
1 

 

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

odbytej w dniu 28 maja 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: Mateusz Kuźmiuk.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (23 za - głosowanie nr 1). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XV., XVI. i XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Przedstawienie informacji przez Powiat Radomski w sprawie realizacji w partnerstwie  
     z Gminą Miasta Radomia projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej  
     mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego’’.  
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
    na rynku pracy. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok oraz zmiany  
         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr:      
         101, 102,    
    2) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta  
         Radomia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  
         o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki  
         zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego  
         – druk nr 103, 
    3) gospodarowania nieruchomościami – druki nr: 104, 105, 
    4) przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu, ul. Jana  
         Kilińskiego 23 poprzez przeniesienie siedziby przedszkola z ul. Jana Kilińskiego 23                         
         w Radomiu na ul. Jana Kilińskiego 20 w Radomiu – druk nr 96, 
    5) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu,  
         ul. Wierzbicka 89/93 poprzez przeniesienie siedziby szkoły z ul. Wierzbickiej 89/93  
         w Radomiu na ul. Czarnoleską 10 w Radomiu – druk nr 97, 
    6) powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia – druk nr 98, 
    7) przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Dzierzkow-  
         skiej 9 – druk nr 93, 
    8) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy, będącego jednostką or- 
         ganizacyjną pomocy społecznej i połączenia go z Domem Pomocy Społecznej Weterana  
         Walki i Pracy w Radomiu oraz wprowadzenia zmian w statutach domów pomocy spo- 
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         łecznej stanowiących załączniki do Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu  
         z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej  
         w Radomiu – druk nr 94, 
    9) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”  
         w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 oraz w Dziennym Domu Pomocy w Radomiu przy  
         ul. Wyścigowej 16 – druk nr 95, 
  10) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 99, 
  11) zmiany Statutu Miasta Radomia – druk nr 100, 
  12) ustalenia składów osobowych Komisji: Skarg Wniosków i Petycji oraz  Regulaminowej  
         i Spraw Radnych. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
10. Sprawy różne i wolne wnioski: 
   1) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami  
        Pozarządowymi na 2018 rok”, 
   2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2018r., 
   3) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  
        Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2020 za  
        2018r., 
   4) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla  
        osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2020 za  
        2018 rok, 
   5) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób  
        stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 za  
        2018 rok, 
   6) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za rok  
        2018, 
   7) ocena zasobów pomocy społecznej, 
   8) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” za  
        2018r., 
   9) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodziny Plus” za 2018r., 
 10) sprawozdanie z realizacji programu „Radomska Karta Seniora” w 2018r., 
 11) informacja dot. działalności Cmentarza Komunalnego w Radomiu, 
 12) informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wszczęcia postępowań w zakresie  
        zajęcia pasa drogowego przy ul. Wolanowskiej oraz naliczania opłat z tego tytułu, 
 13) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. opłat za przewozy osób niepełnosprawnych. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów z XV., XVI. i XVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z XV. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu                          
15 kwietnia 2019r. głosowało 19 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od gło-
sowania – głosowanie nr 2. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokołu z XVI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się w dniu 26 kwietnia 2019r. głosowało 20 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał 
się od głosowania – głosowanie nr 3. Protokół został przyjęty.  
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Za przyjęciem protokołu z XVII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się w dniu 15 maja 2019r. głosowało 20 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się 
od głosowania – głosowanie nr 4. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było żadnego parlamentarzysty. 
 
 
Ad. 4. Przedstawienie informacji przez Powiat Radomski w sprawie realizacji        
w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia projektu pn.: „Rozwój infrastruktury 
w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Ra-
domia oraz Powiatu Radomskiego”.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że punkt został wpro-
wadzony do porządku obrad na wniosek Starosty Radomskiego – pana Waldemara 
Trelki. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Joanna Chojnacka omówiła: 
- zadania realizowane w ramach projektu,  
- wartość i finasowanie zadań, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, dotacja z budżetu państwa oraz środki własne powiatu, 
- zwrot poniesionych kosztów, 
- złożone wnioski o płatność, 
- wydatki poniesione na realizację inwestycji przez powiat.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak się do tych spraw ustosunkowuje prezydent? Ile 
pieniędzy na ten cel potrzebuje miasto? Radny uważa, że jest to bardzo pociągnięcie, 
bo po raz pierwszy jest jakaś współpraca z powiatem. Zapytał, jaki jest udział miasta 
w tej sprawie? Czy miasto ma też problemy z przedpłatami?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile 
wniosków o płatność do tej pory złożyła gmina miasta Radomia jako lider? Czy 
wszystkie te wnioski zostały już rozpatrzone? W jakim terminie te wnioski zostały 
rozpatrzone przez mazowiecką jednostkę? W jaki sposób przeciąganie rozpatrzenia 
wniosku o płatność jest uzasadnione prze Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych?  
 
Zastępca prezydenta miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce: 
- ilości złożonych wniosków, 
- uzasadnienia długiego czasu rozpatrywania wniosku, 
- współpracy gminy ze starostwem w ramach tego projektu.  
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Ad. 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście               
i aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że informację radni otrzymali pocztą 
elektroniczną oraz z materiałami na sesję.  Pocztą elektroniczną radni otrzymali rów-
nież meldunek o sytuacji na rynku pracy w miesiącu kwietniu 2019r. oraz przed po-
przednią sesją zwyczajną sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 
2018r. 
Treść tych dokumentów została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła podkreślił, że 10.388 osób, to naj-
niższy stan bezrobocia w mieście w tym wieku. Aktualna statystyka na koniec kwiet-
nia to: miasto 11,7%, Polska - 5,6%, Mazowsze - 4,7%, a Powiat Radomski - 17,1%. 
Bezrobocie spada systematycznie. Przedstawił: 
- ilość osób przypadających na jedną ofertę pracy na przestrzeni lat, 
- jak kształtuje się bezrobocie w mieście oraz w kraju, 
- zatrudnianie obcokrajowców, 
- aktywizację własnych obywateli. 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy w międzyczasie zmieniły się reguły gry między 
prezydentem a starostą? Czy zmieniła się ilość osób pracujących w Powiatowym 
Urzędzie Pracy? Czy w urzędzie pracy są tłumacze? Jaki jest plan finansowy Powiato-
wego Urzędu Pracy na ten rok? Jak wygląda opieka lekarska dla bezrobotnych?  
 
