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P R O T O K Ó Ł   N R XXXII/2019 
z trzydziestej drugiej  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 11 grudnia 2019 roku 
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1 

 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – 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.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę 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 Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (23 za - głosowanie nr 1). 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 210. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 210.  
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że jest święcie przekonany, że to 
rozwiązanie w obecnych warunkach ekonomicznych i gospodarczych oraz warunkach 
rynkowych jest najlepsze i gwarantuje jak najszybsze zakończenie budowy Radom-
skiego Centrum Sportu. Mają świadomość jak ta budowa w tej chwili wygląda, ale też 
mają świadomość, że hala widowiskowo – sportowa jest zrealizowana w 85%, a sta-
dion piłkarski w 50%. Dzisiaj prezydent nie zawahał się wnieść takiej uchwały pod ob-
rady, żeby zwiększyć finansowanie tej inwestycji, bo chcą wybrać drugiego z kolei 
wykonawcę, który zaoferował drugą co do wielkości i wartości ofertę na dokończenie 
Radomskiego Centrum Sportu, bo jest święcie przekonany, że ta oferta jest ofertą 
dobrą, a przede wszystkim ofertą, która gwarantuje jak najszybsze i jak najtańsze do-
kończenie tej inwestycji. Prezydent ma przekonanie, że w pewnym sensie jesteśmy 
ofiarami nierzetelnej firmy jaką była firma ROSABUD. Firma ROSABUD porzuciła de 
facto teren tej budowy. Przez ostatnie kilka miesięcy koncentrowali się na tym, aby 
wybrać jak najlepszy model dokończenia tej inwestycji. Przeanalizowali wszystkie 
dostępne możliwości i prezydent podjął decyzję o tym, aby skierować na Radę Miejską 
zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększającej finansowanie dokończenia 
Radomskiego Centrum Sportu tak, aby jak najszybciej podpisać umowę na wykonaw-
stwo tej inwestycji. Zgodnie z projektem umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy 
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na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu, z tym zastrzeżeniem, że jeśli wykona 
szybciej poszczególne komponenty, to szybciej otrzyma zapłatę, tak, aby inwestycję 
zamknąć w roku 2020.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński omówił prezentację dotyczącą in-
westycji Radomskiego Centrum Sportu, a w niej: 
- odstąpienie od umowy,  
- stan zaawansowania prac na 1 marca 2019r., 
- odzyskanie 10,5 mln zł gwarancji złożonych przez firmę, 
- przetarg na dokończenie budowy, 
- rozstrzygnięcie przetargu, 
- odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożone przez firmę MAAT4, 
- kolejne odwołanie do KIO, 
- analizę oferty BETONOX-u, 
- kompletność złożonej oferty, 
- konieczność zwiększenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania, 
- harmonogram postępowania dotyczącego dokończenia inwestycji RCS, 
- składowanie materiałów zapłaconych przez MOSiR, 
- koszty inwestycji.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik przypomniał 
historię prowadzenia tej inwestycji. Proponowali podział tej inwestycji na 3 niezależ-
ne inwestycje: 
- dokończenie hali, 
- dokończenie stadionu, 
- dokończenie dróg.  
Niepokoi naruszenie dyscypliny finansów, bo każdy zamawiający dbający o interes                    
i o pieniądze, które zostały mu powierzone, w momencie, kiedy widział jaka jest sytu-
acja, powinien wystąpić o wydłużenie terminu oferty, czyli wydłużenie terminu złoże-
nia gwarancji i wydłużenie terminu podpisania umowy. To ewidentnie działanie na 
szkodę gminy. Właśnie w ten sposób straciliśmy od firmy Erekta gwarancję, którą od-
daliśmy. Radny stwierdził, że konsultował tę sprawę i jest to ewidentne złamanie 
prawa i ewidentne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedstawił zdjęcia 
jak wygląda teraz ta inwestycja. Radny odniósł się do sytuacji pracowników, którzy 
zarabiają minimum socjalne. Zastanawia się, co by zostało zrobione, gdyby nie mą-
drość radnych Prawa i Sprawiedliwości polegająca na zablokowaniu decyzji budowy 
kolejnego kompleksu boisk. Skąd by teraz były pieniądze? Radny zapytał prezydenta, 
skąd zostaną wzięte pieniądze na dołożenie do tej inwestycji, bo wszyscy wiedzą, że 
ta inwestycja na tym się nie zakończy? Gdzie zostały złożone elementy z tej budowy? 
Podkreślił, że prezydent nie może liczyć na to, że radni Prawa i Sprawiedliwości zagło-
sują za dołożeniem tych pieniędzy.  
Został puszczony film z wystąpieniem prezesa MOSiR.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że dzisiaj stoimy przed 
wyborem, czy dokończyć Radomskie Centrum Sportu, czy nie. Skąd pieniądze? Pienią-
dze są rozłożone na 14 lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poruszył sprawę 
środków zabezpieczonych na inwestycje na lotnisku. Ponadto dyrektor przybliżył: 
- inwentaryzację inwestycji w 3D, 
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- miesięczne koszty utrzymania placu budowy, 
- podział inwestycji na 3 części, 
- możliwość przekazani materiałów budowlanych Caritasowi czy ZUK-owi,  
- sprawę „podwójnych płatności”. 
 
