
 

 

LXVI. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26.03.2018r. o godz. 9.00 w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  

Porządek sesji: 

1. Przyjęcie protokołów z LXIII., LXIV. i LXV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji „Radomskiego Programu Drogo- 
    wego…” , „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…” oraz budowy „Trasy  
    N-S…”. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 –    
          2037 oraz dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r. –  
          druki nr: 568, 569, 
     2) podziału Gminy Miasta Radomia na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy        
          – miasta na prawach powiatu – druk nr 555, 
     3) wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy  
          Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Radom nieruchomości poło- 
          żonej na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 561, 
     4) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy administrowania nieruchomości  
          położonej w Radomiu przy ul. Suchej – druk nr 558, 
     5) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pn.:  
          RTBS „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – druk nr 565, 
     6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Radomia do spółki  
          pn. MDR Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – druk nr 566, 
     7) przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby  
          przekraczający normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu –  
          druk nr 556, 
     8) ustanowienia pomnika przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody drzewa  
          uznanego za pomnik przyrody – druki nr 559, 560, 
     9) przyjęcia harmonogramu planowanych działań w 2018 roku w ramach „Samo- 
          rządowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na  
          lata 2014 – 2018” – druk nr 562, 
  10) wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiej Rady Seniorów – druk nr 563, 
  11) przyjęcia Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” na lata  
         2018 – 2023 – druk nr 567, 
  12) zmiany uchwały nr 304/2016 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymia- 
         ru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązko- 
         wego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach pro- 
         wadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 564, 
   13) nadania  nazwy ulicy w mieście Radomiu – druk nr 557, 
   14) zmiany Statutu Miasta Radomia – druk nr 552. 
7. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Wioletty Kotkowskiej z funkcji Wiceprze- 
    wodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 



10. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) informacja w sprawie zgłoszonych żądań skierowanych przez właścicieli albo  
            użytkowników wieczystych nieruchomości do gminy, w sytuacji gdy korzysta- 
            nie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z do- 
            tychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone  
            w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 
       2) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 wraz  
            z potrzebami związanymi z ich realizacją, 
       3) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
            Problemów Alkoholowych za 2017 rok, 
       4) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  
            lata 2017 – 2019 za rok 2017.  
  
  
 
                                                                                                     
                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                     Dariusz Wójcik 
  
 


