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P R O T O K Ó Ł   N R LXI/2018 

z sześćdziesiątej pierwszej sesji Rady Miejskiej w Radomiu 
odbytej w dniu 30 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. 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
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 (21 za, 2 przeciw,       
2 wstrzymujące się – głosowanie imienne nr 1).   
 
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z LX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Zamku Królewskiego  
     w Radomiu.  
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
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 z autopoprawką. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach 
     1) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta  
           Radomia za 2017 rok – druk nr 522,  
     2) pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr T. Chałubińskiego  
          za rok obrotowy 2016 – druk nr 523.  
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał pismo w sprawie utworzenia z dniem 
30.01.2018r. klubu radnych „Radni Bezpartyjni”, w skład którego wchodzą radni: Katarzyna 
Pastuszka – Chrobotowicz – przewodnicząca klubu, Dariusz Chłopicki, Marcin Kaca, Andrzej So-
bieraj.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z LX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
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Protokół z LX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 15 stycznia 2018r. został 
przyjęty jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 2).  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali przed sesją.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nikt nie zabrał głosu.  
 
 
Ad. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy Zamku Królew-
skiego w Radomiu.  
Projekt stanowiska radni otrzymali przed poprzednią sesją oraz pocztą elektroniczną.  
 
Projekt stanowiska omówił prezes zarządu Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Ra-
domiu im. Króla Kazimierza Wielkiego Jarosław Kowalik. Podkreślił, że nie jest to projekt wzbu-
dzający kontrowersje. Ma on służyć wielu pokoleniom.  
 
Radny Ryszard Fałek uważa, że dobrze by było, aby na tym etapie było już jasne, czy kościół 
jest zainteresowany. Zapytał, czy jest jakiś ślad jednoznacznego stanowiska, że kościół jest 
tym zainteresowany? Jakie będzie finansowanie w ramach funduszy? Jakie pieniądze będą 
spoczywały na komitecie, który będzie budował, a jaki ciężar będzie spoczywał na gminie mia-
sta Radomia? 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, w jakim stopniu jest zaawan-
sowany plan finansowy oraz plan uczestników w tym przedsięwzięciu? Kto podjął decyzję       
o tym, by mówić o zamianie nieruchomości między miastem i kurią? Może wyjściem byłaby 
sprzedaż pod obiekty sakralne za 2% wartości, a nie zamiana 1:1? Czy, w jaki sposób i w jakim 
czasie może być ten obiekt zrealizowany?  
 
Radny Jakub Kowalski w wywiadzie prasowym stwierdził, że jest to mrzonka i dalej podtrzy-
muje swoje stanowisko. Jest wiele mrzonek, którym jest przychylny, bo sama idea jest z całą 
pewnością słuszna. Dzisiaj głosował za pozytywnym zaopiniowaniem tekstu tego stanowiska 
na Komisji Kultury Rady Miejskiej, choć uważa, że to stanowisko w sumie jest do niczego nie-
potrzebne. Dzisiaj prezydent miasta dysponuje wszelkimi kompetencjami, żeby usiąść do sto-
łu rozmów z kurią. Wątpliwości budzi sprawa zaangażowania strony kościelnej. Słuchy jakie 
dochodzą ze strony kościelnej są takie, że nie ma tu zielonego światła i akceptacji dla tego 
pomysłu. Nie ma wielkiego optymizmu przy zamianie działek. To stanowisko należy potrakto-
wać jako intencje.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że szacowany wstępny koszt inwestycji to w granicach 
8 mln zł. Zapytała, na jakiej podstawie jest ten szacunek, gdyż tam trzeba będzie jeszcze 
prowadzić wykopy geodezyjne i wiele innych robót. Dopiero po tym fakcie będzie można 
oszacować jakie będą koszty takiego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o finanse, to rozumie, że 
gmina nie ponosiłaby żadnych kosztów, a inwestorzy będą się starali startować w konkursach 
o fundusze unijne, norweskie. Zapytała, czy jeszcze w tej perspektywie jest to realne? Żeby 
można było zacząć startować w tych konkursach, to sytuacja prawna działek musiałaby już 
być dokonana, a radna przypuszcza, że będzie to długo trwało.  
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Radny Marek Szary zrozumiał, że cała idea polega na tym, że prezydent Radomia wykupi 
obiekt od kościoła katolickiego po czym przekaże w ręce prywatnego stowarzyszenia. Dopiero 
wtedy to stowarzyszenie będzie tam robić jakieś inwestycje. Radny nie wie, czy jest to zgod-
ne z prawem. Zdaniem radnego brakuje śladu, że ksiądz biskup wspiera te działania. Radny nie 
podniesie ręki za tą uchwałą, aby wprowadzać jakiś dysonans między Radą Miejską a radom-
skim kościołem, bo w ocenie radnego w przypadku, gdy ksiądz biskup jest do tego sceptycznie 
nastawiony, to taka uchwała miałaby pewnego rodzaju formę nacisku. Prezydent nie musi 
mieć uchwały, aby iść do księdza biskupa porozmawiać i zapytać jak w rzeczywistości jest.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy jest namacalny dokument stwier-
dzający, że kuria chce przekazać grunty na rzecz gminy miasta Radomia? Czy gdyby takie 
grunty udało się przekazać stowarzyszenie będzie chciało wnioskować do gminy miasta Ra-
domia  o jakiekolwiek środki?  
 
Radny Leszek Pożyczka zapytał, czy to zadanie musi realizować stowarzyszenie, a nie może 
realizować miasto? Miasto jest pewniejszym partnerem, łatwiej mu uzyskiwać środki z róż-
nych projektów. Czy prezydent będzie podejmował zadanie związane z odbudową zamku?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, co z zapowiadanym w Przysusze przez Prawo i Spra-
wiedliwość programem odbudowy zamków kazimierzowskich? Czy nasze miasto otrzyma ja-
kiekolwiek pieniądze? Czy ten program będzie realizowany?  
 
Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, że to stanowisko jest intencją i nie pociąga żadnych kon-
sekwencji finansowych. Radę ono nic nie kosztuje, natomiast otwiera drogę stowarzyszeniu, 
aby rozpropagowało ten temat. Powstało stowarzyszenie, które chce coś dobrego w tym mie-
ście zrobić. Przypomniał historię budowy pomnika 72. Pułku Piechoty. Radny uważa, że to 
stanowisko należy poprzeć.  
 
Radny Andrzej Sobieraj uważa, że inicjatywa odbudowy zamku królewskiego jest bardzo do-
bra. Radnemu brakuje poparcia prezydenta. Najważniejsze jest to, aby był dokument, że epi-
skopat wyraża na to zgodę, a ponieważ go brak będzie głosował przeciwko.  
 
Prezes stowarzyszenia Jarosław Kowalik udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- kosztów przedsięwzięcia, 
- prowadzonych badań przez zespół badawczy, 
- rozmów z biskupem na temat przeniesienia własności, 
- własności zamku w przyszłości,  
- stanowiska księdza biskupa.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski potwierdził, że kilka tygodni temu w siedzibie kurii 
doszło do spotkania z udziałem ekscelencji biskupa i przedstawicieli Kolegium Odbudowy 
Zamku Królewskiego, w którym również uczestniczył. Spotkanie to wyrażało pewne intencje. 
Projekt ten może stanowić istotne uzupełnienie zmian w obrębie Miasta Kazimierzowskiego, 
czyli rewitalizacji kamienicy Deskurów, czy rewitalizacji zabytkowego ratusza. Prezesowi 
stowarzyszenia zalecił, że może nie należy czekać tych kilku miesięcy, aby złożyć wniosek do 
ministerstwa kultury w sprawie przystąpienia naszego projektu do wielkiego projektu odbu-
dowy zamków kazimierzowskich, który zapowiadał prezes Jarosław Kaczyński, bo kto pierw-
szy, ten lepszy. Nasz projekt jest ciekawy i warto by było, aby był już zasygnalizowany w mi-
nisterstwie kultury. Zadeklarował, że są gotowi taki wniosek poprzeć. Nie można udawać, że 
w przypadku realizacji tego projektu obędzie się to bez funduszy gminy miasta Radomia. Pre-
zydent uważa, że radni mają pełne kompetencje i pełnomocnictwo do tego, żeby w imieniu 
mieszkańców, którzy radnych wybrali zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko czy tego 
projektu chcą.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się - gło-
sowanie imienne nr 3) przyjęła stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy odbudowy 
Zamku Królewskiego w Radomiu o treści:  
 
