. Wyjaśnił o czym 
wcześniej mówił i przypomniał jak wyglądała sytuacja w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”. 
Radny uważa, że dokument dotyczący filmu „Klecha” niczym się ma do prawdy. Radny propo-
nował, aby uszanować osobę księdza w postaci lepszej iluminacji, ławek oraz o jakieś środki 
na Skwer Ks. Kotlarza. 2 minuty i 40 sekund w filmie nakręconym w Szydłowcu bądź na ma-
kiecie według oceny radnego nie jest promocją miasta Radomia. Prezydent nie przekonał rad-
nego i nie przekona. Radny uważa, że to prezydent powinien przedstawić prawdę na temat 
budżetu, a nie radni powinni dokonywać wyborów. Stwierdził, że aktualnie nie ma interesu 
popierać budżetu promocyjnego pana prezydenta w okresie wyborczym. Nie był w koalicji 



13 

 

wyborczej z PiS-em i nie będzie, a tym bardziej nie będzie z Platformą przeciwko PiS-owi                 
w Radomiu.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że nie ma możliwości, aby ten budżet wszystkim idealnie pa-
sował. Ewidentnym błędem w dotychczasowych działaniach samorządu niewątpliwie były 
wydatki związane z lotniskiem. Dzisiaj zaczyna być świetlana przyszłość tego lotniska. Jest 
szansa, że pozbędziemy się tego obowiązku złego wydatkowania pieniędzy i te 20 czy                      
15 mln zł rocznie zostanie na zadania zaproponowane w budżecie miasta. To jest bardzo po-
zytywne. Radny uważa, że można się zadłużać, ale na zadania niezbędne dla mieszkańców, 
skoro na to pozwalają przepisy, bo 99% gmin tak robi. Radny stoi na stanowisku, że polityki                 
w samorządzie jest za dużo. Podkreślił, że nie należy do klubu radnych PiS i członkiem partii 
PiS-u nigdy nie był, natomiast pewne prospołeczne zadania będzie popierał. Te polityczne 
uwarunkowania pokazują dzisiaj, gdzie jesteśmy. Jeżeli radni będą konsekwentni w politykier-
stwie, to mieszkańcy Radomia stracą. Jeżeli budżet nie zostanie uchwalony, to Radom będzie 
dzisiaj dryfował. To nie będzie budowanie Radomia, rozwijanie, tylko będzie dryfował, jeżeli 
odda innej instytucji uchwalenie i pilotowanie tego budżetu. Dlatego apeluje o przyjęcie tego 
budżetu. Nie ma tu zadań, które są gotowi wyrzucić.  
 