Prezydent Radosław Witkowski podkreślił, że projekt uchwały ma na celu rozwiązanie 
problemu. Stwierdził, że mieliśmy do czynienia z nierzetelnym wykonawcą. Zaprezen-
towany przez radnych film i zdjęcia potwierdzają, że budowa została porzucona przez 
firmę ROSABUD. To tylko w złym świetle stawia tę firmę i pokazuje, że była to firma 
nierzetelna. Prezydent odniósł się do sprawy uporządkowania terenu budowy. Pod-
kreślił, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że jeżeli dzisiaj radni wyrażą zgodę na 
zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, spółka MOSiR jak najszybciej rozstrzyga 
ten przetarg i jak najszybciej przystępują do podpisania umowy z wykonawcą. Wtedy 
wszyscy mogą wspólnie raz w tygodniu w obecności prezesa MOSiR-u przeglądać 
stan zaawansowania prac przy dokończeniu Radomskiego Centrum Sportu.  
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił o dopuszczenie do głosu posła Konrada Frysztaka.  
 
Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak zasugerował prezesowi Jandule przeproszenie 
przedstawicieli firmy Betonox za swoje słowa. Stwierdził, że ten przetarg to ewident-
nie wina jednej osoby, jednego podmiotu, ewentualnie jednego konsorcjum, czyli                 
ROSABUDU i MAXTO, którzy doprowadzili do takiego stanu rzeczy. Budowa została 
porzucona. Przytoczył inne inwestycje porzucone przez tą firmę. Posła dziwi, że prze-
wodniczący broni w swoich wypowiedziach tego nierzetelnego wykonawcę. Ponadto 
poruszył sprawę przeprowadzenia inwentaryzacji elektronicznej.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Komisja Budżetowa nie wydała opi-
nii w tej sprawie.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk odniosła 
się do sprawy niskich zarobków ludzi kultury. Stwierdziłą, że ten problem musi jak naj-
szybciej zostać rozwiązany. Podkreśliła, że za nieudolną politykę tego rządu musi pła-
cić samorząd. Dzisiaj wybór jest prosty: czy jesteśmy za tą inwestycją, czy przeciwko, 
ale także, czy chcemy, aby ta inwestycja została jak najszybciej zakończona. Radna 
przybliżyła historię realizacji tej inwestycji. Zadeklarowała, że klub radnych Koalicji 
Obywatelskiej jest zdeterminowany, aby tę inwestycję zakończyć jak najszybciej. Za-
głosują za ta uchwałą. Radna wierzy, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosują 
razem z nimi.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile 
z 92 mln zł poszło na halę i ile na stadion? Ile ma być wydatkowanych tych środków                    
z podziałem na halę i stadion z kwoty 82 mln zł? Kto po odejściu z budowy firmy              
ROSABUD sprawował nadzór nad inwestycją? Czy jest jakieś zagrożenie utraty dofi-
nansowania z ministerstwa sportu? Czy są rozmowy z ministerstwem i czy minister-
stwo sportu jest poinformowane o tej sytuacji? Jakie były koszty utrzymania obiektu? 
Gdzie są przechowywane materiały? Jaka jest gwarancja na wentylatory – od daty wy-
produkowania, czy od daty zamontowania? Czy firma BETONOX będzie brała tę gwa-
rancję na siebie? Na czyj koszt będą dalej przechowywane materiały po podpisaniu 
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umowy z firmą BETONOX? Czy z dniem podpisania umowy wykonawca przejmie koszt 
przetrzymywania tych materiałów na siebie oraz ich transportu?    
 
Radny Tomasz Gogacz uważa, że jest to niegospodarność. Ponadto stwierdził, że loka-
lizacja obiektu jest nietrafiona. Zapytał, dlaczego nie zrobiono tego na Koniówce? 
Uważa, że nie jest to miejsce na budowę takich obiektów.  
 
