P R O T O K Ó Ł N R XXII/2019
z dwudziestej drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 9 lipca 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 prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Małgorzata Zając.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony
do materiałów z sesji.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Dawida Ruszczyka. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani
jednogłośnie (23 za - głosowanie nr 1).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok – druk nr 127.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 126.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy Miasta Radomia na 2019 rok – druk nr 127.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta – Konrad Frysztak.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę przebudowy terenu Bema, Jasińskiego,
Sowińskiego. Ma jedną obawę, czy przy obecnym rynku wykonawczym uda się te
środki wykorzystać w tym roku i zrealizować planowany zakres robót? Mała architektura wokół zbiornika na Godowie – ma nadzieję, że będzie to kosztowało trochę mniej.
Uważa, że jest to trochę przewymiarowana kwota. Remont Rogatki – jeżeli na ten cel
planujemy wydać tak duże pytanie, to należy zadać sobie pytanie: co dalej? Jakie będzie jej dalsze przeznaczenie? Co dalej z tym budynkiem? Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Szarych Szeregów – tam ta ścieżka rowerowa w dużej części jest, tylko na
części jest wykonana z płyt chodnikowych. Czy zadanie to dotyczy likwidacji właśnie
tych płyt chodnikowych i ułożenia asfaltu w to miejsce? Jaki jest zakres prac?
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Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę budowy ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu
Batorego – Żeromskiego. Mieszkańcy tej ulicy o to walczyli z 5 lat. Brakuje tam również ścieżki rowerowej, która by poprowadziła do Leśniczówki. Mieszkańcy będą zadowoleni, że ten trakt będzie bezpieczniejszy. Radny poruszył również sprawę podpisania umowy na budowę lotniska. Uważa, że jest to inwestycja stulecia dla Radomia,
która wymaga współdziałania miasta, a miasto bardzo śpi w tych sprawach. Pan prezydent Witkowski nie zadbał o układ komunikacyjny. Mieszkańcy mają ogromną ilość
uwag co do ronda przy wiadukcie na ul. Żeromskiego. Radny nie widzi również żadnej
koordynacji z przejazdem w ul. Szklaną. Przypomniał, że prezydent mówił o współpracy z marszałkiem. Ta współpraca na przestrzeni 5 lat była nijaka mimo, że marszałek
jest z tej samej opcji, co pan prezydent Witkowski.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poruszyła
sprawę inwestycji na Bema, Sowińskiego, Jasińskiego. Zapytała, na co będzie przeznaczone te 500.000 zł? Radna zwróciła się do mieszkańców, że presja to sukces. Powinni być dzisiaj dumni z siebie, bo dzięki temu, że zrobili konferencję prasową i dzięki
mieszkańcom ul. Szydłowieckiej, którzy byli na sesji, uda się na pewno te zmiany
w budżecie dzisiaj przegłosować.
Radna Wioletta Kotkowska odniosła się do wypowiedzi wiceprzewodniczącej - rozumie, że w ugrupowaniu politycznym w jakim wiceprzewodnicząca się znajduje lubi się
presję wywierać. Widocznie wiceprzewodnicząca nie uczestniczyła w całym toku postępowania jakie miało miejsce w stosunku do zagospodarowania terenu wokół skweru przy Bema, Jasińskiego, Sowińskiego. Radna miała zaszczyt uczestniczyć w każdym
spotkaniu i szkoda, że wiceprzewodniczącej nie było, bo może inaczej by się w tej
chwili wypowiadała. Radna podziękowała prezydentowi za to, że dzisiaj można rozpocząć ten ważny etap. Przybliżyła jak wyglądały prace zmierzające do rozpoczęcia tych
prac. Poprosiła o przychylenie się do tego wariantu.
Radna Marta Michalska – Wilk zwróciła się do mieszkańców, aby nie dali sobie wmówić,
że jakiekolwiek znaczenie odegrała presja. Pani przewodnicząca Pastuszka - Chrobotowicz próbowała to zasugerować, natomiast jeśli uczestniczyłaby zarówno w konsultacjach społecznych, które odbyły się już w 2017r., albo chociaż interesowała się tym,
że takie konsultacje są, to wiedziałaby, że to nie presja, tylko pewnego rodzaju zobowiązanie jakiego podjęły się władze naszego miasta i umowa między mieszkańcami
z tamtego terenu i właśnie władzami miasta, a radni z tego okręgu także tego pilnowali. Dzisiaj mamy kolejny mały sukces, ale to nie jest żadna presja, to jest po prostu
wywiązywanie się z umów na jakie podczas kampanii i kadencji umawiają się z mieszkańcami. Są tego namacalne przykłady: park na Michałowie, rewitalizowany park na
Obozisku, a pani radna Pastuszka była między innymi w ekipie osób, które próbowały
rewitalizację parku na Obozisku zatrzymać. To się nie udało, bo Radom ma być miastem zielonym i te tereny mają być rewitalizowane. Tak samo będzie z tym miejscem,
o które mieszkańcy zabiegają.