Radny Mirosław Rejczak odczytał fragmenty złożonego przez siebie na piśmie oświadczenia 
dotyczącego projektu budżetu miasta Radomia na 2018r.: 
Projekt budżetu miasta na rok 2018 przygotowany i przedłożony na sesji Rady Miejskiej                   
w dniu 18 grudnia 2017 r. został odrzucony. Pan Prezydent Radosław Witkowski nie 
uwzględnił poprawek i zmian wnioskowanych przez radnych Rady Miejskiej w Radomiu. 
Ośmioletnie rządy PO i dwunastoletnie zarządzanie przez PO-PSL Sejmikiem Mazowieckim 
ograniczyły środki finansowe: unijne, marszałkowskie i rządowe dla Radomia i subregionu 
radomskiego. Pan Struzik i pan wojewoda Kozłowski to byli ludzie, którzy rządzili również 
wtedy i byli przeciwni, działali w sposób antyradomski w zakresie inwestycji. Polegało to na 
tym, że jest: brak modernizacji połączeń drogowych i kolejowych - nie wybudowano dróg 
szybkiego ruchu i obwodnic, zlikwidowano połączenia kolejowe do Łodzi, a czas dojazdu do 
Warszawy wynosi blisko 3 godziny.  Również pan prezydent Radosław Witkowski w czasie 
kończącej się czteroletniej kadencji wydał na prorozwojowe inwestycje dwa razy mniej pie-
niędzy niż w każdej kadencji wydawał pan prezydent Andrzej Kosztowniak. Zadłużenie miasta 
znacząco wzrosło, brakuje pieniędzy na wkład własny w dalsze inwestycje. Jest brak inwesto-
rów i starań o fundusze unijne. Pan prezydent wspierał i nie dostrzegał tego, że 3 lata temu 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny został przez władze samorządowe PO – PSL zamieniony                 
w spółkę prawa handlowego. Szpital ten największy na Mazowszu służący Radomiowi i okoli-
com jest na granicy upadłości. Zadłużenie całkowite sięga 100 mln zł, obniża się ilość łóżek                  
o 1/3 i przewiduje się zwolnienie około 300 osób. Szpital ten jest niedoinwestowany i nie 
otrzymał od Narodowego Funduszu Zdrowia potrzebnych kontraktów. Pan prezydent Rado-
sław Witkowski ponownie po 4 tygodniach przedstawia Radzie Miejskiej niezmieniony projekt 
budżetu, który przez Radę Miejską został odrzucony. 4 stycznia 2018 r. posłowie Ziemi Ra-
domskiej zwrócili się do pana prezydenta o dokonanie poprawki w budżecie miasta na 2018r. 
z przeznaczeniem 15 mln zł na budowę Oddziału Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjali-
stycznym oraz 5 mln zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie Laboratorium na wydzia-
le lekarskim UTH. W poprzednim okresie doszło do tego, że uniemożliwiono powstanie drugiej 
po Politechnice Radomskiej publicznej uczelni – Wyższej Szkoły Zawodowej o ograniczono 
możliwości rozwoju UTH. Radom ma jedną publiczną uczelnię wyższą, a na wszystkich uczel-
niach radomskich kształci się niespełna 9 tysięcy studentów. Na uczelniach w mniejszych 
miastach kształci się 5 razy więcej na każdej z nich. Pan prezydent wyczerpał swoje możliwo-
ści zarządzania Radomiem. 
Pisemna treść oświadczenia została dołączona do materiałów z sesji. 
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Radna Małgorzata Zając podkreśliła, że obowiązkiem radnych jest przyjąć budżet, aby nie do-
prowadzić do paraliżu miasta. Zwróciła się do radnych PiS-u i radnych o „miękkich kręgosłu-
pach”, że mają przewagę i mogli wnieść tyle wniosków i ten budżet obrócić do góry nogami. 
Mogli zrobić swój budżet autorski. Nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Co najgorsze, że niektórzy 
radni współpracowali przy tym budżecie. Pani radna Pastuszka – Chrobotowicz – projekt oby-
watelski – zakup karetki. Pan radny Kaca – wszystkie punkty, które chciał wnieść zostały wnie-
sione. Pani radna Pastuszka – Chrobotowicz nie uczestniczyła w żadnych spotkaniach i nie 
próbowała w jakikolwiek sposób przekonać do swoich pomysłów. Pan radny Chłopicki –                         
100 tys. zł w budżecie na zieleń na ulicach Bema i Sowińskiego. Radna stwierdziła, że radni 
mają jak wpływać na budżet i tak powinni to robić. Nie ma nie dla samego nie. Mieszkańcy nie 
po to radnych wybrali, żeby to miasto się nie rozwijało. Radny Szary powiedział o lotnisku –                  
m. in. dzięki radnemu Szaremu musieli płacić 120 mln. Zwraca się do radnych wszystkich 
ugrupowań, żeby posłuchali pragmatycznych mieszkańców i zagłosowali za przyjęciem budże-
tu.  
 
Radny Dawid Ruszczyk zwrócił uwagę, że po raz kolejny nie przyjmując tego budżetu radni 
pokażą Polsce, co się dzieje w Radomiu. Po raz kolejny wystawiają się na pośmiewisko. Po raz 
kolejny tworzą z miasta zaścianek. Radny rozumie animozje między prezydentem, a poszcze-
gólnymi radnymi, natomiast jest to czas, kiedy można pewne rzeczy włożyć do kieszeni, za-
pomnieć o pewnych rzeczach i aby miasto po raz kolejny nie było „chytrą babą” przyjąć ten 
budżet. W ciągu roku jest możliwość modernizacji tego budżetu i wpływania na niego. Uważa, 
że dla dobra mieszkańców i wizerunku miasta należy przyjąć ten budżet.  
 
