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P R O T O K Ó Ł   N R VII/2019 
z siódmej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 21 stycznia 2019 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej                          
w Radomiu – radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materia-
łów z sesji. Radni nieobecni: Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz.   
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 
jeszcze jednego projektu uchwały dotyczącego upoważnienia Prezydenta Miasta Ra-
domia do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 
2) Strategia rozwoju elektromobilości”. Decyzję o złożeniu wniosku podjęli w czwar-
tek. W piątek o godz. 15. dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii poinformo-
wał, że do złożenia wniosku potrzebna będzie uchwała intencyjna Rady Miejskiej 
upoważniająca prezydenta do złożernia takiego wniosku. Termin złożenia wniosku 
upływa 4 lutego.  
 
Przystąpiono do przyjęcia zmian w porządku obrad:  
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 
uchwały na druku nr 51 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do 
złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemi-
syjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilości”.  
 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za - 
głosowanie nr 1) jako punkt 8.15. 
 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 
uchwały na druku nr 50 w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Ra-
domiu   
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że prezydent miasta złożył wniosek       
o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której miałby być przyjęty ten projekt uchwały. 
Jednak po sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w dniu 15 stycznia poświęconej temu 
tematowi, prezydent wycofał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, a złożył wnio-
sek o wprowadzenie tego projektu uchwały do dzisiejszego porządku obrad.  
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Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za - 
głosowanie nr 2) jako punkt 8.16. 
 
 
Porządek sesji: 
1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji. 
2. Przyjęcie protokołów z IV. i V. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Radomiu na 2019 rok oraz harmo- 
     nogramu posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu w 2019 roku. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy  
         Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 46, 47, 
    2) emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia – druk nr 48, 
    3) wniesienia wkładu niepieniężnego do Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecz- 
         nego „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu  
         – druk nr 35, 
    4) zmiany uchwały Nr V/68/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/69/2018 z dnia 18.12.2018 r.,  
         Nr V/70/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/71/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/72/2018  
         z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Rado- 
         mia porozumienia międzygminnego z Gminą Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skary- 
         szew, Gózd o powierzeniu Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji  
         przewozów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych ww. Gmin  
         – druk nr 36, 
    5) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygmin- 
         nego z Gminą Jastrzębia o powierzeniu Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na  
         organizacji przewozów w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy  
         Jastrzębia – druk nr 37, 
    6) przyjęcia "Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia 
         na lata 2019 - 2023" – druk nr 38, 
    7) przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2019 roku zadania z zakresu admi- 
         nistracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie  
         Gminy Miasta Radomia – druk nr 39, 
    8) wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia  
         – druk nr 44, 
    9) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta  
         Radomia za 2018 rok – druk nr 45, 
  10) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci  
         w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93 poprzez przeniesienie siedziby szkoły z Wierzbickiej  
         89/93 w Radomiu na ul. Czarnoleską 10 w Radomiu – druk nr 40,  
  11) zamiaru przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyń- 
         skiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 poprzez przeniesienie siedziby szkoły  
         z ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu na ul. Warszawską 12 w Radomiu – druk nr 41,  
  12) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Rado-   
         miu ul. Staromiejska 11 oraz zamiaru likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddzia- 
         łami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Radomiu, ul. Staromiejska 11 – druk nr 43,  
  13) zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu,  
         ul. Jana Kilińskiego 23 poprzez przeniesienie siedziby przedszkola z ul. Jana Kilińskie- 
         go 23 w Radomiu na ul. Jana Kilińskiego 20 w Radomiu – druk nr 42, 
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  14) skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – druk nr 49,  
  15) upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do złożenia wniosku o dofinansowanie przed- 
         sięwzięcia w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
          i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II –  
          transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilości” – druk nr 51, 
   16) przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących  
           w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława  
           Stanisława Reymonta w Radomiu – druk nr 50. 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
   1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  
        Radomia na lata 2017 – 2020, podjętego uchwałą nr 521/2017 Rady Miejskiej w Rado- 
        miu z dnia 28 sierpnia 2017 roku za lata 2017 – 2018, 
   2) informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat stanu prac inwestycyjnych na terenie  
        Ratusza.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (25 za - głosowanie nr 3). 
 
 
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 
Komisarz Wyborczy w Radomiu uznał, iż pan Karol Semik obejmuje mandat po panu 
wiceprezydencie Jerzym Zawodniku. Pana Karola Semika dzisiaj nie ma, więc punkt 
jest bezprzedmiotowy.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołów z IV. i V. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że protokoły były wyłożone do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z IV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 11 grudnia 2018r. 
został przyjęty jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 4). 
 
