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

odbytej w dniu 25 marca 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: Robert Fiszer, Wioletta Kotkowska. 
   
 
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Postanowieniem z dnia 13 marca 
2019r. Komisarz Wyborczy w Radomiu I w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Katarzy-
ny Kalinowskiej w okręgu wyborczym nr 3 stwierdził wstąpienie na wakujące miejsce pana 
Marcina Roberta Kacy kandydata z  listy nr 15 – KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO, który                 
w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia 
mandatu.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poprosiła pana Marcina Roberta Kacę               
o potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Poinformowała, że po słowie „Ślubuję” rad-
ny może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.  
Przewodnicząca odczytała rotę ślubowania zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy o samo-
rządzie gminnym: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gmi-
ny i jej mieszkańców”. 
Przewodnicząca pogratulowała i stwierdziła, że radny, który złożył ślubowanie objął 
mandat radnego Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że jeżeli chodzi o obrady Rady Miejskiej 
ustalili, iż pan Marcin Kaca z Koalicji Obywatelskiej będzie się posługiwał również dru-
gim imieniem w celu odróżnienia od Marcina Kacy z Prawa i Sprawiedliwości i ma na-
dzieję, że pan Marcin Robert Kaca nie będzie miał nic przeciwko temu.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 9.20. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przystąpiła do ustalenia składów osobowych komisji. 
Pani Katarzyna Kalinowska przestała być radną. Pan Marcin Robert Kaca zgłosił chęć 
pracy w 3 komisjach oraz kilku radnych wyraziło wolę zmianę komisji, w których pra-
cują.  
Radny Marcin Robert Kaca zgłosił chęć pracy w Komisji Budżetowej. Gospodarki oraz 
Rewizyjnej. Pozostałe wnioski dotyczące woli zmiany pracy w komisjach: 
- pan Marcin Majewski rezygnuje z pracy w Komisji Bezpieczeństwa, a zgłasza wolę 
pracy w Komisji Budżetowej, 
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- pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – rezygnuje z pracy w Komisji ds. Majątku 
Spółek Miejskich, a wyraża chęć pracy w Komisji Kultury i Promocji, 
-  pan Marcin Kaca – rezygnuje z członkostwa w Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,                 
a wyraża chęć pracy w Komisji Gospodarki, 
- pan Tomasz Gogacz rezygnuje z pracy w Komisji Ochrony i Kształtowania Środowi-
ska, a deklaruje udział w Komisji Gospodarki.  
Wnioski zostały zgłoszone przez radnychna piśmie i dołączone 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). 
 
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych komisji: 
 
Skład osobowy Komisji Gospodarki: radni – Robert Fiszer – przewodniczący, Piotr Ko-
twicki, Marta Michalska – Wilk, Dawid Ruszczyk, Kazimierz Woźniak, Dariusz Wójcik, 
Marcin Kaca, Marcin Robert Kaca, Tomasz Gogacz. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 2) podjęła 

Uchwałę nr XII/114/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej              
w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej: radni – Łukasz Podlewski – przewodniczący, Ma-
teusz Kuźmiuk, Magdalena Lasota, Marcin Majewski, Marta Michalska – Wilk, Kazimierz 
Staszewski, Marcin Robert Kaca. 
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się  
– głosowanie nr 3) podjęła 

Uchwałę nr XII/115/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                  
w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji ds. Majątku Spółek Miejskich: radni – Marcin Majewski – 
przewodniczący, Karcin Kaca, Marta Michalska – Wilk, Łukasz Podlewski, Mirosław Rej-
czak, Małgorzata Zając. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 4) podjęła 

Uchwałę nr XII/116/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Majątku Spółek Miej-
skich Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Kultury i Promocji: radni – Ewa Czerwińska – przewodnicząca, 
Adam Bocheński, Piotr Kotwicki, Magdalena Lasota, Łukasz Podlewski, Jarosław Ra-
benda, Dawid Ruszczyk, Robert Utkowski, Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz. 
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 5) podjęła 
Uchwałę nr XII/117/2019 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miej-
skiej w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa: radni – Karol Gutkowicz – przewodniczący, 
Adam Bocheński, Robert Chrobotowicz, Robert Fiszer, Zbigniew Neska, Wiesław Wę-
dzonka. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr XII/118/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 
w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska: radni – Piotr Kotwicki 
– przewodniczący, Kinga Bogusz, Zbigniew Neska, Kazimierz Woźniak.  
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 7) podjęła 

Uchwałę nr XII/119/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Śro-
dowiska Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: radni – Kazimierz Staszewski – 
przewodniczący, Zbigniew Neska, Jarosław Rabenda, Dariusz Wójcik. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr XII/120/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Rozwoju Miasta: radni – Tomasz Gogacz – przewodniczący, 
Robert Chrobotowicz, Robert Fiszer, Mateusz Kuźmiuk, Mirosław Rejczak. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr XII/121/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej 
w Radomiu.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w Komisji Budżetowej chęć pracy 
zgłosiła większa liczba radnych, niż przewidziana liczba miejsc. Jest 10 osób, a w ko-
misji może pracować tylko 9.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 3 minuty przerwy.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że radny Marcin Robert Kaca zadekla-
rował wolę pracy w Komisji do spraw Majątku Spółek Miejskich.  
Wniosek został złożony na piśmie i dołączony do materiałów z sesji.  
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Skład osobowy Komisji Budżetowej: radni – Mateusz Kuźmiuk – przewodniczący, Kin-
ga Bogusz, Robert Chrobotowicz, Ewa Czerwińska, Karol Gutkowicz, Dawid Ruszczyk, 
Robert Utkowski, Małgorzata Zając, Marcin Majewski. 
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się  
– głosowanie nr 10) podjęła 

Uchwałę nr XII/122/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej               
w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki: radni – Dariusz Wójcik – prze-
wodniczący, Ewa Czerwińska, Tomasz Gogacz, Wioletta Kotkowska, Teresa Skoczek, 
Kazimierz Staszewski, Robert Utkowski, Wiesław Wędzonka. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr XII/123/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
Skład osobowy Komisji do spraw Majątku Spółek Miejskich: radni – Marcin Majew-
ski – przewodniczący, Marcin Kaca, Marta Michalska – Wilk, Łukasz Podlewski, Mirosław 
Rejczak, Małgorzata Zając, Marcin Robert Kaca. 
  
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr XII/124/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Majątku Spółek Miej-
skich Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
 
Zmiany porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  punktu: 
Dyskusja nt. filmu „Klecha” w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zaległych 
zobowiązań wobec statystów i innych osób lub podmiotów. 
Za wprowadzeniem punktu do porządku obrad głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie nr 13. Punkt został wprowadzony jako 
punkt 9.7.  
 
- wniosek Przewodniczącego klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie 
do porządku obrad punktu „Sytuacja w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 
Zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności leczniczej. Informacja dy-
rekcji szpitala”. 
 
