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P R O T O K Ó Ł   N R LXII.N/2018 
z sześćdziesiątej  drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 19 lutego 2018 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu – 
radny Dariusz Wójcik. 
 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z se-
sji.  Radni nieobecni: Magdalena Lasota, Andrzej Łuczycki, Katarzyna Pastuszka – Chroboto-
wicz, Przemysław Sońta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na 
wniosek prezydenta miasta zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem 
obrad. 
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad została dołączona 
do materiałów z sesji.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wy-
razili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (18 za 
– głosowanie imienne nr 1).  
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawach: 
     1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037  
          - druk nr 524, 
     2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037  
          - druk nr 525, 
     3) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok – druk nr: 526,  
     4) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok – druk nr: 527. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 524.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
 
Radny Marek Szary zwrócił uwagę, że ta uchwała nie konsumuje uchwały budżetowej. Nie ma 
w tej uchwale budowy rehabilitacji. Zapytał, dlaczego tego nie ma? Czy w ogóle prezydent ma 
prawo zmieniać decyzje Rady?  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że zmiany powinny podlegać opinii wszystkich zainteresowa-
nych komisji. Poinformował, że złożył interpelację dotyczącą alei Wojska Polskiego oraz trasy 
N-S. Radny odczytał tę interpelację. Zapytał, kiedy i jakie środki na te zadania zostaną wpro-
wadzone do budżetu miasta na 2018 rok?  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka poinformował, że centrum rehabilitacji zostało wprowadzone do 
budżetu i jest już w budżecie na rok 2018. W wieloletniej prognozie finansowej ono się nie 
znalazło ze względu na to, że nie ma kwoty zadania, która mogłaby być przeznaczona oraz nie 
jest znana całkowita kwota realizacji tego zadania. Ponadto nie było wniosku radnych odno-
śnie wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej. Kwota 6 mln zł jest w budżecie.  
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Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że nie są w tej chwili dysponentem 
środków, które póki co są promesą i swoistego rodzaju przyrzeczeniem. Promesa ta jest adre-
sowana do wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery i wojewoda od 17 dni jest w posiada-
niu wszelkich niezbędnych dokumentów. Jednak miastu nie wskazano jeszcze terminu podpi-
sania umowy. Pan minister Suski i pan minister Skurkiewicz powinni zapytać przedstawiciela 
rządu w terenie, a takim jest pan Zdzisław Sipiera, kiedy im przedstawi do podpisania umowę. 
Wiceprezydent zadeklarował, że są gotowi podpisać tę umowę w każdej chwili. Dopiero wtedy 
będą mogli przyjść na sesję i poprosić pana przewodniczącego o przeprocedowanie uchwały, 
w której środki z tej umowy będą wprowadzać do budżetu miasta. Bez tego nie jest możliwe 
ogłoszenie przetargu, bo dysponują kwotą 20%. Pozostała kwota w tej chwili jest w wyłącz-
nej dyspozycji wojewody mazowieckiego.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 524 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037 głosowało 9 radnych, 14 było 
przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 2. Projekt uchwały nie 
został przyjęty.  
 
 
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 525. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że tłumaczenie pana skarbnika było 
kuriozalne. Inne rzeczy, o które nie prosili żeby były wpisane do wieloletniej prognozy finan-
sowej pan skarbnik wpisał, ale rehabilitacji nie. Podkreślił, że dla nich jest to najważniejszy 
projekt i ma nadzieję, że pan prezydent przekona się do tego projektu, bo warto, żeby ludzie 
w XXI wieku mieli godne warunki do rehabilitacji. Ponadto przewodniczący zapytał, co takiego 
się stało, że jest sesja nadzwyczajna? Czy te projekty wymagały pilnego procedowania, żeby 
zwoływać sesję nadzwyczajną, gdzie za tydzień będzie sesja zwyczajna? W ocenie przewod-
niczącego nie. Ponadto przewodniczący zwrócił się do wiceprezydenta Konrada Frysztaka, że 
mija się z prawdą, bo ogłaszał wiele przetargów nie mając zabezpieczonych pieniędzy. Jak się 
spojrzy na strony różnych gmin, to mając tylko promesy rozpisują przetargi. Przewodniczący 
poprosił o trochę uczciwości w stosunku do mieszkańców, bo zawsze tak było i tak jest. Prosi 
wiceprezydenta, aby nie wprowadzał w błąd, bo nikt tutaj nie jest głupi, żeby dał się na 
sztuczki i oszustwa wiceprezydenta kupować.  
 