Za przyjęciem protokołu z V. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniach    
18 – 19 grudnia 2018r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosowania – głosowanie nr 5. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną oraz z materiałami na sesję. 
Treść informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną oraz z materiałami na sesję. 
Treść informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
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Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę wniosku oczekującego na ocenę złożonego 
przez Radkom – modernizacja procesu mechanicznego i biologicznego w celu poprawy 
jakości przetwarzania odpadów. Wniosek ten to około 45 mln zł. Jest tam zapis infor-
mujący o braku zatwierdzonego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zapytał 
prezydenta, dlaczego wojewódzki plan gospodarki odpadami nie został jeszcze 
uchwalony? 
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poinformował, że jest to dokument, który nie 
jest w żaden sposób uzależniony od prezydenta miasta Radomia. Jest to dokument 
przyjmowany przez samorząd województwa mazowieckiego w uzgodnieniu z rządem 
polskim. W styczniu ten program został wreszcie przyjęty, dzięki czemu wszystkie pro-
jekty będą mogły być realizowane. Rząd nieprzychylnie do pewnych zapisów  tego 
planu się odnosił, więc był modyfikowany kilkakrotnie.  
 
 
Ad. 5. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było parlamentarzystów.  
 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz przypomniała, iż od obecnej kadencji 
zarówno interpelacje, jak i zapytania radnych zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym – art. 24 ust. 3 – 7 składane są w formie pisemnej do przewodniczącego Rady, 
który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.  
Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, natomiast zapytania 
składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania infor-
macji o konkretnym stanie faktycznym.  
Od ostatniej sesji do dnia 18 stycznia interpelacje złożyli: 
1. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – w sprawie postawienia słupów oświe- 

   tleniowych na ul. Gombrowicza, 
- w sprawie utwardzenia ul. Myśliwskiej 17. 

2. Radny Łukasz Podlewski - w sprawie  budowy przedłużenia bulwarów nad rzeką  
   Mleczną, 

 - w sprawie budowy Radomskiego Centrum Sportu, 
 - w sprawie umowy zawartej ze Związkiem Sektora Usług Biznesowych na  

   wykonanie Raportu. 
3. Radna Magdalena Lasota w sprawie  remontu chodnika na ul. Wyścigowej. 
4. Radny Marcin Majewski – w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Miasta na lata 2008  

      – 2020, 
    - w sprawie konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18 
Ponadto Radny Karol Gutkowicz zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miej-
skiej złożył w terminie 7 dni przed sesją wniosek o odczytanie interpelacji i odpowie-
dzi na nie w sprawach:  
- obniżki cen wody, 
- obniżki cen ciepła, 
- realizacji projektu LIFE. 
 
Radny Karol Gutkowicz zrezygnował z zabrania głosu.  
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Ad. 7. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Radomiu             
na 2019 rok oraz harmonogramu posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu                       
w 2019 roku. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała, aby przewodniczący komisji przedsta-
wili harmonogramy.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że każdy może zajrzeć do planów i nie ma sensu ich 
omawiać.  
 
Harmonogram sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Radomiu VIII. kadencji oraz plany 
pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019r. zostały przekazane do prezydenta miasta.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 46 i 47 z autopoprawką.  
 
- druk nr 46.  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił prezentacje dotyczące: 
1) kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w tym: 
- podstawę prawną, 
- powstawanie deficytu budżetowego, 
- informacje o Europejskim Banku Inwestycyjnym, 
- stawki oprocentowania kredytu EBI, 
- inwestycje finansowane kredytem z EBI; 
2) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, w tym: 
- informacje ogólne,  
- wysokość kredytu w rachunku bieżącym w przykładowych miastach, 
- maksymalną kwotę wykorzystania kredytu w latach 2011 – 2018, 
- stan środków na rachunku i planowane wpływy w styczniu 2019r., 
- przewidywane przepływy pieniężne na rachunku w lutym oraz na początku marca 
2019r., 
- posumowanie konieczności skorzystania z tego kredytu; 
3) emisji obligacji komunalnych na kwotę 42.515.000 zł, w tym: 
- podstawę prawną, 
- informacje ogólne, 
- zobowiązania przypadające do spłaty w 2019r. 
 