Radny Dariusz Wójcik uzasadnił wniosek i przedstawił sytuację w radomskim szpitalu. 
Stwierdził, że jako osoby odpowiadające za opiekę zdrowotną muszą zmusić marszał-
ka województwa mazowieckiego do tego, żeby wziął wspólnie odpowiedzialność za 
służbę zdrowia.    
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Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik stwierdził, że wniosek przewodniczącego Wójci-
ka jest zasadny. Chciałby, aby zaprosić przedstawicieli szpitala na Józefowie, zarząd 
województwa i wojewodę. Wtedy ta dyskusja byłaby kompletna. Zaproponował, aby 
dzisiaj tego nie dyskutować, a zwołać sesję nadzwyczajną i zaprosić wszystkie strony, 
które w tej kwestii powinny się wypowiedzieć.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że wniosek został wycofany przez 
wnioskodawcę. Padła deklaracja zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie Radomskie-
go Szpitala Specjalistycznego.  
 
- wniosek z Polskich Kasyn Sp. z o.o. o usunięcie z porządku obrad wniosku o podjęcie 
uchwały dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu Aviator w Radomiu.  
Przewodnicząca odczytała treść wniosku. Poinformowała, że wnioskodawcą projektu 
uchwały był przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – radny Karol Gutkowicz. Zapy-
tała, czy wyraża zgodę na zdjęcie tego projektu uchwały?  
 
Przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa wyraził 
zgodę w związku z tym projekt uchwały (druk nr 67) zostaje zdjęty z dzisiejsze-
go porządku obrad.  
 
 
Porządek sesji: 
1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji. 
2. Przyjęcie protokołów z VIII., IX. i X. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. 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: 77, 78, 
    2) zatwierdzenia projektu „Dźwignia kariery” współfinansowanego z Europejskiego  
         Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju  
         regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonale- 
         nie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
         Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finanso- 
         wych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu  
         – druk nr 74, 
    3) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego  
         Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
         z siedzibą w Radomiu – druk nr 75, 
    4) wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta  
         Radomia – druk 76, 
    5) uchwalenia aktualizacji "Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta  
         Radomia na lata 2010 - 2017 z perspektywą do 2024 roku" – druk nr 73, 
    6) podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabili- 
         tacji zawodowej i społecznej w 2019r. – druk nr 70, 
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    7) likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 2 z siedzibą w Radomiu  
         przy ul. Wośnickiej 28A – druk nr 71, 
    8) nadania imienia przedszkolu i szkołom, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Spe- 
         cjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2 – druk nr 72. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
9. Sprawy różne i wolne wnioski: 
   1) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  
        lata 2017 – 2019 za 2018 rok, 
   2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
        Problemów Alkoholowych za 2018 rok, 
   3) sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz  
        z potrzebami związanymi z ich realizacją, 
   4) informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji inwestycji: 
        - „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…”  
        - budowy „Trasy N-S…”, 
   5) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. reorganizacji w strukturze organiza- 
        cyjnej Cmentarza Komunalnego w Radomiu, 
   6) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. rozliczenia inwestycji w rejonie ulic:  
        Malczewskiego, Kelles – Krauza, Struga i Chrobrego,  
   7) dyskusja nt. filmu „Klecha” w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zaległych zobo- 
        wiązań  wobec statystów i innych osób lub podmiotów. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że na sali jest producent 
filmu „Klecha” w związku z tym zmienia porządek obrad i w tej chwili zajmą się dysku-
sją na temat filmu „Klecha”.  
 
Ad. 9.7) dyskusja nt. filmu „Klecha” w celu wyjaśnienia wątpliwości co do za-
ległych zobowiązań  wobec statystów i innych osób lub podmiotów. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przedstawił działania miasta dotyczące reali-
zacji filmu. Zapytał, na jakim etapie jest ten film, jak wygląda jego finansowanie, kto 
zaangażował się finansowo w produkcję tego filmu oraz jak w filmie promowane jest 
miasto?  
 
Producent filmu „Klecha” Andrzej Stachecki poinformował o obecnej sytuacji i wątpli-
wościach. Stwierdził, że pewna grupa statystów z Radomia oraz kilkunastu kontra-
hentów świadczących usługi dla produkcji filmu nie otrzymała jeszcze wynagrodzeń. 
Za co wszystkich przeprosił. Omówił jak wygląda finansowanie filmu oraz jego funkcje 
i wartości artystyczne. Oświadczył, że budżet filmu zabezpiecza wypłatę wszystkich 
zobowiązań. Przedstawił na jakim etapie jest produkcja filmu.  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, ile minut dotyczy wydarzeń radomskich? Kiedy film 
będzie w dystrybucji? Czy TVP miała jakieś oczekiwania i sugerowała jakieś poprawki  
i przemontowania?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, jak duże są opóźnienia i skąd się wzięły? Jaki 
jest w końcu budżet tego filmu? Kto jeszcze i w jakiej wysokości finansuje tą produk-



7 

 

cję? Co to znaczy „tok pracy” w Telewizji Polskiej? Ile pieniędzy brakuje? Kiedy prze-
widywana jest premiera? W trakcie wypowiedzi producent mówił o aneksie – co to za 
aneks?  
 
Radny Jarosław Rabenda zapytał, dlaczego producent nie do końca mówi prawdę? 
Sprawa nie dotyczy tylko statystów, gdyż niektórzy profesjonalni aktorzy również nie 
zostali opłaceni. Niektórych producent niedawno poinformował, że zapłaci im jak 
otrzyma ostatnią ratę z PISF-u. Z tego co wiadomo ratę producent otrzymał, a pienię-
dzy jednak nie wypłacił, przynajmniej aktorom radomskiego teatru i tym, którzy w ra-
domskim teatrze byli do niedawna.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że radni do dnia dzisiejszego nigdy nie widzieli 
scenariusza tego filmu i zupełnie nie wiedzą jak ten film będzie wyglądał. Finansując 
ten film tak dużą kwotą radna uważa to za spory nietakt w stosunku do radnych. Za-
pytała, w jaki sposób ten film będzie promowany, w jakich mediach, jakie są koszty tej 
promocji i czy powstał jakiś biznesplan odnośnie promocji tego filmu? Ile scen w całym 
filmie zostało nakręconych w Radomiu?  
 
Producent Andrzej Stachecki udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- toku pracy związanej z filmem, 
- uwag TVP do filmu, 
- czasu trwania filmu, 
- aktualnego budżetu filmu, 
- czasu filmu dotyczącego radomskich wydarzeń, 
- problemów z płynnością finansową, 
- honorariów dla statystów, 
- formalnych procedur pozyskania środków, 
- promocji filmu, 
- terminu dystrybucji filmu.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz odczytała odpowiedź reżysera Jacka Gwizdały na za-
proszenie. 
 
Prezydent Radosław Witkowski stwierdził, że szkoda, że pan reżyser Jacek Gwizdała 
nie zdecydował się dzisiaj na spotkanie. Przy każdej okazji był na sesji Rady Miejskiej             
i odpowiadał na pytania radnych. Jak wnioskował o pieniądze, to był na każdej sesji do 
dyspozycji, a dzisiaj jak trzeba odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, to pana reżysera 
nie ma. Prezydent poprosił, aby producent przekazał reżyserowi tę uwagę wraz z po-
zdrowieniami. Zapytał, ile brakuje pieniędzy w budżecie? Kto ze współproducentów 
nie wpłacił pieniędzy i jaka to skala? Ponadto poprosił o udzielenie głosu dyrektorowi 
Wydziału Kultury -  Sebastianowi Równemu, który uczestniczy w kolaudacji.  
 