Radny Adam Bocheński poruszył sprawę pawilonu ginekologiczno – położniczego. Przypo-
mniał, że w poprzedniej kadencji przyjechał pan Szprendałowicz- wtedy członek zarządu                    
i przedstawiał, że miasto powinno brać tyle pieniędzy, ile dają, a było to chyba około połowy 
środków. Pan Andrzej Kosztowniak nie wziął tych pieniędzy, a uzyskał je w drodze sądowej. 
Szkoła nr 19 przy ul. Energetyków – pan Andrzej Kosztowniak podjął decyzję, że szkołą będzie 
budowana z budżetowych pieniędzy, a było to prawie 9 mln. Radny również był inicjatorem 
budowy tej szkoły. Szkołę prezydent wybudował z budżetowych pieniędzy, a później, jest 
taka możliwość prawna, starał się o refundację ze środków unijnych o kwotę 3.600.000 zł                  
i oczywiście nie dostał tego mimo, że z budżetu ta szkoła została wybudowana. Takie właśnie 
jest pozyskiwanie środków. Radny poruszył również sprawę dróg w systemie obronności 
Rzeczpospolitej. Stwierdził, że miasto może się starać o pieniążki z budżetu ministerstwa 
obrony narodowej, bo mamy sporo dróg, które są w kiepskim stanie, chociażby ul. Kwiatkow-
skiego.  
 
Radny Andrzej Łuczycki poinformował, że pawilon ginekologiczono – położniczy był wpisany   
w projekt kluczowy i nie był projektem ocenianym w konkursie. Wyjaśnił dlaczego nastąpiła 
zwłoka z wypłatą środków. Intencja Platformy i PSL-u była taka, aby te pieniądze zostały 
przekazane. Ponadto radny poruszył sprawę przekazania środków na film „Klecha”. Radny 
uważa, że ksiądz Kotlarz jest bohaterem Czerwca ’76, jest jednym z męczenników, którego 
powinno się honorować w bardzo piękny sposób, ale ma wątpliwości czy pieniądze przekaza-
ne autorom tego filmu nie będą pieniędzmi straconymi dla naszego miasta. Zaapelował o za-
głosowanie za tym budżetem.  
 
Radny Roman Korczyński stwierdził, że nie uchwalenie budżetu na 2018r. to faktycznie „po-
żar”. RIO ugasi ten pożar, ale poniesione przez miasto straty będą ogromne, które będą sięga-
ły być może blisko 30, 40 mln zł. Te pieniądze temu miastu są potrzebne. Zapytał, czy nas 
stać, aby te pieniądze poszły w niebyt? Chyba nie. Film „Klecha” – radny uważa, że był to za-
służony ksiądz i dlaczego nie uczcić go filmem? Będzie głosował za przyjęciem budżetu dla 
dobra miasta Radomia, a przede wszystkim dla dobra jego mieszkańców.  
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Radny Andrzej Sobieraj zapytał, z kim była uzgodniona autopoprawka? Stwierdził, że poprawki 
do budżetu zostały naniesione bez uzgodnienia z radnymi opozycji. Ludzie są straszeni, że jak 
nie będzie uchwalony budżet, to nie będzie ulic, remontów szkół, a Radom będzie wyglądał 
gorzej niż dotychczas, a tak nie jest. Ponadto radny poruszył sprawę braku utwardzenia ulic: 
Londyńskiej, Rzymskiej, Paryskiej, Pośredniej, wokół kościoła na ul. Skrajnej. Prosi, aby zadbać 
o te drogi.  
 