Radna Magdalena Lasota odnosi wrażenie, że wszyscy radni są fachowcami i eksper-
tami. Lokalizacja została wybrana bardzo dawno temu i uważa, że była to wypowiedź 
nie na miejscu, bo nie o tym dzisiaj należy rozmawiać. Należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy ponad 92 mln zł pójdzie w błoto, czy kontynuujemy tę budowę? Miesz-
kańcy oczekują dokończenia tej budowy. Radna uważa, że wydane 92 mln zł nie może 
pójść w błoto. Ponadto radna poruszyła sprawę inwentaryzacji 3D oraz środków wy-
dawanych przez MOSiR na zabezpieczenie materiałów. Klub radnych Koalicji Obywa-
telskiej zagłosuje za i proszą o przemyślane głosowanie, bo inwestycja musi być za-
kończona.  
 
Radny Kazimierz Staszewski poruszył sprawę zabezpieczenia obiektu. Uważa, że są 
duże zagrożenia wykonania tej inwestycji.  
 
Radny Marcin Robert Kaca poruszył sprawę sytuacji firm budowlanych na rynku                        
i wzrostu wartości realizowanych inwestycji. Zwrócił się z apelem do radnych Prawa                               
i sprawiedliwości, aby nie bili piany, byli radomianami i zagłosowali na tak.  
 
Radny Marcin Majewski stwierdził, że jest całym sercem za jak najszybszym zakoń-
czeniem hali i stadionu przy ul. Struga, ale nie można pozwolić na wydatkowanie ko-
lejnych 16 mln zł. Zapytał, czy prezydent i rada nadzorcza MOSiR planują powołanie 
niezależnego zespołu, który zweryfikuje sposób realizacji wydatkowania i procedo-
wania poszczególnych etapów zleconego zadania, tj. poprawa infrastruktury sporto-
wej w tym budowa hali sportowo – widowiskowej i budowa stadionu piłkarskiego przy 
ul. Struga 63? Jaka kwota została wydana na dzień dzisiejszy na wskazane wyżej za-
danie? Kto nadzoruje i nadzorował prace komisji przetargowej od strony MOSiR-u? 
Jakie zapisy umowne zabezpieczają MOSiR, miasto Radom przed zwiększeniem kwoty 
za wykonanie inwestycji? Czy w propozycji umowy na realizację Radomskiego Cen-
trum Sportu zawarta jest możliwość zwiększenia wydatków? Jeżeli tak, to do jakiej 
wysokości? Kiedy jest planowane podpisanie umowy? Jaki jest czas związania ofertą? 
Czy firma BETONOX przedłożyła zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Czy 
podpisanie umowy w okresie zimowym nie spowoduje wydłużenia czasu realizacji 
całego zadania?  
 
Radny Marcin Kaca zapytał, jaka jest gwarancja, że tym razem się uda? Ile razy jeszcze 
będziemy dokładać? Ile razy ta budowa jeszcze będzie wznawiana? Ponadto radny 
zapytał o niektóre zapisy specyfikacji oraz słowa prezesa MOSiR-u i co oznacza użyte 
przez niego słowo „kręt”?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, jakie inne rozwiązanie radni proponują? Jeśli radni są 
przeciwko kontynuacji tej budowy i zawarciu umowy z firmą BETONOX wchodzą                  
w grę dwa rozwiązania: wycofujemy się z tego zupełnie, czyli tracimy 92 mln lub ro-
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bimy drugi przetarg. Poruszył również sprawę innych inwestycji realizowanych przez 
firmę ROSABUD. Proponuje, aby nie wyrzucać zainwestowanych 92 mln, a jak naj-
szybciej dokończyć tę budowę, bo taniej już na pewno nie będzie.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, ile wynosi planowany koszt obsługi zobowiązań 
MOSiR-u?  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że to radni muszą podjąć decyzję, czy pozwolą 
prezydentowi, czy MOSiR-owi w imieniu prezydenta podpisać umowę na dokończenie 
bardzo zaawansowanego obiektu, czy decyzja radnych będzie negatywna i teraz nic              
z tym nie będzie robione. Zdaniem radnego nikomu rozsądnemu taka myśl nie powin-
na przyjść do głowy. Nie ma wyjścia. Niezależnie od tego, czy będzie to w sumie kosz-
towało 170 mln, czy 200 mln powiedziane zostało a, trzeba powiedzieć b. Radny 
uważa, że rolą radnych jest to, by pozwolić prezydentowi kontynuować i pozwolić 
mieszkańcom za rok czasu cieszyć się tą piękną halą. Uważa, że powyżej 200 mln zł 
nie będzie to kosztowało. Ponadto radny odniósł się do niefortunnej wypowiedzi pre-
zesa MOSiR-u.  
 
Radna Wioletta Kotkowska wie, że niektórym radnym zależy na tym, aby ta inwesty-
cja nie została dokończona pomyślnie. Uważa, że dzisiaj trzeba podjąć odpowiedzialną 
decyzję, która pozwoli na szybkie zakończenie tej ważnej inwestycji, która daje moż-
liwość rozwoju dla naszego miasta. Poprosiła, aby skończyć swoje gierki i zachować 
się odpowiedzialnie wobec swoich wyborców i mieszkańców miasta.  
 