Dyrektor Józef Bakuła udzielił informacji w sprawach: 
- ilości osób zatrudnionych w urzędzie pracy, 
- zatrudniania tłumaczy, 
- opieki lekarskiej dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne.  
 
Radny Łukasz Podlewski zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie podpunktów 12 i 13 
z punktu 10 w związku z obecnością mieszkańców ul. Wolanowskiej. Radny nie chciał-
by, aby mieszkańcy czekali do końca sesji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz również 
zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie podpunktu 13 zaraz po podpunkcie 12.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała rozpatrzenie tych punktów przed roz-
patrzeniem projektów uchwał. Zapytała prezydenta, czy jest taka możliwość, aby te 
dwa punkty były rozpatrzone przed rozpatrzeniem projektów uchwał?  
 
Prezydent uznał, że jest to możliwe.  
 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do dnia 27 maja 
interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Kaca – 15 szt., 
- Marcin Majewski – 10 szt., 
- Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – 1 szt., 
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- Łukasz Podlewski –1szt.,  
- Karol Gutkowicz – 1 szt., 
- Robert Chrobotowicz – 1 szt., 
- Robert Utkowski – 1 szt., 
- Jarosław Rabenda – 1 szt., 
- Magdalena Lasota – 1 szt., 
- Mirosław Rejczak – 1 szt. 
Ponadto zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Marcin Kaca 
złożył w terminie 7 dni przed sesją wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na 
nie w sprawach: 
- Radomskiego Centrum Sportu, 
- zagospodarowania skweru przy kościele na Borkach, 
- odszkodowania od projektanta kładki na ul. Szarych Szeregów, 
- pozyskania środków pomocowych skierowanych na rozwój miejskich obszarów, 
- rewitalizacji parku na Południu. 
 
Radny Marcin Kaca poruszył sprawę rewitalizacji parku Południe i stwierdził, że                      
w 2018r. prezydent zapowiadał, że rozpoczną się prace w tym parku, a radny otrzymał 
odpowiedź na interpelację, że na ten rok nic nie jest planowane tam do wykonania. 
Zapytał, skąd wynika ta nieścisłość? Co dalej z parkiem Południe? Prosi, aby przy od-
powiedzi nie łączyć tego ze sprawą przedłużenia parku Południe, bo to jest zupełnie 
coś innego. Ponadto radny poruszył sprawę przedłużenia parku Południe i zapytał, co 
zrobiono do tej pory? Czy ktoś się tym w urzędzie zajmuje? Radny poruszył również 
sprawę skweru na Borkach – zapytał, co dalej z tym projektem?  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak zadeklarował udzielenie odpowiedzi na piśmie.  
 
Prezydent Radosław Witkowski powtórzył, że odpowiedzi udzielą na piśmie.  
 
 
Ad. 10.12. Informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wszczęcia postę-
powań w zakresie zajęcia pasa drogowego przy ul. Wolanowskiej oraz nalicza-
nia opłat z tego tytułu, 
Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Dróżdż przedstawił 
jak wygląda sytuacja własności gruntów przy  ul. Wolanowskiej, a w szczególności: 
- postępowania wszczęte w zakresie gospodarowania gruntami, 
- wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego, 
- przebudowę ul. Wolanowskiej i nowego przebiegu linii rozgraniczających, 
- działek na poszerzenie nieruchomości sąsiednich. 
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, na jakim etapie jest uzyskiwanie decyzji z RDOŚ? 
Kiedy ta decyzja może być wydana? Czy wszczęcie postępowań nie spowoduje opóź-
nienia ewentualnego remontu? W jaki sposób może to wpłynąć na ewentualny remont  
ul. Wolanowskiej?  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytał, ile jest takich ulic 
w Radomiu? Do radnej zgłosili się mieszkańcy kolejnej ulicy z analogiczną sytuacją –       
ul. Świętokrzyskiej.  



6 

 

Przedstawiciel mieszkańców ul. Wolanowskiej Bogdan Dutkowski poinformował, że 
mieszka na tej ulicy od ’69 roku. Przedstawił jak wygląda jego sytuacja oraz przypo-
mniał historie budowy pawilonu handlowego, który w tej chwili częściowo zajmuje pas 
drogowy. Zwrócił uwagę, że w tej chwili w pasie wywłaszczeniowym buduje się domy 
mieszkalne.  
 
Zastępca dyrektora MZDiK Artur Dróżdż udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, 
- dalszego przebiegu tego postępowania, 
- ilości takich ulic w mieście, 
- budynków zlokalizowanych w pasie drogowym na odcinku od ul. Kieleckiej do Alei 
Solidarności.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat:  
- przeprowadzonej kontroli w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w zakresie wgro-
dzeń w pas drogowy oraz zaleceń pokontrolnych, 
- wykazu takich dróg w Radomiu.  
Podkreślił, że problem ten nie był przez lata kontrolowany i dopiero będą te ulice od-
krywane. Ul. Wolanowska wyszła jako pierwsza, bo jest realizowana dokumentacja 
projektowa po to, aby starodroże ul. Wolanowskiej przebudować.  
 
Mieszkanka ul. Wolanowskiej Lucyna Kępka przedstawiła historię zagospodarowania 
swojej działki. Poinformowała, że ma do zabrania 75 metrów działki, a pozwolenia ma 
na wszystko.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 15 minut przerwy do godz. 10.15.  
 
 
Ad. 10. 13. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. opłat za przewozy osób 
niepełnosprawnych. 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Małgorzata Kozera omówiła: 
- podstawę prawną powierzenia MPK przewozu osób niepełnosprawnych, 
- zakres powierzonego zadania, 
- sposób rozliczania zadania, 
- cele stawiane spółce MPK dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych, 
- wysokość opłat za przewozy,  
- realizację przewozów osób niepełnosprawnych.  
 