„Kierując się dbałością o pamięć historyczną świetności miasta królewskiego oraz ma-
jąc na uwadze zwiększenie turystycznej i kulturalnej atrakcyjności miasta Radomia, 
Rada Miejska w Radomiu wyraża poparcie dla inicjatywy odbudowy Zamku Królew-
skiego w Radomiu w celu umożliwienia w dalszej perspektywie kontynuacji idei rewi-
talizacji Miasta Kazimierzowskiego, a tym samym przywrócenia jego dawnej repre-
zentacyjnej funkcji na mapie średniowiecznych zabytków Europy.  
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kolegium Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Radomiu im. Króla Kazimierza Wielkiego, które wystąpiło do Prezy-
denta Miasta Radomia z wnioskiem o rozpoczęcie działań zmierzających do przenie-
sienia na rzecz Gminy Miasta Radomia  własności działki nr 72 położonej w Radomiu 
przy ul. Grodzkiej 10, której właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana 
Chrzciciela. Nieruchomość ta jest wykorzystywana przez Parafię św. Jana Chrzciciela 
na plebanię. Budynek jest pozostałością po najważniejszym historycznym obiekcie dla 
naszego miasta i Rzeczypospolitej, czyli Domu Wielkiego Zamku Królewskiego, 
wzniesionym przez króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Przeniesienie 
własności na rzecz Gminy Miasta Radomia dałoby możliwość rewaloryzacji obiektu, 
przywrócenia dawnej świetności dominanty Miasta Kazimierzowskiego, wyekspono-
wania znaczenia Radomia na mapie Europy.  
Kolegium byłoby inwestorem odbudowy Zamku Królewskiego przy wsparciu                                
m.in. środków zewnętrznych tj. funduszy norweskich, szwajcarskich, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W celu przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego 
na przedmiotowej działce, Gmina Miasta Radomia rozważy możliwość nabycia przed-
miotowej nieruchomości do zasobu oraz jej udostępnienia Stowarzyszeniu na pod-
stawie wieloletniego tytułu prawnego umożliwiającego realizację zadania odbudowy 
Zamku Królewskiego. Założeniem Kolegium jest zorganizowanie w odtworzonych mu-
rach Zamku Królewskiego „Europejskiego Centrum Demokracji Szlacheckiej” na kan-
wie Konstytucji Nihil Novi oraz utworzenie centrum historii parlamentaryzmu RP przy 
współpracy z Sejmem i Senatem. 
Mając zatem na uwadze dążenie do wykorzystania potencjału historycznego miasta 
Radomia oraz do poprawy wizerunkowej miasta jako ośrodka turystyki architektury 
średniowiecznej, Rada Miejska w Radomiu wyraża poparcie dla idei odbudowy Zamku 
Królewskiego”. 
 
Stanowisko zostało przesłane do prezydenta miasta Radomia oraz do Kolegium Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Radomiu im. Króla Kazimierza Wielkiego.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na LX. (60.) sesji radni nie 
złożyli interpelacji.  
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli: 
- radny Robert Fiszer – 2 szt. 
W dniu dzisiejszym interpelacje złożyły następujące osoby: 
1. Radny Adam Bocheński – w sprawie braku oświetlenia ul. Cygańskiej, 
2. Radny Ryszard Fałek – w sprawie infrastruktury PSP nr 26, 
 - w sprawie siedziby Centrum Edukacji Ekologicznej, 
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3. Radny Jan Pszczoła – w sprawie realizacji Radomskiego Programu Drogowego w latach  

   2015 – 2017 oraz planu na 2018 rok, 
 -  w sprawie inwestycji prowadzonych przez Wodociągi Miejskie w latach 2015 – 2017  

   oraz planu na lata 2018 – 2019, 
- w sprawie parkingu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.  

Złożone interpelacje zostały przekazane do prezydenta miasta Radomia.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Robert Fiszer złożył wniosek                   
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach: 
- zewnętrznego prawnika w sporze pomiędzy prezydentem a byłym sekretarzem, 
- wyznaczenia miejsc postojowych w rejonie ulic: Stefczyka, Wojciechowskiego, Ściegiennego, 
Mielczarskiego i Okopowej. 
 
Radny Robert Fiszer poinformował, że jeszcze nie otrzymał odpowiedzi na te interpelacje, 
więc przedstawi je na następnej sesji.  
 
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1. Radny Ryszard Fałek – odczytał interpelację złożoną na piśmie w sprawie siedziby Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Poprosił o udzielenie głosu pani Teresie Czech – prezesowi Centrum 
Edukacji Ekologicznej.  
 
2. Radny Adam Bocheński – mała infrastruktura na osiedlach – poinformował, że ministerstwo 
sportu i turystyki może dofinansować małą infrastrukturę do wysokości 50% . Są dwa warian-
ty tego: podstawowy i rozszerzony. Radny uważa, że nas by interesował wariant rozszerzony, 
który obejmuje: siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum                     
4 ławki), urządzenia do gier edukacyjnych, zagospodarowanie zieleni, nasadzenia oraz plac 
zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem. Czas składania 
wniosków od 15 stycznia do 15 lutego. Radny uważa, że miasto powinno skorzystać z takiej 
możliwości, ponieważ są problemy z małą infrastrukturą na osiedlach peryferyjnych. Zapytał, 
czy miasto będzie chciało skorzystać z takiej propozycji ministerstwa?  
 
3. Radny Mirosław Rejczak – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny – przypomniał, że rok temu 
szpital był na granicy upadłości. Zadłużenie całkowite sięgało 100 mln zł. Obniżono o 1/3 ilość 
łóżek i przewidywano zwolnienie około 300 osób. Szpital ten od dawna jest niedoinwestowa-
ny. Nie otrzymywał należnych i potrzebnych kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Pan prezydent i marszałek, do którego należy ten szpital są z tej samej opcji, więc jest bezpo-
średnie przełożenie. Uważa, że pan marszałek prowadził i nadal prowadzi politykę antyradom-
ską w zakresie opieki zdrowotnej dla miasta Radomia. Radny zapytał pana prezydenta, jaka 
jest teraz sytuacja, jeżeli chodzi o zadłużenie oraz jakie podejmował i podejmuje kroki żeby 
ten szpital był przyjazny dla mieszkańców Radomia i okolic?  
- budowa trasy N-S – I etap miał być wykonany w tym roku. Teraz radni dowiadują się, że trasa 
ta w ogóle nie wchodzi w grę, bo prezydent urządził jakieś przetargi, które nie dochodzą do 
skutku. Radny chciałby wiedzieć, dlaczego ten przetarg nie doszedł do skutku? Czy prezydent 
miał prawo urządzać przetargi, jeżeli nie miał na 2018r. zatwierdzonego budżetu?  
 
4. Radny Jan Pszczoła – inwestycje prowadzone przez Wodociągi Miejskie – interpelacja na 
piśmie, 
- realizacja Radomskiego Programu Drogowego – interpelacja na piśmie, 
- budowa parkingu przed Radomskim Szpitalem Specjalistycznym – interpelacja na piśmie. 
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5. Radny Kazimierz Woźniak – protokoły z posiedzeń komisji – odczytał fragment artykułu, któ-
ry ukazał się w „Echu Dnia” dotyczącego wypowiedzi radnej Katarzyny Pastuszki - Chroboto-
wicz  w sprawie poprawek do budżetu zgłaszanych na komisjach. Radny zapytał przewodni-
czącego, czy protokoły z posiedzeń komisji są faktycznie nieistotne? Radni je odczytują, gło-
sują i najczęściej są przyjmowane jednogłośnie. Protokoły te są sporządzane przez pracowni-
ków Biura Rady Miejskiej. Radny odbiera to jako nietakt wobec pracowników. Nigdy radnemu 
nie zdarzyło się, żeby ktoś atakował pracowników, że niesolidnie wykonują swoją pracę, bo 
tak należałoby to odebrać. Radny odebrał to z niesmakiem. Poprosił, aby ta osoba ustosunko-
wała się do tego. Ponadto zapytał przewodniczącego czy są zakulisowe procedury uchwalania 
budżetu? Są wybrane komisje, są zgłaszane wnioski i są one przegłosowywane i zapisywane 
w protokołach. Natomiast tu powołuje się na to, że budżet jest uchwalany dwutorowo. Jeden 
tor oficjalny, a drugi jakiś nieoficjalny. Radny nie chciałby się tłumaczyć przed mieszkańcami 
Radomia, że działa jakiś nieformalny układ, który steruje uchwalaniem budżetu miasta Rado-
mia. Radny wolałby uczestniczyć w jasnych, prawnych, przejrzystych zasadach funkcjonowa-
nia Rady Miejskiej.  
 
6. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – zwróciła się do radnego Kazimierza Woźniaka – 
nie powiedziała, że protokoły są nieważne. Powiedziała, że nie wszystko musi być zawarte              
w protokołach, a to jest znacząca różnica.  
- wypłata wynagrodzeń – czy poszły wypłaty w styczniu? W grudniu prezydent straszył 
wszystkich mieszkańców, że wypłat nie będzie? Czy prezydent otrzymał pensję i czy dostali ją 
wszyscy pracownicy?  
- rower miejski – jakie były wpływy do budżetu miasta, a jakie były koszty związane z obsługą 
infrastruktury roweru miejskiego?  
 
7. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił się do radnego Kazimierza Woźniaka 
– poinformował, że pytanie dotyczyło rozmów dotyczących budżetu obywatelskiego na komi-
sjach z panem prezydentem, które odbyły się 3 razy. Jeżeli chodzi o nieformalne spotkania, to 
były to spotkania klubów i spotkania grupy szesnastu radnych, na którym wypracowywali 
wspólne stanowisko.  
- budynek na rogu ul. 1905 Roku i Kościuszki – w budynku tym mieścił się Inkubator Przedsię-
biorczości. Firmy, które tam działały zostały wypędzone z tego budynku. Od dwóch lat budy-
nek stoi pusty. Sąsiedzi poinformowali, że raz na pół roku przyjeżdża ktoś i sprząta gałęzie, 
które pospadały. Jest tam założony alarm i łańcuch na bramę i nic się tam nie dzieje. Przewod-
niczący zapytał pod kogo szykowany jest ten obiekt? Kto chciałby się na tym obiekcie uwłasz-
czyć?  
- informacja na temat filmu „Klecha” – przewodniczący odczytał informację o przydzielonej 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dotacji w wysokości 2 mln zł na dofinansowanie produk-
cji filmu fabularnego „Klecha”.  
 
8. Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej Teresa Czech przedstawiła zakres działania Centrum, 
obecne problemy z Miejskim Zarządem Lokalami, który każe opuścić zajmowany przez Cen-
trum lokal.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji w sprawach: 
- siedziby dla Centrum Edukacji Ekologicznej, 
- środków zewnętrznych na małą architekturę na osiedlach, 
- budowy transy N-S, 
- przebudowy ulic Lekarskiej i Tochtermana oraz parkingu przy szpitalu, 
- wpływów z Radomskiego Roweru Miejskiego, 
- budynku przy ul. 1905 Roku – Kościuszki.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił informacji na temat: 
- spotkań dotyczących projektu budżetu, 
- wypłaty diet radnym i wynagrodzeń dla pracowników.  
 
 
Ad. 6. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2018 rok: 
 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt budżetu został przed-
stawiony przez Prezydenta na sesji w dniu 18 grudnia. Autopoprawka nr 1 została zaprezen-
towana przez Prezydenta na sesji w dniu 15 stycznia. W dniu dzisiejszym o godz. 15.32 wpły-
nęła autopoprawka nr 2 złożona przez prezydenta. Radni otrzymali tę autopoprawkę przed 
sesją.  
Treść tych autopoprawek została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodniczący poinformował, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej były już odczyty-
wane.  
 
 
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 
Przewodniczący Dariusz wójcik poinformował, że z opiniami Komisji radni zostali zapoznani na 
sesji w dniu 18 grudnia.  
 
 
4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że dzisiaj pozwolił sobie złożyć drugą 
autopoprawkę do budżetu, który został zgodnie z prawem skierowany na ręce przewodniczą-
cego 15 listopada. Autopoprawka ta jest wynikiem tego, że posiadają coraz więcej danych 
jeśli chodzi o budżet. Projekt budżetu, który został złożony 15 listopada był kształtowany na 
przełomie października i listopada. Dzisiaj są w posiadaniu dużo większej wiedzy jeśli chodzi                   
o to, co może występować w ciągu najbliższych kilku miesięcy, stąd aktualizacja tych danych.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił szczegóły przedłożonej autopoprawki nr 2.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że od wielu dni są atakowani. Wylewa się na nich kubły pomyj, 
odsądza od czci i wiary, oskarża o podpalanie miasta. Zachęca się mieszkańców Radomia do 
przemocy skierowanej przeciwko nim. Zrobił to również pan prezydent Radomia. Na ostatniej 
konferencji prasowej imiennie wskazał na radnego i zażądał od mieszkańców ulicy Józefow-
skiej żeby przychodzili do radnego i go atakowali, bo przez to, że głosował przeciw, nie ma       
ul. Józefowskiej. Radny stwierdził, że nie ma żadnych 68 ulic w budżecie w programie drogo-
wym. W tym budżecie nie ma tych ulic. Dzisiaj wmawia się, że w budżecie jest parking na To-
chtermana. Tam jest przebudowa ulic Lekarskiej i Tochtermana. Radny stwierdził, że dzisiaj 
mają do czynienia z pewną gangsterką polityczną – pół godziny przed sesją wrzuca się po-
prawki i oczekuje się od radnych żeby się ustosunkowali. Radny złożył pierwszy wniosek                       
o zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 289.024 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 70070 – 
2mln, dział 754 rozdział 75414- 289.024. Poprosił o zapamiętanie kwoty 2.289.024. Zgłasza-
ją też o zmniejszenie wydatków gminy rozdział 60016 zadanie WG 29 kwota 1.225.000, wy-
datki powiatu 60015 zadanie WG 29 – 775.000 i to już jest 2 mln i zmniejszenie wydatków 
powiatu rozdział 85121 zadanie ZD 75 – 289.024. Ponadto radny odczytał fragment popra-
wek wniesionych na piśmie w imieniu grupy radnych.  
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Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radni otrzymali poprawki na piśmie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że to co się w tej chwili 
dzieje to jest po prostu cyrk. Radni dostali poprawki na prezydium, ale te poprawki, które 
otrzymali dzisiaj w sposób znaczący różnią się od tych sprzed tygodnia. Zwrócił się do prze-
wodniczącego, że to jest udawanie, że są za czymkolwiek. Są przeciwko ludziom, przeciwko 
mieszkańcom. W związku z tym wiceprzewodniczący złożył formalny wniosek o co najmniej 
godzinną przerwę, by klub radnych Platformy Obywatelskiej mógł się z tym zapoznać. Po dru-
gie muszą skonsultować z prezydentem, czy te wnioski i ten, który został przed chwilą złożo-
ny spełniają jakiekolwiek kryteria. Poprosił prezydenta, aby prawnicy prezydenta określili, czy 
to wszystko razem wzięte nie potrzebuje opinii RIO od nowa, bo zupełnie inny budżet był opi-
niowany przez RIO, a co innego mamy w chwili obecnej. W związku z tym prosi o godzinną 
przerwę. Ponadto powinna się odbyć przynajmniej Komisja Budżetowa, która powinna zająć 
stanowisko.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że nie musi się odbyć Komisja Budżetowa. Dyskusja 
może się odbyć na radzie miejskiej i wiele razy było to robione. Prosi, aby nie wprowadzać                     
w błąd. Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy do godz. 18.30.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że radny Marek Szary wycofał wniosek, który 
złożył (oczywiście nie poprawki).  
 
Radny Andrzej Łuczycki jako przewodniczący Komisji Budżetowej poprosił o przerwę i zwoła-
nie Komisji Budżetowej, aby zapoznać się ze wszystkimi wnioskami.  
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, że kiedy wpłynęła autopoprawka na dwadzieścia kilka minut 
przed sesją, to wtedy przewodniczący komisji nie prosił, aby zwoływać komisję i omawiać au-
topoprawkę prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że to jest aktualnie gra na czas. Prezydent 
wielokrotnie mówił o tym, że budżet chce układać z RIO, a nie z Radą Miejską. Radny prosi 
przewodniczącego, aby wnioski o przerwę od tej pory procedować zgodnie z regulaminem, 
czyli głosować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał, że przez wiele lat, gdy któryś                        
z klubów prosił o przerwę nigdy tego nie głosował, ale w związku z tym, że próbuje się tu two-
rzyć obstrukcję, podda wniosek pod głosowanie. Rada Miejska ma większe kompetencje niż 
Komisja Budżetowa.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że wniosek o przerwę jest wnioskiem formal-
nym i podlega normalnemu głosowaniu jak wszystkie wnioski formalne.  
 
Za ogłoszeniem przerwy w obradach w celu przeprowadzenia komisji głosowało 11 radnych, 
16 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 4. Przerwa nie zo-
stała ogłoszona.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski złożył autopoprawkę nr 3 do budżetu: dział 600 – 
transport i łączność rozdział 60016 – drogi publiczne gminne w kwocie 11.999.000 zł, w tym 
Radomski Program Drogowy, czyli utwardzanie dróg gruntowych – 8 mln zł. Wymienił wszyst-
kie ulice w tym zadaniu (68 ulic).  
Treść autopoprawki w formie pisemnej została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził z zadowoleniem, że projekt poprawek nie zawie-
ra cięć w rozdziale oświata, ale zadowolenie znika, gdy jako odpowiedzialny za kulturę dowia-
duje się o kwocie 700.000 zł. Omówił czego dotyczy ta poprawka. Głównym udziałowcem tej 
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poprawki jest MOK „Amfiteatr” na kwotę 250.000 zł. Wiceprezydent miasta omówił działal-
ność MOK „Amfiteatr”. Podkreślił, że ograniczenie planu wydatków o 250.000 zł musi skutko-
wać ograniczeniem działalności statutowej MOK.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że radni znają historię „Amfiteatru”, a chcą, aby 
odniósł się do poprawek dotyczących kultury. Przewodniczący chciałby, aby wiceprezydent 
odniósł się do złożonej poprawki.  
 