Radny Dawid Ruszczyk podziękował za inwestycję na Bema, Sowińskiego. Zapytał,
jakie będzie po remoncie zagospodarowanie i przeznaczenie rogatki? Szkoda, że
w poprzedniej kadencji radni Prawa i Sprawiedliwości nie mogli docenić tego, że dostaliśmy dofinansowanie i byłoby znacznie lżej dokonać tego remontu i dzisiaj nie by2

łoby w ogóle tematu, byłaby wyremontowana rogatka. Natomiast chyba nikt nie chce,
aby w centrum miasta historyczne miejsce stało się ruiną. Radny prosi o przychylne
nastawienie do tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poinformował, że od wielu lat
mieszkańcy zabiegają o budowę chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 19. Zapytał, czy jeśli przyprowadzi Marysię i Zosię z rodzicami z zapomnianej przez
władze miasta ulicy Stara Wola Gołębiowska, czy ci mieszkańcy też uzyskają zapewnienie, że dla nich to zostanie zrobione?
Radny Marcin Kaca stwierdził, że nieprawdą jest, iż wywieranie presji nie ma sensu, bo
sprawa ul. Szydłowieckiej jest najlepszym tego przykładem. Podziękował za to mieszkańcom ul. Szydłowieckiej.
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę 2.800.000 zł zabranych z Radomskiego
Centrum Sportu na realizację kilku inwestycji. Stwierdził, że później trzeba będzie tą
kwotę dołożyć do przetargu, który zrealizuje MOSiR. Należy pamiętać również o tym,
że na MOSiR-ze za chwilę ma powstać inwestycja w postaci dodatkowego oświetlenia
na stadionie przy ul. Narutowicza, która też będzie musiała być z czegoś sfinansowana. Ul. Szydłowiecka – radny chciałby, aby padła jasna deklaracja, że tak naprawdę
chodzi tylko o jeden odcinek tej ulicy i utworzenie tylko kanalizacji do Muzeum Wsi
Radomskiej od ul. Kieleckiej. Ulica Szydłowiecka nie będzie zrobiona w tym, ani
w przyszłym roku. To jest projekt, który będzie zrealizowany w ciągu 2,5 roku. Przesunięcie z kamienicy Deskurów – to nie jest tak, że prezydent znalazł pieniądze na dofinansowanie jakichś inwestycji. Po prostu kamienica Deskurów kolejny miesiąc, kolejny rok nie jest oddana, nie jest zrobiona. Prezydent nie poczynił oszczędności. Kolejne inwestycje nie są zrobione w naszym mieście i nie będą w najbliższym czasie
zrobione. Tak właśnie jest realizowany budżet, że są kolejne inwestycje niezrealizowane, a są przesuwane pieniądze na co innego. Radny chciałby, aby prezydent jasno
powiedział, że dzisiejszym projektem uchwały pan prezydent Witkowski ustami prezydenta Frysztaka zdejmuje 2.801.000 zł z budowy Radomskiego Centrum Sportu,
jeżeli chodzi o układ komunikacyjny w mieście. Podziękował za podtrzymanie deklaracji, że środki, które znajdą się
w budżecie, zostaną przeznaczone na drogi dla rowerów. Poprosił o udzielenie głosu przedstawicielowi mieszkańców z ulic Bema, Jasińskiego, Sowińskiego – panu Jarosławowi Staniszewskiemu.
Radny Marcin Majewski zapytał, jaki jest zakres prac przebudowy ulic Bema, Jasińskiego, Sowińskiego? Czy prezydent może przedstawić harmonogram realizacji? Modernizacja budynku rogatki – kto będzie zarządzał tym budynkiem? Przebudowa ul. Idalińskiej – co nie będzie w tym roku wykonane? Ścieżki rowerowe – zaoszczędzono tu
prawie milion złotych. Co będzie zrealizowane za te pieniądze?