Treść omawianych prezentacji została przesłana radnym pocztą elektroniczną oraz 
dołączona do materiałów z sesji.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, z czego wynika, że w Zakładzie Usług Komunalnych bra-
kuje 36.000 zł na wynagrodzenia? 
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, jakim stosunkiem głosów Komisja Budżetowa oceniła 
tę uchwałę? Radny poruszył sprawę wydatków na budowę portu lotniczego, które 
będziemy spłacać do lat 40-tych. Zapytał, czy można przez EBI zaciągać kredyt na 
spłatę budowy portu lotniczego w Radomiu? Prosi o podanie dokładnej sumy dotyczą-
cej budowy lotniska.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że ma zastrzeżenia co do terminu spłaty obligacji, 
gdyż w tej kadencji spłaca się bardzo małą kwotę, a kumulacja przypada na następną 
kadencję. Zapytał, czy to dobry sposób spłaty? Czy nie lepiej odwrócić kolejność - te-
raz więcej, a na końcu mniej, aby kolejna rada miała też komfort, że będzie mogła coś 
zrealizować w mieście.  
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił o przedstawienie prezentacji, ile obligacji i kredytów 
spłacamy w 2019r. i latach kolejnych. Zwrócił uwagę, że raty spłaty obligacji są nie-
równomiernie rozłożone. Czy nie można tego zrobić w sposób bardziej sprawiedliwy? 
Ponadto radny zapytał, kiedy zostanie uruchomiony kredyt z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego? Jakie inwestycje w pierwszym kwartale tego roku zostaną urucho-
mione z tego kredytu? Ile będzie nas kosztował ten kredyt, a ile obligacje?  
 
Radna Małgorzata Zając odniosła się do wypowiedzi radnego Dariusza Wójcika, że za 
kadencji pana prezydenta Radosława Witkowskiego spłacane były obligacje zaciągane 
przez pana prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. Radna ma wrażenie, że radnemu bar-
dziej zależy, aby znaleźć jakikolwiek pretekst, aby naruszyć płynność finansową gmi-
ny.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy jest konkretna oferta z Europejskiego Banku In-
westycyjnego? Na jaki okres czasu opiewa ta oferta i na jakich warunkach?  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że zabrakło mu myśli związanej z dochodami, gdyż 
miasto powinno się bardziej postarać, aby wzrosły dochody.  
 
Radny Wiesław Wędzonka zapytał, jaka kwota w 2019r. obciąża miasto za lata 2008 – 
2014? Ile musimy oddać pieniędzy za kredyty zaciągane w tych latach?  
 
Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, że omawiany materiał jest dość precyzyjny i daje 
uzasadnienie do projektu uchwały. Stwierdził, że dochody gminy nie jest łatwo zwięk-
szać. Zwiększenie podatków ma skutki uboczne: z jednej strony jest źle przyjmowane, 
a z drugiej może zachwiać działalnością gospodarczą. Zwiększając podatki uderza się 
w mieszkańców Radomia. W związku z tym nie jest to proste działanie. Uważa, że po-
ziom zobowiązań na tę chwilę mieści się pod kontrolą. Korzystne jest to, że marże są 
bardzo niskie i dlatego, jeżeli mamy realizować inwestycje, które są bardzo potrzebne 
miastu, to w tym momencie jest to najbardziej korzystny okres, który za 3, 4 lata już 
tak korzystny nie będzie.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk poruszyła sprawę upoważnienia prezydenta do zaciąga-
nia kredytu krótkoterminowego – czy taka praktyka występowała wcześniej? Jeżeli 
tak, to do jakiej wysokości to upoważnienie było nadawane?  
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- braku środków na wynagrodzenia w Zakładzie Usług Komunalnych, 
- wyniku głosowania na Komisji Budżetowej, 
- kwot na budowę lotniska, 
- nierównomiernego rozłożenia spłaty wyemitowanych obligacji, 
- przebiegu spłaty wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, 
- procedury pozyskiwania kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
- oferty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
- kosztów zaciągania kredytów i emisji obligacji, 
- zwiększenia wysokości dochodów gminy, 
- kwot spłacanych zobowiązań w 2019r. pochodzących z lat 2008 – 2014, 
- wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego w latach poprzednich.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek klub u radnych Prawo i Sprawiedliwość 
ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 10.35.  
 
Radny Dariusz Wójcik zadeklarował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pana pre-
zydenta klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze ten projekt uchwały. Jest to 
ostatnia decyzja w tym roku na zwiększenie kwoty zaciągania zobowiązań krótkoter-
minowych do kwoty 20 mln, kolejnej takiej zgody nie będzie bez względu na to, na co 
będzie brakowało. W tym roku nie poprą bez uzasadnienia merytorycznego zwiększe-
nia deficytu budżetowego, czyli zwiększenia zaciągania kolejnych zobowiązań. Radny 
zadeklarował, że klub radnych Prawa i Sprawiedliwości albo wstrzyma się od głosu,       
a część osób pewnie nie będzie chciała wziąć udziału w głosowaniu po to, żeby można 
to było uchwalić. Podkreślił, że nie wyrażą zgody na zwiększenie chociażby o złotów-
kę zobowiązań krótkoterminowych i nie wyrażą zgody na zwiększenie deficytu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 0 przeciw, 12 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr VII/81/2019 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.  
 