Przedstawicielka opiekunów osób niepełnosprawnych przedstawiła:  
- sytuację osób niepełnosprawnych, 
- funkcjonowanie działu usług opiekuńczych, 
- odpłatność za ośrodek, 
- koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodka. 
Stwierdziła, że miarą dobrze funkcjonującego państwa jest dbałość o jego najbiedniej-
szych, najbardziej poszkodowanych, najbardziej pokrzywdzonych obywateli. Uważa, 
że takie miasto jak Radom stać na 1.200 zł miesięcznie na pokrycie transportu tych 
dzieci. Opowiedziała jak wyglądał jej dzień, gdy jej syn chodził do ośrodka. Podkreśliła, 
że odpłatność za ośrodek jest bardzo wysoka.  Podkreśliła, że życie osoby niepełno-
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sprawnej kończy się w wieku 25–ciu lat, gdy kończy szkole. Zwróciła się z apelem o to, 
aby pomóc właśnie tym dzieciom i ich rodzicom. Poprosiła radnego Dariusza Wójcika, 
przewodniczącą i prezydenta, aby zniesiono odpłatność za transport. Za poprzedniej 
kadencji transport był bezpłatny. Gdy był prezydent Kosztowniak transport był bez-
płatny. Przeliczyła, że gdyby każdy obywatel miasta dał pół grosza na transport, to on 
byłby bezpłatny. Poprosiła o rozpatrzenie prośby o bezpłatny transport i zmniejszenie 
przelicznika odpłatności za pobyt tych dzieci w ośrodku. Te dzieci powinny mieć pobyt 
bezpłatny i tak jest w placówkach, które się wzorowały na naszej placówce.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że budżet miasta jest na ponad miliard złotych. Na 
stypendia sportowe przeznaczamy miliony złotych z budżetu miasta Radomia dla lu-
dzi, którzy często nie mają nic wspólnego z naszym miastem, a nie jesteśmy wstanie 
wygospodarować kwoty 1.186 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Radny z taką 
polityką się nie godzi. Zwrócił się do prezydenta z prośbą, o przygotowanie projektu 
uchwały wprowadzającego takie zapisy, żeby można było nie ponosić odpłatności za 
pobyt tych dzieci w ośrodku.  1.186 zł za transport to jest nic dla budżetu miasta Ra-
domia. Jeżeli w tym roku nie zostaną wygospodarowane w budżecie miasta te pienią-
dze pokryje je co miesiąc ze swojej diety radnego, bo dieta radnego jest bardzo wyso-
ka. 1.186 zł to kwota, którą co miesiąc przeznaczy, tylko prosi o wskazanie formy                   
w jakiej to ma zrobić, ale ma nadzieję, że prezydent przygotuje na kolejną sesję Rady 
Miejskiej takie działanie, że te dzieci będą korzystały bezpłatnie. Radny stwierdził, że 
nikogo tu nie obciąża. Jeżeli możemy po 20.000 zł miesięcznie płacić stypendium 
sportowcom, to nie stać nas na 186 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych? Jeżeli nas 
jest na to nie stać, to zabierzmy sportowcom. Promocja jest ważna, sport jest ważny, 
ale są priorytety i musimy je zważyć.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik stwierdził, że tematem jest informacja prezy-
denta miasta na temat przewozu osób niepełnosprawnych, a dzisiejsza dyskusja zo-
stała sprowadzona tylko i wyłącznie do przewozu osób z działu usług opiekuńczych, 
który znajduje się w dps-ie przy ul. Wyścigowej. Kwestia opłat dotyczących przewozu 
osób niepełnosprawnych dotyczy całego miasta, a nie tych dziewięciu osób, które dzi-
siaj są w DUO. Nie da się uchwałą zmienić tylko i wyłącznie przewozów dla DUO, bo 
jeżeli zrezygnowano by z opłat, zrezygnowano by z opłat z całego miasta. Jeżeli doro-
sła osoba niepełnosprawna powyżej 24. roku życia chciałaby skorzystać z takiego 
transportu MPK, to po prostu dzwoniłaby do MPK jak po taksówkę i z tego transportu 
mogłaby korzystać. Faktycznie dzieci niepełnosprawne do 25. roku życia są zaopie-
kowane i ta opieka jest bezpłatna. Znajdują miejsce w różnych ośrodkach i dowóz tych 
dzieci jest także bezpłatny. Jeżeli dana osoba kończy 24 lata i ma 25 wypada z syste-
my. W naszym mieście te osoby są zaopiekowane poprzez różne instytucje. Jest to 
przede wszystkim 6 warsztatów terapii zajęciowej, gdzie przebywa 195 osób i 2 śro-
dowiskowe domy samopomocy – w sumie 90 osób. Uchwała dotycząca utworzenia 
DUO została wprowadzona jeszcze wtedy, gdy prezydentem był Andrzej Kosztowniak, 
a wiceprezydentem Anna Kwiecień i faktycznie wtedy w DUO było tylko 4 osoby, bo 
te opłaty były bardzo wysokie. W 2015r. kiedy prezydentem już był Radosław Wit-
kowski opłaty w DUO zostały zmniejszone o połowę, więc to nie jest tak, że nie pochy-
lają się nad tym. Zastępca prezydenta poruszył również kwestie dożywiania w DUO. 
Zastępca prezydenta podkreślił, że nie ma tu mowy tylko o 1.800 zł dla konkretnych 
osób, tylko mowa o całym systemie dowożenia osób niepełnosprawnych. Wprowadza-
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jąc jakąkolwiek uchwałę musimy wziąć pod uwagę, że w naszym mieście są osoby 
niepełnosprawne i chcą korzystać z transportu. Jest pytanie, ile taki transport  osób 
niepełnosprawnych dla całego miasta by kosztował, a nie tylko i wyłącznie dla tej jed-
nej placówki?  
 