Radny Piotr Kotwicki uważa, że nie ma wyjścia i należy skończyć tę inwestycję. 
Wszystkim zależy na oddaniu hali jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem. Przypo-
mniał historię realizacji tej inwestycji. Zapytał, kto dziś odpowiada za plac budowy i od 
jak dawna? Na jakiej zasadzie miasto zaoszczędzi pieniądze, jeżeli teren budowy 
uprzątnie wykonawca? Od jak dawna funkcjonuje obecny stan faktyczny na terenie 
budowy i czy nie zachodzi prawdopodobieństwo, że pozostawione w sposób nieza-
bezpieczony odpady budowlane nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 
ze szczególnym uwzględnieniem wód gruntowych? Jeżeli tak, to kto poniesie za to 
odpowiedzialność? Czy Straż Miejska, Wydział Ochrony Środowiska lub inne podmioty 
kontrolowały ten plac budowy pod kątem zagrożenia dla środowiska?  
 
Radny Kazimierz Woźniak ma wrażenie, że nie wszystkim zależy, aby ta inwestycja 
była jak najszybciej zrealizowana. Zdaniem radnego jest to jakiś polityczno - gospo-
darczy układ, który źle wróży inwestycji. Radny jest zdecydowanie za budową hali. 
Takie miasto jak Radom zasługuje na to, aby mieć obiekt tego typu. Jest również za 
tym, aby te inwestycje były w sposób przejrzysty prowadzone. Nie lubi jak ktoś kogoś 
próbuje wykiwać, a ma tu pewne wątpliwości, czy tak nie jest. Nigdy nie spotkał się                  
z takim przypadkiem, jaki tutaj zaistniał. Jest rozstrzygany przetarg i wykonawca póź-
niej nie stawia się. Oferent, który nie brał udziału w przetargu składa zastrzeżenia do 
tego przetargu. Później firma, która miała drugą ofertę jest gotowa podpisać umowę. 
To powoduje, że można mieć wątpliwości, czy tu była szczera gra wykonawców, czy 
tu nie ma jakiejś zmowy. To radnego najbardziej w tym wszystkim zastanawia. Zapy-
tał, czy są zadowoleni z inspektora nadzoru?  
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Radny Dawid Ruszczyk uważa, że radni z Prawa i Sprawiedliwości dążą do tego, aby 
rozstrzygać kolejny przetarg. Stwierdził, że mieszkańcy mają tego dosyć. Radny zapy-
tał, czy hala będzie mogła być oddana do użytku, jeżeli nadal będą trwały prace bu-
dowlane na stadionie?  
 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że Radom znowu staje się 
niechlubnym centrum Polski. Jeżeli ta sytuacja będzie nadal trwała, będziemy po-
śmiewiskiem całej Polski. Radni Prawa i Sprawiedliwości się na to nie godzą. Radni 
Koalicji Obywatelskiej wciąż przyjmują retorykę, że radni PiS są czemuś przeciwni tyl-
ko i wyłącznie dlatego, że pytają, że prowadzą merytoryczną dyskusję, wykazują tro-
skę o finanse publiczne i o przejrzystość realizacji tej inwestycji. Zapytała, czy radni 
mogą poznać harmonogram planowanych prac? Poruszyła sprawę kamienicy Desku-
rów i zapytała, ile do tej pory środków pieniężnych zostało przekazanych firmie Beto-
nox i ile jeszcze ma zostać wypłacone? Czy rozważano dokończenie Radomskiego 
Centrum Sportu w ramach Wydziału Inwestycji? Czy Wydział Inwestycji rozważała taką 
możliwość? Czy Wydział Inwestycji sporządził ogólny kosztorys – ile warte jest jeszcze 
dokończenie Radomskiego Centrum Sportu?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zwróciła się do radnego Tomasza Gogacza, że to fa-
chowcy pana Marszałkiewicza czy Kosztowniaka zaprojektowali tam pierwszą halę i to 
na terenach zwrotowych. Mówiąc o gospodarności, trzeba mówić o szkołach, na przy-
kład o dawnym gimnazjum nr 13, gdzie radny był dyrektorem.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał prezydenta, czy bierze odpowiedzialność za tę inwe-
stycję pozwalając podpisać umowę z „krętem jakiego większego nie ma” panu preze-
sowi? Czy w przypadku nie oddania hali i stadionu w 2020r. poda się do dymisji, czy 
zrezygnuje z urzędu? Ile razy w 2019r. zebrała się rada nadzorcza MOSiR-u? Czy rada 
nadzorcza wyciągnęła konsekwencje wobec zarządu za działania związane z inwesty-
cją na Struga 63? Czy zarząd wyciągnął konsekwencje wobec pracowników MOSiR-u 
za działania związane z inwestycją na Struga 63? Kiedy ostatnio i jak często pan 
Grzegorz Janduła spotyka się z prokuratorem? Czy takie spotkania są protokołowane? 
Czy one odbywają się w prokuraturze i w jakim charakterze? Czy prezes Janduła z wła-
snej woli chce rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę, czy były wywierane jakiekol-
wiek naciski na pana prezesa Jandułę? Skąd pochodziła wiedza pana Janduły, że Erekta 
oraz Maat4 „są w jakimś sporze”? Czy  na jakimkolwiek etapie postępowania od                      
6 września do 20 listopada Erekta przedstawiła pełne gwarancje, które pozwalały za-
wrzeć z nią umowę? Czy na jakimkolwiek etapie postępowania między 6 września             
a 7 października upłynął termin ważności wpłaconego przez konsorcjum Erekta i Inte-
rio wadium? Czy zarzuty podniesione przez Maat4 w skardze do KIO były zarzutami 
słusznymi? Jeśli nie były, to czemu w dniu 8 listopada, w dniu, w którym pierwotnie 
miała być podpisana umowa MOSiR występował do konsorcjum o przedłużenie waż-
ności wadium albo wniesienie nowego wadium? 
 