- druk nr 47 z autopoprawką. 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 
wraz z autopoprawką polegającą na wprowadzeniu zadania: dokapitalizowanie 
Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Rado-
miu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. 
Autopoprawka została przedłożona w formie pisemnej. Jej treść została dołączona do 
materiałów z sesji.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 7) podjęła z autopoprawką 

 



8 

 

Uchwałę nr VII/82/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 48.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta - Sławomir Szlachetka.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 11.05 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących głosowania.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr VII/83/2019 
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia.  
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak wycofał projekt uchwały na druku nr 35 
z dzisiejszego porządku obrad.  
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 35.  
Projekt uchwały na druku nr 35 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do 
Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu został wycofany z po-
rządku obrad.  
 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 36.  
Uzasadnienie do projektu uchwały na druku nr 36 oraz druku nr 37 (kolejny projekt) 
przedstawił zastępca prezydenta miasta - Konrad Frysztak.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr VII/84/2019 
 w sprawie zmiany uchwały Nr V/68/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/69/2018 
z dnia 18.12.2018 r., Nr V/70/2018 z dnia 18.12.2018 r., Nr V/71/2018 z dnia 
18.12.2018 r., Nr V/72/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozumienia międzygminnego                    
z Gminą Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew, Gózd o powierzeniu 
Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w ko-
munikacji miejskiej w granicach administracyjnych ww. Gmin. 
 
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 37. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta - Konrad 
Frysztak w poprzednim punkcie porządku obrad.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 10) podjęła 
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Uchwałę nr VII/85/2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Radomia porozu-
mienia międzygminnego z Gminą Jastrzębia o powierzeniu Gminie Miasta Ra-
domia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej 
w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia.  
 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 38. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta - Jerzy Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr VII/86/2019 
w sprawie przyjęcia „Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Miasta Radomia na lata 2019 – 2023”. 
 
 
Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 39.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Kultury – Sebastian 
Równy.  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, o jaką kwotę wnioskowano do wojewody?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, na ile środki przekazywane przez wojewodę pokry-
wają to, co w rzeczywistości jest potrzebne na utrzymanie grobów? Ile było w ze-
szłym roku? 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile wydano na utrzymanie grobów w poprzednich 
latach?  
 
Dyrektor Sebastian Równy udzielił odpowiedzi na zadane pytania dotyczące: 
- remontu kwater wojennych, 
- uzyskiwanych środków na realizacje projektów w zakresie utrzymania grobów wo-
jennych, 
- wysokości środków otrzymanych w latach ubiegłych. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr VII/87/2019 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2019 roku 
zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów  
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 44.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca kierownika referatu komuni-
kacji społecznej i promocji miasta w Kancelarii Prezydenta – Emil Jaskulski.  
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Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że z uzasadnienia wynika, że znikają obszary te-
rytorialne, co wynika z ustawy. Zapytał, jak teraz będą wyglądały podziały projektów 
w budżecie? Zastanawia się, czy zaproponowane rozwiązanie jest najkorzystniejsze, 
czy nie będą promowane duże ośrodki?  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, w jaki sposób będzie weryfikowany drugi podpis, je-
żeli chodzi o wnioski internetowe?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że w poprzedniej kadencji opozycja nie uczestni-
czyła w obradach i nie miała nic do powiedzenia w sprawie podziału i analizy budżetu 
partycypacyjnego. Radny zwrócił się z apelem do pana prezydenta, żeby zapraszał 
przewodniczących i członków komisji z Rady Miejskiej na obrady i podział budżetu par-
tycypacyjnego.  
 
Zastępca kierownika Emil Jaskulski udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- podziału środków, 
- projektu zarządzenia dotyczącego podziału środków, 
- weryfikacji drugiego podpisu, 
- zaproszenia do prac w zespole opiniującym.  
 
Prezydent Radosław Witkowski udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- dostosowania prac nad budżetem obywatelskim do nowej ustawy, 
- zaproszeń do udziału w pracach zespołu konsultacyjnego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr VII/88/2019 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 45.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony – Sławomir Figarski.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy wyjaśniono przyczyny pożaru na wysypisku? Po-
nadto zwrócił uwagę, że w mieście było dużo awarii cieplnych, które powodowały brak 
bezpieczeństwa w zakresie zdrowotnym.  
 