Przedstawicielka opiekunów osób niepełnosprawnych – pani Kunowska poinformowa-
ła, że warsztaty terapii zajęciowej, gdzie uczęszczają dzieci po 25. roku życia są finan-
sowane w 90% z PFRON i w 10% przez miasto, natomiast dział usług opiekuńczych to 
jest nowy twór, który powstał właśnie w Radomiu i to jak będzie on funkcjonował za-
leży tylko od nas. Podkreśliła, że rozmowa nie jest o transporcie wszystkich dzieci, 
tylko występują  w sprawie dzieci z DUO. W 2013r. te opłaty były zdecydowanie wyż-
sze i wynosiły miesięcznie bez wyżywienia 1.500 zł. W tej chwili opłata ta jest nieco 
obniżona, ale mimo wszystko jest za wysoka. Uważa, że jest to unikanie odpowie-
dzialności. Zwróciła się z apelem o zniesienie odpłatności za transport oraz uchwale-
nie nowej uchwały zmniejszającej odpłatność rodziców za pobyt.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poinformował, że faktycznie 10% miasto dokła-
da do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Podkreślił, że w 2015r. ta opłata 
została zmniejszona o połowę. Podkreślił, że miasto dokłada do funkcjonowania DUO.  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że pan Wójcik sam uchwalił takie stawki                           
w 2011r., gdy był przewodniczącym Rady Miejskiej. Pan Wójcik próbuje teraz pokazy-
wać jaki jest łaskawy, a to oni ustalili te stawki. Za pana prezydenta Witkowskiego 
były obniżone o 50%. To, że dzieci nie mogły mieć zapewnionego wyżywienia poprzez 
decyzje MOPS-u jest uregulowane ustawowo. Zapytał, czy przy spełnieniu kryteriów, 
można by te osoby zwolnić w indywidualnych decyzjach z opłaty za transport?  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że jeżeli jest nas stać na płacenie po 30.000 zł spor-
towcom, którzy nie są mieszkańcami Radomia i potrafiliśmy znaleźć rozwiązanie jak te 
pieniądze przeznaczać, to nie wyobraża sobie, żeby nie można było przygotować do-
kumentów, które zabezpieczą bezpieczeństwo Rady Miejskiej, prezydenta i pomogą 
tym ludziom. Jeżeli można było obniżyć o połowę, to obniżmy do złotówki i wtedy pro-
blem będzie rozwiązany, tylko trzeba mieć chęci do tego, żeby to zrobić. Podkreślił, że 
ci ludzie nie powinni płacić za opiekę nad swoimi dziećmi dlatego, że są to najbardziej 
trudne przypadki. Jest to grupa osób, które musza być objęte specyficzną opieką. 
Oczekuje znalezienia rozwiązania.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, ile kosztuje transport wszystkich osób niepełnospraw-
nych w skali roku? Kot za to płaci? Czy nie można by było rozwiązać tego w taki sam 
sposób jak w warsztatach terapii zajęciowej? Czy nie można podjąć uchwały na chwilę 
obecną tylko dla tych dziewięciu osób? 
 
Radny Karol Gutkowicz proponuje, aby powrócić do formuły realizacji tego zadania 
przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i zrobić wszystko, aby ta grupa była zwolniona 
z tych opłat. Natomiast co do brakujących środków, to wydaje się, że stypendiów 
sportowych wcale w tym przypadku nie trzeba ruszać. Warto zwrócić uwagę, że                   
60 tys. zł wpisane było w budżecie w tym roku na telefony dla Urzędu Miejskiego. 
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1.200zł miesięcznie kosztuje przewóz osób tej grupy niepełnosprawnych. Czasem 
warto odpuścić sobie jedno szkolenie we Lwowie i te pieniądze się znajdą.  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że pani przedstawiająca problem przedstawiła 
go wybiórczo. Przypomniał, że za pierwszą uchwałą chodzili około dwóch lat i spotkań 
z ówczesnymi prezydentami i wiceprezydentami było kilka, zanim doszli do wniosku, 
że trzeba zrobić cokolwiek by tym ludziom dać trochę ulgi. Zapytał, ile jest w mieście 
osób niepełnosprawnych po 25. roku życia? Czy pozostali nie korzystają z tego trans-
portu i innych ośrodków? Czy prezydent kontaktował się z miastami, gdzie są gotowe 
rozwiązania i recepty i wie jakie są rozwiązania, aby rodzice nie płacili? Radny stwier-
dził, że od 2013r. nie zrobiono w prawie nic by ulżyć tym rodzinom i to niezależnie od 
tego, kto rządził.  
 
Radny Dawid Ruszczyk zapytał, czy są jakiekolwiek prawne możliwości, żeby ten stan 
uregulować i pomóc tym osobom? Jeżeli nie, to jest zadanie dla posłów, którzy powin-
ni zacząć lobbować za tym, żeby zmienić i dostosować ustawę do takich potrzeb.   
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik stwierdził, że szacują, że 10% społeczeństwa to 
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. W zależności od stopnia niepełnospraw-
ności funkcjonowanie w społeczeństwie jest bardziej utrudnione lub mniej. Podkreślił, 
że przepisy muszą dotyczyć wszystkich. Osoby zgłaszające się do DUO wiedziały jakie 
opłaty będą musiały ponosić w tej placówce. Pytanie jest takie, czy jeżeli zostanie 
obniżona kwota opłaty, czy zgłosi się setka innych osób? Taka sama sytuacja jest                           
z transportem. Jeżeli Rada wprowadza jakiekolwiek rozwiązanie uchwałą, to ono mu-
szą dotyczyć wszystkich mieszkańców Radomia, a nie dziewięciu osób.  
 
