
 

 

LXIX. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 16.04.2018r. o godz.  16.00                   
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  
Porządek sesji: 
1. Wystąpienie przedstawiciela Wnioskodawców. 
2. Informacja Prezydenta na temat realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej nr 9 
i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od  ul. Zbrowskie-
go do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego: 
a) historia projektowania i przygotowania do przetargu,  
b) dlaczego przetargu nie ogłoszono zaraz po uchwaleniu budżetu państwa?  
c) czemu nie wystąpiono o klauzulę natychmiastowej wykonalności? 
d) jaka okoliczność zaszła pomiędzy sesją w dniu 26.03.2018r., a 28.03.2018r., że miasto 
wystąpiło o klauzulę natychmiastowej wykonalności? 
e) czy jesteśmy przygotowani na wartość kontraktu wyższą od kosztorysu inwestorskiego?  
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Zapytania Radnych. 
5. Odpowiedzi na pytania Prezydenta Miasta. 
6. Informacja Prezydenta na temat realizacji inwestycji pn. Trasa N-S – odc. od                       
ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego – etap I; odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z 
projektowaną obwodnicą południową – etap II; od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej – etap 
III: 
a) dlaczego tak długo trwało przygotowanie inwestycji? Konferencja z „drogowskazem” 
odbyła się w czerwcu 2015r., czyli blisko 3 lata temu. Pierwszy przetarg został ogłoszony 
dopiero w listopadzie 2017r., 
b) dlaczego projektowanie 1,1 km drogi zajęło tyle czasu i czemu do dnia dzisiejszego nie 
wykonano projektu? 
c) czy analizowano inne rozwiązania mające na celu odciążenie centrum Radomia?, 
d) jak brak trasy N-S wpłynie na inwestycje wodociągowe? Czy realizacja tych inwestycji 
nie zakorkuje Radomia? 
7. Wystąpienia zaproszonych gości. 
8. Zapytania Radnych. 
9. Odpowiedzi na pytania Prezydenta Miasta. 
10. Jaki jest stan projektowy inwestycji pn. Obsługa komunikacyjna terenów Radomskiego 
Centrum Sportu? Kiedy będzie ZRID? 
11. Wystąpienia zaproszonych gości. 
12. Zapytania Radnych. 
13 Odpowiedzi na pytania Prezydenta Miasta. 
14. Przyjęcie stanowisk przez Radę Miejską.  
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