
XXIV. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26.08.2019r. o godz. 9.00 w sali 

Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  

 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XX., XXI., XXII. i XXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. udostępnienia części budynku PSP Nr 27 na  
    potrzeby Zespołu Szkół Elektronicznych.  
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
     na rynku pracy. 
6.  Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019r. oraz zmiany Wielolet- 
         niej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr:  
         143, 144, 
    2) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatni- 
         czego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektro- 
         niczny – druk nr 141, 
    3) przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia do roku 2030” – druk nr 136, 
    4) zmiany uchwały Nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r.  
         w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta  
         Radomia – druk nr 137, 
    5) zmiany uchwały Nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r. 
         zmienionej Uchwałą Nr 316/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie usta- 
         lenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów  
         samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz  
         określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom – druk nr 140, 
    6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  
         Miasta Radomia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r. i ustale- 
         nia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających  
         siedzibę na obszarze Gminy Miasta Radomia– druki nr: 129, 130, 
    7) stwierdzenia przekształcenia Zespołów Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Nr 6 oraz stwier- 
         dzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Od- 
         działami Sportowymi i Publicznego Gimnazjum Nr 11– druki nr: 131, 132, 133, 134, 
    8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta- 
         wowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 135, 
    9) likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Rodzinnej Nr 10 z siedzibą w Radomiu przy  
         ul. Wróblewskiego 32 – druk nr 138, 
  10) zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r.  
         w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi  
         opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług  
         opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub  
         całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015  
         Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. – druk nr 139, 
  11) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 142, 
  12) zmiany uchwały nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r.  
         w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe  
         funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz  
         przeznaczenia tych dochodów – druk nr 145, 
  13) dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok – druk nr 146. 



9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

          Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Bogusz 