Dyrektor Sebastian Równy przedstawił: 
- jak wyglądała kolaudacja filmu,  
- kto uczestniczył w kolaudacji, 
- uwagi do przedstawionego materiału, 
- sposób przedstawienia wydarzeń oraz postać księdza Romana Kotlarza.  
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Ad. 2. Przyjęcie protokołów z VIII., IX. i X. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że protokoły były wyłożone do wglądu 
w Biurze Rady Miejskiej 
 
Za przyjęciem protokołu z VIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się w dniu 20 lutego 2019r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosowania – głosowanie nr 14. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokołu z IX. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lu-
tego 2019r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – 
głosowanie nr 15. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokołu z X. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
w dniu 13 marca 2019r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od 
głosowania – głosowanie nr 16. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było żadnego parlamentarzysty. 
 
 
Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do 
dnia 22 marca interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Kaca – 35 szt., 
- Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – 5 szt., 
- Marcin Majewski – 7 szt., 
- Dariusz Wójcik 2 szt., 
- Adam Bocheński oraz Karol Gutkowicz– 1 szt., 
- Karol Gutkowicz – 1 szt., 
- Łukasz Podlewski –1szt.,  
- Robert Utkowski – 1 szt., 
- Mirosław Rejczak – 1 szt., 
- Robert Chrobotowicz – 1 szt., 
- Jarosław Rabenda – 1 szt. 
oraz zapytania radni: 
- Kazimierz Woźniak – 1 szt., 
- Adam Bocheński – 2 szt.  
 
Ponadto Radny Łukasz Podlewski 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 nią w sprawach: 
- powstania strefy przemysłowej na Wólce Klwateckiej, 
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- inwestycji mającej powstać przy ul. Wierzbickiej, 
- realizacji Budżetu Obywatelskiego. 
 
Radny Łukasz Podlewski poinformował, że odpowiedzi na dwie interpelacje otrzymał 
w sposób wyczerpujący. Jednak zapytał, czy i kiedy prace wokół Wólki Klwateckiej się 
rozpoczną? Czy środki zaplanowane na ten rok zostaną wykorzystane? Kiedy roz-
poczną się pracę.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak poinformował, że w tej chwili czekają na decy-
zje – pozwolenie na budowę tej drogi. Tuż po otrzymaniu decyzji wraz z rygorem będą 
chcieli ogłosić przetarg. Wszystko wskazuje na to, że te środki w tym roku zostaną 
wydane.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał 
Sekretarz miasta Michał Michalski w związku ze zmianą publikatora ustaw o samorzą-
dzie gminnym i samorządzie powiatowym poprosił, aby wszystkie dzisiejsze uchwały, 
tj. na drukach 77, 78, 71, 72, 73, 74 były głosowane z autopoprawkami odnośnie 
publikatorów. Nastąpiło to pomiędzy prezydium Rady Miejskiej a sesją.  
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 77 z autopoprawką, 78.  
 
- druk nr 77 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która nie wydała opinii       
(4 za, 4 przeciw) oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała 
opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poruszyła 
sprawę realizacji projektu „Mamo, Tato wracaj do pracy!” – zapytała, jaka jest wartość 
tego projektu? Jaki jest okres realizacji? Co się stało, że w roku 2018 nie została wyko-
rzystana dotacja? Poruszyła również sprawę nowego projektu „Nowe media narzę-
dziem edukacji kulturalnej” – czemu ma to służyć?  
 
Radna Małgorzata Zając poruszyła sprawę zatrudnienia firmy sprzątającej dla potrzeb 
straży miejskiej – ile tam jest zatrudnionych pań sprzątających? Czy tylko część z nich 
przejdzie do firmy? Jak wygląda ta sytuacja?  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę zakupu samochodu dla ZUK – jaki to ma być 
samochód? Czy on jest naprawdę konieczny? Czy układając plan wydatków nie można 
było tego przewidzieć? Zwiększenie środków na opłaty za odprowadzanie ścieków 
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej – co z opłatami  za wprowadzone 
wód opadowych z dachów z obiektów gminnych? Czy kwoty z tego tytułu były w bu-
dżecie miasta przewidziane? Czy takie pieniądze nie powinny się pojawić w wydat-
kach z budżetu miasta? Przesunięcie środków z ul. 25 Czerwca i Zbrowskiego – czy to 
są już na tym etapie oszczędności, czy ograniczamy środki, bo przesuwa się realizacja 
zadań na przyszły rok?  
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile w tym roku zostanie wydane na oświatę? Jaka 
jest subwencja i ile musi dopłacić gmina? Przypomniał, ile gmina dofinansowała szpital 
w ostatnich latach. Ponadto poruszył sprawę finansowania szpitala na Józefowie.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, kiedy środki z pożyczki trafią na konto szpitala? 
Środki na doręczenie decyzji podatkowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśne-
go – z czego wynika, że nagle tak dużą kwotę musimy przesuwać? Czy takie wydatki 
nie mogą być zaplanowane wcześniej? Wynagrodzenia roczne w szkołach i placów-
kach oświatowych – czy kwoty te wynikają z podwyżki udzielonej w jednostkach 
oświatowych? W których jednostkach takie podwyżki zostały zastosowane? Zwięk-
szenie planu wydatków na zakup aparatów telefonii komórkowej w wys. 60 tys. zł – 
czy to są jakieś specjalne telefony i dla których jednostek? Z czego wynika ta kwota            
i na jakie telefony zostanie przeznaczona?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał o strukturę pokrycia planowanego deficytu w obec-
nej uchwale w porównaniu do poprzedniej.  
 
Radny Karol Gutkowicz poruszył sprawę zatrudniania sprzątaczek w straży miejskiej – 
czy już wybrano wykonawcę wykonywania usługi sprzątania? Jaka to będzie firma? 
Radny uważa, że należałoby doprowadzić do stanu, że osoba zostanie przywrócona do 
pracy. Radny będzie optował za tym, aby usługi sprzątające nie wychodziły na ze-
wnątrz do prywatnych firm, tylko żeby mieszkańcy Radomia mieli możliwość zatrud-
nienia w straży miejskiej.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- środków dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu, 
- zmniejszenia środków na dokumentacje projektowe.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik odniósł się do pytań dotyczących: 
- realizacji projektu „Mamo, Tato, wracaj do pracy!”, 
- pożyczki dla szpitala.  
 
Zastępca prezydenta Karol Semik poprosił o udzielenie głosu dyrektorowi Wydziału 
Kultury w sprawie projektu realizowanego przez Amfiteatr. 
 
Dyrektor Wydziału Kultury Sebastian Równy udzielił informacji na temat projektu Cen-
trum Edukacji Kulturalnej w MOK. 
 
Komendant Straży Miejskiej Edmund Nowocień udzielił informacji na temat zatrudnie-
nia firmy sprzątającej.  
 
Sekretarz miasta Michał Michalski odniósł się do pytań w sprawach: 
- zwiększenia środków na dostarczanie decyzji podatkowych, 
- przetargu na zakup nowych telefonów komórkowych. 
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- zwiększenia środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych, 
- wysokości subwencji oświatowej oraz środków na oświatę dopłacanych przez gminę, 
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- struktury pokrycia deficytu,  
- zwiększenia środków na roczne wynagrodzenia w oświacie.  
 