Radna Małgorzata Zając poruszyła sprawę podwyżki cen śmieci. Stwierdziła, że pod-
wyżki śmieci zafundował mieszkańcom całego kraju rząd PiS-u tak, jak i dramatyczną 
sytuację szpitali oraz bałagan w oświacie. To rząd PiS-u drenuje budżety samorządów. 
Zapytała, jaki wpływ miałby podział inwestycji na 3 etapy? Zdaniem radnej koszt tej 
inwestycji byłby dużo wyższy. Uważa, że tę inwestycję trzeba jak najszybciej zakoń-
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czyć. Stwierdziła, że gdyby przewodniczący Wójcik budował dom i wykonawca opu-
ściłby plac budowy, natychmiast szukałby drugiego, żeby stan budynku nie ulegał po-
gorszeniu. Pani wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz mówiła                 
o dziwnych sytuacjach, które się dzieją wokół tej inwestycji. Radną też wiele rzeczy 
dziwi. W sumie to czasami przestaje. Radna zwróciła się do przewodniczącego Wójcika, 
że przypomina sobie, że bardzo broni firmy ROSABUD. Zdaje się, że był taki program w 
telewizji, gdzie chwalił się znajomością z właścicielem i jego rodziną. Jeszcze bardziej 
niezrozumiała jest dla radnej sytuacja, że przed oficjalną odmową podpisania umowy 
przez Erektę, poinformował na którejś sesji, że ona nie podpisze umowy. Zapytała, 
skąd miał takie informacje? Zapytała prezydenta, czy mogłaby uzyskać informacje, 
jakimi inwestycjami zajmowała się Erekta w ostatnich czasach i jakimi zajmuje się 
obecnie?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy, kiedy i jakie będą koszty ukończenia hali i I eta-
pu stadionu piłkarskiego? Radny przypomniał historię przygotowania tej inwestycji. 
Ponadto dołączył oświadczenie na piśmie do protokołu w sprawie Radomskiego Cen-
trum Sportu.  
 
Radny Robert Fiszer uważa, że całość inwestycji będzie kosztowała powyżej                                     
230 mln  zł i uzasadnił tę tezę. Zapytał, kto jest w radzie nadzorczej MOSiR-u i czy 
rada nadzorcza interweniowała u prezydenta? Radny poruszył sprawę raportu z wyni-
ku przeprowadzonej inwentaryzacji robót oraz dotacji, którą spółka MOSiR dostała                
z ministerstwa sportu i turystyki na budowę Radomskiego Centrum Sportu. Zapytał, 
do kiedy jest ona udzielona i czy istnieje realne zagrożenie jej utraty?  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik zwrócił się do 
radnej Małgorzaty Zając, że rozumie, że mówi o programie telewizyjnym, który został 
nakręcony na zlecenie przeciwników politycznych, a który to zrealizował medialny 
cyngiel z wyrokiem w tle. O tym radna mówi? To radnej odpowiada tak o tym: radna 
dobrze wie, a jeżeli nie wie, to powie radnej, że radnej inteligencja sięga poziomu jego  
butów. Jeżeli radna nie wie, że to zostało zrobione na zlecenie, bo gdyby to nie było na 
zlecenie, to miałby jakiekolwiek zarzuty.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz upomniała radnego.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że odpowiada to, na co ta pani zasłużyła. Do radnej 
Zając stwierdził, że próbowano jego i jego rodzinę zniszczyć, ale tym bandytom się nie 
udało. Rozumie pani to? To niech się nie odnosi do filmu, który został nakręcony przez 
wojskowe służby informacyjne. To jest raz. Myśli, że od dzisiejszej sesji będą sobie 
częściej ze sobą rozmawiać. Może porozmawiamy jak smakuje alkohol.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przywołała radnego do rzeczy.  
 