Radny Marek Szary w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość oświadczył, że dopóki      
w wieloletniej prognozie finansowej nie znajdzie się rehabilitacja, to nie przegłosują żadnych 
zmian w budżecie i żadnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ma się znaleźć, bo 
taka była wola radnych. Zwrócił się do przewodniczącego, aby sprawdził, czy prezydent                     
w ogóle ma prawo odmówić radnym wykonania ich woli.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że druk nr 525 opiera się na uchwałach na drukach 526 i 527, 
które mają być dopiero dyskutowane, omawiane i przegłosowane. Druk 525 powinien być 
głosowany dopiero po tych dwóch projektach. Robione jest to odwrotnie. Poprosił panią me-
cenas, aby udzieliła odpowiedzi dlaczego robi się to w tej kolejności? Nie ma zmian budżeto-
wych, a prognoza idzie zez zmianami. To jest nienormalne. Zapytał, co stoi na przeszkodzie, 
aby wojewoda podpisał dokument? Nie byłoby wtedy konferencji prasowej PiS-u. Dopóki nie 
ma podpisu, to nie wiadomo, czy jest dobra intencja do końca.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, co się stało z pieniędzmi budżetu 2017r., gdzie na wiele milionów 
jest niewykonanych zadań i przesuwa się wydatki na 2018 rok? Co się stało, że nie zostało to 
wykonane? Radny uważa, że wieloletnia prognoza nie może być zatwierdzona.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że właśnie jesteśmy 
świadkami cyrku w wykonaniu niektórych radnych i oświadczenia pana szefa klubu PiS-u, któ-
ry powiedział: Cyrk będzie kontynuowany, cyrk na żywym organizmie jakim są mieszkańcy 
Radomia i ich potrzeby. Zwrócił uwagę na to, że radni są po to wybrani, by dbać o mieszkań-
ców Radomia. Prezydent 3 lata temu został wybrany by rządzić i realizować program, który 
przedstawił mieszkańcom i taką dostał od mieszkańców dyspozycję. W chwili obecnej robi się 
wszystko, by uniemożliwić zrealizowanie programu, który został przedstawiony 3 lata temu       
i zatwierdzony przez mieszkańców. Robi się wszystko, by uniemożliwić mieszkańcom osią-
gnięcie celu. Wiceprzewodniczący ma nadzieję, że w październiku br. właśnie ci mieszkańcy 
wystawią tym radnym odpowiednią opinię poprzez wrzucanie kartki do głosowania. Ponadto 
wiceprzewodniczący poruszył sprawę rehabilitacji. Podkreślił, że nazywanie prezydenta i ina-
czej myślących niż niektórzy radni oszustami jest z gruntu nieprzyzwoite. To źle świadczy                 
o tych radnych, że używają takiego słownictwa. To jest coś, co człowiekowi nie przystoi. Za-
powiedź pana przewodniczącego klubu PiS jest zapowiedzią co najmniej niedozwolona. Pod-
kreślił, że wszystkie programy oświatowe muszą i powinny być zrealizowane, a ci radni z góry 
zapowiadają, że przyszłość naszych dzieci jest im obojętna. Czy chcą doprowadzić do tego, by 
Radom był zaściankiem również intelektualnym?  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski - rehabilitacja – poinformował, że kosztorys jest z roku 
2015. Nie jest sztuką, aby domyślić się jak w tej chwili kształtują się ceny materiałów czy ro-
bocizny. Obecnie są na etapie szacowania kosztów tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
realiów roku 2018. Dopóki tego nie będą mieli, nie mogą nic zrobić. Prezydent zauważył, że 
wszystkie wnioski radnych z sesji budżetowej zostały przeanalizowane przez Biuro Prawne                
i znalazły odzwierciedlenie w WPF-ie. Zarzucanie prawnikom czy prezydentowi złej woli nie 
wpisywania jakichś inwestycji do WPF-u jest wynikiem pewnego niezrozumienia mechani-
zmów jakich należy używać żeby zapisy budżetowe wprowadzać. Aleja Wojska Polskiego – 
podkreślił, że promesę w tej sprawie otrzymał wojewoda mazowiecki, a nie samorząd miasta 
Radomia. Nie mają żadnego tytułu, aby przekazać radnym dokument, którym wprowadzaliby 
te pieniądze do budżetu. Obecnie jest zabezpieczone 20% kosztów tej inwestycji i tylko           
w takich realiach mogą się poruszać. Po podpisaniu umowy z wojewodą, który skonsumuje tę 
promesę, którą dał minister finansów będą gotowi przedstawić radnym odpowiedni zapis                   
i zmiany w budżecie i wtedy będą gotowi ogłaszać przetarg. To jest inwestycja, którą szacują 
na ponad 110 mln zł i wielką nieodpowiedzialnością byłoby robienie jakiegokolwiek ruchu 
gospodarczego bez zabezpieczenia środków.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka uzasadnił kolejność rozpatrywania projektów uchwał 
oraz dokonanych przesunięć wydatków z 2017 na 2018 rok.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 525 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037 głosowało 9 radnych, 14 było 
przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 3. Projekt uchwały nie 
został przyjęty.  
 
