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P R O T O K Ó Ł   N R XI/2019 
z jedenastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

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

 
 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – 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: Robert Fiszer, Marcin Majewski.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawców po-
rządkiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Tomasza Gogacza i Roberta Chrobotowicza. 
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani 
jednogłośnie (22 za - głosowanie nr 1). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Radomia stanu realizacji inwestycji: 

- Kamienica Deskurów 
- Radomskie Centrum Sportu 
- inwestycje realizowane przez spółkę „Rewitalizacja”. 

2. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzeń Komisji w sprawie   
    stanu realizacji inwestycji wskazanych w pkt. 1. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Dyskusja. 
 
 
Ad. 1. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Radomia stanu realizacji inwe-
stycji: Kamienica Deskurów, Radomskie Centrum Sportu, inwestycje realizo-
wane przez spółkę „Rewitalizacja”. 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak omówił prezentacje dotyczące: 

• Stanu realizacji inwestycji Kamienia Deskurów, a w tym: 
- dokumentację fotograficzną stanu technicznego przed rewitalizacją obiektu, 
- wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwań-
ska2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem pla-
cu – etap 1”, 
- umowę zawartą na dofinansowanie projektu, 
- koszty realizacji projektu i kwotę dofinansowania, 
- aktualny termin realizacji projektu, 
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- koszty niekwalifikowane projektu, 
- aneksy do zawartej umowy, 
- całkowitą wartość projektu, 
- dofinansowanie do rzeczywistych wydatków kwalifikowanych, 
- aktualne wartości robót budowlanych, 
- faktyczne uzasadnienie dotyczące zawarcia aneksów, 
- pozew złożony przez wykonawcę, 
- zrealizowane na obiekcie roboty, 
- stan techniczny realizowanych obiektów,  
- harmonogram rewitalizacji obiektów, 
- dokumentację fotograficzną prac rewitalizacyjnych. 
 

• Stanu realizacji inwestycji Radomskie Centrum Sportu 
- historię obiektu, 
- dofinansowanie budowy hali, 
- odstąpienie od umowy, 
- aneks ustalający termin zakończenia prac w hali, 
- obecny stan inwestycji, 
- wygląd elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali sportowo – widowiskowej, 
- stan łącznika pomiędzy halą a stadionem, 
- stan stadionu piłkarskiego, 
- układ drogowy wokół Radomskiego Centrum Sportu, 
- harmonogram postępowania powykonawczego do przetargu na dokończenie inwe-
stycji. 
 

• Stanu realizacji inwestycji realizowanych przez Spółkę „Rewitalizacja” 
- bieżącą działalność inwestycyjną, 
- etapy procesu pozyskiwania inwestora, 
- projekty realizowane przez spółkę: 
 - projekt 1 - rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez  

  remont  i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudo- 
   wą od ul. Szewskiej 20, 

 - projekt 2 - remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitali- 
              zacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A 
 - projekt 3 - remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzow- 
              skiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem. 
 
Treść omawianych prezentacji została dołączona do materiałów z sesji. 
Ponadto zastępca prezydenta z uwagi na nadzwyczajną sytuację chciał przedstawić 
prezentację dot. budowy drogi krajowej nr 9. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że realizowany jest porządek obrad, a to,                  
o czym chce powiedzieć zastępca prezydenta jest wpisane w porządek poniedziałko-
wej sesji, a nie dotyczy to dzisiejszej sesji.  
 
Przewodnicząca na wniosek klubu radnych PiS ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 
17.10.  
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Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgadza się, że należy pilnować 
porządku obrad, ale radni powinni reagować na różnego rodzaju informacje, czy sytu-
acje, które zaskakują i wychodzić im naprzeciw. Miasto Radom od dwóch kadencji rea-
lizuje szereg mniejszych i większych inwestycji. Jest również bardzo duża inwestycja 
strategiczna dla miasta – przebudowa Alei Wojska Polskiego. Na tę inwestycję władze 
miasta pozyskały rekordową w historii miasta dotację.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że punkt ten jest w porządku obrad 
poniedziałkowej sesji i wtedy będzie dyskusja na ten temat.  
 