Radny Dariusz Wójcik wierzył, że po prezentacji, która została przedstawiona, radni PO 
ze wstydu schowają głowę w piasek, ale niestety nie. Obrona dziadostwa i bałaganu 
będzie prowadzona do końca, a tak odbiera tą inwestycję: bałagan, dziadostwo, brak 
kompetencji i odpowiedzialności, marnowanie pieniędzy mieszkańców Radomia. Teraz 
odpowie, co do kolegi – tak, jest to jego kolega i nie wypiera się go dlatego, że wpadł 
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w kłopoty finansowe. Również to jest kolega pana prezydenta Radosława Witkow-
skiego. To, że ktoś wpadł w kłopoty finansowe nie upoważnia go do tego, żeby się od 
niego odwrócił. Tak, to jest jego kolega i bardzo go dobrze ceni jako człowieka, a nie 
ocenia go jako biznesmena, bo nie zna go z tej strony, bo nigdy z nim nie prowadził 
żadnych inwestycji. Prosi, żeby prezes MOSiR odpowiedział, że skoro inwentaryzacja 
została zrobiona tak dobrze, tak dokładnie w formacie 3D, że więcej pieniędzy jako 
mieszkańcy Radomia nie zapłacimy. Jeżeli to powie, to zagwarantował, że zagłosuje za 
tą inwestycją. Tylko niech wyjdzie i powie, że więcej pieniędzy nie zapłacimy, że po-
nosi pełną odpowiedzialność za to. Bardzo chciałby usłyszeć taką informację. Co do 
zapłacenia podwykonawcom podwójnej kwoty, to jest w ogóle skandal i doprowadze-
nie na niekorzyść gminy miasta Radomia, bo jak można było zapłacić, skoro otrzymał 
dokumenty, że firmy podwykonawcze odebrały pieniądze, to na jakiej podstawie te 
pieniądze wypłacił? Wie, że będą bronili bałaganu, do którego doprowadzili. Niestety 
radnego zgody na to nie ma, bo jest osobą, która ponosi pełną odpowiedzialność za 
pieniądze mieszkańców. Dla państwa 16 mln to jest nic. Ponadto radny odniósł się do 
wypowiedzi pana Woźniaka i poprosił, żeby mu wskazał sesję, na której była mowa            
o budowie stadionu przy ul. Struga w kadencji, kiedy prezydentem był Andrzej Kosz-
towniak. Nie było takiej dyskusji na sesji. Pan Woźniak się mija z prawdą.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła 
się do przewodniczącej, że jako przewodnicząca klubu, ale także jako kobieta chciała-
by, aby przewodnicząca także zajęła stanowisko w tej sprawie, ponieważ wypowiedź 
pana przewodniczącego do radnej Małgorzaty Zając jest absolutnie skandaliczna i na-
ganna, niegodna radnego, ale przede wszystkim nawet niegodna człowieka, czy męż-
czyzny, który się zwraca do kobiety. Radna się na to nie godzi. Nie godzi się na taką 
dyskusję. Proponuje chwilę refleksji, ochłonięcia. Zaproponowała 5 minut przerwy. 
Stwierdziła, że wypowiedź przewodniczącego jako do radnej, do człowieka, do kobiety 
była absolutnie skandaliczna.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 15 minut przerwy do godz. 19.35.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że rzeczywiście jego wystąpienie było bardzo emo-
cjonalne, ale każda osoba, która atakuje jego rodzinę … Radnego można atakować, nie 
obraża się o to, wszelkimi możliwymi sposobami, ale każda osoba, która atakuje jego 
rodzinę, a radnego rodzina bardzo odchorowała  wystąpienie medialnego cyngla z wy-
rokiem w tle i program, który został przygotowany na zlecenie i mówi to jasno bez 
względu na konsekwencje jakie z tego tytułu mogą go spotkać, dołącza do grona lu-
dzi, czyli dwóch dziennikarzy Telewizji Dami, jako jego wrogowie. Jeżeli oczekuje się, 
że radną przeprosi, nie ma takiej możliwości. Dopóki będzie żył, będzie to radnej pa-
miętał. Radny ma taką zasadę – szanuje człowieka, nie szanuje osób, które atakują … 
Radnego można nazywać złodziejem, bandytą, chamem, kimkolwiek chcą, ale jego ro-
dzina odchorowała to, a radna naruszyła najważniejszą dla niego … Ponieważ jest fa-
cetem, który będzie bronił swojej rodziny wszelkimi możliwymi sposobami bez wzglę-
du na konsekwencje jakie z tego tytułu go spotkają. Bez względu na to. Nie ma żadnej 
granicy przed którą jest wstanie się powstrzymać.  
 