Pani Kunowska stwierdziła, że tych osób zgłosi się, bo tylko tych dziewięcioro rodzi-
ców stać na to i dla nich nie liczy się nic, tylko dziecko. Tych ludzi jest mnóstwo i nale-
ży stworzyć ośrodek właśnie dla dzieci po 25. roku życia, a póki go nie ma, to należy 
spróbować  ulżyć tej dziewiątce, a nie tagować się o przysłowiową złotówkę. Stwier-
dziła, że żenujące jest targowanie o kwotę 1.200 zł. Nawet, gdyby to była kwota 
5.000 zł, to uważa, że miasto wielkości Radomia, bogate miasto, miasto z ogromnymi 
tradycjami, stać na to. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że barierą prawną jest wiek 25 lat. 
Potrzebne są zmiany ustawowe. Apel przewodniczącego Wójcika to mocny sygnał do 
tego, żeby przeanalizować tę kwestię i zobaczyć co można w tej sprawie zrobić jako 
samorząd. Zaprosił przewodniczącego na spotkanie, gdzie podejmą mądrą i rozsądną 
decyzję. Prezydent ma nadzieję, że nie będzie potrzeby ruszać stypendiów sporto-
wych, bo wszystkim zależy również na promocji miasta poprzez sport, ale jeśli będzie 
taka potrzeba, to będzie pierwszy, który będzie radnego prosił o to, żeby obniżyć war-
tość stypendiów sportowych. Proponuje dziś zakończyć tę dyskusję. Są gotowi na 
analizę, przedstawienie wariantów rozwiązania tego przedsięwzięcia i będą wspólnie 
na tej sali decydować o dalszych kierunkach działań. Dajmy sobie na to 2 tygodnie. To 
jest idealny czas, aby takie analizy przeprowadzić i przystąpić do działania.  
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Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
Ad. 7.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 101 i 102.  
 
- druk nr 101 z autopoprawką.  
Do projektu uchwały została złożona w formie pisemnej autopoprawka, którą radni 
otrzymali pocztą elektroniczną oraz na piśmie przed sesją. 
Treść autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka omówił projekt uchwały oraz autopoprawkę.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozy-
tywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Gospodarki, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę obsługi prawnej w żłobku – kto ją świadczy, czy 
jest to pracownik zatrudniony, czy jakaś firma zewnętrzna? Po co ta obsługa w tym 
żłobku? Radny poruszył również sprawę bieżącego utrzymania fontanny na Placu Ja-
giellońskim – obsługą tej fontanny zajmuje się Zakład Usług Komunalnych i w projek-
cie budżetu musi to być uwzględnione. Dlaczego teraz planuje się znowu przekazać 
dodatkowe 15.000 zł na obsługę tej fontanny, skoro takie pieniądze powinny być za-
bezpieczone w budżecie Zakładu Usług Komunalnych?  
 
Radny Dariusz Wójcik poruszył sprawę obsługi prawnej w żłobku – może należy zasta-
nowić się nad stworzeniem w Urzędzie Miejskim komórki prawników, którzy będą po-
magali prawnie w obsłudze szkół i przedszkoli, ale wyróżnianie jednego żłobka to sy-
tuacja co najmniej niejasna. Zapytał, dlaczego jedni dyrektorzy mają obsługę prawną, 
a drudzy tej obsługi są pozbawieni?  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę utrzymania fontann – zapytał, ile te fon-
tanny kosztują miasto? Czy to są jedyne pieniądze na utrzymanie tych fontann, czy to 
jest zwiększenie o takie środki na utrzymanie? Ile rocznie kosztuje miasto utrzymanie 
tej fontanny przy ul. Żeromskiego? Ponadto poruszył sprawę 26.000 zł na zwiększe-
nie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z podwyżką czynszu za najem 
lokalu przy ul. Zientarskiego 1a – czyj to jest lokal? Ile płaciliśmy do tej pory? Dlaczego 
aż o tyle jest podwyżka?  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę podatku VAT w kwocie 562.800 zł – kiedy 
zmieniła się interpretacja? Kiedy wystąpiono do odpowiedniego urzędu z pismem? Czy 
konieczne jest w tym momencie przesuwanie tych pieniędzy na ten paragraf? Pro-
gram LIFE – co do tej pory zostało wykonane w programie? Jaki jest harmonogram prac 
jakie mają wykonać Wodociągi? Kiedy zalew na Borkach będzie dostępny dla miesz-
kańców? Radny taki harmonogram chciałby otrzymać w formie pisemnej. Koszenie 
traw w pasie drogowym – w czym jest problem, że nie jest to wykonywane? Chciałby 
otrzymać harmonogram tych prac. Co jest powodem takich zaniedbań, które uniemoż-
liwiają wykonywanie takich zadań? Odbiór odpadów zielonych – mieszkańcy zgłaszają 
problem z odbiorem tych odpadów.  
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Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę zwiększenia planu wydatków w kwocie 
448.000 zł  i wynagrodzeń w Straży Miejskiej – czy jest to związane z dodatkowymi 
etatami, które mają powstać w Straży Miejskiej, czy z podwyżkami, które są wprowa-
dzone? Zakup energii w dps – jak jest rozwiązana kwestia dostaw energii  po tym jak 
firmie odebrano koncesję na dostawę energii? Czy  podwyżka ta wynika z tego, że do 
dps-ów jest dostarczana energia w kwotach wyższych niż wcześniej planowano? Czy 
ta sytuacja została rozwiązana? Program LIFE – prosi, aby w tej sprawie głos zabrał 
prezes Wodociągów i przedstawił harmonogram prac.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:  
- utrzymania fontanny na Placu Jagiellońskim, 
- koszenia traw w pasie drogowym,  
- harmonogram koszenia traw – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik ustosunkował się do pytań dotyczących: 
- zatrudnienia prawnika w żłobku, 
- dostawy energii elektrycznej do dps-ów oraz przesunięć środków w dps-ach, 
- odbioru odpadów zielonych. 
 
Zastępca prezydenta Karol Semik poinformował, że odpowiedź na pytanie dotyczące 
wzrostu opłaty za wynajem pomieszczeń dla biblioteki przy ul. Zientarskiego zostanie 
udzielona na piśmie.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania w sprawach: 
- odliczania podatku VAT przez jednostki, 
- zwiększenia środków dla Straży Miejskiej. 
 