Radna Marta Michalska - Wilk stwierdziła, że inwestycje, którym poświęcona jest ta 
sesją są omawiane na każdej sesji. Spokojnie można było na ten temat dyskutować               
w poniedziałek. Prezydent Frysztak zaznaczył, że na tej strategicznej inwestycji, cho-
ciażby z punktu widzenia portu lotniczego Radom, wystąpiły jakieś trudności. Radna 
nie wie dlaczego radni nie chcą na ten temat rozmawiać.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przywołała radną do rzeczy, ponieważ nie ma tego                 
w porządku obrad.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że wnioskodawcy mogą to wprowadzić, bo 
jest to strategiczna informacja.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła o mówienie na temat. 
 
Radna Marta Michalska – Wilk zwróciła się do dziennikarzy, ponieważ radni z Prawa        
i Sprawiedliwości nie chcą na ten temat rozmawiać, że w przyszłym tygodniu klub 
radnych Koalicji Obywatelskiej zwoła sesję nadzwyczajną na ten temat.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przywołała radną do rzeczy i poprosiła o odebranie rad-
nej głosu.   
 
Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Dariusz Wójcik zwrócił się do 
radnych Koalicji Obywatelskiej, że przecież mają możliwość zwołania sesji nadzwy-
czajnej. Trzeba tylko złożyć wniosek. Dzisiejsza próba zakłócenia obrad Rady Miejskiej 
świadczy tylko           o tym, że nie mają nic na swoją obronę, bo żadna z inwestycji 
większych w mieście się do tej pory nie udała, to muszą zamydlić tak, żeby przychylni 
dziennikarze mogli chociaż jedno pozytywne zdanie napisać, ale niestety na razie nie 
ma co.   
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzeń Komi-
sji w sprawie stanu realizacji inwestycji wskazanych w pkt. 1. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Łukasz Podlewski poinformował, że Komisja 
Rewizyjna obradowała dwukrotnie w sprawach dotyczących tych inwestycji. Jeżeli 
chodzi o inwestycje realizowane przez spółkę „Rewitalizacja” zwrócił uwagę na kwoty 
dotyczące realizacji inwestycji Rwańska 17, a w związku z tym na cenę lokali miesz-
kalnych. Jeżeli chodzi o kamienicę Deskurów poruszył sprawę funkcji inspektora nad-
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zoru na tej budowie. Zaprezentował zdjęcia kamienicy oraz poruszył sprawę konstruk-
cji dachu. Jeżeli chodzi o Radomskie Centrum Sportu – radny poruszył sprawy: 
- korespondencji prowadzonej z konsorcjantami,  
- zaangażowania finansowego na hali i stadionie,  
- udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, 
- odzyskania naliczonych kar, 
- okresu wydłużenia rozliczenia inwestycji, 
- nadzoru inwestorskiego prowadzonego nad inwestycją, 
- terminu powrotu konsorcjum na budowę, 
- opóźnień na budowie,  
- ochrony budowy,  
- protokółu z kontroli prowadzonej przez ministerstwo sportu i turystyki,  
- terminu realizacji inwestycji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 17.45.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że radni Koalicji Obywatelskiej zgłaszają 
sprzeciw przeciwko udostępnieniu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zdjęć 
z placu budowy Radomskiego Centrum Sportu, dlatego zapytała przewodniczącego 
komisji, czy te zdjęcia były przedmiotem pracy komisji?  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że nie były.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła, aby dalej relacjonować posiedzenia komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował o sprawach jakie 
były omawiane na Komisji Rewizyjnej: 
- zadłużenie wykonawców wobec podwykonawców, 
- opóźnienia na budowie oraz narady organizacyjne. 
 
 
Ad. 3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że żadni goście nie zostali zaproszeni 
na sesję.  
 
 
Ad. 4. Dyskusja. 
Radny Karol Gutkowicz zaproponował rozbicie dyskusji na każdą inwestycję z osobna.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że taki wniosek formalny musi zostać 
poddany pod głosowanie. Wniosek dotyczy podzielenia dyskusji na 3 etapy: etap 1 
dotyczący kamienicy Deskurów, etap 2 dotyczący Radomskiego Centrum Spor-
tu, etap 3 dotyczący inwestycji realizowanych przez spółkę „Rewiztalizacja”.  
 