Radny Dariusz Chłopicki zwrócił uwagę, że dyskusja jeszcze trwa, a już są jakieś oceny. 
Stwierdził, że można znaleźć 250 tys. czy 200 tys. na ruchome automatyczne bramki na                    
ul. Żeromskiego, a czy nie można było wcześniej na XV-lecie znaleźć pieniędzy? Radny musiał 
do prezydenta pisać interpelację z zapytaniem co będzie ze skwerkiem Traugutta – Beliny 
Prażmowskiego, gdzie jest pomnik żołnierzy wyklętych, żeby może cokolwiek tam zrobić. Pro-
si, aby nie upatrywać winy tylko w jego osobie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że dzięki panu mar-
szałkowi senatu panu Karczewskiemu do Grójca, do Nowego Miasta trafiło kilka karetek. 
Zwrócił się z apelem do marszałka, aby do Radomia trafiło tyle karetek co za czasów, gdy mi-
nistrem była pani Ewa Kopacz. Podkreślił, że zawsze rada miasta byłą tą radą, która dbała                     
o szpital, zawsze kilka milionów trafiało do szpitala na wyposażenie czy remonty. Dlatego 
nasz miejski szpital wygląda jak wygląda, czyli całkiem nieźle. Radny również by chciał, aby 
istniał taki algorytm, który by pozwolił w sposób bez polityki, w sposób jednoznaczny powie-
dzieć ile się komu należy, ale nie ma i nie będzie takiego algorytmu. To ludzie są najważniejsi 
nie matematyka, nie komputery i to ludzie będą decydować o tym co i komu się należy. Radny 
poruszył sprawę finansowania oświaty i szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że początkiem 
dramatu Radomia była utrata wojewódzkości, bo tylko miasto, które jest miastem wojewódz-
kim może się w tak energiczny sposób rozwijać jak chociażby Rzeszów, Kielce, Opole, bo do 
takiego miasta pieniądze trafiają z różnych programów. Miasto wojewódzkie administracyjną 
siłą rzeczy szybciej się rozwija. Apeluje o poparcie budżetu, bo jest to dobry dla miasta               
i mieszkańców budżet.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że w momencie, gdy zaczyna pojawiać się polityka                        
i emocje, to rozsądek już w ogóle nie ma miejsca. W normalnym systemie to powinno być dys-
kutowane na komisjach. W odczuciu radnego najlepiej by było, jakby w samorządzie był sys-
tem bezpartyjny. Radny nie pamięta jednego roku, w którym nie byłoby praktycznie co mie-
siąc poprawek do budżetu. Budżet jest podstawową ramą, a później praktycznie co miesiąc 
wchodzą poprawki i jeżeli jest zgoda, to zawsze można te poprawki wprowadzać. Apeluje, aby 
przemówił rozsądek.  
 