 
Ad. 1.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 526.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał, że na poprzedniej sesji budżeto-
wej dokonali zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 8 mln zł. W tej chwili prezydent 
próbuje zwiększyć deficyt. Zadeklarował, że będzie głosował przeciwko. Jeżeli projekty unijne 
zostaną przygotowane w oddzielnej uchwale na kolejną sesję zwykłą, to oczywiście będzie 
głosował za tym.  
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Radna Małgorzata Zając zwróciła uwagę na to, że dzisiaj pięknie wychodzi niezależność rad-
nych niezależnych. Podkreśliła, że w omawianym projekcie uchwały są tylko programy unijne 
dotyczące wychowania naszych dzieci.  
 
Radny Ryszard Fałek poprosił o opinię prawną, czy w obecnym stanie prawnym na dzień dzi-
siejszy prezydent może ogłosić przetarg, jeżeli chodzi o Wojska Polskiego. Prosi w tej sprawie 
o opinię prawną na piśmie. Zmiany w tej uchwale generalnie dotyczą oświaty. Radny przed-
stawił jakich zadań dotyczą proponowane zmiany. Nie widzi powodu dlaczego nie chce się 
przekazać pieniędzy na edukację. Jeżeli chodzi o wyniki dydaktyczne Radomia w porównaniu 
do innych miast, to nie brylujemy. Zwrócił uwagę na to, że są to duże miliony złotych, które 
poprawią jakość dydaktyczną, edukacyjną i sprawność intelektualną naszych uczniów, a dzi-
siaj mówimy nie. Radny gratuluje takiej postawy. Uważa, że atutem Radomia jest dobra edu-
kacja, kultura, sport i czyste miasto, a przedsiębiorcom wystarczy nie przeszkadzać i sobie 
sami poradzą.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że zastępcy prezydenta nie dorośli do tego, żeby kierować 
inwestycjami w Radomiu. Poruszył sprawę II etapu budowy trasy N-S oraz sprawę budowy 
kładki na Szarych Szeregów. Podkreślił, że prezydent nie jest wstanie kierować inwestycjami 
w Radomiu. Widać to też po tym, co prezydent robi w zakresie budowy alei Wojska Polskiego. 
Wystąpienie posłów Suskiego i Skurkiewicza nie było skierowane do wojewody, tylko do pre-
zydenta. Jeżeli środki przewidziane na przebudowę nie zostaną wykorzystane w odpowiednim 
czasie, to miasto Radom może je stracić.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że jest przerażony zapo-
wiedzią pana Marka Szarego, że będą głosować wszystko przeciwko. Głosowanie takie będzie 
skierowane przeciwko naszym dzieciom, naszym seniorom. Omówił poszczególne zapisy pro-
jektu uchwały. Zwrócił się do radnych PiS-u, aby się zastanowili co chcą zrobić społeczeństwu 
i przemyśleli jeszcze raz, bo cofanie się nie jest motorem rozwoju. Cofanie się, to coś strasz-
nego, bo wszyscy obok idą do przodu, a oni ciągną nas do dołu. Apeluje o zastanowienie.  
 
