
 

 

LXX. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 23.04.2018r. o godz.  9.00 w sali Urzędu Sta-

nu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  

Porządek sesji: 

1. Przyjęcie protokołów z LXVI., LXVII., LXVIII. i LXIX. 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) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018r., dokonania zmian      
          w Uchwale Budżetowej na 2018r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso- 
          wej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2037– druki nr: 582, 583, 584, 585, 
     2) utworzenia na terenie Miasta Radomia stałych obwodów głosowania – druk  
          nr 581, 
     3) zmiany Uchwały Nr 572/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada   
          2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie ro- 
          dzin i pieczy zastępczej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  
          Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego  
          i walka z ubóstwem, Działania 9.2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,  
          Poddziałania 9.2.1 - Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego   
          Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020  
          oraz określenia wysokości środków  finansowych przeznaczonych przez Gminę  
          Miasta Radomia na realizację tego projektu – druk nr 576, 
     4) zmiany Uchwały nr 539/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września  
          2017r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przy- 
          szłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
          Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciw- 
          działanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia 
          społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Woje- 
          wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków  
          finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta  Radomia na realizację tego  
          projektu – druk nr 579, 
     5) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik  
          przyrody – druk nr 575, 
     6) przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby  
          przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu –     
          druk nr 577, 
     7) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta  
          Radomia na lata 2018-2020 – druk nr 580, 
     8) przyjęcia oceny z rocznej działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków  
          finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Miasta  
          Radomia w 2017r. - druk nr 578, 
     9) zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada  
          2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ''Czas na aktywność!" współfinanso- 



          wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywi- 
          zacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu  
          społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka  
          z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie- 
          go na lata 2014 - 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych prze- 
          znaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu, zmienionej  
          Uchwałą Nr 446/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r., oraz  
          Uchwałą Nr 573/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 listopada 2017 r. ---  
          druk nr 586, 
   10) zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r.  
          w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg  
          gminnych na terenie miasta Radomia --- druk nr 587, 
   11) zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg  
          powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta Rado- 
          mia --- druk nr 588. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla  
            osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata  
            2016 – 2020,  
       2) sprawozdanie MOPS – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy  
            za 2017r.  
       3) sprawozdanie z działalności MOPS w zakresie systemu pieczy zastępczej  
           (osiągnięte efekty w 2017r. oraz potrzeby na najbliższe lata), 
       4) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  
           Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata  
           2016 – 2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., 
       5) sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Rodzina Plus” w 2017r., 
       6) sprawozdanie z realizacji Programu „Radomska Karta Seniora” w 2017r. 
 
  
                                                                
                                      
                                                                                        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
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