Dyrektor Sławomir Figarski udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- wyjaśnienia przyczyn pożaru na wysypisku śmieci, 
- awarii systemu ciepłowniczego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 14) podjęła 
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Uchwałę nr VII/89/2019 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku dla miasta Radomia za 2018 rok.  
 
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 40.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji – Anna 
Ostrowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, w jakiej wysokości nakłady finansowe musi ponieść 
szkoła, aby mogła tam funkcjonować? Kiedy ta placówka mogłaby zostać przeniesio-
na? Czy wtedy szkoła integracyjna będzie funkcjonowała w dwóch budynkach, czy 
będzie to jeden budynek? Czy kadra się nie zmieni?  
 
Dyrektor Anna Ostrowska udzieliła dodatkowych informacji w zakresie: 
- kosztów dostosowania budynku, 
- ewentualnych zmian kadrowych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr VII/90/2019 
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17                 
im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93 poprzez przeniesienie 
siedziby szkoły z Wierzbickiej 89/93 w Radomiu na ul. Czarnoleską 10 w Ra-
domiu.  
 
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 41.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji – Anna 
Ostrowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr VII/91/2019 
w sprawie zamiaru przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 poprzez 
przeniesienie siedziby szkoły z ul. Powstańców Śląskich 4 w Radomiu na                  
ul. Warszawską 12 w Radomiu.  
 
 
Ad. 8.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 43.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji – Anna 
Ostrowska.  
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Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że cenną sprawą jest to, że budynek przejdzie pod 
szkoły techniczne. Radomiowi, jak i w Polsce bardzo potrzeba jest szkół technicznych. 
W Radomiu na bardzo dobrym poziomie są szkoły elektroniczne i techniczne. Radny 
uważa, że w Radomiu powinien być 3 razy większy rozwój szkół technicznych. Kierun-
ki, na które jest zapotrzebowanie powinny być bardziej rozwijane. Powinno być więk-
sze tempo powstawania szkół zawodowych o pożądanych kierunkach kształcenia.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że 2019r. będzie rokiem ważnej transformacji - bę-
dą wygaszane ostatnie oddziały w gimnazjach. Szereg gimnazjów ma problem co bę-
dzie z ich bazą i pracownikami. Przypomniał, że liceum to dobrze funkcjonowało, gdy 
było przy ul. Grzecznarowskiego, bo było dostępne dla młodzieży spoza Radomia, gdyż 
było blisko węzłów komunikacyjnych.  
 
Radny Robert Utkowski uważa, że przyjęcie tej uchwały daje radomskiej oświacie 
szansę na to, żeby jej sytuacja ogólnie się poprawiała. Jest to przede wszystkim szan-
sa dla Zespołu Szkół Technicznych i pora zdecydować o rozszerzeniu jego bazy, bo 
szkoła ta planuje utworzyć dużo większą liczbę klas pierwszych w tym roku i trzeba jej 
dać tę szansę. Radny proponuje przyjąć tę uchwałę.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytyw-
ną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr VII/92/2019 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 z Oddziałami 
Sportowymi w Radomiu ul. Staromiejska 11 oraz zamiaru likwidacji IX Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Juliusza Słowackiego w Ra-
domiu, ul. Staromiejska 11.  
 
 
Ad. 8.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 42.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji – Anna 
Ostrowska.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Sportu i Tu-
rystyki.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał historię funkcjonowania tego obiektu.  
 
Radny Dariusz Wójcik powrócił do poprzedniego punktu stwierdzając, iż rozumie, że 
licea i liceum nr XIII będą miały możliwość naboru bez ograniczeń. Prezydent mówił               
o tym, że to rodzice decydują o tym, gdzie chcą kształcić dzieci. Chciałby, żeby pani 
dyrektor potwierdziła w imieniu prezydenta, że jeżeli będzie nabór do kilku klas cho-
ciażby w liceum nr XIII, to taka zgoda będzie, a nie będzie tak, jak ostatnio, że rodzice 
mieli prawo wyboru, a ograniczenia jednak istniały.  
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Dyrektor Anna Ostrowska poinformowała, że każdy dyrektor liceum miał obowiązek               
w ubiegłym tygodniu zaplanować ile oddziałów jest wstanie utworzyć po szkole pod-
stawowej i ile po gimnazjum. Ile dyrektor planuje oddziałów, tak zawsze wyrażali na 
to zgodę. Później jest nabór do tych szkół i okazuje się ile klas zostanie utworzonych. 
Do szkół zawodowych niektórzy dyrektorzy planują po 36 dodatkowych oddziałów, co 
jest kuriozum. Uważają, że miejsc w szkołach nie zabraknie, a mają również nadzieję, 
że te dwa licea również się zapełnią uczniami. Wiedzą, że będzie problem z pierwszy-
mi sześcioma liceami, które cieszą się największą popularnością.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr VII/93/2019 
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana 
Tuwima w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 23 poprzez przeniesienie siedziby 
przedszkola z ul. Jana Kilińskiego 23 w Radomiu na ul. Jana Kilińskiego 20                  
w Radomiu.  
 