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że z czasów, kiedy pracowano nad Konstytucją 
3 Maja jedną z najaktywniejszych komisji była Komisja Edukacji Narodowej. Jednym z najbar-
dziej aktywnych w pracach tej komisji był kanclerz Jan Zamojski. To on właśnie powiedział: 
„Takie będą Rzeczypospolite jakie Polaków chowanie”.  
 
Kierownik Biura ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię 
Europejską Mariusz Krawczyk omówił proponowane w uchwale przeniesienia oraz jak wygląda 
finansowanie projektów unijnych.  
 
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik omówił projekt „Chcemy pracować – innowacje społecz-
ne dla osób zależnych”, jego założenia i sposób finansowania.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska na wniosek klubu radnych PiS ogłosi-
ła 5 minut przerwy do godz. 17.10.  
 
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że to, co zaprezentowali kierownik Kraw-
czyk czy panowie prezydenci Semik i Zawodnik nie pozostawia wątpliwości. Siła argumentu 
jest po stronie tej uchwały. Zaapelował przede wszystkim do pana przewodniczącego Marka 
Szarego, który kilkanaście minut temu powiedział, że będzie głosował przeciwko wszystkie-
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mu, że czasami warto zrobić krok do tyłu, zagłosować za. To są pieniądze dla naszych młodych 
radomian. Dlaczego później w mediach mamy się przekrzykiwać i przekonywać kto jest za 
dziećmi z Radomia, kto jest przeciwko. Poprosił o roztropność i rozwagę przy podejmowaniu 
decyzji odnośnie tej uchwały.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że ta uchwała jest ewidentnym pokazaniem nieudolności za-
rządzania miastem, bo te rzeczy powinny były być zrobione w tamtym roku. Nie zostały zro-
bione, nie zostały wpisane jako niewygasające, a dzisiaj pan prezydent ogłosił niedawno jak 
genialny wynik ma za 2017r. Ma genialny, bo nie zrealizował, a radni dzisiaj muszą deficyt 
budżetowy powiększać po to, żeby to zrobić. Zwrócił się do prezydenta, że dotąd nigdy tak 
nie było, że czterysta tysięcy jest z unijnych jako dotacje unijne, a milion sześćset kosztów. 
Nie zgadzają się na coś takiego. Radny dzisiaj zagłosuje przeciw, ale prosi aby na sesji nor-
malnej środki unijne były w tej wysokości w jakiej koszty.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że słuchał pana Marka Szarego i jest zbulwersowany jego 
percepcją. Pan Semik bardzo jasno tłumaczył jaka jest intencja, koordynator ds. projektów 
unijnych prawie litera po literze wytłumaczył prawie każdy projekt, tylko radny po prostu nie 
słuchał. Tam nie ma żadnego złamania prawa. Chcemy skorzystać z tych pieniędzy, czy nie 
chcemy? To są duże miliony dla naszych dzieci od przedszkola po szkoły średnie i temu dzisiaj 
mówimy nie. Radny gratuluje takiej postawy, takiego rozumy, takiej logiki.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 526 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2018 rok głosowało 10 radnych, 12 było przeciw, 1 wstrzymał się od gło-
sowania – głosowanie imienne nr 4. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
 
Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 527.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. Poinfor-
mował, że w tej uchwale zwiększają się wydatki o 4.038.000 zł z przeznaczeniem na zadania, 
które zostały wykreślone z projektu budżetu miasta na 2018r. przygotowany w listopadzie. 
Wymienił poszczególne zadania i kwoty na nie przeznaczone. Ponadto poinformował, o dwóch 
upoważnieniach: zwiększają limit na zaciąganie kredytu krótkoterminowego w rachunku bie-
żącym do kwoty 40 mln i dopisali do § 8 Uchwały Budżetowej zapis dotyczący upoważnienia 
prezydenta do udzielania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań          
z tytułu umów, których realizacja przechodzi na kolejny rok.  Przedstawiają wydatki, które        
w ich ocenie nie powinny być wycięte z Uchwały Budżetowej. Przedstawił limit na zaciąganie 
zobowiązań krótkoterminowych w poszczególnych latach od 2011r.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że proszą o zwiększenie wydatków       
w dziale 700. Jest to paragraf, z którego finansowany jest zakup gruntów. Poinformował 
szczegółowo o które grunty chodzi i na jaki cel. Pozwoli to normalnie gospodarować nieru-
chomościami, choć w żaden sposób nie pozwoli na przygotowanie terenów inwestycyjnych, 
bo na to póki co pieniędzy nie mają. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 w kwocie     
700 tys. zł – umowa z obecnym wykonawcą konserwacji oświetlenia obowiązuje do 18 kwiet-
nia. Brak pieniędzy na tym paragrafie spowoduje, że nie będą mogli głosić kolejnego przetar-
gu, a co za tym idzie na przykład nie będzie kto miał wymienić żarówki na którejś z ulic, cho-
ciażby Londyńskiej, nie mówiąc o tym, że tej żarówki po prostu nie będzie można kupić, bo nie 
ma na to pieniędzy. Zaapelował do radnych, aby pieniądze w tej kwocie na ten paragraf przy-
wrócić. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 na kwotę 118.000 zł – ZUK ma zawartą 
umowę na wywóz zwłok zwierzęcych z dróg publicznych na terenie miasta. W ZUK chcą też 
zwiększyć o kwotę 38.000 zł, która wynika z przeglądów gwarancyjnych, ale również z ubez-
pieczenia. Jeżeli nie będzie tej kwoty to place zabaw nie będą miały przeglądu, zostanie utra-
cona gwarancja, ale również nie będzie można brać odpowiedzialności za to, co się z tymi 
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urządzeniami dzieje. Podkreślił, że to bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Radomia. 
Wykonanie prac na miejscach pamięci narodowej – nie mając tych pieniędzy nie ma zabezpie-
czonych środków na sprzątanie miejsc pochówku żołnierzy.  Kwota 1.800.000 zł na utrzyma-
nie zieleni, na akcję zima, na wszystkie rzeczy związane z drogami – są to zwyczajne obowiąz-
ki, z których miasto wobec mieszkańców powinno się wywiązywać. Apeluje o przyjęcie tej 
uchwały.  
 
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że ta uchwała pokazuje jaka intencja przyświeca radnym 
Prawa i Sprawiedliwości i radnym, którzy wokół nich się znajdują. Jest to bardzo naganne. Pan 
radny Mirosław Rejczak przed chwilą powiedział, że zastępcy nie dorośli, aby kierować mia-
stem. Uważa, że radni nie powinni sobie pozwalać na takie komentarze. Dzisiaj radość radne-
go nie ma granic, ponieważ nie jest w żadnym klubie i może się bardzo normalnie i racjonalnie 
zachowywać tak, jak nakazuje rozsądek. Mieszkańcy dzwonią i pytają się o program drogowy. 
Radny poruszył sprawę środków na konserwacje oświetlenia, sprzątanie miasta oraz wykupu 
gruntów. Radny stwierdził, że jeżeli dzisiaj grunty nie zostaną wykupione, to inwestycje za 
rok, za dwa staną w miejscu. Jest to działanie destrukcyjne na rzecz miasta i jest to duża od-
powiedzialność radnych, którzy tak się zachowują. Celem jest to, żeby pokazać, że prezydent 
rządzi, jest brudno, nie wykoszone, nie posprzątane i nic się nie dzieje. Taka jest intencja. Za-
branie 3 mln zł na drogi dojazdowe, na parkingi wokół stadionu, gdzie budowana jest hala za 
90 mln zł i nie będzie jak dojechać, to jest kompromitacja miasta, w tym także prezydenta. 
Taka przyświeca intencja. Radny uważa, że głosowanie przeciw w tym momencie, to jest dzia-
łanie na szkodę miasta, a tak naprawdę na szkodę mieszkańców i przeciwko mieszkańcom. 
Radny apeluje o zmianę tego stanowiska.  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, jak sobie można wyobrażać miasto, gdzie na jezdniach leżą 
zabite zwierzęta, jest nieoświetlone, wszędzie jest brudno, place zabaw pozamykane. Ponad-
to radna poruszyła sprawę budowy oddziału rehabilitacji i środków na jego budowę.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, dlaczego nie zawnioskuje się o zaproszenie wojewody w celu 
„wyspowiadania się” i dania w końcu tych pieniędzy? Radny poruszył sprawę zawarcia umowy 
na utrzymanie zimowe dróg, zwiększenia limitu zaciągania kredytów do 40 mln zł, upoważ-
nienia kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań.  
 