Przedstawiciel mieszkańców osiedla XV-lecia Patryk Fajdek poprosił radnych o trochę
szacunku dla mieszkańców osiedla XV-lecia. 3 lata temu zaczęła się inicjatywa mieszkańców XV-lecia w związku z protestem w sprawie budowy bloku mieszkalnego i żadnego z radnych nie widział wtedy, więc prosi, aby radni nie mówili, że byli z nimi od
samego początku. Radni po prostu kłamią. Nie było ich, gdy składali pisma do Urzędu
Miejskiego, nie było kiedy składali wnioski do Samorządowego Kolegium Odwoław3

czego i kiedy walczyli przeciwko budowie bloku mieszkalnego. Nie było radnych, gdy
Mateusz Tyczyński, Jerzy Zawodnik i wiceprezydent Konrad Frysztak mówili, że ten
skwerek to wychodek dla zwierząt, że protest mieszkańców nic nie znaczy, że organizowane petycje kompletnie nie mają żadnego znaczenia. Radni przyszli dopiero, kiedy
prezydent wycofał się z propozycji budowy bloku mieszkalnego pod presją mieszkańców i tylko i wyłącznie wtedy. W imieniu mieszkańców zapytał prezydenta, co z programem Life, z którego ma być zagospodarowany zielony obszar na Sowińskiego, Jasińskiego, Bema?
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił dodatkowych informacji w zakresie:
- rynku wykonawców na realizację robót w rejonie Bema, Jasińskiego, Sowińskiego,
- elementów małej architektury na Godowie,
- remontu i przeznaczenia rogatki,
- remontu ścieżki rowerowej na Szarych Szeregów,
- przejezdności trasy N-S,
- dotacji wojewody mazowieckiego na budowę dróg na Wólce Klwateckiej,
- środków przeznaczonych na realizację terenów zielonych w rejonie ulic: Bema, Sowińskiego, Jasińskiego,
- budowy ulicy Szydłowieckiej,
- przetargu na Radomskie Centrum Sportu i zmniejszenia środków na to zadanie,
- etapowania realizacji ul. Szydłowieckiej,
- oszczędności na ul. Idalińskiej,
- oszczędności na projekcie multimodalnym.
Ponadto zastępca prezydenta zwrócił się do mieszkańca Patryka Fajdka i poinformował, że konsultacje dotyczące tego terenu odbywały się we wrześniu 2017r. Prezydent cieszy się, że przedstawiciel mieszkańców przypomniał o tym, czym był ten
skwer zanim zaczęto rozmawiać z mieszkańcami czym będzie. Przez poprzednie kadencje został doprowadzony do stanu, w którym zostało klepisko z powyrywanymi
bramkami i brak jakiegokolwiek pomysłu na zagospodarowanie tego terenu.
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 17.05.
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła
się do pana Patryka Fajdka – trochę mniej polityki, a na pewno uda się dużo dobrego
zrobić. Prosi, aby na przedstawiciela wybierać osobę apolityczną, a będzie to z korzyścią dla mieszkańców i dla inwestycji, a nie czołowego działacza partyjnego. Radna
powróciła do sesji dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Radni podburzyli, rozdmuchali ten problem i do dzisiaj mieszkańcy ten problem mają
nierozwiązany. Przy tej okazji radni Koalicji Obywatelskiej chcą ten problem rozwiązać, bo nie sztuką jest zrobić zadymę na sesji, sztuką jest rozwiązać problem mieszkańców.
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że to pan prezydent miał skierować projekt
uchwały.
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że to radni z PiS zobowiązali się do złożenia
takich zmian w budżecie. Radna zadeklarowała, że to zrobią i rozwiążą ten problem
mieszkańców. Zgłosiła wniosek o: zmniejszenie planu wydatków - zadania własne
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gminy dział 600 rozdz. 60016 §6050 zadanie pn. Radomski program chodnikowy w kwocie 1.000.000 zł, zadanie własne gminy dział 900 rozdz. 90002
§6050 zadanie pn. budowa PSZOK w kwocie 650.000 zł zwiększenie planu
wydatków: zadanie własne gminy: dział 600 rozdz. 60016 §6050 zadanie
pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego bulwary z ul. Maratońską
w kwocie 650.000 zł. Uzasadniła złożony wniosek.
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik przypomniał,
że wniosek miał złożyć prezydent. Jeżeli radni złożyli taki wniosek dzisiaj, to nic nie
stoi na przeszkodzie.
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 17.15.
