
LXXXVI. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 15.10.2018r. o godz.  9.00 w sali 

Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  

Porządek sesji: 

1. Przyjęcie protokołów z LXXXII., LXXXIII., LXXXIV. i LXXXV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji „Radomskiego Programu Drogowego…” ,     
    „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…” oraz budowy „Trasy N-S…”.  
5. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta przyczyn podwyżki cen ciepła w związku z wpro- 
    wadzeniem nowej taryfy cieplnej: 

1) przyjęcie apelu radnych do Prezydenta Radomia o podjęcie działań mających na celu  
     obniżenie w Radomiu cen ciepła, 
2) przyjęcie apelu radnych do Prezydenta Radomia w sprawie odwołania lub zawieszenia  
       prezesa Spółki Radpec SA w związku z zarzutami prokuratorskimi.  

6. Informacja Prezydenta na temat finansowania Kamienicy Deskurów: 
     1) przedstawienie radnym wszystkich dokumentów dotyczących finansowania, w tym  
         umowy z wykonawcą, z marszałkiem województwa dotyczących dofinansowania wraz  
         z aneksami,  
     2) przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji. 
7. Informacja Prezydenta na temat Radomskiego Centrum Sportu: 
     1)  przedstawienie umów z Wykonawcą wraz z aneksami, 
     2) przedstawienie umowy na dofinansowanie inwestycji, 
     3) przedstawienie umów na organizację imprez w hali RCS (gala boksu zawodowego,  
          klubowe mistrzostwa świata w piłce siatkowej). 
8. Informacja Prezydenta na temat wdrożenia reformy oświaty w Radomiu, w tym zmiany   
     rejonizacji: 

1) działania podjęte w sprawie PSP nr 4, w tym propozycje zmniejszenia wielozmianowości w tej 
szkole na etapie wdrażania reformy. 

9. Informacja Prezydenta w sprawie realizacji budowy Radomskiego Centrum Rehabilitacji. 
10. Podsumowanie przez radnych mijającej kadencji Rady Miejskiej. 
11. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r.– druk nr: 687, 
    2) zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r.  
         w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz  
         ustalania wysokości stypendiów sportowych – druk nr 686, 

3) zatwierdzenia projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń” współfinansowanego z    
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju re-
gionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja 
ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych 
przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu – druk nr 688, 

    4) procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców oraz  
         zmiany Statutu Miasta Radomia – druki nr: 685, 684,  
    5)  zmiany Uchwały nr 231/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji 
         targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 689. 
13. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
14. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski: 
      1)  informacja o oświadczeniach majątkowych.  

        Przewodniczący Rady Miejskiej  
         Dariusz Wójcik 