Wiceprezydent Karol Semik stwierdził, że przerwano mu wypowiedź, więc egzemplarz swojej 
wypowiedzi złożył do protokołu.  
Przedstawiona informacja została dołączona do protokołu w formie pisemnej.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik odniósł się  do poprawek: dział 750 rozdział 75023 – 
200.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego – pismo do 
protokołu. Wiceprezydent omówił udział gminy w targach w Hanowerze i Poznaniu. Dział 900 
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – kwota 
50.000 zł – edukacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi. Wiceprezydent omówił 
planowane działania edukacyjne – pismo do protokołu; rozdział 90095 § 4300 – obcinane jest 
100.000 zł – pismo do protokołu. Ponadto wiceprezydent poruszył sprawę budowy centrum 
rehabilitacji na kwotę 7 mln zł. Odczytał pismo Radomskiego Szpitala Specjalistycznego doty-
czące możliwości realizacji tego zadania w 2018r. – pismo do protokołu. Wiceprezydent poru-
szył również sprawę 1 mln zł na dożywianie. Dzieci w szkołach podstawowych jest 14.360, 
dni szkolnych 174. Jeżeli podzieli się milion złotych przez 14360 i przez 174, to na jedno 
dziecko w szkole na posiłek przypada kwota 40 gr. W uzasadnieniu jest wpisane: na pożywną 
kanapkę i na kubek ciepłego mleka. 40 gr wystarczy na suchą bułkę i szklankę wody. Tak wy-
gląda proponowany program dożywiania.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik odczytał wniosek formalny o zmianę w sposobie procedowa-
nia dyskusji: zgodnie z § 33 pkt. 5 wnioskuję o skrócenie czasu dyskusji radnych i pre-
zydenta miasta Radomia do 3 minut.  
 
Za wnioskiem dotyczącym ograniczenia czasu wystąpień głosowało 17 radnych, 11 było prze-
ciw, 0 wstrzymało się – głosowanie imienne nr 5. Czas wystąpień został skrócony do                        
trzech minut.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – rozdział 75075 – promocja jednostek sa-
morządu terytorialnego – zmniejszenie w kwocie 1.274.000 zł – gratuluje szczególnie w roku 
wyjątkowych pokazów Air Show z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa. Odbiera się miastu 
szansę na to, aby przy tym wyjątkowym wydarzeniu się promować. Dział 926 – kultura fizycz-
na i sport – zmniejsza się nakłady na usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sporto-
wych o 1.200.000 zł. Przedstawił jak będą wyglądały opłaty za użytkowanie obiektów MOSiR 
przez kluby sportowe. Odniósł się również do zmniejszeń w kulturze, gdzie są wycinane pie-
niądze na obchody czerwca ’76 oraz na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Pozo-
stałe wyjaśnienia złożył do protokołu.  
 
Wiceprezydent Konrad Frysztak odniósł się do poprawek w dziale 926 – kultura fizyczna                     
i sport rozdział 92604 – zmniejszenie dokapitalizowania o kwotę 2 mln zł – pismo do protoko-
łu. Wiceprezydent przedstawił stan wykupu nieruchomości – pismo do protokołu.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że w poprawce radnych są zmiany wpro-
wadzające zmniejszenie planu wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżeto-
wej, w których już prezydent miasta Radomia zaciągnął zobowiązania. Zobowiązania te zosta-
ły zaciągnięte na podstawie art. 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, więc zgodnie                    



10 

 

z prawem. W wyniku tych zmniejszeń może nastąpić brak pełnego zabezpieczenia na sfinan-
sowanie już zaciągniętych zobowiązań. W związku z tym w ewidencji na koniec stycznia na-
stąpi ujawnienie stanu zobowiązań zaciągniętych ponad dopuszczalny limit. Taki stan może 
zostać również wykazany w sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Radomia, gdzie jest 
to oceniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Gdyby taka sytuacja miała nadal trwać, to 
może to spowodować konieczność dokonywania wydatków już zaciągniętych zobowiązań bez 
pokrycia w planie i  w związku z tym naruszenie dyscypliny art. 11 ust. 1 ustawy o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów. Wyjaśnienia zostały złożone na piśmie.  
 
Dyrektor Biura Prawnego Maria Ozimek zwróciła uwagę na skutki prawno – finansowe niektó-
rych z proponowanych zmian. Ma na myśli ograniczenia wydatków na promocję, na odszko-
dowania, na wykupy, na dokapitalizowanie MOSiR-u i na zadania związane z utrzymaniem 
dróg publicznych. Wszystkie te ograniczenia dotykają wydatków, które już w wielkościach 
częściowo przedstawionych gminie zaciągnęła zobowiązania. Gmina z tych zobowiązań bę-
dzie się musiała wywiązać. Głównie są to umowy cywilnoprawne i prezydent nie może ich 
wypowiedzieć. Może je zerwać, ale wówczas gmina poniesie daleko idące skutki finansowe 
(albo zapłaci kary finansowe albo odszkodowania). Wyjaśniła szczegółowo na czym to będzie 
polegało. Zwrócenia uwagi wymaga też ograniczenie dotacji na Amfiteatr. Jest to dotacja 
podmiotowa, a więc na pokrywanie bieżącej działalności. Gmina jest zobowiązana przekazać 
pieniądze na pokrywanie kosztów działalności. Ograniczenie tej dotacji może spowodować, że 
gmina z tego obowiązku nie w całości się wywiąże, a zatem  w pewnym stopniu naruszy 
przepis prawa. Wyjaśnienia zostały złożone na piśmie. 
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że należy przestrzegać art. 240 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, zgodnie z którym bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorial-
nego organ stanowiący nie może wprowadzić do projektu uchwały budżetowej jednostki 
zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie 
zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zgłosiła wniosek formalny o to, aby przewodniczący przywrócił 
czas, który bezprawnie zabrał osobom, które zabierały głos. Uważa, że tym głosowaniem zo-
stał złamany regulamin. Ciekawa jest czy stylem warszawskim mają też przyszykowaną ra-
domską salę kolumnową. Zacytowała zapis § 33 pkt 6 regulaminu obrad.  
 
Prezydent Radosław Witkowski odniósł się do nowych zadań uwzględnionych w poprawce: 
projekt budowy ośrodka szkolno – rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży specjalnej troski – 
500.000 zł – sformułowanie „specjalnej troski” jest uwłaczające jeśli chodzi o XXI wiek. Jest to 
uwłaczające dla środowiska i dla dzieci, które wymagają specjalnej edukacji, żeby nazywać je 
„dziećmi specjalnej troski”. Zapytał, jak to się dzieje, że łączone są dwa zadania: jedno finan-
sowane przez NFZ, a drugie w oświacie finansowane z zupełnie innego portfela? Nie ma ta-
kiej możliwości prawnej, aby w ogóle takie zadanie przeprowadzić. Z kim to było konsultowa-
ne? Gdzie ta placówka ma się znajdować? Według prezydenta jest to nieprzemyślana propo-
zycja i chciałby wiedzieć jak ma to wyglądać. Prezydent zadeklarował, że jest przeciwny łą-
czeniu jakichkolwiek szkół  w Radomiu i zrobią wszystko, żeby utrącić takie pomysły jakie ma 
pan radny Marek Szary wspólnie z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, panem radnym Janem 
Pszczołą i klubem „Radnych Bezpartyjnych”. Ten budżet jest budżetem kontynuacji zmian                  
w Radomiu. Radni mają pełne prawo dokonywać w nim korekt i przesunięć, ale nie może być 
zgody na usuwanie wydatków, które zmiany w mieście zatrzymują. Mieszkańcy kolejnych 
sześćdziesięciu ulic czekają na to, że w tym roku zamiast błota będą mieli pod swoimi domami 
asfalt. Prezydent chce to zrobić i są na to gotowi, ale proponowane przez radnych zmiany to 
udaremnią. Ci ludzie nie zasłużyli na to, aby ich tak potraktować. Mieszkańcy Oboziska od 
trzydziestu, a może nawet czterdziestu lat czekają na tereny zielone. Park na Obozisku jest 
uzupełnieniem tego, co już udało się w tej części miasta zrobić, czyli budowa sądu i szansa na 



11 

 

odmłodzenie dzielnicy, a także na to, że ta dzielnica stanie się atrakcyjna dla mieszkańców. 
Zdjęcie tego zadania cofa tę część miasta o kolejne lata. Miasto Kazimierzowskie – kamienica 
Deskurów – poprawka radnych spowoduje to, że kamienica będzie pusta, ponieważ nie będzie 
pieniędzy na jej wykończenie. Radomska kultura – decyzje te skazują ją na wegetację, bo za-
miast wzrostu wydatków proponuje się obcięcie nakładów na kulturę o 700 tys. zł. Radomski 
sport – zmniejszenie pieniędzy na MOSiR to skazanie klubów na wegetację, a niektóre mniej-
sze na zamknięcie. Budżet ten jest budżetem zmian dla mieszkańców Radomia. Każda złotów-
ka trafia do naszych mieszkańców i musi poprawiać jakość życia w Radomiu. Prezydent wzy-
wa radnych do przyjęcia budżetu zmian w mieście, bo tego potrzebują mieszkańcy.  
 