Przewodniczący klubu PiS Dariusz Wójcik przypomniał, że na poprzedniej sesji przesuwali pieniądze na Radomski Program Chodnikowy, dzisiaj wnioskodawca składa
wniosek o zabranie miliona złotych z Radomskiego Programu Chodnikowego. Prosili
pana prezydenta o przygotowanie projektu uchwały mówiącego o zmianie lokalizacji,
a nie likwidacji PSZOK-u. Budowa bulwarów nad Mleczną – budowa bulwarów miała
kosztować 2.650.000 zł, czyli 1.650.000zł na nic nie wystarczy. Jest to zwykła zagrywka pijarowska. Jeżeli pan prezydent przygotuje dokumenty, to w ciągu 7 dni zwołają sesję nadzwyczajną. Radny zadeklarował, że są przeciwko budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Żakowicach, popierają realizację bulwarów
nad Mleczną, ale też nie wyrażają zgody, aby zabrać pieniądze z Radomskiego Programu Chodnikowego, bo na to się umówili z panem prezydentem. W tej chwili radni
Koalicji Obywatelskiej próbują popsuć projekt Radomskiego Programu Chodnikowego
i na to nie ma zgody, dlatego będą głosowali przeciwko temu wnioskowi. Jeżeli prezydent będzie miał taką wolę i przygotuje dokumenty, w ciągu 7 dni zwołają sesję nadzwyczajną i wszystkie te sprawy rozwiążą, ale oddzielnie nie w jednym wniosku.
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poinformowała, że na sesji nadzwyczajnej dotyczącej PSZOK-u to radni mieli przygotować
taki wniosek i zmiany w budżecie. Podkreśliła, że cała kwota będzie zabezpieczona
i złożyła wniosek do Wieloletniej Prognozy Finansowej o: zmniejszenie limitu wydatków: 2019r. zadanie pn. budowa PSZOK – w kwocie 650.000 zł, 2020r. –
zadanie
pn. budowa PSZOK w kwocie 3.349.000 zł. Wprowadzenie nowego
zadania pn. budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego bulwary
z ul. Maratońską: łączne nakłady finansowe 1.650.000 zł. Limit wydatków
w 2019 – 650.000 zł, limit wydatków w 2020r. – 3.349.000 zł.
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że radni nie muszą przygotowywać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo wystarczy, że uchwalą projekt uchwały budżetowej.
Obowiązkiem prezydenta i skarbnika jest dostosowanie do budżetu, bo w przeciwnym
razie Regionalna Izba Obrachunkowa cofnie tę decyzję.
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak poinformował, że prezydent jasno powiedział,
że prosi, żeby radni przygotowali uchwałę o tym mimo tego, że radni 5 razy głosowali
za tą lokalizacją. Prosi, aby taka uchwała została przez radnych złożona. Poprawki są
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niezgodne z przepisem, ale jeśli radni je uchwalą, to będą musieli z panem prezydentem je realizować.
Radny Marcin Majewski odczytał fragment stanowiska przyjętego w tej sprawie na
sesji w dniu 18 czerwca dotyczącej PSZOK-u.
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak odczytał fragment protokołu z nadzwyczajnej
sesji w sprawie PSZOK-u dot. przygotowania projektu uchwały w tej sprawie przez
radnych.
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że wiceprezydent zacytował część wypowiedzi przed ogłoszoną przerwą. W trakcie przerwy sprawa była konsultowana z panią
mecenas. Poprosiła panią mecenas o odniesienie się do kwestii, czy radni mogą tego
typu uchwałę przygotować. Wiceprezydenta poprosiła, aby w tym protokole zerknął co
było po przerwie.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że projekt uchwały może przygotować każdy radny. Natomiast jeśli pociąga to skutki finansowe na pewno musi być
skonsultowany z organem wykonawczym. Projekt nie może być poddany pod głosowanie bez konsultacji z organem wykonawczym, który dysponuje środkami. Musi to
być wspólnie opracowane.
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w trakcie późniejszych wypowiedzi
pan prezydent zobowiązał się przed mieszkańcami, że taki projekt uchwały przedstawi
i na tym sprawa się zakończyła.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz odczytała
kolejny fragment protokołu z późniejszą wypowiedzią prezydenta deklarującą rozwiązanie tej sprawy za radnych.
Przewodnicząca klubu radnych Marta Michalska – Wilk wycofała się z 1 mln zł z Radomskiego Programu Chodnikowego.
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 17.45.
Przewodnicząca kluby radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk odczytała
wnioski do obydwu projektów uchwał po naniesionych poprawkach.
Nastąpiła chwila przerwy.
Przewodnicząca kluby radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk odczytała
ostateczną wersję wniosku o: zmniejszenie planu wydatków - zadania własne
gminy dział 900 rozdz. 90002 §6050 zadanie pt. budowa PSZOK w kwocie
650.000 zł, zwiększenie planu wydatków: zadanie własne gminy: dział 600
rozdz. 60016 §6050 zadanie pt. Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego
bulwary z ul. Maratońską w kwocie 650.000 zł.