Radna Małgorzata Zając chciałaby, aby dokładnie przesłuchać jej wypowiedź. Nie od-
niosła się ani jednym słowem do rodziny pana przewodniczącego. Nie odniosła się do 
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niego osobiście. Zadała mu dwa pytania, które może powtórzyć. Chciałaby, aby przy 
pierwszej okazji jaka będzie, żeby odsłuchano jej wypowiedź. Stosunek pana prze-
wodniczącego do niej - to sorry przewodniczący ma problem.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała, aby sprawa dotycząca dwojga radnych 
została rozstrzygnięta poza salą obrad. Tutaj trzeba zajmować się sprawami meryto-
rycznymi.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych wyjaśnień              
w sprawach: 
- gwarancji, że inwestycja będzie kosztowała tyle, ile się teraz o tym mówi, 
- wydatków na stadion i halę poniesionych do tej pory, 
- wysokości dopłaty przy ofercie Betonox-u do hali i stadionu oraz dróg, 
- nadzoru nad placem budowy oraz bieżącego nadzoru, 
- dotacji z ministerstwa sportu oraz zagrożenia jej utraty,  
- miesięcznych kosztów utrzymania inwestycji, 
- przejęcia kosztów przez nowego wykonawcę, 
- gwarancji na wentylacje, 
- nakładających się terminów i „działania w zmowie”, 
- ponoszenia kosztów magazynowania materiałów po podpisaniu umowy, 
- lokalizacji stadionu, 
- parkingów przy Radomskim Centrum Sportu, 
- służebności obiektu oraz organizacji imprez nie tylko sportowych, 
- niezależnego zespołu weryfikującego sposób realizacji inwestycji, 
- gwarancji firmy ROSABUD, 
- środków na dokapitalizowanie MOSiR-u oraz finansów spółki, 
- składu komisji przetargowej, 
- całkowitego kosztu inwestycji, 
- kosztów inwentaryzacji i czasu jej trwania, 
- możliwości podważenia inwentaryzacji przez wykonawcę prac dodatkowych, 
- niektórych zapisów umowy na realizację RCS, 
- planowanego terminu podpisania umowy, 
- zabezpieczenia należytego wykonania inwestycji, 
- podpisania umowy w okresie zimowym,  
- zabezpieczenia obiektu przed zimą, 
- odbioru dachu hali oraz systemu odprowadzenia wód deszczowych, 
- innych możliwych rozwiązań, 
- oszczędności środków finansowych na uprzątnięciu placu budowy, 
- zagrożenia odpadami niebezpiecznymi, 
- możliwości wystąpienia „zmowy”, 
- możliwości oddzielnego oddania do użytku hali i stadionu, 
- inwestycji realizowanych przez spółkę Erekta, 
- kosztów dokończenia inwestycji oraz terminu jej realizacji, 
- składu rady nadzorczej MOSiR-u, 
- interwencji rady nadzorczej, 
- raportu firmy MAXTO i jego wiarygodności, 
- rozliczenia tzw. „podwójnych płatności”, 
- możliwości zmiany zapisów umowy.  
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji na temat: 
- łącznej wartości wyemitowanych obligacji, 
- łącznego kosztu obsługi obligacji i terminu spłaty, 
- wykupu obligacji, 
- wysokości rekompensaty eksploatacyjnej.  
 
Prezydent Radosław Witkowski udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- szczegółowego harmonogramu prac, 
- ważności dotacji z ministerstwa sportu, 
- jakości pracy inspektorów budowlanych, 
- roszczeń w stosunku do wykonawców, 
- wartości inwestycji kamienicy Deskurów, 
- udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 
- wypowiedzi prezesa MOSiR Grzegorza Janduły na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
- odpowiedzialności spółki MOSiR za prowadzoną inwestycję.  
 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek udzielił dodatkowych informacji  
w zakresie: 
- zapisu dotyczącego 70% ujętych w specyfikacji na rozszerzenie zamówienia, 
- wykorzystania materiałów przekazanych przez zamawiającego, 
- przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru, 
- częstotliwości spotkań rady nadzorczej i nadzoru nad działalnością spółki, 
- uregulowania „podwójnej płatności”.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w zakresie „po-
dwójnych płatności” spółki MOSiR. 
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że próbuje się z radnych robić wariatów, albo nie do-
powiada się jak to powinno wyglądać. Żeby zapłacić wykonawcy, czyli ROSABUD-owi 
musieli dostać kwit, że ma uregulowane płatności z podwykonawcą. Jeżeli otrzymali 
taki kwit, to jakim prawem zapłacono podwykonawcom? Na jakiej podstawie prawnej 
wypłacono te pieniądze? Nie mieli prawa tego zrobić. Radny uważa, że powinni pójść 
do sądu. Niech ktoś w końcu wyjdzie i przyzna się, że nie dopełnił formalności.  
 