 
Ad. 8.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 49.  
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny unieważnił uchwałę podjętą przez Radę Miejską dotyczącą odmowy wyrażenia 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną panią Katarzyną Pastuszką – Chroboto-
wicz. W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że brak zgody Rady 
w tym konkretnym przypadku nie miał związku z wykonywaniem mandatu przez rad-
ną w związku z czym uznał, że uchwała ta jest nieważna. Od takiej decyzji sądu do 
przysługuje Radzie Miejskiej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego               
w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej skargi. Poinformowała, że dzisiaj drogą mai-
lową otrzymała oświadczenie pani radnej Katarzyny Pastuszki – Chrobotowicz, które-
go treść odczytała.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 
12.35.  
 
Radny Dariusz Wójcik w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości poprosił                      
o zdjęcie z porządku obrad tego punktu.   
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że w związku z powyższym oraz z oświad-
czeniem radnej Katarzyny Pastuszki – Chrobotowicz nie pozostaje nic innego, jak wy-
cofać z porządku obrad projekt uchwały na druku nr 49 w sprawie skierowania 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
 
Ad. 8.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 51.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile w tym roku w Radomiu przeznaczamy pieniędzy 
na elektromobilność? Co to znaczy transport niskoemisyjny? Jaka suma pieniędzy nas 
by interesowała i na jakie lata?  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie może być maksymalne i minimalne dofinanso-
wanie tego projektu? Na co to dofinansowanie zostanie przeznaczone?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- zakresu konkursu,  
- kosztów przygotowania dokumentu,  
- wysokości dofinansowania.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 19) podjęła 

Uchwałę nr VII/94/2019 
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do złożenia wniosku                    
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 2) Stra-
tegia rozwoju elektromobilności”.  
 
 
Ad. 8.16. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 50. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji – Anna 
Ostrowska.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że sprawę tę zaniedbano. Uważa, że pośpiech                   
w tej sytuacji jest jak najbardziej wskazany. Myśli, że zostanie to doprowadzone do 
szybkiego finału i Radom stanie się na mapie szkół rolniczych mocnym punktem, bo 
nowe rolnictwo oparte na komputerach i na współczesnej technice jest bardzo po-
trzebne krajowi. Radom miał kilkanaście lat temu złe doświadczenia, kiedy była Rada 
Miejska, która zlikwidowała tę szkołę. Decyzja o likwidacji tej szkoły zatrzymała w ja-
kiejś mierze rozwój Radomia w tej dziedzinie. Prosi, aby prezydent dopilnował tej 
sprawy, aby nie było dalszych opóźnień.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę terminu podpi-
sania porozumienia. Dyrektor departamentu w ministerstwie rolnictwa mówił, że ze 
względu na procedurę uchwalania budżetu państwa powinien to być koniec stycznia, 
teraz widać, że z dat wyraźnie wynika, że będzie to końcówka lutego. Czy nie będzie 
jakiegoś problemu, który by spowodował, że przejęcie tej szkoły przez ministerstwo 
rolnictwa stałoby się w roku 2021?  
 
Radny Dariusz Wójcik ma nadzieję, że w dniu dzisiejszym zawiśnie ogłoszenie i jesz-
cze pod koniec lutego będzie można tę szkołę przekazać ministerstwu rolnictwa. Ma 
nadzieję, że te działania pozorowane, które były do tej pory już nie będą miały miejsca. 
Jest to już druga uchwała i przez rok nie udało się nic zrobić. Czekają, aby tę procedurę 
już rozpocząć i umówić się z ministrem rolnictwa na podpisanie porozumienia.  
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Radny Marcin Majewski zapytał, czy wszystkie grunty, które były w zarządzie Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych zostaną przekazane ministerstwu?  
 
Dyrektor Anna Ostrowska udzieliła dodatkowych informacji w zakresie: 
- gruntów przekazywanych ministerstwu,  
- terminu zawarcia porozumienia.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 20) podjęła 

Uchwałę nr VII/95/2019 
w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żyw-
nościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu.  
 