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Zastępca prezydenta Konrad Frysztak poinformował, że ten wniosek pod względem
przepisu ma wadę i chciałby, żeby to również pojawiło się w protokole.
Przewodnicząca Kinga Bogusz zapytała, jaką wadę posiada ten wniosek? Radni, jeżeli
mają głosować nad wnioskiem, chcą poznać informacje, które posiada prezydent dotyczące wniosku.
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak poinformował, że radni oczywiście mogą wprowadzać poprawki do budżetu, nie mniej jednak ten wniosek ma pewną wadę posiada.
Przewodniczący kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że
zna już wiele lat pana prezydenta Konrada Frysztaka i pewnie ogłosił to z ostrożności
procesowej, bo jako prezydent ponosi odpowiedzialność, bo nie ma odpowiedzialności
zbiorowej i Rada takiej odpowiedzialności zbiorowej nie ponosi i pewnie jest to ta
ostrożność procesowa. Radny uważa, że należy zamknąć dyskusję i każdy powinien
się wypowiedzieć tak, jak uważa według swojego sumienia.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego do projektu uchwały na druku nr 127 przez przewodniczącą klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Martę Michalską – Wilk głosowało
11 radnych, 1 był przeciw, 9 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Wniosek został przyjęty.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się
– głosowanie nr 3) podjęła z przyjętym wnioskiem
Uchwałę nr XXII/195/2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok.
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 126.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Konrad
Frysztak.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę remontu rogatki. Zapytał, czy kwota na
remont rogatki jest według aktualnej wyceny, czy to kwota, która była wcześniej
przymierzana do realizacji? Terminy realizacji PSZOK-u – czy nie powinny ulec przesunięciu terminy realizacji PSZOK-u? Ponadto radny odniósł się do wypowiedzi pana Patryka Fajdka – łatwo jest radnych krytykować, ale najpierw trzeba się czymś pochwalić
samemu co się robi. Mieszkańcy na XV-leciu mają różne problemy, ale radny nie widział, żeby się angażował w rozwiązywanie tych problemów. Jak zabierano tam teren,
to też go jakoś nie było, może wtedy był jeszcze za młody. Są problemy związane
z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości i o tym pewnie też nie wie. Teren
zielony, który będzie teraz urządzany był tyle lat zapuszczony i zaniedbany i jakoś
takiej wewnętrznej inicjatywy nie wykazywał, żeby coś na tym terenie dla dzieci
i młodzieży zrobić. Prosi, aby był bardziej powściągliwy w słowach i zaczął pokazywać,
że coś tam robi.
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Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę realizacji PSZOK-u. Radny stwierdził, że prezydent Witkowski dobrał sobie źle pracowników. Ci ludzie, którymi się posługuje już
w tej chwili stoją w innym miejscu i chcą w tej chwili być posłami. Oni wiedzą, że już
tutaj wyczerpały się ich możliwości. Pan prezydent Frysztak ma takie talenty i takim
jest dobrym aktorem, że gdzie indziej by zarobił o wiele więcej niż w Radomiu pełniąc
funkcję w Urzędzie Miasta. Ponadto radny poruszył sprawy szpitalnictwa w Radomiu
oraz środków przeznaczanych przez marszałka dla szpitala na Józefowie. Radny uważa, że marszałek szkodzi Radomiowi.
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:
- środków przeznaczonych na remont rogatki,
- możliwości finansowania przedłużenia terminu realizacji PSZOK.
Przewodnicząca klubu radnych Platformy Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zgłosiła wniosek o: zmniejszenie limitu wydatków: 2019r. zadanie pt. budowa PSZOK
– w kwocie 650.000 zł, 2020r. – zadanie pt. budowa PSZOK w kwocie
3.349.000 zł. Wprowadzenie nowego zadania pt. budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego bulwary z ul. Maratońską: łączne nakłady finansowe
650.000 zł. Limit wydatków w 2019r. – 650.000 zł, limit wydatków w 2020r. –
3.349.000 zł.
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek przewodniczącego Komisji Regulaminowej
pana Mirosława Rejczaka ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 18.20.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego do projektu uchwały na druku nr 126 przez przewodniczącą klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Martę Michalską – Wilk głosowało
11 radnych, 3 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 4. Wniosek został przyjęty.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 3 przeciw, 12 wstrzymujących
się – głosowanie nr 5) podjęła z przyjętym wnioskiem
Uchwałę nr XXII/196/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na
lata 2019 – 2040.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został
wyczerpany i zamknęła XXII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz.
18.25.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kinga Bogusz
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Ruszczyk Dawid

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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