 
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka w imieniu klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej stwierdził, że przewodniczący tylko prowadzi obrady i nie ma prawa komento-
wać, ani prezydenta, ani wiceprezydentów, ani żadnego innego radnego. Nie jest to rola 
przewodniczącego. Przewodniczący ma siedzieć cicho i robić to, co do niego należy, czyli § 30 
i nic ponadto.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik podziękował za zwrócenie uwagi i przyjął ją do serca.  
 
Wiceprzewodniczący Wiesław Wędzonka stwierdził, że brakuje mu słów co z tym budżetem 
zostało zrobione. Klub radnych PiS-u zrobił to, co potrafi najbardziej, czyli zepsuć wszystko                 
i działać przeciwko obywatelom. Tak, jak PiS w kraju działa przeciwko Polakom, tak w Radomiu 
PiS to podtrzymuje i działa przeciwko mieszkańcom. Dziwi się niektórym przedstawicielom, 
którzy noszą imię bohaterów przeszłości, że chcą uczestniczyć w takim budżecie. Nie może 
sobie wyobrazić w żaden sposób, że grupa radnych może podpisać się pod czymś takim, jak 
zlikwidowanie Radomskiego Programu Drogowego. Nie wystarczy mówienie, że to nieprawda, 
bo przedstawia się inne ulice. Wszystko to, o czym mówił pan prezydent Semik to jest skaza-
nie Radomia na wegetację, bo jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest korzy-
stanie z dobra kultury, bo to podnosi poziom życia. Inną bardzo ważną rzeczą dnia codzienne-
go jest kultura fizyczna i sport. Zespoły, które reprezentują miasto Radom zostaną ukarane za 
sukces, bo szuka się pieniędzy tak naprawdę nie wiadomo na co. Uważa, że te poprawki są 
fatalne dla miasta. To jest coś, co nie powinno się przytrafić.  
 
Radny Marek Szary zastanawia się jak można wyczytać z tych poprawek, że ktoś chce tu łą-
czyć szkoły? Na dofinansowanie MOSiR-u jest tyle samo pieniędzy, co w tamtym roku. Pod-
kreślił, że nie uciekają od pracy. To pan prezydent powiedział, że radni są niepotrzebni. Uwa-
żają, że radni są potrzebni. Na każdej sesji są wnoszone zmiany w budżecie i jeżeli pan prezy-
dent uważa, że czegoś nie ma, a jest potrzebne, to przyjdzie, uzasadni i zostanie to wniesio-
ne. W ten sposób nie zgadzają się na to, żeby pan prezydent i jego otoczenie urządzali sobie 
kampanię wyborczą za nasze pieniądze.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz w imieniu klubu radnych „Radni Bezpartyjni” - ma 
nadzieję, że dzisiaj budżet uda się uchwalić pomimo braku współpracy ze strony prezydenta     
z radnymi opozycji, pomimo ośmieszania radnych, pomimo wskazywania, że są destrukcyjni 
dla miasta będą starać się żeby ten budżet przeszedł. Wzięli sprawy w swoje ręce. Prezydent 
nie chciał z nimi rozmawiać, nie chciał się spotykać. Po drugim głosowaniu nad budżetem pre-
zydent stwierdził, że radni są niepotrzebni. Są potrzebni. Zacytowała wypowiedzi prezyden-
tów w sprawie prac radnych nad projektem budżetu. Stwierdziła, że mieszkańcy miasta mają 
różne potrzeby. Jedni chcą żeby była budowana hala sportowa, inni chcą żeby był budowany 
żłobek, jeszcze inni plac zabaw dla dzieci. Gdyby tak naprawdę zapytać mieszkańców miasta 
co dla nich w życiu jest najważniejsze, to gwarantuje, że większość powiedziałaby, że zdro-
wie, rodzina i dzieci i takie poprawki wprowadzili do tego budżetu.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił się do mieszkańców, że nic wielkiego 
się nie dzieje. Obiecali, że uchwalą budżet i słowa dotrzymają i budżet uchwalą. Prezydent 
dobrze wie, że nie ma żadnego zagrożenia. Na każdej sesji, jeżeli prezydent będzie przycho-
dził z dobrymi pomysłami, to będą te pomysły realizować i wprowadzać, ale nie pozwolą, aby 
prezydent robił sobie badania pijarowskie. Z tego, co przewodniczący wie, to prezydent mimo 
próśb żeby nie zaciągał zobowiązań do czasu uchwalenia budżetu, pozaciągał zobowiązania                   
i podpisał umowy. Chodzi o to, aby prezydent przyszedł na sesję Rady Miejskiej i powiedział 
uczciwie, że już te pieniądze wydał. Zadeklarował, że jeżeli tylko prezydent znajdzie pieniądze 
na te wszystkie drogi, to na sesji wprowadzą tyle dróg, ile będzie chciał, ale mają priorytety 
swoje. Dla nich najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców. Dla prezydenta jest ważny 
parking przy szpitalu – ważna inwestycja, ale dla nich ważniejsza jest rehabilitacja. Chcą stwo-
rzyć godne warunki dla dzieci niepełnosprawnych do rehabilitacji i ćwiczeń.  
 
Radna Małgorzata Zając zgłosiła wnioski o ujęcie w budżecie:  
- zakupu nagród rzeczowych, dyplomów i medali oraz sprzętu za kwotę 50 tys. zł oraz usługę 
najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych 
- remontu bieżącego ul. Planty po stronie parzystej oraz obsługę terenów Radomskiego Cen-
trum Sportu. Radna odniosła się również do zgłoszonych poprawek.  
 
Radny Jan Pszczoła poruszył sprawę rehabilitacji. Zapytał, dlaczego prezydent nie powie, że 
na przełomie sierpnia i września traci ważność dokumentacja na to zadanie warta kilkaset 
tysięcy? Dlaczego to zadanie nie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie inwestycyj-
nej? Dopiero radny Szary dzisiaj zawnioskuje o umieszczenie tego punktu. Poruszył również 
sprawę Placu Jagiellońskiego.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że regulamin nie daje przewodniczącemu kompetencji do ko-
mentowania każdej wypowiedzi, a to robi. Stwierdził, że dzisiaj wprowadzane poprawki dewa-
stują budżet kultury i sportu. Uroczystości, które miały dobrą markę w skali kraju będą zmar-
ginalizowane. Zostaną zlikwidowane 3 parki, nie zostanie utwardzone 68 ulic, wycina się 
środki na budżet obywatelski. Pani prawnik Maria Odzimek jasno się wypowiedziała, że naraża 
to gminę na kary i odszkodowania. Nie pozwolono powiedzieć prezydentom o wszystkich za-
grożeniach, bo to bolało tych radnych i było im wstyd żeby mieszkańcy słyszeli z czego miasto 
rezygnuje. Likwiduje się parking przy szpitalu, a wprowadza się parking za kilkaset tysięcy na 
ul. Maratońskiej przy blokach. Jak porównać jeden parking z drugim? Radny w kontekście wy-
powiedzi pani prawnik nie może wziąć udziału w tym, żeby narazić miasto na kary i odszko-
dowania i na marnowanie pieniędzy tym bardziej, że te poprawki nijak się mają do meryto-
rycznych rozwiązań.  
 
Radna Magdalena Lasota przypomniała, że to wszystko zaczęło się 18 grudnia, gdy okazało 
się, że obecnie szesnastu radnych ma przewagę. Wtedy zmieniło się diametralnie ich podej-
ście do budżetu i poprawek, bo nagle zobaczyli, że mają przewagę i mogą zrobić wszystko, co 
im się podoba bez rozpatrzenia konsekwencji dla miasta. Priorytety dla mieszkańców są trud-
ne do ocenienia, ale wiadomo, że budżet uchwalany na początku roku jest zupełnie innym 
budżetem niż na koniec roku, bo przez cały rok ten budżet się zmienia. Zwróciła uwagę, że nie 
zostali zaproszeni na żadne spotkanie, aby ich zapoznać z tymi poprawkami i wysłuchać ja-
kiejś opinii. Takie zachowanie jest tragedią tej Rady Miejskiej i to mieszkańcy widzą i pokażą 
przy wyborach.  
 
Radny Andrzej Łuczycki odniósł się do tzw. neofitów, czyli ludzi, którzy odmienili swoje wy-
znanie i stają się żarliwymi wyznawcami nowej ideologii. Liczą na to, że znajdą się na czoło-
wych miejscach na listach Prawa i Sprawiedliwości do rady miejskiej. Należy pamiętać, że każ-
dego odmieńca, każdego wiarołomcę, który złamał swoje przekonania traktuje się jednakowo. 
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Nowi przyjaciele będą na nich patrzyli jak na potencjalnych zdrajców, którzy już raz odtrącili 
swoich przyjaciół. Radny wezwał do opamiętania. Zwrócił uwagę, że Radom krok po kroku, rok 
po roku zmienia się na lepsze.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał historię powstania od-
działu rehabilitacji przy ul. Giserskiej podkreślając w tym swój udział. Boli, że obchody radom-
skiego czerwca’76 zostaną zniszczone. Jest to niszczenie naszej historii i jest to rzecz niedo-
puszczalna. Zapytał grupę szesnastu radnych, czym się różni ulica Puszczańska od na przykład 
ulicy Banacha czy Klwateckiej? Radny poinformował, że podpuścił odpowiednich ludzi, którzy 
dotarli do pana Marka Szarego i interweniowali i została ona wpisana. Doprowadził do tego 
sprawdzając, czy ci radni mają pojęcie o czym mówią. Okazuje się, że nie mają.  
Radny Zbigniew Neska poruszył sprawę parkingu na ul. Maratońskiej. Zapytał, czy jest na to 
dokumentacja i czyj to jest teren? Ulice Londyńska, Paryska, Rzymska – czy Wodociągi wyko-
nały już tam instalacje? Ul. Klonowica – dlaczego ulica ta jest zdjęta z „czynówki” do programu 
drogowego? Prosi, aby pozostała w „czynówce”.  
 
