
 

 

LXIII. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27.02.2018r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z LXI. i LXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4.  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
     na rynku pracy.  
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach: 
     1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 --- 2037 
          oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r. --- druki nr: 543, 544, 545, 546, 
     2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto’’ --- druk  
          nr 541, 
     3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
          w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej --- druk nr 540, 
     4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „NIE- 
          GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ’’ o numerze RPMA.09.01.00-14-9816/17 współfinansowany ze  
          środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspiera- 
          nie włączenia społecznego i walka z ubóstwem’’, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno ---  
         zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’ w ramach  
         Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 ---  
         2020 --- druk nr 542, 
     5) podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki  
          odpadami komunalnymi --- druk nr 536, 
     6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
          składanej przez właściciela nieruchomości --- druk nr 537, 
     7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno- 
          ści zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2018r.’’ --- druk nr 538, 
     8) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczo- 
          ści oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 ---  
          2018’’ za 2017 rok --- druk nr 539, 
     9) likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta  
          Radomia oraz likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego --- druki  
          nr: 530, 531, 
   10) przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2018 roku zadań z zakresu  
          administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na  
          terenie Gminy Miasta Radomia --- druk nr 528, 
   11) przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej  
          biblioteki publicznej --- druk nr 529,  
   12) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
          - druk nr 532, 
   13) ustalenia Statutu Żłobka „Radomirek’’ --- druk nr 533, 
   14) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2018 --- 2020 --- druk  
          nr 534, 
   15) zmiany Uchwały Nr 173/2015 w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo ---  
          wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu --- druk nr 535, 
   16) podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  
           realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.  
           --- druk nr 547. 



8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Wioletty Kotkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczą- 
     cej Rady Miejskiej w Radomiu. 
9. Rozpatrzenie wniosków o odwołanie Przewodniczących Komisji Gospodarki, Komisji Budże- 
     towej, Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady  
     Miejskiej w Radomiu.  
10. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
11. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
12. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  
            stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę  
            Miasta Radomia, 
       2) informacja dot. możliwości wydatkowania dodatkowych środków 1.000.000 zł na  
            „pożywną kanapkę i szklankę gorącego mleka dla każdego ucznia” oraz informacja  
            z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
  
 