Radny Robert Fiszer uważa, że założenia w budżecie są nierealne. Przedstawił te założenia, 
które jego zdaniem są nierealne np. gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie w projek-
cie budżetu brakuje 1,5 mln zł; dochody ze sprzedaży mienia komunalnego; zaciągnięcie po-
życzki i kredytu na rynku zagranicznym na kwotę 50.500.000 zł. O tym, że założenia budżetu 
są nierealne świadczy złożona dzisiaj do tego budżetu autopoprawka. Nagle pan prezydent 
zwiększa plan dochodów o milion złotych, jeżeli chodzi o wpływy z podatku od nieruchomości. 
Przypomniał, że na poprzednie sesji budżetowej 18. grudnia wprowadzili autopoprawkę do 
budżetu na 2017r. w kwocie 900 tys. na film „klecha”. Teraz pan prezydent wprowadza auto-
poprawką 900 tys. na film „Klecha” na 2018r. Radny rozumie, że w takim wypadku pan prezy-
dent przeznaczy 1.800.000 zł na ten film. Radny jako samorządowiec rozmawiał na temat 
budżetu z wyborcami, którzy na niego głosowali. Przedstawił im dlaczego uważa, że ten bu-
dżet jest zły i dostał od tych wyborców pozwolenie, żeby głosować przeciw. Radny nie ufa                     
w zapisy budżetowe, tak samo jego wyborcy, bo można sobie zapisywać różne kwoty, a póź-
niej je zmieniać. To nie jest tak, że jeżeli budżet dzisiaj nie zostanie uchwalony, to się świat 
zawali. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do kompetencji rady należy uchwalanie, ale 
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i późniejsze zmiany budżetu. Praktycznie co miesiąc na sesji są dokonywane poprawki w bu-
dżecie i tak samo będzie w kolejnych miesiącach. Jak RIO ustali budżet, bądź jak radni uchwalą 
budżet, to i tak będą dokonywane przesunięcia w tym budżecie. Stwierdził, że tak naprawdę 
nic niewłaściwego się nie dzieje. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli teraz budżet nie 
zostanie uchwalony, to prezydent miasta nie będzie mógł zaciągać pożyczek nie wiadomo 
gdzie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska stwierdziła, że nowych inwestycji 
może nie być, a nawet nie będzie ich na pewno. Przypomniała, że pan prezydent złożył budżet 
15 listopada, nie było żadnej komisji, która budżet zaopiniowała negatywnie. Niektórzy z rad-
nych, szczególnie niezależni nie uczestniczyli w tych komisjach, więc nie wie dlaczego radna 
mówiła, że nie miała możliwości spotykania się. Po prostu trzeba było przychodzić na kluby                 
i na komisje. Radna wnosiła poprawki dlatego dziwi się, że niektórzy radni nie chcieli. Pan pre-
zydent nie zabarykadował się w urzędzie, nie zamknął drzwi na klucz, ale może rzeczywiście 
duma radnego nie pozwala pójść do prezydenta. Dlatego nie zgadza się z tym, żeby na przy-
kład został okrojony Radomski Program Drogowy, dlatego apeluje, aby budżet w dniu dzisiej-
szym został przyjęty. Dla radnej zakup wyposażenia szpitala, zakup urządzeń i aparatury me-
dycznej jest bardzo ważny, a są to duże kwoty. Bardzo potrzebne są też łóżka szpitalne dla 
dps-ów. Bardzo ważna jest rozbudowa i modernizacja ul. Lekarskiej. Zagrożone jest również 
zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicach Bema i Sowińskiego. Bardzo ważna jest 
modernizacja Rogatki i przebudowa pomieszczeń EMPIK-u przy ul. Traugutta na potrzeby klu-
bu seniorów. Te wszystkie inwestycje mogą być zagrożone i najprawdopodobniej będą. Zwró-
ciła się z apelem do ostatnich radnych niezależnych, aby nie mówili o dumie i honorze, bo dla 
radnej jest to dyshonor. Radni mówiąc o honorze nie stać ich było na to, żeby wstać i powie-
dzieć, że wychodzą. Radni ci dostali mandaty startując z list Platformy Obywatelskiej, więc 
honorowo byłoby je oddać, a ubiegać się w następnej kadencji z list radnych niezależnych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zastanawia się co się raptem stało, że po 