Radny Marek Szary stwierdził, że bardzo mu się podoba sposób myślenia pana radnego Wę-
dzonki, który najpierw mówi, co podobno radny powiedział, choć tego nie powiedział, a potem 
z tym polemizuje i z tego wyciąga wnioski. To jest objaw choroby. Warto się leczyć, warto iść 
do specjalisty. Ktoś tu zarzuca radnemu, że mówi, że pan prezydent kłamie. Kłamstwo jest 
wtedy, jeżeli podaje się rzeczy niezgodne z prawdą materialną. Za chwilę pokaże jak żenująco 
niski poziom reprezentuje pan prezydent i radni, którzy się wypowiadają. Zwiększenie wydat-
ków na zakup gruntów – w budżecie autopoprawką nr 2 pan prezydent wprowadził 2 mln na 
wykup gruntów. Są na to pieniądze i nie ma potrzeby zwiększania. Najpierw niech pan prezy-
dent wyczerpie te środki, które ma, a dopiero potem zacznie przychodzić po pieniądze. Oświe-
tlenie ulic – pan prezydent w budżecie wpisał koszty zużycia energii elektrycznej z konserwa-
cją oświetlenia na drogach w granicach administracyjnych miasta sześć milionów trzysta sie-
demdziesiąt. W tej chwili w budżecie jest  sześć milionów trzysta siedemdziesiąt. Nie ruszono 
ani złotówki. Zwrócił się do pana radnego Fałka, który nawet nie wie co głosuj, że to kompro-
mitacja. Stwierdził, że jeśli chce się wypowiadać, to najpierw trzeba przeczytać budżet. Usu-
wanie padłych zwierząt – pan prezydent w budżecie wpisał: zbieranie i transport zwłok zwie-
rzęcych, usuwanie odpadów i inne zadania z zakresu oczyszczania miasta -78.330 zł. W bu-
dżecie po zmianach jest 78.330 zł. Zwrócił się do radnych, że to kompromitacja, bo nawet nie 
czytają tego, co uchwalali. Oczyszczanie miasta – Zakład Usług Komunalnych w ubiegłym roku 
733 tys., w tym roku 832.600 zł, a więc prawie 100 tys. więcej. Radny przedstawił również 
kwoty przeznaczone na oczyszczanie miasta. Radny zwrócił się do skarbnika, że bardzo chęt-
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nie by mu pomogli i zwiększyli tę kwotę, ale najpierw muszą ustalić budżet taki, jaki był. Jeżeli 
nie ustalą, to ustali za nich RIO.  
 