Radny Leszek Pożyczka odniósł się do pomniejszonej kwoty na organizację wycieczek dla 
uczniów radomskich szkół. Uważa, że szkoda, aby tych zadań nie realizować patrząc nawet 
przez pryzmat wychowania patriotycznego. Targi w Hanowerze i Poznaniu – to targi bardzo 
istotne dla branży metalowej. Jest to branża, która najlepiej weszła we współpracę ze szkoła-
mi zawodowymi i kształceniem dualnym. Obecność miasta na tych targach jest bardzo ważna. 
Ponadto radny poruszył sprawę nagrody naukowej dla uczniów oraz zakupu upominków i pu-
charów.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska stwierdziła, że poprawki grupy rad-
nych to nic innego jak fantastyczne rozpoczęcie ich kampanii wyborczej. Wyrzuca się drogi, 
gdzie ludzie brodzą w błocie, a wkłada drogi koło swoich posesji i rodzin utwardzone, asfalto-
wana, na które za chwilę wejdą Wodociągi i trzeba je będzie po raz drugi remontować. Radna 
podkreśliła, że to był naprawdę bardzo dobry budżet, budżet zrównoważonego rozwoju                     
z mnóstwem nowych inwestycji dla każdej dzielnicy naszego miasta. Jako radna Śródmieścia 
stwierdziła, że zostało ono potraktowane bardzo po macoszemu. Nie rozumie pana radnego 
Mirosława Rejczaka, który tak zabiegał o chodnik na ul. Batorego, a teraz został on wykreślo-
ny. Nie rozumie dlaczego ma nie być rewitalizacji parku Planty. Nie rozumie wyrzucenia roz-
budowy parkingu na ul. Lekarskiej/Tochtermana. Zdaniem radnej również nie dojdzie do skut-
ku zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Bema i Jasińskiego. Radna poinformowała, że 
dlatego złożyła wniosek wspólnie z panem Dawidem Ruszczykiem o dołączenie do Radom-
skiego Programu Chodnikowego ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Młynarskiej do Zbrowskiego), 
Żwirki i Wigury (od ul. Kusocińskiego do ul. 11 Listopada) oraz nowe zadanie w Radomskim 
Programie Drogowym: modernizacja ul. Bernardyńskiej, Batorego, Wolności, Zakręt, Cichej; 
nowe zadania: plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 17 na ul. Zbrowskiego, termomo-
dernizacja PP Nr 17 na ul. Zbrowskiego, przebudowa oświetlenia na ul. Czarnej, Stromieckiej                
i Zbożowej w Radomiu.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zwróciła się do radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy nazywa-
ją się niezależnymi: pani Pastuszki – Chrobotowicz i pana Kacy, że to co robią to jest ich obłuda 
w czystej postaci. Ograniczają czas wypowiedzi, zamykają radnym usta, nie pozwalają zwołać 
Komisji Budżetowej. To, co radomianie mają szansę dzisiaj oglądać w ich wydaniu to słaba 
komedia w trzech aktach. Radni ci nie zakłamią rzeczywistości: dwie sesje budżetowe i zgłosili 
tylko jedną poprawkę. Chcą powiedzieć, że pracowali nad budżetem? Nie pracowali. Nie inte-
resował ich budżet. Chcieli pokazać, że ich będzie na wierzchu, bo zdobyli większość     w tej 
radzie. Ułożyli sobie plan polityczny, a teraz go realizują, a miasto Radom i mieszkańców wzię-
li jako zakładników. Radna zwróciła się do mieszkańców, że ci radni w swoich poprawkach 
chcą wykreślenia z projektu budżetu Radomskiego Programu Drogowego. Chcą za to remon-
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tować ulicę Londyńską czy Paryską. Ulice te mają asfalt. Ci radni chcą usunięcia rewitalizacji 
parku na Obozisku. Chcą wykreślenia budowy boiska wielofunkcyjnego przy „Ekonomiku”. 
Radna zapytała, co z pieniędzmi na współpracę z organizacjami pozarządowymi? Radni ci wy-
walają budżet obywatelski, pokazują środkowy palec mieszkańcom miasta i organizacjom po-
zarządowym. Udzielają wywiadów i mówią, że zgłaszali wiele poprawek i postulatów, a że nie 
ma po nich śladu w protokołach z posiedzeń komisji. Pani Pastuszka – Chrobotowicz odpowia-
da, że tak naprawdę protokoły są nieważne. Komisje są skrupulatnie protokołowane, więc 
kogo ci radni próbują okłamać. Chcą powiedzieć, że pracownicy Biura Rady Miejskiej są nie-
kompetentni, czy po raz kolejny zasugerować, że najlepiej rozmawiać za zamkniętymi 
drzwiami?  
 
Radny Dawid Ruszczyk nie wierzy, że 1.200.000 zł na umowy najmu MOSiR-u uda się w ciągu 
roku wprowadzić. Przerażony jest 250.000 zł mniej dla „Amfiteatru”. Powoli można zamykać 
instytucję, która zaczęła bardzo fajnie działać, która po latach marazmu zaczęła funkcjonować 
tak, jak powinna. Radny życzyłby sobie tego, żeby konsekwencje, o których mówiła pani 
prawnik się nie ziściły.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zastanawia się, dlaczego tej dyskusji nie przeprowadzono w listo-
padzie i grudniu? Do czego był potrzebny ten pokaz siły? Jeżeli wnioskodawcom zmian do pro-
jektu budżetu przyświecał cel – ograniczenie zadłużenia miasta, to dlaczego przez 8 lat                 
400 mln zostało wygenerowane zadłużenia miasta? Wtedy nie przyświecał cel oszczędności 
w budżecie miasta, a teraz oszczędzamy 8 mln zł? Niech ktoś powie, że parking przy szpitalu 
nie jest potrzebny. Ten parking to wstyd dla miasta Radomia wobec mieszkańców i osób przy-
jeżdżających spoza miasta, że w centrum miasta przy szpitalu jest taki parking. Natomiast na 
Maratońską jest. Zapytał, o które to bloki na Maratońskiej chodzi. Radny zapytał, ile ulic, przy 
których mieszkają ci radni jest wpisane w Radomski Program Drogowy? Ponadto radny poru-
szył sprawę ograniczeń w ochronie środowiska oraz w kulturze i sporcie. Radny poprosił, aby 
wnioskodawcy zastanowili się, czy nie zagalopowali się z tymi poprawkami. Radny jest zwo-
lennikiem poprawek, kilka jest naprawdę niezłych i można je przeprowadzić, ale nie wszystkie. 
Jeżeli chodzi o rehabilitację, to dlaczego nie była budowana przez 8 lat? Przedstawił jak będzie 
wyglądało przeprowadzenie przetargu na to zadanie. Zaapelował o rozsądek. Radny złożył na 
piśmie 4 wnioski do projektu budżetu.  
 
Radny Roman Korczyński stwierdził, że wielka polityka z Warszawy przyszła do naszego ko-
chanego Radomia, ale po co i na co? Uważa, że mieszkańcy wyciągną wnioski co zostało do-
brze zrobione, a co źle. Złożył wnioski na piśmie do projektu budżetu.  
 
Radny Adam Bocheński odczytał fragmenty protokołów z posiedzeń Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny z 21 listopada, Komisji Budżetowej oraz Komisji Sportu i Turystyki,                   
z których wynika, że wnioski do projektu budżetu były składane.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że dzisiaj nie tylko radni Prawa                            
i Sprawiedliwości oraz radni niezależni złożyli poprawki. Dzisiaj i Platforma Obywatelska po-
kazała, że też była niezadowolona z tego budżetu, bo również złożyła wnioski. Uważa, że te 
poprawki są słuszne. Przewodniczący poprosił prezydenta, aby dopisał kwoty, ile będzie kosz-
towało wykonanie poszczególnych dróg wymienionych w autopoprawce. Zagwarantował, że 
na każdej sesji jak prezydent przyjdzie i poda taką kwotę, to 28 radnych będzie za. Zapytał, 
czy rehabilitacja, to zły pomysł? Czy szkoła dla dzieci niepełnosprawnych jest złym pomysłem? 
To wszystko są dobre pomysły. Ograniczane są zabawki otoczenia pana prezydenta. Budżet 
przygotowany przez pana prezydenta był rozdmuchany do granic możliwości. Kolejny prezy-
dent nie będzie miał pieniędzy na wkład własny do inwestycji, bo prezydent tylko ten budżet 
konsumuje, nie pozyskuje żadnych środków zewnętrznych. Przewodniczący zachęca do 
wspólnego poparcia budżetu dla dobra mieszkańców Radomia, a na każdej sesji Rady Miejskiej 
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będzie można ten budżet modyfikować tak, jak będą chcieli, ale w sposób dokładny. Na pewno 
nie pozwolą na wyprzedaż majątku mieszkańców Radomia.  
 