trzech latach rządów pana prezydenta Prawo i Sprawiedliwość stało się potrzebne? Pan pre-
zydent apeluje do radnych Prawa i Sprawiedliwości żeby zagłosowali za budżetem miasta 
Radomia. W poprzednich dwóch kadencjach Platforma nie popierała budżetu, tylko dwa razy 
wstrzymała się od głosu przez 8 lat. Zadaniem przewodniczącego jako szefa klubu i prezyden-
ta Kosztowniaka było zbudowanie większości do poparcia swoich pomysłów, do realizacji 
swojego hasła wyborczego. Panu prezydentowi Kosztowniakowi to się udawało. Nigdy mu się 
nie zdarzyło, że nie utrzymał poparcia budżetu mimo tego, że między niektórymi osobami do-
chodziło do różnych niedomówień. Raptem za wszystko winne jest Prawo i Sprawiedliwość. 
Zapytał prezydenta, co się stało, że trzech wartościowych radnych opuściło klub Platformy 
Obywatelskiej? Może tutaj warto poszukać winnych? Jeżeli trzy osoby nie akceptują polityki 
pana prezydenta, to coś dziwnego się u pana prezydenta w zapleczu dzieje. Jeszcze jedna 
osoba rozważa taką możliwość. Rozważała możliwość wyjścia dzisiaj i przewodniczący myśli, 
że do kolejnej sesji to zrobi. Niech prezydent poszuka winnych u siebie, bo dzisiaj budżet mo-
że zostać uchwalony lub nie, ale jak prezydent sobie wyobraża rządy na kolejnej sesji rady 
miejskiej, gdzie będzie przychodził z poprawkami? Będzie totalny paraliż miasta. Prezydent 
wygrał wybory i ponosi odpowiedzialność za miasto. To w prezydenta gestii jest zbudowanie 
sobie większości. Opozycja jest od tego, żeby wytykać błędy prezydentowi. Jeżeli chodzi                     
o sprawę karetek, to starosta grójecki złożył wniosek o te karetki. Jeżeli prezydent miasta 
Radomia złoży takowy wniosek, to myśli, że marszałek Karczewski postara się o to, żeby te 
karetki do Radomia też przyszły, ale trzeba najpierw złożyć wniosek. Marszałek Karczewski 
nie jest św. Mikołajem, który w worku nosi karetki pogotowia, trzeba do niego o to wystąpić. 
Zwrócił uwagę na to, że do tej pory było wiele rzeczy niemożliwych. Lotnisko było niemożliwe. 
Pan Adam Struzik wypowiadał się, że absolutnie nie dofinansuje lotniska, rząd Platformy 
Obywatelskiej mówił, że nie będzie pomocy dla lotniska. Zmieniły się rządy i istnieje możli-
wość przejęcia lotniska przez skarb państwa i to lotnisko będzie funkcjonowało i będzie ono 
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oknem na świat dla naszego miasta. Wojska Polskiego – rząd Platformy Obywatelskiej odpi-
sywał parlamentarzystom PiS-u, że nie ma możliwości finansowania, prezydent zarzucał par-
lamentarzystom, że się nie starają. Po cichu pracowali i są pieniądze na Wojska Polskiego. 
Wydział medyczny, który nie był możliwy za tamtych rządów, teraz w Radomiu jest. Jak dobra 
wola i chęć pracy dla naszego miasta podnosi  miasto. Wina nie leży w Prawie i Sprawiedliwo-
ści, wina leży w Platformie Obywatelskiej, która nie chce współpracy, a potwierdzeniem jest 
to, że nikt z Platformy Obywatelskiej nie przyszedł na prezydium. Przewodniczący nie wie, czy 
było to ostentacyjne pokazanie, że nie chcą współpracować, bo Wójcik jest z PiS-u. Nic się 
złego nie stanie, jeżeli budżet miasta nie zostanie uchwalony. To będzie duże szczęście dla 
mieszkańców Radomia, że ten budżet nie zostanie uchwalony. 50 mln z kredytu, w stu pro-
centach finansowane inwestycje, to jest zielone światło dla przyszłego prezydenta, że te                  
50 mln może przeznaczyć na wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych, a nie prze-
jedzenia tych pieniędzy. Prezydent powinien zaciągać zobowiązania, ale na wkład własny,                 
a nie na przejadanie pieniędzy. Zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamyka drogi, 