Radny Karol Gutkowicz stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, aby stać                
w obronie pracowników i nie będzie dążyło do tego, żeby pracownicy byli zwalniani,              
a pewne usługi wychodziły na zewnątrz. W związku z tym zgłosił wniosek dotyczący 
wprowadzenia zmian w projekcie uchwały na druku nr 77w sprawie dokonania zmian 
w Uchwale Budżetowej na 2019r. Zmiana dotyczy  Działu 754 w § 5 ww. uchwały 
polegającą na tym, że nie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami 
klasyfikacji budżetowej w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa w kwocie 36.000 zł.  
Wniosek w formie pisemnej został dołączony do materiałów z sesji.  
 
Radny Dariusz Wójcik zgłosił wniosek: radni Rady Miejskiej w Radomiu nie wyrażają 
zgody na wprowadzenie firmy zewnętrznej sprzątającej w radomskiej straży miejskiej.  
Uzasadnił ten wniosek.  
Wniosek na piśmie został dołączony do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz odczytała wniosek radnego Dariusza Wójcika i stwier-
dziła, że ma on formę stanowiska. Wniosek złożony przez radnego Karola Gutkowicza 
dotyczy bezpośrednio projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek klubu radnych Koalicji Obywatelskiej ogło-
siła 10 minut przerwy do godz. 12.05. 
 
Radny Karol Gutkowicz po konsultacji z panią mecenas wycofał poprzedni wniosek,            
a zaproponował wprowadzenie wniosku o treści: „w uchwale budżetowej na druku 
nr 77 w paragrafie 5 skreśla się Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa w kwocie 36.000”.  
Treść wniosku w formie pisemnej została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Za przyjęciem wniosku radnego Karola Gutkowicza głosowało 13 radnych, 0 było 
przeciw, 11 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 17. Wniosek został przy-
jęty.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 1 przeciw, 13 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 18) podjęła z autopoprawką (w podstawie prawnej) oraz przyjętym 
wnioskiem  

Uchwałę nr XII/125/2019 
w  sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. 
 
- druk nr 78.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która nie wydała opinii             
(4 za, 4 przeciw) oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała 
opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 



12 

 

Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka w związku ze zmianą przyjętą do poprzedniej 
uchwały zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały dostosowującą prognozę do zmia-
ny w poprzedniej uchwale.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 1 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 19) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr XII/126/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 74 z autopoprawką.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że jest to bardzo ważna sprawa dla Radomia i Pol-
ski. Uważa, że powinno się pójść w stronę nowych metod kształcenia w szkołach 
średnich.  
 
Radny Robert Utkowski również się zgadza, że jest to bardzo ważna sprawa.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 20) podjęła ze zgłoszoną 
autopoprawką (w podstawie prawnej)  

Uchwałę nr XII/127/2019 
w sprawie zatwierdzenia projektu „Dźwignia kariery” współfinansowanego            
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz określenia wysoko-
ści środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na rea-
lizację tego projektu. 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 75.  
Prezydent Radosław Witkowski wycofał projekt uchwały z porządku obrad.  
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 76 z autopoprawką.  
Autopoprawka została przedłożona radnym w formie pisemnej.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie uchwałą Nr 5.77.2019 z dnia 19 lutego 2019r. stwierdziło 
nieważności Uchwały Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 
2019r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Radomia.  
Treść uchwały RIO została dołączona do materiałów z sesji.  
 



13 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawił dyrektor Kance-
larii Prezydenta – Mateusz Tyczyński.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że zmiany te są podyktowane sprawami unijnymi. 
Uważa, że nadal trzeba realizować budżet obywatelski i go rozpowszechniać.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poruszyła 
sprawę warsztatów ewaluacyjnych i zapytała, ilu mieszkańców brało udział w tych 
warsztatach? Jakie były uwagi mieszkańców dotyczące budżetu obywatelskiego? Kie-
dy będzie można składać wnioski?  
 
Radny Karol Gutkowicz zapytał, które projekty z budżetu obywatelskiego nie zostały 
zrealizowane w 2018r.? 
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy zapis §11 dotyczy również projektów powyżej 
400 tys. zł? Co w przypadku, jeżeli żaden z projektów nie uzyska po 9%? Czy wyrobi-
my się z tymi zmianami, aby można było przyjmować wnioski?  
 
Dyrektor Mateusz Tyczyński udzielił informacji na pytania dotyczące: 
- podstawy proponowanych zmian, 
- warsztatów ewaluacyjnych, 
- naboru wniosków oraz wprowadzania zmian, 
- spełnienia kryterium uzyskania 9% dla projektu. 
 
Kierownik referatu Emil Jaskulski udzielił informacji na temat projektów, które nie zo-
stały zrealizowane w 2018r.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 21) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr XII/128/2019 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Radomia.  
 
Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 73 z autopoprawką.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa – Grażyna Krugły.  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że program jest sprawą lokalną i nie dotyczy wszyst-
kich aspektów działań. Zdaniem radnego miasto ma zły program w zakresie ciepłow-
nictwa i powinno się do niego jak najszybciej wrócić. Uważa, że ten program trzeba 
przyjąć. Ponadto poruszył sprawę budowy lotniska oraz alei Wojska Polskiego.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy są przeznaczone środki na wymianę pieców? 
Kiedy po przyjęciu tej aktualizacji będzie można ruszyć z programem wymiany pieców 
ze środków własnych?  
 
Radny Piotr Kotwicki zapytał, czy zostały wprowadzone do programu jakieś inne po-
prawki? Kto odpowiada za odbiór dokumentu w tym stanie? Ponadto zapytał o: 



14 

 

- źródła wykorzystanych w opracowaniu danych, 
- używanie mułów węglowych, 
- brak uwzględnienia likwidacji kotłów węglowych i zastąpienia ich innymi kotłami,  
- obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności, 
- dane dotyczące emisji pyłów, 
- plany dołączenia budynków do sieci ciepła systemowego, 
- wymianę kotłów w ramach programu „czyste powietrze”, 
-  wartości dotyczące pyłów, 
- likwidację palenisk w budownictwie wielorodzinnym.  
 
Dyrektor Grażyna Krugły udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- założeń programu i jego przeznaczenia, 
- działań objętych programem, 
- firmy przygotowującej program, 
- źródeł służących do opracowania programu.  
- przyłączenia budynków do sieci miejskiej. 
 
Radny Piotr Kotwicki w imieniu klubu PiS – stwierdził, że pani dyrektor w zasadzie nie 
odpowiedziała na żadne z jego pytań. Uważa, że jakość tego dokumentu jest bardzo 
niska.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 13.25. 
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik zdjął z porządku obrad projekt uchwały 
na druku nr 73 z autopoprawką w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu 
obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia na lata 2010 – 2017 z per-
spektywą do 2024 roku”.  
 
Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 70.  
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 (21 za – głosowanie nr 22) podjęła 

Uchwałę nr XII/129/2019 
w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej w 2019 roku. 
 
Ad. 6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 71 z autopoprawką.  
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 (21 za – głosowanie nr 23) podjęła z autopo-
prawką (w podstawie prawnej) 
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Uchwałę nr XII/130/2019 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 2 z siedzibą 
w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28A.  
 