Radny Andrzej Łuczycki sprostował wypowiedź radnego Adama Bocheńskiego i odczytał opi-
nię Komisji Budżetowej z dnia 6 grudnia.  
 
Radny Mirosław Rejczak złożył na piśmie do protokołu oświadczenie dotyczące budżetu mia-
sta Radomia na 2018 rok.  
Treść oświadczenia została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił na wniosek klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej 5 minut przerwy do godz. 20.55. 
Prezydent miasta Radosław Witkowski na podstawie § 33 pkt 6 zawnioskował, aby mogli 
udzielić odpowiedzi radnym.  
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji w zakresie: 
- remontu parkingu przy ul. Maratońskiej 3, 
- utwardzenia ul. Jakubczak, 
- inwestycji na Placu Jagiellońskim, 
- budowy parkingu przy szpitalu a oddział rehabilitacji,  
- inwestycji Wodociągów Miejskich na osiedlu Wośniki.  
 
 
6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2018r. – druk nr  490 z autopo-
prawką. 
Przewodniczący Dariusz Wójcik przystąpił do przegłosowania wniosków zgłoszonych na pi-
śmie do projektu budżetu.  
Treść tych wniosków została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Wniosek nr 1 zgłoszony przez radnych Romana Korczyńskiego i Wiesława Wędzonkę: 
„Wnoszę o uzupełnienie listy zadań drogowych o nowe zadania – Radomski Program 
Chodnikowy – ul. Długojowska (na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Odechowskiej),                  
ul. Lechicka (od ul. Szeregowej do ul. Odrodzenia), ul. Strzelecka (od ul. Kwiatkow-
skiego do ul. Pustej) oraz ul. Kościelna na całej długości.  Radomski Program Drogowy 
– przebudowa wyjazdu z osiedla Gołębiów I (ul. Zientarskiego i ul. Orląt Lwowskich)”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 18 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 6. Wniosek nie został przyjęty.  
 
Wniosek nr 2 zgłoszony przez radnych Kazimierza Woźniaka i Dariusza Chłopickiego: 
„Wnoszę o uzupełnienie listy zadań drogowych realizowanych w ramach Radomskiego 
Programu Drogowego dział 600 o następujące zadanie: modernizacja nawierzchni 
wraz z budową zatok postojowych przy ul. Sowińskiego w Radomiu”.   
 
Wniosek nr 3 zgłoszony przez radnego Kazimierza Woźniaka: „Wnoszę o uzupełnienie 
listy zadań drogowych realizowanych w ramach radomskiego Programu Drogowego 
dział 600 o następujące zadanie: modernizacja ul. Wyścigowej odc. 250 mb od ul. Ida-
lińskiej".  
 
Wniosek nr 4 zgłoszony przez radnego Kazimierza Woźniaka; „Wnoszę o uzupełnienie 
listy zadań drogowych realizowanych w ramach radomskiego Programu Drogowego 
dział 600 o następujące zadanie: modernizacja ul. Paderewskiego odc. od ul. Sempo-
łowskiej do przedłużenia ul. Żwirki i Wigury”.  
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Wniosek nr 5 zgłoszony przez radnego Kazimierza Woźniaka; „Wnoszę o uzupełnienie 
listy zadań drogowych realizowanych w ramach radomskiego Programu Drogowego 
dział 600 o następujące zadanie: modernizacja nawierzchni ul. Odrodzenia na odc. od 
ul. Komunalnej do ul. Kalińskiej”.  
 
Za przyjęciem wniosku nr 2 głosowało 11 radnych, 16 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 7. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Za przyjęciem wniosku nr 3 głosowało 12 radnych, 15 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 8. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Za przyjęciem wniosku nr 4 głosowało 10 radnych, 16 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 9. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Za przyjęciem wniosku nr 5 głosowało 10 radnych, 17 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 10. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Wniosek nr 6 zgłoszony przez radnych Wiolettę Kotkowską i Dawida Ruszczyka: „Dział 
600 – transport i łączność nowe zadanie – Radomski Program Chodnikowy                               
rozdz. 60016 § 6050 ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Młynarskiej do ul. Zbrowskiego), 
ul. Żwirki i Wigury (od ul. Kusocińskiego do ul. 11-go Listopada); nowe zadanie – Ra-
domski Program Drogowy – ul. Bernardyńska, ul. Batorego, ul. Wolności, ul. Zakręt,                  
ul. Cicha; nowe zadanie plac zabaw przy PP Nr 17 ul. Zbrowskiego; termomodernizacja 
PP Nr 17 ul. Zbrowskiego w Radomiu; nowe zadanie: budowa, przebudowa oświetle-
nia ul. Czarnej, ul. Stromieckiej, ul. Zbożowej w Radomiu”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 17 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 11. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Wniosek nr 7 zgłoszony przez radnych: Andrzeja Łuczyckiego i Magdalenę Lasotę: „Zgła-
szam do Radomskiego Programu Drogowego ciąg pieszo – jezdny pomiędzy ulicami 
Wyścigową 17/19 a Osiedlową 10. Również ulice Osiedlową, Sandomierską i Gagari-
na”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 16 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 12. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Wniosek nr 8 zgłoszony przez radną Małgorzatę Zając: „Wnoszę o przyjęcie do Radom-
skiego Programu Drogowego remont i przebudowę ul. Planty po stronie nr parzystych 
wraz z chodnikami (ewentualnie w rozdziale 60016: wykonanie remontów dróg pu-
blicznych oraz obsługę terenów Radomskiego Centrum Sportu w rozdziale 60016                     
w kwocie 3.000.000 zł”.  
 
Wniosek nr 9 zgłoszony przez radną Małgorzatę Zając: „Wnoszę o ujęcie w budżecie na 
rok 2018 w rozdziale 92695: zakup nagród rzeczowych, dyplomów i medali oraz 
sprzętu sportowego w kwocie 50 tys. zł oraz usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz 
klubów sportowych oraz współfinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych w kwo-
cie 1.200.000 zł”.  
 
Za przyjęciem wniosku nr 8 głosowało 10 radnych, 17 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 13. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Za przyjęciem wniosku nr 9 głosowało 10 radnych, 17 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie imienne nr 14. Wniosek nie został przyjęty. 
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Wniosek nr 10 zgłoszony przez radnych: Magdalenę Lasotę i Andrzeja Łuczyckiego: 
„Nowe zadanie – Budowa parku miejskiego Ustronie – 100.000 zł”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 15 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 15. Wniosek nie został przyjęty. 
 
 Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że głosował przeciwko tym wnioskom, ponie-
waż nie było wskazane źródło finansowania. Czy skarbnik mógłby udzielić odpowiedzi, czy 
musi być wskazane źródło finansowania? Czy te wnioski mogły być głosowane?  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka poinformował, że do każdego wniosku należałoby się odnosić 
indywidualnie, ponieważ jedne wnioski tylko zmieniały nazwę, uzupełniały listę. Generalnie 
trzeba wskazać źródło przy zwiększaniu wydatków.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił, aby te wnioski przygotować na kolejną sesję i wska-
zać źródło finansowania, a zostaną poparte jednogłośnie.  
 
Wniosek nr 11 zgłoszony przez radnego Marka Szarego: „Wnoszę o dokonanie następu-
jących poprawek do treści uchwały budżetowej miasta Radomia na 2018 rok: 
1. Wykreślenie § 8 i zastąpienie go § 8 następującej treści: 

§ 8. 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:  
1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego 
deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000 zł. 
2. Emisji obligacji komunalnych do wysokości 36 300 000 zł. 
3. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 10 000 000 zł. 
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy. 
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub 
zwiększeniu dotacji udzielanych z budżetu miasta z wyjątkiem dotacji, które na podstawie 
przepisów ustawowych są przyznawane przez Radę Miejską. 
2. W pozostałych paragrafach zmiany odpowiednio do uchwalonych przez Radę Miej-
ską w Radomiu poprawek do budżetu i zmian dokonanych w pkt 1”. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, 11 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 16. Wniosek został przyjęty. 
 