Radny Andrzej Sobieraj poruszył sprawę oświetlania niektórych ulic przez tych, którzy tam 
mieszkają, bo jeszcze miasto za nich nie płaci. Ustosunkował się również do sprawy oczysz-
czania miasta ze zwłok zwierzęcych. Zwrócił uwagę na to, że gdy wypowiadał się kolega 
Pszczoła, to koledzy koło niego siedzący „głupkowato się uśmiechali” i przeszkadzali mu           
w wypowiedzi. Radny przeprosił za to wyrażenie. Poruszył również sprawę zimowego utrzy-
mania dróg i zwiększenie na ten cel budżetu o ¾. Zapytał, jakie są wizje tego wszystkiego, że 
trzeba zwiększyć aż tak drastycznie tę kwotę? Radny nie widzi takiej potrzeby. Za chwilę bę-
dzie przemawiał pan radny Wędzonka, który w dniu dzisiejszym wraz z Ryszardem Fałkiem 
biją rekordy próby popularności swoich wypowiedzi pod publiczkę.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że przed chwilą zabrano 
pieniądze na naukę, kulturę, na to, co jest niezbędne dla naszych dzieci po to, żeby obniżyć 
wartość intelektualną naszego miasta. To świadoma gra. Teraz chce się zabrać pieniądze na 
oświetlenie, a brak oświetleń ulicznych, to zabijanie. Kto imiennie odpowie, że nie pozwolił 
oświetlić ulicy, jeżeli będzie osoba ranna lub zginie? Oczywiście wtedy wszyscy „główeczkę     
w piasek” i nie będzie winnego, bo to przecież rada zrobiła. Radny poruszył również sprawę 
utrzymania placów zabaw. Radny stwierdził, że chcą zniszczyć nasze miasto tylko dlatego, 
żeby pokazać, że żądzą z tylnego siedzenia. Przypomniał, że ponad 3 lata temu to prezydent 
Witkowski dostał od radomian możliwość kierowania tym miastem i realizowania swoich pro-
gramów. Radny poruszył sprawę limitu dla prezydenta w wysokości 40 mln zł.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał historię projektu budowy oddziału rehabilitacji.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że wykupy nieruchomości czy gruntów 
złożone autopoprawką były na ulice wykupowane pod realizowane inwestycje. Obowiązkiem 
jest wykupić te nieruchomości. Środki przedstawione w uchwale wynikają z umów, które za-
mierza prezydent podpisać, a na które zgodziła się Komisja Gospodarki. Wydatki na oczysz-
czanie – wydatki w jakiejś części są zabezpieczone, ale wiadomo, że środki są potrzebne coraz 
większe. Środki zabrane poprawką radnych niestety zmniejszyły te możliwości, stąd uniemoż-
liwienie podpisania kolejnych umów.  Na oświetlenie ulic, dróg i placów zabaw w MZDiK jest     
o 700 tys. mniej niż w zeszłym roku. Upoważnienia dla prezydenta – zobowiązania są zaciąga-
ne z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki. 
Utrzymanie ulic jest taką czynnością. Podkreślił, że zmiany te wynikają z podpisanych umów. 
Podkreślił, że wybrali tylko te rzeczy, które nie powinny być zmniejszone w budżecie.  
 
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poprosił radnego Sobieraja o potwierdzenie opłat, bo 
ze wstępnych ustaleń to mieszkańcy Radomia płacą za oświetlenie na ulicach. Mówił o ulicy 
Londyńskiej i Paryskiej. W budżecie miasta Radomia na 2018r. radni po poprawkach ustalili, że 
na paragrafie dotyczącym oświetlenia będzie kwota 2 mln zł. Wiceprezydent omówił umowy 
zawarte na konserwację oświetlenia ulicznego.  W tej chwili muszą ogłosić przetarg na sza-
cunkową kwotę około 184 tys. zł i tych pieniędzy nie mają.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zwrócił się do radnych Marka Szarego i Andrzeja Sobie-
raja, że próbują zaszkodzić prezydentowi i pewnie im się to uda, ale ci radni powinni mieć 
świadomość, że tym działaniem nie szkodzą prezydentowi, szkodzą sobie i innym mieszkań-
com Radomia, bo te pieniądze są potrzebne na te zadania. Jeżeli chodzi o potrzebę zwołania 
tej sesji to prezydent stwierdził, że winni są mieszkańcom Radomia wiedzę jak będzie wyglą-
dała realizacja tych zadań, o których dzisiaj mowa. Dzisiejsza sesja to koło ratunkowe dla pana 
radnego Szarego, pana radnego Sobieraja, dla pana radnego Jana Pszczoły po to, aby zrozu-
mieli w jaki sposób dokonali tych poprawek. W jaki sposób pan radny Marek Szary w bardzo 
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dobrym humorze wziął siekierę i pościnał te wydatki. Nigdy nie jest za późno by być przyzwoi-
tym. Warto przegłosować tę poprawkę i warto realizować te zadania, bo nasze miasto musi 
się zmieniać  i rozwijać, a to radny jest winny chociażby swoim sąsiadom, którzy go wybrali na 
ten urząd, który sprawuje.   
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 527 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2018 rok głosowało 9 radnych, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od głoso-
wania – głosowanie imienne nr 5. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 
zamknął LXII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 18.20.  
  
 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
             Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


