P R O T O K Ó Ł N R XXIII/2019
z dwudziestej trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 23 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: Wioletta Kotkowska, Piotr Kotwicki, Marcin Majewski, Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, Dawid Ruszczyk, Kazimierz Woźniak, 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: Tomasza Gogacza i Roberta Chrobotowicza.
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani
jednogłośnie (17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - głosowanie nr 1).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 128.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 128.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Skarbnik Miasta – Sławomir Szlachetka.
Szczegóły projektu przedstawiła Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych – Katarzyna
Bernat.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik zaproponował, aby zrobić przerwę i poczekać na pana prezydenta, ponieważ radni chcieliby zadać pytania. Radny powiedział, że rozumie, że nie ma jednego prezydenta, ale nie ma
drugiego, trzeciego i czwartego. Zapytał, jak można zadawać pytania, gdy nie ma pana
prezydenta? Podkreślił, że prezydent zwołuje sesję w trybie pilnym i radni są w stanie
się stawić, a czterech prezydentów nie jest w stanie stawić się na sesję. Powiedział,
że jest to dziwna sytuacja i świadczy o lekceważeniu Rady Miejskiej, dlatego też
wstrzyma się w głosowaniu w tym projekcie uchwały, ponieważ nie uzyska odpowiedzi na pytania, które chciał zadać panu prezydentowi. Radny Dariusz Wójcik odniósł
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się również do rozstrzygniętego przetargu na halę Radomskiego Centrum Sportu
i chciałby o tym porozmawiać, lecz nie ma pana prezydenta.
Radny Mirosław Rejczak poparł radnego Dariusza Wójcika. Również zwrócił uwagę na
to, że nie ma pana prezydenta. Radny poprosił Skarbnika, by przekazał decyzje panu
prezydentowi, które tu zapadają. Podkreślił, że przeglądał materiały i zauważył, że
dotyczą one również lotniska. Radny zasugerował, że Rada Miejska powinna podjąć
stanowisko lub uchwałę, by wszystko, co dotyczy lotniska było omawiane na każdej
sesji, tak jak były omawiane raz na kwartał sprawy bezrobocia. Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy mogą postawić wymóg robienia sprawozdania na każdej sesji Rady
Miejskiej ze spraw związanych z budową lotniska i jego infrastrukturą? Radny podkreślił, jak ważna jest ta inwestycja dla naszego miasta.
Radny Robert Utkowski skierował pytanie do Skarbnika: czy jeżeli w przyszłym roku
zmniejszamy nakłady finansowe związane z nabyciem nakładów po zakończeniu
umowy dzierżawnej w związku z Portem Lotniczym Radom, czy to oznacza, że w roku
2021 podwójnie zapłacimy, czy przesuwa się cała struktura finansowa o rok?
Radny Karol Gutkowicz podkreślił, że dziwne jest to, że sesja została zwołana w trybie
nadzwyczajnym. Radny poinformował, że chciałby poznać treść zarządzeń prezydenta
i zasugerował zrobienie przerwy, by pan prezydent się pojawił lub jeśli Skarbnik Miasta zna treść zarządzeń, by mógł udzielić odpowiedzi.
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że jego przedmówcy nie wiedzą, o czym rozmawiamy. Radny przypomniał, że rozmawiamy o programie multimodalnym, czyli o zakupieniu autobusów. Stwierdził, że tak naprawdę zawinił Marszałek albo jego służby i to
oni źle przygotowali konkurs, w którym musimy oddawać ponad 2 mln. złotych, które
były nam przyznane. Radny Wiesław Wędzonka poinformował także, że dowiedział się,
że za cały program multimodalny odpowiada nie Prezydent Miasta Radomia, lecz nasz
sąsiad z ul. Mazowieckiego, który nie może rozliczyć się z pieniędzy, a bez naszej
uchwały będzie miał bardzo duże kłopoty finansowe, a na pewno straci płynność i nie
będzie mógł regulować swoich rachunków. Radny powiedział, że oczekiwał od służb
prezydenckich konkretnych odpowiedzi na pytania: kto, kiedy, dlaczego akurat teraz
jest ta sesja? Stwierdził, że taka prawda się należy, bo nie będzie później głupich pytań. Apelował także do kolegów radnych, by nie mieszać pewnych rzeczy, bo nie ma
sensu. Poinformował, że Gmina Radom nie ma nic do powiedzenia w sprawie Portu
Lotniczego Radom.
Radny Łukasz Podlewski podkreślił, że prezydent wnioskuje o zwołanie sesji, a go nie
ma, a można było go podziwiać w różnych wywiadach. Zaznaczył również, że w projekcie uchwały w jednym punkcie jest o tym, że uchwała ma charakter porządkowy
i nie jest związana z wydatkami ponoszonymi przez Gminę Miasta Radomia. Radny
zapytał, czy Gmina Miasta Radomia poniesie dodatkowe koszty w wysokości
2 340 000 złotych? Podkreślił, że z wyjaśnienia to wynika, że będzie trzeba tę kwotę
gdzieś dołożyć. Zapytał również, czy to objaśnienie jest niejasne, czy chodzi o to, że
deficyt nie jest zwiększony? Radny Łukasz Podlewski zwrócił się do radnego Wiesława Wędzonki i powiedział, że również rozmawiał z naszym sąsiadem i ma inną wiedzę
na ten temat. Powiedział, że nie chciałby tutaj o tym rozstrzygać, kto zawalił i ma na2

dzieję, że aneksy zostaną szybko podpisane i Starostwo otrzyma środki, ponieważ
jest to niezbędne do rozliczenia i kontynuowania dalszych prac, a ten projekt jest naprawdę ważny, jednym z kluczowych i najmniej opóźnionych w obecnych czasach.
Skarbnik Miasta – Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania:
- w sprawie nieobecności prezydentów na sesji,
- pomocy Starostwu Powiatowemu,
- powodu zwołania sesji,
- zmian wydatkowych i dochodowych w budżecie,
- treści zarządzeń Prezydenta Miasta Radomia.
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy na wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS.
Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Dariusz Wójcik podkreślił, że pierwszy raz w historii na sesji nie ma nikogo z władz miejskich, a radni są potrzebni jako maszynki do
głosowania. Powiedział, że radni PiS nie godzą się na takie traktowanie i ma nadzieję
na rozwiązanie problemu na sesji po wakacjach.

Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących
się – głosowanie nr 2) podjęła
Uchwałę nr XXIII/197/2019
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 XXIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz.
18.15.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kinga Bogusz

Sekretarze:
1. Gogacz Tomasz

……………………………………………………

2. Chrobotowicz Robert

……………………………………………………

Protokółowała: Aneta Wygonna.
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