Ad. 6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 72 z autopoprawką.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Karol 
Semik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 24) podjęła z autopo-
prawką (w podstawie prawnej) 

Uchwałę nr XII/131/2019 
w sprawie nadania imienia przedszkolu i szkołom, wchodzącym w skład Zespo-
łu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że na sali pojawili się pracownicy 
Cmentarza Komunalnego w Radomiu, którzy przyszli, aby wysłuchać informacji prezy-
denta na temat reorganizacji w strukturze organizacyjnej dlatego w tej chwili rozpa-
trywany będzie punkt 9.5.  
 
 
Ad. 9.5) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. reorganizacji w strukturze 
organizacyjnej Cmentarza Komunalnego w Radomiu, 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak stwierdził, że z wielkim zaskoczeniem przyjął 
taki zapis punktu w dzisiejszym porządku obrad i poinformował, że zmiany w regula-
minie organizacyjnym zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny nie było od 2016r. 
Jeżeli chodzi o pracowników cmentarza są umówieni we środę na godz. 9 i będzie 
rozmawiał z pracownikami na tematy, którymi są zainteresowani.  
 
Przedstawicielka pracowników poinformowała, że na radomskim cmentarzu już po raz 
trzeci odbywa się przetarg na zadanie: dozór i ochrona mienia na cmentarzu. W ra-
mach tego zadania 8 pracowników portierni zostało przeniesionych do firmy ze-
wnętrznej, która wygra przetarg. Obecna dyrekcja tłumaczy takie posunięcia oszczęd-
nościami. Ich zdaniem ten przetarg nie tylko nie przynosi oszczędności, ale generuje 
większe koszty, a dodatkowo wieloletni pracownicy są na tym stratni. Przedstawiła 
liczby dotyczące poprzednich przetargów. Zapytała, gdzie są tu oszczędności? Taniej 
jest zapłacić 330 czy 390 tysięcy, niż 220? Dlaczego skoro dwa przetargi zakończyły 
się niepowodzeniem, został rozpisany trzeci? Dlaczego nikt nie pochylił się nad losem 
długoletnich pracowników, którzy w fazie przejęcia pozostają bez niczego?  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, czy podane koszty 245 tys. to tylko koszty po  
stronie pracowników? Co z kosztami po stronie pracodawców?  
 
Radny Dariusz Wójcik jest zdziwiony zdziwieniem pana prezydenta, że nie wie o pró-
bie zmiany schematu organizacyjnego, bo jak się to ma z ogłoszonym po raz trzeci 
przetargiem? Na stronie cmentarza już jest ogłoszony trzeci raz przetarg na ochronę. 
Pracownicy zostali poinformowani, że ośmiu z nich na dziesięciu straci pracę i być mo-
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że rozpoczną pracę w firmie ochroniarskiej. Tylko jak można zmusić firmę ochroniar-
ską, żeby zatrudniła ludzi? Radny uważa, że sytuacja jest niedopuszczalna. To są 
mieszkańcy Radomia. O budżecie Cmentarza Komunalnego decydują radni Rady Miej-
skiej w Radomiu i jeżeli chce się prowadzić jakiekolwiek zmiany organizacyjne, to 
trzeba to robić wtedy, gdy jest uchwalany budżet. Zadeklarował, że bardziej dokładnie 
przyjrzą się zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym, gdy będzie uchwalany budżet i na 
pewno nie zapomną o działaniach czynionych w stosunku do mieszkańców i długolet-
nich pracowników. Radny odczytał pismo pracowników cmentarza, które do niego 
wpłynęło. Uważa, że należy się zastanowić, zanim kogokolwiek zacznie się pozbawiać 
środków do życia, ile to kosztuje i czy jest to warte i jaki to ma cel. Chyba tylko tyle, 
żeby wprowadzić swoją firmę ochroniarską, która nie będzie widziała niektórych rze-
czy, które mogą się zadziać na Cmentarzu Komunalnym. Radny przeciwko takiemu 
działaniu protestuje. Protestuje przeciwko niszczeniu, upokarzaniu i traktowaniu ludzi 
jak rzeczy, a nie jak ludzi.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformo-
wała, że w tej sprawie napisała interpelację. Stwierdziła, że w tym, co przedstawiają 
pracownicy, a tym, co przedstawiono w odpowiedzi na interpelację różnica jest bardzo 
duża. Zapytała, ilu z pracowników odeszło na emeryturę i dlaczego ujęto takie dane, 
gdy w interpelacji radna pytała o kwotę wynagrodzeń? Poprosiła o podanie kwoty na 
utrzymanie dziesięciu pracowników, jeżeli chodzi o wynagrodzenia.  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, jaki jest zakres obowiązków pracowników? Czy z te-
go tytułu wynikają dla nich dodatkowe niebezpieczeństwa?  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- braku zmian w strukturze organizacyjnej Cmentarza Komunalnego, 
- wynagrodzeń dla pracowników oraz odpraw emerytalnych, 
- powodów ogłoszenia przetargu, 
- bezpieczeństwa pracy pracowników cmentarza, 
- zatrudnienia dotychczasowych pracowników przez firmę ochroniarską.  
 
Radny Dariusz Wójcik w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości odczytał treść 
stanowiska w sprawie likwidacji etatów dozorców na Cmentarzu Komunalnym w Ra-
domiu.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak podkreślił, że zatrudniającym dla dyrektora jest 
prezydent. Również za pracę zakładu budżetowego odpowiada prezydent. Poinfor-
mował, że na najbliższej sesji przyjdzie z prezentacją i pokaże jakie oszczędności zo-
stały wprowadzone na cmentarzu z tytułu, że zostały zamontowane dwie kamery, 
które nie pozwalają na to, żeby pracownicy od tak wprowadzali firmy, które budują 
groby. Radny zobaczy, jakie środki zostają w zakładzie komunalnym, również w kon-
tekście wywozu odpadów.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że ponieważ w porządku obrad nie zostało 
uwzględnione głosowanie stanowiska, zaproponowała, aby przygotować stanowisko 
na kolejną sesję zwyczajną.  
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Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś ma wątpliwości, czy w tym miejscu można stano-
wisko przyjąć dlatego, że nie było go w porządku obrad. Natomiast takie stanowisko 
można przyjąć w punkcie: Sprawy różne.  
 
Ad. 9.4) informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji inwestycji: „Prze-
budowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…”, budowy „Trasy N-S…”, 
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak przedstawił: 
- obecny stan prowadzonych prac,  
- problemy przy budowie, 
- brak podpisu wojewody pod aneksem, 
- problemy z finansowaniem inwestycji  powodowane brakiem podpisu wojewody pod 
fakturami i rozliczeniem transz.  
Przedstawiona prezentacja została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz omówił: 
- realizację umowy dofinansowania realizacji budowy drogi krajowej nr 9 i 12, 
- kłamstwa pojawiające się w tej sprawie – blokowanie podpisania przez wojewodę 
aneksu, nie przekazanie przez wojewodę środków do miasta, 
- formalności niedopełnione przez miasto,  
- brak środków na zapłacenie przez miasto wykonawcom robót.  
Podkreślił, że są gotowi do podpisania aneksu nawet jutro. Wspomniany aneks nie jest 
w ogóle potrzebny do tego, żeby zrealizować faktury tegoroczne. Potrzebne jest roz-
liczenie zeszłego roku, czego pan prezydent zrobić nie potrafi. W każdej chwili uru-
chomią kolejne transze dofinansowania, w momencie kiedy dokumentacja będzie 
przygotowana w sposób właściwy i niebudzący wątpliwości. Zwrócił się z apelem do 
radnych, aby pilnowali inwestycji. Również jest radomianinem i obserwuje co się dzie-
je. Jeden wielki bałagan inwestycyjny, niepokończone inwestycje, dachy ze ścianami 
się nie schodzą. To ważna inwestycja dla miasta Radomia nie tylko w zakresie komu-
nikacyji, ale także w zakresie rozbudowy naszego lotniska cywilnego. Nie dajmy pre-
zydentowi zepsuć tej inwestycji.  
 
Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzy-
na Harmata poinformowała, że mają problem z rozliczeniem pierwszej transzy dotacji 
ze względu na fakt, że rozjeżdżają się przedmiary robót, które były załącznikiem do 
wniosku o zapewnienie finansowania. Ten wniosek wiąże miasto, ale wiąże również 
wojewodę przed ministrem finansów. Mogą wydatkować środki tylko i wyłącznie na 
cel, na jaki minister finansów udzielił promesy. Szczegółowo wyjaśniała na czym pole-
ga problem.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że jeżeli nadal ta inwestycja i jej finanso-
wanie będzie budziła tak duże kontrowersje, to będzie prosiła pana wojewodę o bie-
żące informacje dotyczące realizacji inwestycji.  
 
Dyrektor Katarzyna Harmata stwierdziła, że to jest kwestia tego, żeby wykazać, że 
ten zakres rzeczowy nie uległ zmianom i miasto nie przedkłada do opłacenia kosztów, 
których nie mogą sfinansować zgodnie z wnioskiem o zapewnienie finansowania.  
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Zastępca prezydenta Konrad Frysztak podkreślił, że broni interesów miasta. Miało nie 
być polityki, a w wystąpieniu wojewody była sama polityka. Odniósł się do zarzutów 
przedstawionych przez wicewojewodę dotyczących poświadczenia nieprawdy i pod-
pisania aneksu. Podkreślił, że bez wojewody ta droga nie powstanie. Odniósł się rów-
nież do wypowiedzi pani dyrektor Harmaty. Wyjaśnił na czym polega różnica w wyko-
nanych pomiarach.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski podkreślił, że ma świadomość problemu i tego 
jak bardzo zbliżające się wybory będą utrudniały takie rzeczy. Stwierdził, że tam, gdzie 
się pojawia wicewojewoda, tam od razu pojawiają się zupełnie niepotrzebne problemy 
również natury medialnej. Dziś to jest czas, aby porozmawiać o tym, jak tę umowę 
zrealizować, żeby nie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdy wicewojewoda sam ze 
sobą podpisywał tę umowę. Dziś należy zrobić wszystko, żeby takie sceny się nie po-
wtórzyły. Poprosił, aby wojewoda wskazał kiedy i o której godzinie prezydent ma być 
u niego w tej sprawie.  
 
Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz stwierdził, że zaprasza nawet jutro, aby 
podpisać aneks w kształcie, w którym prezydent otrzymał 10 stycznia. W tym momen-
cie aneks nie jest potrzebny, żeby realizować dalej umowę. Ona obowiązuje i nie ma 
tu żadnego problemu. Jeżeli poprawione zostaną dokumenty rozliczeniowe, kolejne 
transze będą uruchamiane. Stwierdził, że nie przyjechał tu, aby robić awanturę, tylko 
pan prezydent Frysztak wyszedł do mediów i nakłamał. Zachęca do złożenia właści-
wego wniosku rozliczeniowego dotacji za 2018r.    
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 14.55. 
 
Radny Karol Gutkowicz w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – przedstawił 
prezentację dotyczącą rozliczenia dotacji rządowej na aleję Wojska Polskiego oraz  
sprawę podpisania aneksu. Poruszył również sprawę podpisania umowy na budowę 
strasy N-S.  
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak poruszył sprawy: 
- nie podpisania aneksu przez prezydenta, 
- rozliczenia dotacji za rok ubiegły z powodu złożenia błędnego wniosku.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, co prezydentowi zarzucił wojewoda i dlaczego nie chce 
rozliczyć transzy? Prosi o przekazanie korespondencji z wojewodą dotyczącej alei 
Wojska Polskiego. Jaki jest problem z podpisaniem aneksu? Radny uważa, że za całe 
zło i za cały bałagan w inwestycjach miejskich odpowiada pan wiceprezydent Konrad 
Frysztak. Wiceprezydent odpowiada również za atmosferę jaka panuje na tej sali. To 
mówią wszyscy. Tak naprawdę już niektórzy zaczynają się podśmiewać z prezydenta, 
że to nie prezydent jest prezydentem, a pan Frysztak. Przykre jest, że prezydent daje 
się sprowadzać do roli podprezydenta. To prezydent wygrał wybory, ale prezydentem 
w tym mieście jest pan Frysztak i decyduje o wszystkim w tym mieście. Jest to dziwna 
sytuacja.  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, gdzie jest aneks, który należałoby podpisać? Jakie 
są błędy, które uniemożliwiają rozliczenie wniosku? Ponadto radna zwróciła się do 
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radnego Dariusza Wójcika, że 90% złej atmosfery jaka panuje podczas sesji zawdzię-
czamy radnemu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy 
mamy do czynienia z aneksem, czy kopią roboczą aneksu? Zapytała prezydenta, kto 
miał przygotować rozliczenie dotacji? Prezydent zarzuca wojewodzie polityczne wy-
stąpienie na dzisiejszej sesji, ale bardziej politycznego wystąpienia od wystąpienia 
zastępcy prezydenta radna nie słyszała. Każde jedno wyjście, to mówienie o tzw. piąt-
ce Morawieckiego. Prosi, aby prezydent uważał, bo zaraz się może okazać, że będzie 
piątka Frysztaka: kładka, hala, stadion, kamienica Deskurów, trasa N-S, aleja Wojska 
Polskiego. Już się szóstka nazbierała.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 15.35. 
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę metod kosztorysowania oraz możliwości 
pojawiania się rozbieżności. Zdaniem radnego, nawet jeżeli były stosowane dwie me-
tody, to należy to w którymś momencie sprowadzić do wartości porównywalnych, bo 
tylko wartości porównywalne dają możliwość oceny zaawansowania, bądź stopnia 
realizacji robót. Uważa, że system powinien być jednolity, bo on umożliwi sprawne 
rozliczanie tego typu robót. Strony powinny dołożyć wszelkich starań do tego, żeby to 
móc zrobić. Zapytał, czy faktycznie wojewoda musi akceptować wszystkie wydatki, 
również te z kasy miejskiej? 
 
Radny Marcin Majewski zapytał, dlaczego faktury opiewające na kwotę 5 mln zł nie 
zostały zapłacone z własnych środków? Czy gmina nie ma takich środków? Dlaczego 
dopiero teraz prezydent napisał pismo do wojewody o wyrażenie zgody na pokrycie              
z własnych środków? 
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poruszył sprawę możliwości nieprzerwanej realizacji inwe-
stycji z własnych środków.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał o trasę N-S - czy prawdą jest, że ze strony Urzędu 
Miasta zwlekano 5 miesięcy z podpisaniem umowy kolizyjnej? Czy prawdą jest, że ta-
ka umowa nie została dołączona do projektu i dlaczego? Czy całość dotacji z minister-
stwa infrastruktury (11 mln) została już wykorzystana? Czy ta dotacja została rozli-
czona? Czy zostały złożone wnioski do subwencji drogowej na ten rok? 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 
15.45. 
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce: 
- miejsca znajdowania się aneksu, 
- rozliczenia transzy dotacji i przygotowania dokumentów do tego potrzebnych, 
- „listy Frysztaka”, 
- podpisania umów kolizyjnych, 
- rozliczenia drugiej transzy, 
- możliwości realizacji inwestycji z własnych środków, 



20 

 

- rozliczenia dotacji i subwencji na trasę N-S i wystąpienie o kolejną.  
 