 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Łukasz Podlewski poinformował, że w dniu 
dzisiejszym komisja przyjęła plan pracy na rok 2019. Jedynym zastrzeżeniem dotyczą-
cym prac Komisji Rewizyjnej jest wynikające z ustawy powołanie Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. Będą to musieli rozstrzygnąć z przewodniczącym tej komisji, które 
skargi trafiają do Komisji Skarg, a które będą trafiały do Komisji Rewizyjnej. W ciągu 
dwóch tygodni zostanie rozstrzygnięte, która komisja czym się zajmuje.  
 
 
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Pol-
skich.  
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak poinformował, że ostatni Zarząd Związku Miast 
Polskich odbył się w piątek w Gdańsku. Miał się on odbyć w Radomiu, ale w związku                
z pogrzebem pana prezydenta Adamowicza został przeniesiony do Gdańska. Opinio-
wali tylko projekty ustaw o użytkowaniu wieczystym i o bonifikatach. Odbyła się krót-
ka dyskusja na temat cen energii cieplnej. Odbyło się również Nadzwyczajne Zgroma-
dzenie Ogólne Związku Miast Polskich, na którym poza pożegnaniami pana prezyden-
ta Adamowicza został odczytany ostatni jego list przygotowany do wysłania w tym 
tygodniu w związku z obchodami w tym roku trzydziestolecia pierwszych wolnych 
wyborów, które odbyły się 4 czerwca. Pan prezydent Adamowicz w piątek podpisał 
projekt listu, który miał być rozesłany z zaproszeniem wszystkich samorządowców, 
prezydentów, burmistrzów na te obchody do Gdańska.  
Ponadto zastępca prezydenta odniósł się jeszcze do poprzedniego punktu i poinfor-
mował, że wykaz dotyczący Agrotechnika podpisze dziś. Formalnie zostanie on for-
malnie opublikowany jutro, ponieważ bieg tego terminu  liczy się od opublikowania                 
w prasie, a chcą to opublikować w jutrzejszych wydaniach.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że Związek Miast Polskich powinien wybrać nowe 
władze w tej kadencji. Zapytał, czy zostały wybrane nowe władze na ostatnim posie-
dzeniu? Jeżeli zostały wybrane, to jaka jest rola miasta Radomia w tych władzach? 
Jaka opcja teraz rządzi w Związku Miast Polskich?  
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Zastępca prezydenta Konrad Frysztak stwierdził, że nie było to miejsce i czas na to, 
żeby ktokolwiek dyskutował o jakichkolwiek wyborach wewnętrznych. W dniach                            
5 i 6 marca w Poznaniu odbędzie zgromadzenie ogólne sprawozdawczo – wyborcze, 
na którym zostaną wybrane nowe władze. Jeżeli chodzi o rządzącą opcję, to najlicz-
niejszą frakcją jest frakcja Bezpartyjnych, później Koalicji Obywatelskiej, Prawa                         
i Sprawiedliwości i najmniej licząca frakcja Ludowców. W projekcie zmian w statucie 
jest zapis, aby odzwierciedlić parytet w stosunku do liczebności danej frakcji. Statut 
ma być zmieniany na zgromadzeniu w marcu. Przyjęty będzie parytet, który będzie 
odzwierciedlał ilość mandatów w zarządzie w stosunku do wyniku wyborczego danej 
frakcji.  
 
 
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2020, podjętego uchwałą nr 521/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2017 roku za lata 2017 – 2018, 
Sprawozdanie radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Treść sprawozdania została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat stanu prac inwestycyjnych 
na terenie Ratusza.  
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak przedstawił prezentację na temat inwestycji na 
terenie Ratusza, w niej: 
- historię obiektu,  
- stan przed rewitalizacją, 
- umowę na wykonanie zadania,  
- zakres przeprowadzonych prac, 
- co zaplanowano w budynku, 
- wizualizację sali obrad Rady Miejskiej, 
- zagospodarowanie oficyny.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, czy jeden z wiceprezydentów będzie tam urzędował na 
stałe. Czy przewidziane są pomieszczenia klubowe? Chodzi o to, aby mieli swoje po-
mieszczenie, w którym będzie można zamknąć dokumenty. Czy na dziedzińcu będą 
miejsca parkingowe?  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy są dostępne rzuty budynku? Jak wyglądają poko-
je? Czy prowadzone prace były konsultowane z pracownikami Biura Rady Miejskiej? 
Czy ta ilość pomieszczeń będzie wystarczająca? Co z pomieszczeniami w tym budyn-
ku, które zostaną opuszczone? Co w nich będzie?  
 