Prezes Wodociągów Miejskich Leszek Trzeciak odniósł się do pytania dotyczącego 
realizacji programu LIFE i omówił: 
- harmonogram realizacji prac na zlewie na Borkach, 
- harmonogram prac na zbiorniku na Potoku Północnym, 
- harmonogram renaturyzacji rzece Mlecznej, 
- harmonogram prac na rzece Cerekwiance.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość 
ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 12.00. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz odczytała wniosek złożony przez radne-
go Tomasza Gogacza w imieniu klubu radnych PiS o treści:  
„Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W 2019 roku przypa-
da 200 rocznica urodzin kompozytora. Zwracam się z wnioskiem o wykonanie 
prac remontowych w ciągu pieszym tej ważnej ulicy w Śródmieściu Radomia 
(elewacja, zieleń - wizytówka miasta – poprawa estetyki”.  
Przewodnicząca stwierdziła, że jest to prośba i mają nadzieję, że pan prezydent na 
kolejną sesję przedstawi jakieś propozycje. Wniosek nie wiąże się bezpośrednio                       
z uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu.  
 
Wniosek został przekazany do prezydenta miasta.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 5) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr XVIII/158/2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok.  
 
- druk nr 102 z autopoprawką.  
Do projektu uchwały została złożona w formie pisemnej autopoprawka, którą radni 
otrzymali pocztą elektroniczną oraz na piśmie przed sesją. 
Treść autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z przedłożoną autopoprawką przedstawił 
skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozy-
tywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Gospodarki, która 
wydała opinię pozytywną. 
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę remontu ul. Wolanowskiej – zadanie to było 
wpisane w poprzednim WPF-ie. W tym WPF-ie w wykazie przedsięwzięć tego zadania 
brakuje. Czy zostało to wykreślone? Zadanie: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego łą-
czącego bulwary z ul. Maratońską” – czy takie zadanie może zostać wpisane do WPF-u 
w tym momencie, czy trzeba poczekać na oszczędności budżetowe?  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi w sprawach: 
- przedłużenia bulwarów, 
- wpisania ul. Wolanowskiej do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 6) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr XVIII/159/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
Ad. 7.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 103.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, kiedy prezydent przedstawi sprawozdanie półrocz-
ne?  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka poinformował, że obowiązek jest do 31 sierpnia.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 7) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/160/2019 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Miasta Radomia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej pro-
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gnozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych in-
stytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.  
 
Ad. 7.3. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 104 i 105.  
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak przedstawił uzasadnienie do obydwu projektów 
uchwał. Ponadto poprosił o dopuszczenie do głosu przedstawicieli firm, którzy przed-
stawią czym zajmują się ich firmy.  
 
- druk nr 104.  
Dyrektor operacyjny firmy GABEC Piotr Kotkowski dokonał prezentacji swojej firmy                 
i przedstawił: 
- profil działalności firmy, 
- rozwój firmy, 
- zmianę siedziby firmy.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że firma dobrze wpisuje się w hasło „precyzja”. 
Zapytał, czy firma swoje produkty dostarcza za granicę? Przypomniał, że Radom od-
grywał ważną rolę w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1937 – 39. Zapytał, 
czy dostarczali swoje wyroby do radomskich fabryk działających w ostatnim okresie?  
 
Dyrektor Piotr Kotkowski poinformował z jakimi firmami współpracują.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem 
obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/161/2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu – Radom położo-
nej w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej składającej się z działek oznaczonych                 
nr ewidencyjnym 279/5, 275/40 (Obr. 0070 – Wośniki, ark. 74), na rzecz dzier-
żawcy.  
 
- druk nr 105.  
Współwłaściciel firmy All4vending Sebastian Wachnicki dokonał prezentacji firmy. 
Przedstawił jak będzie wyglądała nowa siedziba oraz strategię firmy.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Dariusz Wójcik poprosił prezydenta, aby na kolejną sesję, albo na sesję, gdy 
będzie taki wniosek, przygotował regulamin dzierżawy i sprzedaży działek gminnych 
poza strefą ekonomiczną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak długo firma jest w Radomiu?  
 



14 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy 
jest cel zagospodarowania środków uzyskanych ze sprzedaży obydwóch nieruchomo-
ści?  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił informacji w sprawach: 
- przygotowania regulaminu obrotu nieruchomościami, 
- przeznaczenia środków ze sprzedaży tych nieruchomości. 
Ponadto podziękował inwestorom za zainwestowanie prywatnych środków w naszym 
mieście i z tego tytułu w naszym mieście również pozostaną podatki, a radnym po-
dziękował za wyważone decyzje, które powodują, że nasze miasto jest miastem po-
tencjalnego zainteresowania ze strony wielu inwestorów i pozwoli na to, żeby loko-
wać coraz więcej takich inwestycji w naszym mieście. W kwietniu przyszłego roku bę-
dzie dużo więcej terenów, które będzie można wskazywać pod zabudowę inwestycyj-
ną.  
 
Pan Sebastian Wachnicki poinformował, że firma powstała w 2007r.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/162/2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu – Radom położo-
nej w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej składającej się z działki oznaczonej                 
nr ewidencyjnym 279/1 (Obr. 0070 – Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy.  
 
Ad. 7. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 96.  
Uzasadnienie do projektów uchwał zawartych na drukach 96 i 97 przedstawił zastęp-
ca prezydenta – Karol Semik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
Do materiałów z sesji została dołączona opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 10) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/163/2019 
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Juliana Tuwima              
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 23 poprzez przeniesienie siedziby przedszkola 
z ul. Jana Kilińskiego 23 w Radomiu na ul. Jana Kilińskiego 20 w Radomiu.  
 
Ad. 7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 97.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
Do materiałów z sesji została dołączona opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy pod 23 na ul. Kilińskiego będą jeszcze jakieś 
dzieciaki? Jeżeli nie, to jakie przeznaczenie będzie mieć ten budynek?  
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Zastępca prezydenta Karol Semik poinformował, że w budynku tym będą nadal funk-
cjonowały oddziały przedszkolne. Projektowanym zamiarem jest wyburzenie budynku 
magazynowego i poszerzenie parkingu dla przedszkola.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/164/2019 
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół 
Dzieci w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93 poprzez przeniesienie siedziby szkoły 
z ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu na ul. Czarnoleską 10 w Radomiu.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 30 minut przerwy do godz. 13.30.  
 