Radny Karol Gutkowicz odczytał definicję błędu.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wpłynęło stanowisko 
wojewody podpisane przez pana wicewojewodę Artura Standowicza. Odczytała treść 
tego stanowiska.  
Stanowisko w formie pisemnej zostało dołączone do materiałów z sesji. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zwrócił się do wicewojewody, że z tego 
wszystkiego wynika, iż kluczową kwestią jest analiza 134 stron dokumentu. Zapytał, 
czy wojewoda jest gotowy, aby wyjść i powiedzieć dzisiaj do kiedy tę dokumentację 
sprawdzą, żeby można było wojewodę po raz kolejny na sesję zaprosić, aby przedsta-
wił swoje stanowisko? Wtedy wszystkim będzie łatwiej kontrolować cały proces rozli-
czenia tej dotacji.  
 
Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz poprosił o chwilę czasu na przejrzenie 
tego dokumentu. Rychło przekażą uwagi. Aneks nie ma żadnego związku z urucho-
mieniem kolejnych transz. Z pobieżnej analizy widać, że w dokumentacji są błędy. Pani 
dyrektor przygotuje odpowiednią informację. Jeżeli dokumentacja będzie poprawna 
będą uruchomione kolejne transze. Aneks na tym etapie nie jest potrzebny do uru-
chomienia kolejnych transz.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na prośbę prezydenta i wiceprezydenta zmieniła kolej-
ność rozpatrywania punktów i teraz będzie rozpatrywany punkt 9.6. 
 
Ad. 9.6) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. rozliczenia inwestycji                  
w rejonie ulic: Malczewskiego, Kelles – Krauza, Struga i Chrobrego, 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak przedstawił prezentację dotyczącą te-
renów przy ulicy Chrobrego, Struga, Malczewskiego, Kelles – Krauza, a w tym: 
- zawarcie umowy na oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomo-
ści, 
- harmonogram realizacji inwestycji, 
- zmianę umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji i zmianę harmonogramu, 
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Północ” 
oraz zmianę harmonogramu inwestycji, 
- podział geodezyjny przedmiotowych działek, 
- zmianę umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji pozostałej części inwestycji. 
Ponadto zastępca prezydenta przedstawił prezentację dotyczącą nieruchomości przy 
ul. Malczewskiego (działka nr 1): 
- zawarcie umowy kupna sprzedaży dla nieruchomości, 
- harmonogram inwestycji,  
- zmiany umowy i harmonogramu realizacji inwestycji, 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Północ”        
i zmianę przeznaczenia działki oraz harmonogram realizacji inwestycji, 
- zaawansowanie budowy budynku biurowego.  
Przedstawione prezentacje zostały dołączone do materiałów z sesji. 
 



21 

 

Radny Dariusz Wójcik zapytał, kto i na jakiej podstawie prawnej dokonywał wydłużeń 
terminów realizacji inwestycji? Na podstawie jakiej analizy pan prezydent podjął de-
cyzję o wydłużeniu terminu realizacji? Radny posiada materiały, że na powierzchnie 
biurowe w Radomiu zapotrzebowanie jest dosyć spore. Mówienie o tym, że pierwszy 
budynek jest wykorzystany nie w 100% jest nieprawdą. Uważa, że jest to nierówne 
traktowanie podmiotów, które brały udział w przetargu. Podejmowanie decyzji do 
2023r. w ocenie radnego jest niegospodarne i nieuczciwe w stosunku do tych, którzy 
procedowali przy tym projekcie. Wszystkie sprawy dotyczące tej inwestycji powinny 
być omawiane na sesji Rady Miejskiej. Jest to kolejny raz wprowadzanie w błąd rad-
nych Rady Miejskiej.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że cała ta inwestycja wygląda jak zabawa                    
„w kotka i myszkę”. Uważa, że można tam realizować budownictwo mieszkaniowe. 
Inwestor wreszcie niech podejmie jakąś decyzję i reszcie zakończy zagospodarowy-
wanie tego terenu.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił informacji w zakresie: 
- kompetencji prezydenta, 
- wykorzystania powierzchni w stojącym budynku biurowym.  
 
 
Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków                 
i Petycji.  
Radny Łukasz Podlewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komi-
sja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie. W najbliższym czasie będzie posiedzenie komi-
sji o czym członkowie zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Radny Kazimierz Staszewski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poin-
formował, że komisja rozpatrzyła kilkanaście skarg w większości zaległych. Po uzy-
skanych odpowiedziach na pytania skarżących komisja postanowiła wydać opinie do 
poniższych spraw.  
 
- skarga kacper.piotr@autograf.pl z dnia 10.10.2018r.  na Prezydenta Miasta.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić skargę bez rozpoznania.   
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 25) podjęła  

Uchwałę nr XII/132/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
- skarga pana Grzegorza Karcza z dnia 17.09.2018r. na dyrektora MZDiK w Rado-
miu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  uznała skargę za bezzasadną.   
 
Radny Dariusz Wójcik zwrócił uwagę, że jest więcej skarg na zachowanie dyrektora 
MZDiK – pana Piotra Wójcika. Prosi prezydenta, aby zwrócił na to uwagę. Coś jest na 
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rzeczy, że mieszkańcy wychodzą z gabinetu pana dyrektora niezadowoleni i powta-
rzają, że są obrażani. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (17 za – głosowanie nr 26) podjęła  

Uchwałę nr XII/133/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MZDiK w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pana Mariana Ćwiklaka z dnia 08.08.2018r. na Prezydenta Miasta. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 27) podjęła  

Uchwałę nr XII/134/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pana Szymona Gaździńskiego z dnia 05.05.2018r. na dyrektora MZDiK                   
w Radomiu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 28) podjęła  

Uchwałę nr XII/135/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora MZDiK w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pana Bernarda Kąkolewskiego z dnia 11.07.2018r. na Prezydenta Miasta 
Radomia (w tym działalność MZDiK w Radomiu). 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną.   
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 29) podjęła  

Uchwałę nr XII/136/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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- skarga Kukiz’15 Radom z dnia 11.10.2018r. na Prezydenta Miasta Radomia. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Radny Karol Gutkowicz dziwi się, że skarga ta wpłynęła. Pytanie, z jaką datą jest ta 
skarga? 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że przed wyborami.  
 