Radny Wiesław Wędzonka zapytał, co z parkingami? Czy parkingi są przewidziane                     
i gdzie? Czy będzie przewidziany wjazd do oficyny przynajmniej na 28 – 30 samocho-
dów? Ponadto radny poruszył sprawę wysokości ław dla radnych. Może się okazać, że 
spoza prezentowanych lad radnych wcale nie będzie widać. Zapytał, jakiej wysokości 
będą te lady?  
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Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że powinno być co najmniej 2 pomieszczenia klu-
bowe, 2 - 3 pomieszczenia do obrad komisji. Funkcjonalność ratusza powinna być do-
kładnie omówiona przede wszystkim z obecnymi radnymi jak również i poprzednimi.  
 
Radny Piotr Kotwicki przypomniał, że główną ideą przeniesienia części wydziałów                  
i Rady Miejskiej do rynku było ożywienie rynku i przywrócenie historycznej funkcji 
budynku. Zapytał, czy dobrze zostało przemyślane, aby do rynku nie przenosić Wy-
działu Komunikacji? Czy nie warto by było pomyśleć o tym, aby samochody w tym re-
jonie można parkować w inny sposób niż równoległy, bo wydaje się, że wtedy można 
by radykalnie zwiększyć liczbę miejsc parkingowych? Jak prezydent przewidział kwe-
stie związane z pracami komisji? Jak się ma powierzchnia sali, w której radni będą ob-
radować do dzisiejszej powierzchni? Dlaczego tynk elewacji budynku nie był skuwany, 
tylko był łatany? Z wypowiedzi prezydenta wynikało, że w budynku tym mają się zna-
leźć dwa pomieszczenia dla prezydentów. Radny nie rozumie idei gabinetów dla pre-
zydenta, które miałyby być wykorzystywane od wielkiego dzwonu, ponieważ od tego 
jest gabinet prezydenta na ul. Kilińskiego.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- ulokowania w ratuszu gabinetu wiceprezydenta, 
- miejsc parkingowych na dziedzińcu obiektu, 
- rzutów budynku, 
- sposobu parkowania na płycie rynku, 
- umeblowania sali obrad, 
- przeniesienia Wydziału Komunikacji do ratusza, 
- pomieszczeń do obrad  komisji Rady, 
- powierzchni nowej sali obrad,  
- sposobu odnowienia elewacji budynku, 
- gabinetu dla prezydenta w ratuszu, 
- terminu zwiedzania ratusza.  
 
3) informacja o oświadczeniach majątkowych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu 
Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych czterech osób zo-
bowiązanych do ich złożenia. W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
4) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
-  informacja dotycząca Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia              
w spółkach prawa handlowego, zmienionej Uchwałą Nr 455/2017 Rady Miej-
skiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017r.  
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz odczytała treść tej informacji 
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- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 4 stycznia 2019r.: 

- Nr Ra.4.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Mia-
sto Radom planowanego w Uchwale Budżetowej na 2019 rok deficytu, 

- Nr Ra.5.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Mia-
sto Radom kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  
Uchwały radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania przez miasto Radom planowanego 
w Uchwale Budżetowej na rok 2019 deficytu. Regionalna Izba Obrachunkowa również 
pozytywnie zaopiniowała prawidłowość kwoty długu wynikającą z planowanych i za-
ciągniętych zobowiązań.  
 
- pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WNP-R.40.76.2018.AW z dnia                       
18 grudnia 2018r. informujące, że do organu nadzoru wpływają interwencje 
dotyczące uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
31.08.2015r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości 
stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobie-
rania tych opłat w mieście Radom oraz pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej 
do Prezydenta Miasta z prośbą o powiadomienie o zajętym stanowisku                         
w przedmiotowej sprawie 
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pism została dołączona do materiałów z sesji. 
Otrzymaną od Prezydenta odpowiedź radni również otrzymają pocztą elektroniczną.  
 
- petycja rodziców dzieci oraz pracowników z Przedszkola Publicznego Nr 14 
wyrażająca sprzeciw w sprawie połączenia Przedszkola w Zespół Szkolno – 
Przedszkolny z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 11 
Petycję radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- petycja rodziców i personelu Przedszkola Publicznego Nr 13 przeciwko two-
rzeniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego poprzez łączenie Przedszkola z Pu-
bliczną Szkołą Podstawową Nr 22.  
Petycję radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 stycznia 
2019r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego                     
w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 lipca 2018r. o zaopi-
niowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasta.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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- odpis odpowiedzi na skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta Ra-
domia  
Odpis został dołączony do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła VII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 14.05. 
 
 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