Za przyjęciem wniosku formalnego o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji 
głosowało 13 radnych, 10 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie 
nr 2. Wniosek został przyjęty. Dyskusja została podzielona na 3  etapy.  
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Dyskusja dotycząca stanu realizacji inwestycji kamienica Deskurów: 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy podwykonawcy mają uregulowane zapłaty i kto 
im płaci? 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poruszyła 
sprawę pisma skierowanego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych dotyczącego przesunięcia terminu realizacji projektu. Zapytała, jakie było uza-
sadnienie zawarte w piśmie? Poprosiła również o wgląd do tego pisma. Poruszyła 
również sprawę odpowiedzi na pozew wykonawcy i zapytała, w jakim kierunku bę-
dziemy szli? Czy będą środki przekazane dla wykonawcy, czy nie?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, na czym opiera się konstrukcja dachu? Czy jeżeli do-
szłoby do konieczności zwiększenia środków, w tych środkach będą również uczestni-
czyły środki marszałkowskie?  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że nie widać końca tej inwestycji. Za chwilę będzie 
rozbierana ściana. Świadczy to o tym, że ta władza jest nieudolna i nieprzygotowana 
do sprawowania władzy. W związku z tym, że na większość inwestycji zostają zwięk-
szone środki bez uzgodnienia z Radą, złożył wniosek o to, aby zanim pan prezydent  
zwiększy spółce miejskiej środki na jakąkolwiek inwestycję niż wynikającą z przetar-
gu, żeby najpierw przedyskutował to z Radą Miejską, czy w takim trybie można proce-
dować. Radny stwierdził, że wychodzi na to, że pan prezydent różne firmy traktuje 
różnie. Te, które są bliżej sercu mogą podpisywać aneksy, które są dalej tych aneksów 
nie mogą podpisywać. To budzi niepokój. Podkreślił, że jak do tej pory żadna większa 
inwestycja w mieście nie udała się.  
Wniosek został złożony w formie pisemnej i dołączony do materiałów z sesji.  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że nie odważyłby się podważać kompetencji in-
spektorów nadzoru pracujących na kamienicy Deskurów. Podkreślił, że  nie ma takiego 
projektanta, który by potrafił w jednoznaczny sposób bez dokumentacji pierwotnej 
zinwentaryzować tak starą kamienicę, by później wykonawca budowlany nie natrafił 
na jakiekolwiek niespodzianki i w tym przypadku są również niespodzianki. To w spo-
sób zasadniczy przesuwa czas wykonawstwa. Radny również odniósł się do sprawy 
wzrostu kosztów związanych z tą kamienicą.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że rzeczywistość jest taka, że Miasto Kazi-
mierzowskie będzie nadal rewitalizowane, czy politycznie się to podoba, czy nie. Ta 
władza jako jedyna podjęła się realizacji tej bardzo trudnej i ciężkiej inwestycji. Ka-
mienica Deskurów nie tylko może być radością, ale i niedługo dumą dla wszystkich 
mieszkańców miasta, bo wreszcie powoli będziemy dumni z serca miasta jakim jest 
Rynek tak zapomniany od wielu lat.  
 
Radna Magdalena Lasota odniosła wrażenie, że pan Wójcik cieszy się, że ta inwestycja 
jest tak trudna, że są opóźnienia. Czy nie chce, żeby ta kamienica była zrewitalizowa-
na? Nie należy zapominać, że ta kamienica podlega konserwatorowi zabytków, więc 
nie mogła być wyburzona. Nie widzi sensu mówienia, że prezydent jest nieudolny. 
Podkreśliła, że na tę chwilę jest to najtrudniejsza inwestycja w Radomiu. Uważa, że 
inwestycja ta będzie ukończona.  
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Radna Wioletta Kotkowska podkreśliła, że Miasto Kazimierzowskie jest pięknie rewita-
lizowane i pięknie zaczyna tętnić życiem. Uważa, ze warto było zacząć rewitalizację 
tej kamienicy i nie należy szukać dziury w całym i rzucać kamieniami.  
 