Ad. 7.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 98 z autopoprawką.  
Do projektu uchwały została złożona w formie pisemnej autopoprawka polegająca na 
dopisaniu kolejnych okręgów wyborczych (24 – 36).  
Treść autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawił zastępca prezy-
denta – Karol Semik, który zgłosił ustnie autopoprawkę: na stronie 15 jest słowo 
„posła”, a powinno być „radnego” oraz w § 29 pkt 1 jest „posłowie”, a powinno 
być „radni”.   
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poinformował, że znalazł jeszcze 
jeden błąd na str. 16 – w odnośniku zamiast „posłów” winno być „radnych”.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała, aby zgłosić kolejną autopoprawkę, któ-
ra będzie mówiła o tym, aby w przypadku pojawienia się określenia „poseł” zastąpić go 
określeniem „radny”, bo może okaże się, że takich błędów pisarskich jest więcej.  
 
Zastępca prezydenta Karol Semik podpisał się pod tą propozycją. Gdyby jeszcze 
gdzieś się pojawiło słowo „posła” czy „poseł” winno być „radnego” czy „radnych”.  
 
Radny Dawid Ruszczyk podziękował za tę uchwałę. Stwierdził, że Młodzieżowa Rada 
będzie ważnym głosem doradczym.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy rada będzie miała swój budżet? Czy jest szcze-
gółowe określenie, które inicjatywy rada będzie mogła realizować? Uważa, że zapis, iż 
„radni za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia ani diety” jest niezbyt szczęśliwy, 
może szczęśliwszy byłby zapis, że „radni za zasiadanie w radzie nie otrzymują wyna-
grodzenia”, bo za pracę zawsze należy zapłacić. Radny uważa, że należy dopuścić 
możliwość obradowania rady również w soboty. Zapytał, kiedy będzie wybór radnych  
i kto będzie zajmował się obsługą posiedzeń Młodzieżowej Rady Miasta? Ile osób bę-
dzie liczyła Młodzieżowa Rada Miasta? Czy pracownicy Miejskiej Komisji Wyborczej 
będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej?  
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Zastępca prezydenta Karol Semik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Radomia, 
- sformułowania wynagrodzenia dla radnych, 
- rozpoczęcia działalności rady, 
- obsługi rady, 
- ilości uczniów w radzie, 
- miejsca obradowania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, kto będzie technicznie obsłu-
giwał Młodzieżową Radę Miasta Radomia? Czy będą to pracownicy Biura Rady Miej-
skiej? 
 
Zastępca prezydenta Karol Semik poinformował, że nie zna wszystkich szczegóło-
wych rozstrzygnięć technicznych. Złożył radnym publiczne przyrzeczenie, że obsługa 
techniczna będzie. Przypuszczalnie będzie to Wydz. Edukacji lub jakieś inne rozwiąza-
nie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 12) podjęła z autopoprawkami 

Uchwałę nr XVIII/165/2019 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.  
 
Ad. 7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 93. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/166/2019 
w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu 
przy ul. Dzierzkowskiej 9.  
 
Ad. 7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 94.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 14) podjęła  

Uchwałę nr XVIII/167/2019 
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pomocy, bę-
dącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i połączenia go z Domem 
Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu oraz wprowadzenia 
zmian w statutach domów pomocy społecznej stanowiących załączniki do 
Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017r.             
w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu. 
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Ad. 7.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 95.  
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.  
 
Radny Robert Utkowski poruszył sprawę sformułowania dotyczącego zwolnienia                  
z opłaty.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poinformował, że przypisanie osoby do dzienne-
go domu jest zawsze decyzją wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Każ-
dy przypadek jest traktowany indywidualnie i zgodnie z przepisami prawa. W przy-
padkach, kiedy opłata może zostać pobrana zgodnie z wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wynika jasno, że faktycznie dany dom 
posiada dochody, zawsze taka opłata jest naliczana i praktycznie nie zdarzają się 
przypadki, żeby zwalniać kogoś w dziwnych sytuacjach z opłat.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/168/2019 
w  sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym 
Domu „Senior+” w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 oraz w Dziennym Domu Po-
mocy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16. 
 
Ad. 7.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 99. 
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 (22 za – głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/169/2019 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  
 
Ad. 7.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 100.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/170/2019 
w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.  
 
Ad. 7.12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie ustalenia składów osobo-
wych Komisji: Skarg Wniosków i Petycji oraz  Regulaminowej i Spraw Radnych. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w związku z rezygnacją Pana rad-
nego Zbigniewa Neski z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej                   
w Radomiu, zaistniała konieczność zmiany jej składu. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poprosiła 
przewodniczących klubów, czyli panią Martę Michalską – Wilk i pana Dariusza Wójcika   
o  przymusowe wyznaczenie z każdego klubu przynajmniej po jednej osobie do Komi-
sji, ponieważ jest to Komisja, która jest w tej chwili najbardziej obciążona pracą.  
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Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że w tej chwili jest to minimalny skład ko-
misji. Nikogo nie można przymusić do pracy w jakieś komisji, natomiast trzeba usiąść               
i porozmawiać dlatego, że ta komisja jest rzeczywiście jest najbardziej obarczona pra-
cą. Poprosiła, aby na przyszłą sesję każdy z klubów zgłosił po jednej osobie do pracy     
w tej komisji.  
 
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: radni - Rabenda Jarosław, Sta-
szewski Kazimierz, Wójcik Dariusz.  
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (8 za, 6 przeciw, 8 wstrzymujących się – 
głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/171/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Radomiu. 
 
Skład osobowy Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych: radni – Mirosław Rejczak – 
przewodniczący, Wiesław Wędzonka, Kazimierz Woźniak, Jarosław Rabenda, Karol Gut-
kowicz, Zbigniew Neska.  
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 19) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/172/2019 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Rad-
nych Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
 
Ad. 8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
Radny Łukasz Podlewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że od 
ostatniej sesji Komisja Rewizyjna zebrała się jednokrotnie. Omawiali sprawę Radom-
skiego Centrum Sportu. Czekają na protokół z tej komisji.  
 