Wniosek nr 12, który radni otrzymali rano – poprawki do projektu budżetu miasta Radomia na 
2018 rok złożone na sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 30 stycznia 2018r. zgłoszony 
przez grupę radnych.  
Treść wniosku została dołączona do materiałów z sesji na piśmie. 
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że część z tych wniosków chce poprzeć, a część nie i nie 
chce ich głosować jaką jedną uchwałę.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wnioskodawcy przygotowali je jako jedną 
uchwałę i radna może się wypowiedzieć albo za we wszystkich albo przeciw.  
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, 11 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie imienne nr 17. Wniosek został przyjęty.  
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Radny Marek Szary odczytał stanowisko o treści: „Radni Rady Miejskiej w Radomiu wnoszą                  
o umieszczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta Radomia zadania Nr ZD 90p 
pod nazwą „Budowa Centrum Rehabilitacji””.  
 
Radny Ryszard Fałek poinformował, że nie brał udziału w głosowaniu nad tymi wnioskami, 
ponieważ od 90r. jest taki zwyczaj i takie prawo obowiązuje, że jeżeli zgłaszane są zmiany do 
budżetu to trzeba powiedzieć z którego paragrafu do którego, ile to kosztuje, jaka będzie 
konsekwencja. Mówi się tu o pewnych zadaniach, a nie podaje się żadnej kwoty, nie ma nic. 
Takie głosowanie nie ma sensu. Jak można coś zaproponować, nie mówiąc jakie będą skutki 
finansowe.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że pan Marek Szary wycofał stanowisko,                            
a skarbnik przygotuje na następną sesję.  
 
Przewodniczący na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił 5 minut przerwy 
do godz. 21.35. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 18) podjęła z trzema autopoprawkami i dwoma wnioskami  

Uchwałę nr 604/2018 – Uchwała Budżetowa na rok 2018.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zwrócił uwagę, jak zostało wypracowane wspólne porozumie-
nie.  
 
Radny Marek Szary podziękował wszystkim radnym. Stwierdził, że nareszcie uchwalili budżet   
i od jutra do roboty.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił się do grupy radnych                          
i oświadczył, że to nieprawda, że to jest porozumienie, to jest wyłącznie pokazanie siły, którą                 
w ostatnim czasie otrzymaliście. Nie zrobiliście dobrze dla Radomia, bo budżet, który przed-
stawił pan prezydent, to był ten budżet, który powinien być realizowany. Wy go zniszczyliście, 
zdeptaliście i to nie będzie dobre. Ten rok pokaże, że takie zachowanie nieodpowiedzialne 
teoretycznie przez opozycję, a praktycznie przez rządzących nie powinno mieć miejsca.  
 
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz oświadczyła, że radni opozycji wzięli sprawy                   
w swoje ręce. Budżet udało się przegłosować.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że to na pewno dobrze, że mamy budżet. 
Uważa, że budżet, który złożył na ręce pana przewodniczącego 15 listopada, to budżet konty-
nuacji zmian w naszym mieście, zmian, które się naszym mieszkańcom należą. Radni przyjęli 
budżet z daleko idącymi zmianami, które cofają wiele radomskich projektów o wiele lat. Na-
wet tak, jak w przypadku parku Obozisko obdarto z marzeń mieszkańców tej dzielnic, która na 
pewno zasługuje na rewitalizację. To nie jest dobry dla Oboziska i wielu projektów dzień. Nic 
się nie kończy, a myśli, że wszystko zaczyna. Prezydent gwarantuje, że te wszystkie inwesty-
cje, które dzisiaj tak precyzyjnie zostały wykreślone, marzenia, które zostały wydarte naszym 
mieszkańcom, wrócą do radnych wkrótce. Prezydent nie wyobraża sobie, że zostanie zatrzy-
many projekt zmian, że nie będą radni mieli okazji po raz kolejny pochylić się nad budową par-
ku na Obozisku, nad tymi 68 ulicami, które muszą być utwardzone w ramach programu dro-
gowego. Nie wyobraża sobie, że w tej chwili pozostaniemy w takim miejscu, że będą gotowi, 
aby zmieniać miasto, a radni będą gotowi do tego, żeby powrócić do stanu marazmu, który był 
w roku 2010 – 2014. Obiecał, że najbliższe tygodnie na pewno pozwolą każdemu zająć sta-
nowisko w tej sprawie.  
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Przewodniczący Dariusz Wójcik zwrócił się do prezydenta, że radni są do dyspozycji prezyden-
ta.  
 
 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
Ad. 7.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 522.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głoso-
wanie imienne nr 19) podjęła 

Uchwałę nr 605/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
dla miasta Radomia za 2017 rok.  
 
 
Ad. 7.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 523.  
Radny Kazimierz Woźniak podziękował wiceprezydentowi Zawodnikowi. Jest pod pozytyw-
nym wrażeniem kierowania radomskim szpitalem. Jak porównuje straty jakie ten szpital osią-
gał jeszcze kilka lat temu na poziomie 10 – 11 mln zł za poprzednika, a oceniając obecną pracę 
wiceprezydenta i obecnego dyrektora, to jest nieporównywalne. Strata 2 mln, to chyba naj-
mniejsza strata jaką udało się wygenerować w szpitalu mimo tak słabych kontraktów na ubie-
gły rok zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że rzeczywiście strata do pokrycia jest nieco mniejsza niż 
w poprzednich okresach, ale to jest jednak strata. Istotną sprawą jest to, że ten szpital ma 
konkurenta, który powinien nie być konkurentem tzn. szpital na Józefowie. Tam już od 4-ech 
lat pani Kopaczowa i inni urządzili sobie spółkę prawa handlowego i tam pokrywać straty pan 
marszałek nie musi. Obydwa szpitale obsługują naszych mieszkańców i nie jest dopuszczalne, 
żeby nasz szpital podejmował leczenie kosztem tamtego szpitala. Tamten szpital jest w zapa-
ści, ma 40% wykorzystania łóżek natomiast nasz ma 120%. Tamten szpital nie wywiązuje się                 
z obowiązków. Podkreślił, że obydwa te szpitale w tej chwili są w sieci.  
 
Radny Ryszard Fałek przychylił się do głosów, które mówią, że dobrze się dzieje w radomskim 
szpitalu. Stwierdził, że w szpitalu tym brakuje polityki, a dyrektor może być dyrektorem i po-
dejmuje racjonalne decyzje i jest tego efekt. Będzie za uchwałą.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za – głosowanie imienne nr 20) podjęła  

Uchwałę nr 606/2018 
w sprawie  pokrycia straty netto Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytu-
sa Chałubińskiego za rok obrotowy 2016.  
 
 
Ad. 8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
Nie przedstawiono żadnej informacji.  
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Ad. 9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak  poinformował, że na ostatnim posiedzeniu zarządu 
Związku Miast Polskich w Wałbrzychu opiniowana była zmiana ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. Na wniosek pana prezydenta przy ogromnym wsparciu pani dyrektor Małgorza-
ty Prackiej i pana dyrektora Michała Michalskiego uwzględniono wniosek o zmianę ustawy                  
w zakresie gruntów, które były wywłaszczane Związek zaopiniował pozytywnie projekt, któ-
rego de facto Radom był autorem. Jeśli Sejm w niedalekiej przyszłości zagłosuje za zmianą tej 
ustawy, to kwestia gruntów wywłaszczonych znajdzie swój szczęśliwy koniec i będzie uregu-
lowanie ustawowe.  
 
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Dariusz Wójcik.  
 
 
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
1)  informacja o oświadczeniach majątkowych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik II Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu  dokonał analizy oświadczenia majątkowego jednej osoby zobowiązanej do 
jego złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu majątkowym stwierdzono braki.   
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji. 
 
2) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 1.12.2018 z dnia                       
9 stycznia 2018r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 587/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.12.2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2017r.  
Uchwałę radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że 9 stycznia zapadło orzeczenie                        
o stwierdzeniu nieważności części uchwały nr 587/2017. W uzasadnieniu są wskazane nie-
prawidłowości. Natomiast dotyczy to uchwały na 2017r. już nieobowiązującej i prawdopo-
dobnie nie będzie to przedmiotem odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
natomiast będzie to jeszcze konsultowane z panem prezydentem i działem prawnym.  
 
3) postanowienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty (26 szt.) w sprawie opinii doty-
czących zamiaru likwidacji niektórych szkół wymienionych w Uchwałach:                                 
Nr 574/2017 i Nr 575/2017 Rady Miejskiej w Radomiu.  
Mazowiecki Kurator Oświaty wyraził pozytywne opinie.  
Opinie zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
4) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
- pismo pana Romana Furcińskiego z dnia 12.01.2018r. z ponowną prośbą o reasump-
cję uchwały nr 180/2015, 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną. Zostało ono dołączone do materiałów z sesji. 
- postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego na zażalenie Radosława Wit-
kowskiego na postanowienie WSA w przedmiocie wyłączenia sędziego, 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną. Zostało ono dołączone do materiałów z sesji. 
- zawiadomienie o rozprawie w sprawie ze skargi Radosława Witkowskiego na zarzą-
dzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu Prezydenta Miasta Radomia 
Zawiadomienie zostało dołączone do materiałów z sesji. 
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5) Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna planowana jest 
na 26 lutego 2018r.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LXI. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 22.05.  
 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej    Przewodniczący Rady Miejskiej 

     Wioletta Kotkowska      Dariusz Wójcik 
 
 
     
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