Radny Dawid Ruszczyk zastanawia się po co została zwołana ta sesja, skoro na każdej 
sesji zwyczajnej jest punkt z informacją o postępie prac. Proponuje, aby radni pisali 
interpelacje.  
 
Radny Karol Gutkowicz przypomniał, że za kadencji Andrzeja Kosztowniaka procedo-
wano nad uregulowaniem stanu prawnego co do kamienicy Deskurów. Procedury te 
były robione po to, żeby można było łatwo i miękko wejść w tą inwestycję, z którą jak 
widać sobie teraz nie radzą.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek prezydenta miasta ogłosiła 5 minut prze-
rwy do godz. 18.20. 
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak udzielił informacji w sprawach: 
- zapłaty podwykonawcom,  
- odpowiedzi na pozew złożony przez wykonawcę, 
- konstrukcji dachu kamienicy i rozbiórki ściany, 
- braku nadzoru nad inwestycją, 
- kosztu inwestycji, 
- przedstawiania aneksów Radzie, 
- najważniejszych inwestycji w mieście wykonywanych w poprzedniej kadencji, 
- kosztów inwestycji, 
- regulacji stanów prawnych nieruchomości.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski uważa, że prezentacja i szczegółowe odpo-
wiedzi na pytania dają pełny obraz tego, jak wygląda modernizacja kamienicy Desku-
rów i czego można się w przyszłości spodziewać. Po wielu latach różnych opowieści 
Miasto Kazimierzowskie jest rewitalizowane. W tej kwestii proszą radnych o pomoc, 
bo jest to niezwykle trudna budowa, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Zwrócił się do 
przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości pana Dariusza Wójcika, że 
w polityce pojawiają się mniej lub bardziej ostre wypowiedzi i jest zwolennikiem tego, 
że musi być jakaś granica zdrowiej agresji w wypowiedziach, natomiast chciałby wie-
dzieć jakie firmy są bliskie sercu prezydenta. Jakim firmom dopłacają jakimiś dziwnymi 
aneksami? Prezydent poinformował, że nie jest związany z żadnymi biznesami,                      
z żadnym przedsiębiorcą, któremu w jakikolwiek sposób gmina dopłaca jakimiś dziw-
nymi aneksami. Jeżeli radny ma jakąś wiedzę, że takie rzeczy mają miejsce, to prosi       
o to, aby radny jak najszybciej ujawnił takie historie, bo sam jest ciekawy i jeśli kto-
kolwiek takie rzeczy robi, to podlega karze i nie ma prawa pracować na rzecz radom-
skiego samorządu. Jeśli są przypadki, że jakieś firmy są komuś bliskie sercu, a nie pod-
legają prawu zamówień publicznych, to należy natychmiast o tym głośno mówić 
wprost i otwarcie. Prezydent w imieniu swoim i swoich współpracowników takich 
uwag sobie nie życzy.  
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Dyskusja dotycząca stanu realizacji inwestycji: Radomskie Centrum Sportu: 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, jaka jest przyczyna opóźnienia wykonania kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej w ul. Struga?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poprosiła      
o umożliwienie odbycia wizyty na hali widowiskowo – sportowej o ile to możliwe, aby 
było to w dniu jutrzejszym, a jeżeli nie, jest skłonna zgodzić się na inny termin. Popro-
siła również o przygotowanie ksera uzasadnienia na poniedziałkową sesję. Jeżeli tego 
nie otrzyma, będzie pisała interpelację bądź wniosek o udostępnienie interpelacji pu-
blicznej.  
 
Radny Dariusz Wójcik przypomniał sytuację jednej ze stacji  wynajętych do tego, by go 
zniszczyć.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła, aby radny mówił na temat.  
 
Radny Dariusz Wójcik poinformował jak wyglądała ta sprawa.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przywołała radnego do rzeczy i odebrała mu głos.  
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił znaczenie tej hali dla miasta i historię jej budowy. 
Zapytał, czy budowa tej hali jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Stwierdził 
również, że znika firma ROSA-BUD, która pozostawiła po sobie wiele osiągnięć. Uwa-
ża, że ta inwestycja była źle przygotowana.  
 