Radny Kazimierz Staszewski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poru-
szył sprawę budowy masztu przy ul. Kozienickiej. Mieszkańcy interweniowali u rad-
nych, w komisji, napisali do pani przewodniczącej. Na sali są przedstawiciele miesz-
kańców. Ponieważ możliwości interwencji są znikome w tym zakresie i trudno uznać 
skargę za bezzasadną, a chcieli pomóc mieszkańcom, radny zwrócił się pisemnie do 
pana prezydenta. Poprosił również o dopuszczenie do głosu przedstawicielkę miesz-
kańców.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła, aby najpierw zająć się skargami.  
 
Przystąpiono do przyjęcia uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg: 
 
- skarga pana Szymona Michniewskiego z dnia 13 marca 2019r. na dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji posta-
nowiła uznać skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - 
głosowanie nr 20) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/173/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Szymona Michniewskiego.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- skarga pani Alicji Drąg z dnia 31 marca 2019r. na Prezydenta Miasta Radomia. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać skargę za bezzasadną z przy-
czyn wskazanych w uzasadnieniu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - 
głosowanie nr 21) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/174/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
  
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie panią Alicję Drąg.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- anonimowa skarga z dnia 24 kwietnia 2019r. na Prezydenta Miasta Radomia - 
na kadrę zarządzającą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RSzS. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić skargę bez rozpatrzenia.  
 
 Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - 
głosowanie nr 22) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/175/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
- anonimowa skarga z dnia 17 października 2018r. na Prezydenta Miasta Ra-
domia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić skargę bez rozpa-
trzenia.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się - 
głosowanie nr 23) podjęła 

Uchwałę nr XVIII/176/2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie Regionalną Izbę Obrachunkową.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- budowa masztu przy ul. Kozienickiej.  
Przedstawicielka mieszkańców ul. Kozienickiej przedstawiła informację dot. projektu 
budowy hali magazynowej dla elementów telefonii komórkowej i biurowca. Począt-
kowo nie było mowy o budowie masztu. Maszt ten według zamiarów inwestora ma 
powstać w odległości od 8 do 20 metrów od zabudowań. Mieszkańcy boją się o swoje 
zdrowie, bo to powoduje przede wszystkim wzrost zachorowań na choroby nowotwo-
rowe. Proszą radnych o pomoc w tej sprawie.  
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Radny Kazimierz Staszewski stwierdził, że jest to skomplikowany problem. Komisja 
nie jest wstanie powiedzieć, że jest to negatywne działanie prezydenta. Odczytał 
wniosek komisji w sprawie protestu pani Janiny Olszówki. Komisja wnioskuje, aby pre-
zydent podjął wszelkie możliwe działania przewidziane prawem, aby ww. inwestycja 
na tym terenie nie powstała. Radny poinformował, że przedstawiciel prezydenta 
stwierdził, że jako mieszkaniec też by się na to nie zgodził. Niestety prawo na dzień 
dzisiejszy na to pozwala. Obawy mieszkańców są słuszne.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała, aby porozmawiać w tej sprawie                     
z mieszkańcami, bo jest to ogromny problem i trudna sytuacja.  
 
 
Ad. 9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich.  
Sekretarz miasta Michał Michalski poinformował, że ostatnie posiedzenie odbyło się 
10 maja w Wołominie. Zajmowano się zmianami w prawie geodezyjnym, kartograficz-
nym, w prawie budowlanym. Poruszone również zostały tematy związane z ustawą              
o elektromobilności i nowymi obowiązkami, które by od stycznia 2020r. były nałożone 
na gminy, a także informacją na temat rozporządzenia odnośnie cen energii elek-
trycznej.  
 
 
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski: 
1) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia                
z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok”, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
  
Kierownik referatu Centrum Organizacji Pozarządowych Jarosław Szczepaniak przed-
stawił sprawozdanie.  
 
2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go za 2018r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Wiesława Golus przedsta-
wiła przedłożone sprawozdanie.  
 
3) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na 
lata 2016 – 2020 za 2018r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Gierczak przedstawił spra-
wozdanie.  
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4) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeu-
tycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia 
na lata 2018 – 2020 za 2018 rok, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
5) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na 
lata 2016 – 2020 za 2018 rok, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
6) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
domiu za rok 2018, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
7) ocena zasobów pomocy społecznej, 
Ocenę radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
  
8) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnospraw-
nością” za 2018r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
9) sprawozdanie z realizacji programu „Karta Rodziny Plus” za 2018r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
  
10) sprawozdanie z realizacji programu „Radomska Karta Seniora” w 2018r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
11) informacja dot. działalności Cmentarza Komunalnego w Radomiu, 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poprosił o zdjęcie tego punktu z dzisiejszego 
porządku.  
 
12) informacja Prezydenta Miasta Radomia dotycząca wszczęcia postępowań 
w zakresie zajęcia pasa drogowego przy ul. Wolanowskiej oraz naliczania opłat 
z tego tytułu, - zrealizowany we wcześniejszej części obrad.  
 
13) informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. opłat za przewozy osób niepeł-
nosprawnych - zrealizowany we wcześniejszej części obrad.  
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14) postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 
2019r. w sprawie ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastęp-
cze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu Prezydenta Miasta Radomia. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że sąd postanowił umorzyć postępo-
wanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  
 
Postanowienie  zostało dołączone do materiałów z sesji.  
 
15) Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
-  pismo przedstawicieli firm w strefie przemysłowej z dnia 30 kwietnia 2019r. 
o pomoc w budowie ul. M. Fołtyn. 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji 
 
16) Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzy-
mali porządek obrad uroczystej sesji seminaryjnej, która odbędzie się tradycyjnie                   
4 czerwca o godz. 16.30. Kolejna sesja zwyczajna odbędzie się 24 czerwca.   
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XVIII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.00. 
 
 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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