czekają na propozycje prezydenta.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że z ust radnych padało wiele niestosownych i nie-
prawdziwych wypowiedzi pod adresem siebie nawzajem, a także pod adresem pana prezy-
denta. Niejednokrotnie wypowiedzi te były spowodowane emocjami, ale także tym, że zbyt 
często ta polityka towarzyszy podczas obrad. Te wszystkie urazy i pretensje nie powinny i nie 
mogą mieć wpływu na odpowiedzialną decyzję, która będzie podejmowana podczas głosowa-
nia nad projektem tego budżetu. Radna nie chciałaby, aby dzisiaj po tych kilku tygodniach 
wzajemnych pretensji  i wzajemnych przepychanek budżet miasta stał się zakładnikiem walki 
pomiędzy niektórymi radnymi a prezydentem miasta. To nie jest budżet Radosława Witkow-
skiego, to także nie jest budżet radnych, to jest budżet stworzony dla naszych mieszkańców                 
i dla naszego miasta. Jeżeli w dniu dzisiejszym negatywne emocje radnych wezmą górę i ten 
budżet nie zostanie uchwalony, co powiedzą sąsiadom i mieszkańcom z okręgów wybor-
czych? Że przez wewnętrzne pretensje i robienie sobie na złość na przykład nie będzie odbu-
dowy mostu nad Mleczną na Krzewieniu, a mieszkańcy o to bardzo walczyli. Nie zostanie do-
kończona budowa żłobka przy ul. Michałowskiej. Nie uchwalenie budżetu to także brak inwe-
stycji w ramach tzw. czynów społecznych. Brak budżetu to także brak inwestycji w ramach 
budżetu obywatelskiego. Radna odniosła się także do sprawy Radomskiego Programu Drogo-
wego. Apeluje, aby dzisiaj odłożyć wzajemne pretensje i osobiste personalne wycieczki. Ma 
nadzieję, że uda się pokazać, że w tak ważnej kwestii potrafią ramię w ramię zrobić coś dla 
miasta bez względu na to, co dzieli i pokażą co łączy, czyli dobro tego miasta.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- nadwyżki budżetowej, 
- założonych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, 
- zaciągnięcia pożyczki na rynku europejskim, 
- zgłoszonej autopoprawki, 
-  zakupu ambulansów. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski ustosunkował się do wypowiedzi dotyczących: 
- braku spotkań w sprawie filmu „Klecha”, 
- zaciągania pożyczek pod inwestycje, 
- promocji miasta, 
- konfliktu w ministerstwach, 
- środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej, 
- dofinansowania zakupu karetek.  
Ponadto podkreślił, że od 15 listopada budżet jest własnością Rady Miejskiej. Od  15 listopada 
komisje i sesje to najlepsze miejsce do tego by pracować nad budżetem. To nie stół prezyden-
ta Radomia jest odpowiednim miejscem do przyjmowania kompromisu i konsensusu jeśli cho-
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dzi o budżet, tylko stół przewodniczącego Rady Miejskiej i za każdym razem są gotowi przy 
tym stole się pojawić i rozmawiać. To jest nieodzowna kompetencja radnych, a oni są gotowi    
z radnymi na ten temat rozmawiać. Prezydent stwierdził, że radni wyrazili swoją negatywną 
postawę do niego na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, ale dzisiaj mogą się po prostu wstrzy-
mać. Przegłosujmy ten budżet i realizujmy go dla dobra mieszkańców, bo to jest budżet 
mieszkańców. Nie należy tracić żadnego dnia, żeby zrealizować każde z tych zadań, o których 
mówił. Ponadto radni przed głosowaniem mają prawo wnieść swoje poprawki, uwagi, wnioski. 
Stwierdził, że nie jest tak, że nie ma kontroli nad prezydentem. Rada miejska w każdej chwili 
ma kontrolę nad tym, co robi prezydent i prezydent nie może opóźniać ogłaszania przetargów 
i nie może dowolnie tym żonglować, ponieważ jest coś takiego, jak absolutorium, a brak abso-
lutorium, to jest automatyczne referendum i prezydent ma tego świadomość. Ponadto zaape-
lował o rozsądek.  
 