Radny Marcin Kaca zapytał, z jaką firmą zawarto umowę na nadzór inwestorski i jaki 
jest jej zakres? Czy umowa przewidywała składanie raportów z postępu prac zgodnie     
z harmonogramem? Na jaką kwotę opiewa ta umowa? Czy można zapoznać się z tymi 
raportami? Czy z tych raportów wynikało, że może dojść do tak dużych opóźnień? Co 
wtedy zrobił MOSiR, co zrobił prezydent i jakie widzieli rozwiązanie? Jakie konsekwen-
cje wyciągano wobec firmy sprawującej nadzór? Czy wykonawca weźmie odpowie-
dzialność za prace wykonane przez ROSĘ? Jaki jest koszt inwentaryzacji i jaka firma ją 
wykonuje? Ponadto radny przypomniał o obietnicach prezydenta o organizacji imprez 
w tej hali.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że 
sprawozdanie komisji, to ma być sprawozdanie, czyli opis przebiegu postępowania        
i później ewentualnie uwagi, a nie jakieś luźne uwagi. Radny uważa, że nie było to 
sprawozdanie, a wystąpienie radnego. Przybliżył przyczyny, które najczęściej mogą 
rzutować na przebieg realizacji inwestycji: błędy w przygotowaniu inwestycji, błędy 
projektowe, niespodzianki, które mogą wyniknąć w trakcie, a których nie da się ujaw-
nić na etapie projektowania oraz niewiarygodny wykonawca. Jeżeli chodzi o kamienicę 
Deskurów, to tam nie dało się przewidzieć pewnych rzeczy. Radny stwierdził, że wo-
lałby, żeby to się zawaliło, spaliło i zostało odbudowane od nowa.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy zaangażowanie finansowe łącznie w budowę 
stadionu i hali wynosi ok. 90 mln zł i czy można domniemywać, że na tę chwilę w ka-
sie MOSiR-u zostało około 30 mln zł? Czy w związku z wystąpieniem MOSiR-u do mini-
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sterstwa sportu i turystyki o wydłużenie terminu rozliczenia inwestycji będzie prowa-
dzona kontrola? Na jakim etapie jest uzyskanie zgody od ministerstwa na wydłużenie 
tej inwestycji? Czy od niezapłaconych kar są naliczane odsetki? Jaki był zakres wyko-
nywanych prac przez podwykonawców? Czy jest zagrożenie dla inwestycji, że te pra-
ce nie zostaną odebrane przez wykonawcę, który właściwie już zszedł z budowy? Czy 
brak odbioru tych prac może wpłynąć na spór sądowy, który zapewne będziemy to-
czyć z konsorcjum? Jaki jest okres udzielonej gwarancji? Kto na koniec będzie musiał 
dać gwarancje za oddany obiekt? Czy tej umowy nie można było wypowiedzieć wcze-
śniej? Czy każdorazowo konsorcjum przedstawiło potwierdzenie zapłaty podwyko-
nawcom?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała przewodniczącego, czy nadal podtrzymuje swo-
je stwierdzenie z wywiadu dla jednej z telewizji internetowych, że wykonawcy, który 
zszedł z budowy Radomskiego Centrum Sportu – firmie ROSA należało dołożyć 23 mln, 
o które wystąpił tak naprawdę bez żadnego trybu?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, dlaczego po zwołaniu tej sesji nie zaproszono 
przedstawiciela firmy ROSA-BUD? Może wtedy radni otrzymaliby więcej informacji. 
Zastanawia się, czy nie jest to celowe polityczne działanie tej firmy? Czy po podpisa-
niu umowy z firmą nadzorującą zostały wypłacone jakiekolwiek pieniądze? Czy firma 
wystawiła jakąkolwiek fakturę? Przypomniała, że po ogłoszeniu przetargu i otwarciu 
ofert firma ROSA-BUD sama oceniła wartość tej inwestycji i złożyła ofertę na kwotę 
109 mln zł, a była firma, która złożyła ofertę na kwotę 127 mln, co na dzień dzisiejszy 
wystarczyłoby na bezproblemowe dokończenie inwestycji.  
 
Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Wójcik podkreślił, że nigdy nie lobbował za 
tym, żeby wypłacić firmie ROSA. Mówił tylko, że firma ROSA wystąpiła z takimi rosz-
czeniami i że jest brak porozumienia. Poruszył sprawy: 
- ilości osób zatrudnionych na MOSiR-ze,  
- finansów MOSiR-u oraz kierowania pracowników na studia MBA, 
- układu drogowego wokół Radomskiego Centrum Sportu, 
- minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia w spółce MOSiR.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na wniosek prezydenta ogłosiła 10 mi-
nut przerwy do godz. 19.20.  
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania w spra-
wach: 
- opóźnień przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Struga, 
- wizyty na Radomskim Centrum Sportu, 
- firmy SUEZ – wynagrodzenia, zakresu prac, raportów z prac, 
- zaangażowania finansowego, 
- przedłużenia terminu rozliczenia inwestycji oraz kontroli z ministerstwa, 
- uregulowania naliczonych kar, 
- wypłat dla podwykonawców robót, 
- udzielenia gwarancji, 
- faktur wystawionych przez firmę SUEZ, 
- osób zatrudnionych przez MOSiR, 
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- zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- miejsca rozgrywek Radomiaka, 
- frekwencji na stadionie na meczach Radomiaka, 
- kontroli z ministerstwa sportu, 
- organizacji imprez na Radomskim Centrum Sportu, 
- nasyłania dziennikarzy.  
 
Dyskusja dotycząca stanu realizacji inwestycji realizowanych przez spółkę 
„Rewitalizacja”. 
Radny Kazimierz Woźniak uważa, że dobrze, że Stare Miasto jest rewitalizowane, tyl-
ko tempo cały czas jest niezadowalające. Zapytał, co dalej z rewitalizacją Starego Mia-
sta? Czy nie należy się zastanowić nad tym, aby stworzyć jakiś fundusz, który by po-
służył do tego, aby nabywać udziały w nieruchomościach bądź je wykupować? Nie 
należy liczyć, że właściciele tych kamienic je zrewitalizują. Uważa, że należy dołożyć 
pieniądze z kasy gminnej i kontynuować ten proces.  
 
Radny Dariusz Wójcik pochwalił prezesa spółki „Rewitalizacja”. 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że są to bardzo trudne inwestycje i wymagają cza-
su. Podkreślił, że nie spotkał tak fatalnie prowadzonej inwestycji, jak inwestycja pro-
wadzona przez MOSiR.  
 
Radny Łukasz Podlewski uważa, że jak najszybciej należy pomyśleć o kolejnych pra-
cach w tym rejonie, bo na tych kamienicach nie można poprzestać. Zapytał, czy            
w związku z podpisanymi aneksami na ul Rwańskiej 17 cena lokali może wzrosnąć? 
Ponadto radny powrócił do sprawy MOSiR i odczytał niektóre zapisy z aneksu podpi-
sanego przez prezesa MOSiR-u oraz konsorcjum.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek prezydenta ogłosiła 5 minut przerwy do 
godz. 20.00. 
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat ceny sprzedaży                   
1 m2 nieruchomości.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski odciął się od słów swojego zastępcy - prezy-
denta Konrada Frysztaka, który zasugerował, że radny klubu PiS – Marcin Kaca był ja-
kąkolwiek nadzieją prezydenta.  
 
Radny Dariusz Wójcik odniósł się do zapisów umowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji (str. 25 § 21), gdzie wykropkowany jest okres na jaki udzielane są gwarancje 
jakości. Zapytał, jak prawnie można puścić taki dokument do obiegu? Radny uważa, że 
nie można dać takiej umowy do podpisu. To w ocenie radnego jest co najmniej niedo-
patrzeniem albo nieodpowiedzialnością ze strony osób, które podpisywały tę umowę.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak ustosunkował się do sprawy nieuzupełnionej 
daty w umowie oraz okresu gwarancji.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
20.05. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Gogacz Tomasz   …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