Dyrektor Mateusz Tyczyński odniósł się do spraw: 
- uregulowania płatności podwykonawcom, 
- konsekwencji zarządu spółki MOSiR w stosunku do pracowników, 
- nagród dla zarządu MOSiR, 
- spotkań prezesa Janduły z prokuratorem, 
- woli prezesa do rozstrzygnięcia przetargu, 
- przedłużenia gwarancji na zamontowane elementy, 
- gwarancji bankowych firmy Erekta, 
- odzyskania wadium wpłaconego przez firmę Erekta.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy 
w wyniku inwentaryzacji wyszły jakieś braki sprzętu i błędy?  
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Dyrektor Mateusz Tyczyński udzielił informacji na temat doniesienia do prokuratury 
na inspektora nadzoru.  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę upadłości firmy oraz płatności wymagal-
nych.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 21.10. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że 
klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie żyrował braku kompetencji, nieod-
powiedzialności nad środkami publicznymi. Dzisiejsza sesja Rady Miejskie nie wypro-
wadziła ich z niewiedzy, którą być może posiadają, a wręcz ją pogłębiła. Kto nawarzył 
piwa, niech to piwo wypije i ponosi pełną odpowiedzialność za dokończenie tej inwe-
stycji. Stwierdził, że nie oni tego piwa naważyli, nikt z władz miejskich ich nie słuchał, 
żadna z ich propozycji przed rozpoczęciem przetargu nie została brana pod uwagę. 
Prosi, aby prezydent w tej inwestycji radził sobie sam.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 3 przeciw, 8 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 2) podjęła  

Uchwałę nr XXXII/275/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Wójcik oświadczył, że nie chcieli przeszka-
dzać w dokończeniu tej inwestycji. Mimo opinii i ataków w stosunku do nich zachowu-
ją się odpowiedzialnie. Dają możliwość dokończenia tej inwestycji, ale dalej powtarza-
ją: sam prezydent bierze za to odpowiedzialność. Oby nie skończyło się kolejną sesją 
Rady Miejskiej i prośbą o kolejne miliony złotych, bo ich zgody już na coś takiego nie 
będzie, bo to lekka przesada. Już tyle zapłacono za tę halę, że więcej mieszkańców 
miasta już na to jest nie stać. Zresztą nie zrozumieją takiej decyzji. Radny ma nadzie-
ję, że ta inwestycja będzie przypilnowana, że ktoś z pracowników MOSiR-u codziennie 
będzie na budowie oglądał każdy ruch wykonawcy. Powodzenia. Podkreślił, że też im 
zależy na tym, żeby zostało to zakończone.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że potrafi jednoznacznie odczytać 
wynik tego głosowania oraz intencje Rady Miejskiej. Uważa, że wszyscy padli ofiarą 
tego, że w pierwszym przetargu trafili na firmę, która nie dokończyła tej inwestycji, bo 
od 12-tu miesięcy powinniśmy się już tymi obiektami cieszyć, ale to już było. Dziś 
przed nami kolejny etap. Podziękował za to głosowanie, bo wie jak niektórzy mieli 
przed sobą trudną decyzję, żeby poprzeć, bądź wstrzymać się od głosu. Dlatego pre-
zydent szanuje tę decyzję. Dziś deklaruje, że spółka MOSiR i komisja przetargowa już 
jutro rozstrzygnie ten przetarg. Prezydent powtórzył, że nie jest jasnowidzem, nie jest 
wstanie sobie wyobrazić co się może jeszcze wydarzyć. Natomiast może obiecać: bie-
rze odpowiedzialność za tę inwestycję i za to, że będą stosować prawo i wszystkie 
procedury, żeby jak najszybciej tę inwestycję dokończyć. W dalszym ciągu prezydent 
liczy na wsparcie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i pana przewodniczącego 
Dariusza Wójcika, jak również klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i pani przewodni-
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czącej Marty Michalskiej – Wilk oraz serdecznie dziękuje panu radnemu niezależnemu 
Kazimierzowi Woźniakowi, który również w swoim głosowaniu poparł tę uchwałę.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XXXII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
21.30. 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