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2018r. – druk nr  490. 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku 490 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez prezy-
denta miasta Radomia głosowało 12 radnych, 16 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 6. Budżet nie został uchwalony.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej ogłosił 10 minut przerwy do godz. 13.55.  
 
 
Ad. 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok 
oraz planów pracy na 2018 rok. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sprawozdania oraz plany pra-
cy radni otrzymali w trakcie sesji.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie imienne nr 7) przyjęła plany pra-
cy Komisji na 2018 rok.  
 
Sprawozdania z działalności Komisji za 2017r. oraz plany pracy na 2018r. zostały przekazane 
do prezydenta miasta Radomia.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Nie przedstawiono żadnej informacji.  
 
 
Ad. 9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Nie było posiedzenia.  
 
 
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
1) oświadczenia: 
- radnego Mirosława Rejczaka o rezygnacji z pracy w Komisji Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej i Rodziny i akces do pracy w Komisji Gospodarki, 
- przewodniczącego Dariusza Wójcika o rezygnacji z pracy w Komisji Bezpieczeństwa               
i akces do pracy w Komisji Gospodarki.  
Treść oświadczeń została dołączona do materiałów z sesji.  
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Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa: 
1. Fiszer Robert 
2. Kaca Marcin 
3. Neska Zbigniew 
4. Sobieraj Andrzej 
5. Staszewski Kazimierz 
6. Wędzonka Wiesław 
 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 8) podjęła 
Uchwałę nr 601/2018 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Ra-
domiu. 
 
Skład osobowy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 

 1. Bocheński Adam  
2. Kotkowska Wioletta 
3. Lasota Magdalena 
4. Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 
5. Skoczek Teresa 
6. Wróbel Katarzyna 
7. Zając Małgorzata 
 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie imienne nr 9) podjęła 
Uchwałę nr 602/2018 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Gospodarki: 

 1. Chłopicki Dariusz 
2. Łuczycki Andrzej 
3. Michalska- Wilk Marta  
4. Pszczoła Jan 
5. Rejczak Mirosław 
6. Sońta Przemysław 
7. Szary Marek 
8. Woźniak Kazimierz 
9. Wójcik Dariusz 
 

Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła 
Uchwałę nr 603/2018 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
2) informacja o wniesionym, cofniętym, zbytym udziale w Spółkach, w których Gmina 
Miasta Radomia posiada udziały i akcje za 2017r. – dotyczy uchwały nr 255/2015 Ra-
dy Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad wno-
szenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy 
Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego, zmienionej uchwałą nr 445/2017.  
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną oraz na piśmie przed sesją.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Informację przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.   
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3) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
- wezwanie Bartłomieja Bryńskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę 
uchwały nr 570/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 20143r. w sprawie 
przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Radomia w części 
dotyczącej umieszczenia w tej ewidencji pod numerem ewidencyjnym 836 budynku 
posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Mickiewicza 13 oraz 
wyjaśnienie prezydenta w tej sprawie, 
- postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu skargi pani 
Urszuli Grzech na uchwałę nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu w przedmiocie 
ustalenia strefy płatnego parkowania 
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść tych pism została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że wpłynęło wezwanie pana Bryńskiego 
do usunięcia naruszenia prawa dotyczące uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 
opieki nad zabytkami Gminy Miasta Radomia w części dotyczącej umieszczenia w tej ewiden-
cji pod numerem ewidencyjnym 836 budynku posadowionego na nieruchomości położonej                
w Radomiu przy ul. Mickiewicza 13 i zgodnie z procedurą Rada Miejska zwróciła się do pana 
prezydenta o udzielenie odpowiedzi na to wezwanie. Procedura jest taka, że jeżeli pan Bar-
tłomiej Bryński w dalszym ciągu nie będzie się zgadzał z tą uchwałą może ją zaskarżyć do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w odpowiednim trybie. Druga sprawa to postano-
wienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odrzuceniu skargi pani Urszuli Grzech na 
uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania. Pani Urszula Grzech złożyła skargę do WSA na 
tę właśnie uchwałę, natomiast nie wezwała wcześniej Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia 
prawa w związku z tym wnosiliśmy o odrzucenie tej skargi i do tego wniosku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny się przychylił i skargę tę odrzucił. Teraz jest już kolejna skarga pani Urszuli 
Grzech poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia.  
 
4) pismo Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczące stanowiska Rady Miejskiej w Ra-
domiu w sprawie uzupełnienia świadczeń w Radomskim Centrum Onkologii im. Boha-
terów Radomskiego Czerwca ’76 o kontrakt na chirurgię onkologiczną.  
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączone do materiałów z sesji.  
 
5)  pismo firmy V-Film Sp. z o.o. w sprawie odpowiedzi na pytania Prezydenta doty-
czące produkcji filmu „Klecha”.  
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LX. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 13.55.  
  
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