Radny Karol Gutkowicz stwierdził, że to wszystko wyjaśnia, bo w ostatnich wywia-
dach pana posła Roberta Mordaka można dojść do wniosku, że już jest przyjęta szero-
ka współpraca między Kukiz’15 a prezydentem miasta Radomia. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zaprosił również radnego Gutkowicza do 
współpracy.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 30) podjęła  

Uchwałę nr XII/137/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pani Jolanty Nadolnej z dnia 19.12.2018r. na dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 31) podjęła  

Uchwałę nr XII/138/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora DPS w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego oraz wojewodę mazowieckiego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pana Daniela Sobola z dnia 24.08.2018r. na dyrektora Domu Pomocy Spo-
łecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozostawiła skargę bez rozpoznania.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 32) podjęła  

Uchwałę nr XII/139/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora DPS w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego oraz Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 



24 

 

- skarga pana Adama Szulca z dnia 19.10.2018r. na dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 17 w Radomiu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 33) podjęła  

Uchwałę nr XII/140/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 17 w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżącego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pawiej 5 z dnia 16.07.2018r. na Pre-
zydenta Miasta Radomia.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 34) podjęła  

Uchwałę nr XII/141/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżących. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga państwa Haliny i Przemysława Zalewskich z dnia 04.01.2019r. na Pre-
zydenta Miasta Radomia (w tym Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu).  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 35) podjęła  

Uchwałę nr XII/142/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie skarżących oraz wojewodę mazowieckiego. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich.  
Prezydent Radosław Witkowski poinformował, że w dniach 5 – 6 marca odbyło się 
Zgromadzenie Ogólne w Poznaniu. Prezydent został członkiem Zarządu Związku 
Miast Polskich. Zadeklarował ciężką pracę na rzecz rozwiązywania problemów pol-
skich samorządów. Tematem nr 1 była kwestia finansowania polskiej oświaty. Zwią-
zek Miast Polskich przygotował w tej sprawie stanowisko. Jako członek Zarządu ZMP 
w środę brał udział w spotkaniu roboczym w Gdyni, które było poświęcone ustawie             
o elektromobilności. Przybliżył tę sprawę. Ponadto prezydent poinformował, że w ze-
spole finansowym ZMP będzie skarbnik – Sławomir Szlachetka.  
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Radny Karol Gutkowicz zapytał, czy będzie przyjęte stanowisko odnośnie wprowa-
dzania przez wiele samorządów na terenie Polski karty LGBT+?   
 
Prezydent Radosław Witkowski uważa, że jest to dobre miejsce do tego, żeby przed-
stawiać poglądy na sprawy, które musi rozwiązywać samorząd. Udzielił dodatkowych 
informacji dotyczących finansowania oświaty. Karta LGBT+ - jeśli klub radnych Prawa 
i Sprawiedliwości jest zainteresowany takimi działaniami, to zaprasza do siebie na 
rozmowę i wtedy pokaże jakie realne problemy stoją przed radomską oświatą.  
 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
- stanowisko w sprawie likwidacji etatów dozorców na Cmentarzu Komunalny 
w Radomiu. 
 
Treść stanowiska:  

„My, Radni Rady Miejskiej w Radomiu protestujemy przeciwko likwidacji 
etatów dozorców na Cmentarzu Komunalnym i realizacji zadania przekazania 
zewnętrznej firmie ochroniarskiej.” 
 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, 5 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie nr 36. Stanowisko zostało przyjęte.  
 
Stanowisko zostało przekazane do Prezydenta Miasta Radomia. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
1) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2017 – 2019 za 2018 rok, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik omówił sprawozdanie.  
 
2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik omówił sprawozdanie.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, ile osób w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
zajmuje się tym problemem? Wysokość dofinansowania – w jaki sposób rozkładają się 
te środki? Ile pochodzi z budżetu miasta, a ile z „korkowego”? Ponadto radny zapytał  
o działania edukacyjne z profilaktyki uzależnień skierowane do seniorów (w tym spoty 
radiowe).  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że jeżeli chodzi o spoty, to trzeba dać zarobić przy-
chylnym mediom. W zeszłej kadencji została podjęta decyzja o likwidacji poradni uza-
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leżnień przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. W tym momencie kontraktu nie 
uzyskał szpital podległy marszałkowi. Zapytał, jak zamierza się rozwiązywać ten trud-
ny problem osób uzależnionych i ich rodzin? 
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- osób zajmujących się problematyką alkoholową w Wydziale Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej, 
- przeciwdziałania alkoholizmowi wśród seniorów, 
- funkcjonowania przychodni przeciwdziałania uzależnieniom.  
 
3) sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Gierczak omówił sprawozda-
nie. 
 
4) informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji inwestycji: 
- „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…”  
- budowy „Trasy N-S…”, - zrealizowany we wcześniejszej części obrad. 
 
5) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. reorganizacji w strukturze orga-
nizacyjnej Cmentarza Komunalnego w Radomiu, - zrealizowany we wcześniejszej 
części obrad. 
 
6) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. rozliczenia inwestycji w rejonie 
ulic: Malczewskiego, Kelles – Krauza, Struga i Chrobrego, - zrealizowany we 
wcześniejszej części obrad. 
 
7) dyskusja nt. filmu „Klecha” w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zaległych 
zobowiązań  wobec statystów i innych osób lub podmiotów. – zrealizowany we 
wcześniejszej części obrad. 
  
8) informacja o oświadczeniach majątkowych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu 
Skarbowego w Radomiu w dwunastu pismach dokonał analizy oświadczeń majątko-
wych dwudziestu osób zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku analizy danych za-
wartych w oświadczeniach majątkowych nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Wszystkie pisma zostały dołączone do materiałów z sesji. 
  
9) informacja o ilości odbytych do dnia 25.02.2019r. posiedzeń Komisji Rady 
Miejskiej 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Informację o ilości posiedzeń radni 
otrzymali pocztą elektroniczną.  
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10) skarga pań Violetty Sońty i Małgorzaty Sońty do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dnia 25 lutego 2019r. dotycząca uchwały nr 607/2018 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu Zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” oraz pismo 
Prezydenta Miasta Radomia w tej sprawie z dnia 13.03.2019r.  
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pism została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że została przygotowana odpo-
wiedź na skargę w oparciu o pismo od pana prezydenta. Wraz z materiałami została 
przekazana skarga i odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy, na której sąd zdecyduje co do zasad-
ności tej skargi.  
 
11) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
 
-  pismo firmy ROSA-Bud w sprawie umowy nr 1/2016ZP z dnia 24 marca 
2016r., której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych i robót budow-
lanych dot. obiektu sportowego obejmującego halę sportowo – widowiskową              
i stadion piłkarski wraz z robotami rozbiórkowymi w Radomiu przy ul. Struga, 
zawartej z MOSiR w Radomiu Sp. z o.o. 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- pismo mieszkańców osiedla Ustronie z dnia 20.02.2019r. w sprawie sposobu 
wymiany instalacji gazowej w budynkach na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”. 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- pismo mieszkańców Miasta Kazimierzowskiego oraz innych radomskich osie-
dli wyrażające poparcie dla budowy Radomskiego Centrum Kultury w sąsiedz-
twie Stary Ogród.  
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
- zawiadomienie o posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu                  
9 kwietnia 2019r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Radosława Witkowskiego na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017r. nr 
LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezy-
denta Miasta Radomia.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
 
12) Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna odbę-
dzie się 15 kwietnia. W tym dniu zaprosiła o godz. 17 na spotkanie wielkanocne                       
z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Henryka Tomasika i zaproszonych gości, które 
odbędzie się w sali toastów USC.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.30. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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


