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P R O T O K Ó Ł   N R XXXIX/2020 
z trzydziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 29 czerwca 2020 roku 
w sali obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1 

 
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: Robert Fiszer, Dariusz Wójcik. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (25 za - głosowanie nr 1). 
 
Zmiana porządku obrad:  
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu 
uchwały na druku nr 306 w sprawie zasad udzielania stypendium Prezydenta 
Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy 
otrzymali w roku szkolnym 2019/2020 tytuł finalisty olimpiad przedmioto-
wych, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przed-
miotem lub dziedziną wiedzy  
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych, 4 by-
ło przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Projekt uchwały zo-
stał wprowadzony w punkcie 8.12.  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołu z XXXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie  
    Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S oraz o pracy Doraźnej Komisji  
    ds. Budowy RCS. 
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epide- 
     mii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2020, dokonania zmian w Budżecie Miasta  
         Radomia na 2020r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta  
         Radomia na lata 2020 – 2040 – druki nr: 302, 303, 304,  
    2) gospodarowania nieruchomościami – druki nr 296, 297, 298, 
    3) zgody na podjęcie działań mających na celu utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy  
         w Radomiu – druk nr 299, 
    4) przekształcenia szkół – druki nr 291, 292, 293, 
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    5) nadania statutu Radomskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli – druk  
         nr 294, 
    6) ustanowienia lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnienio- 
         wa” - edycja 2020 rok – druk nr 300, 
    7) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opie- 
         kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  
         usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ra- 
         mach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"-  
         edycja 2020 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwol- 
         nienia od opłat i trybu ich pobierania – druk nr 301, 
    8) podjęcia zawieszonych czynności związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatne- 
         go Parkowania – druk nr 295, 
    9) przyjęcia raportów o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiego Szpitala  
         Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – druki  
         nr 289, 290, 
  10) ustanowienia stypendiów – druk nr 276, 
  11) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustale- 
         nia wysokości stypendiów sportowych – druk nr 305, 
  12) zasad udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych  
         uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkolnym  
         2019/2020 tytuł finalisty olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olimpiad  
         tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy – druk  
         nr 306. 
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: 
       1) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  
            Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata  
            2016 – 2020 za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019 roku,  
       2) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeutycz- 
            nych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na  
            lata 2018 – 2020 za 2019 rok, 
       3) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla  
            osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata  
            2016 – 2020 za 2019 rok, 
       4) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  
           za rok 2019, 
       5) ocena zasobów pomocy społecznej, 
       6) roczna informacja z realizacji „Samorządowego Programu na Rzecz Osób Nie- 
            pełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2019-2023” za 2019 rok. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XXXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony  do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z XXXVIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej                    
w dniu 25 maja 2020r. głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie nr 3. Protokół został przyjęty.  
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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. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: 
Radomskie Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S oraz o pracy Do-
raźnej Komisji ds.   Budowy RCS. 
Rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Dawid Puton przedstawił 
informację na temat realizacji przebudowy dróg krajowych nr 9 i 12 na poszczegól-
nych etapach:  
- I etap – budowa ul. Żółkiewskiego, 
- II etap – budowa alei Wojska Polskiego, 
- III etap – ul. Zwolińskiego.  
Całe zaawansowanie robót to ponad 76% tej inwestycji, zaś poszczególne etapy: etap 
I – ponad 64%, etap II – prawie 81%, etap III – 3%. Wszystko wskazuje na to, że na razie 
odbywa się wszystko w terminie. Przedstawił także stan realizacji budowy trasy N-S: 
etap II od ul. Czarnoleskiej do węzła na ul. Młodzianowskiej. Plan jest taki, że wyko-
nawcy uda się wejść w tę inwestycję w sierpniu lub na początku września. Jeśli uda 
się wejść w tym terminie, to termin wykonania tej inwestycji – 30 września 2021r. nie 
jest zagrożony. III etap – został przesunięty termin składania ofert na zaprojektowanie 
i budowę tego etapu i jest stały – 15 lipca 2020r.  
 
Kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Robert Pankowski 
przedstawił informację dotyczącą budowy Radomskiego Centrum Sportu. Poinformo-
wał, że przy budowie stadionu w ostatnim okresie toczyły się małe prace przygoto-
wawcze i porządkowe. W przypadku hali trwają roboty wykończeniowe w zakresie: 
robót budowlanych, robót mechanicznych, w zakresie instalacji wodno - kanalizacyj-
nych, robót instalacyjnych w zakresie prac elektrycznych, robót związanych z teleko-
munikacją i teletechniką. Przedstawił również informację na temat prac wokół układu 
drogowego.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz 
Podlewski przedstawił zaangażowanie finansowe wg harmonogramu rzeczowo - fi-
nansowego na hali i stadionie. Stwierdził, że prace na stadionie praktycznie się nie 
toczą. Podczas posiedzenia komisji nie dowiedzieli się dlaczego się nie toczą. Podkre-
ślił, że pięciomiesięczne opóźnienie w realizacji inwestycji wpłynie na wydłużenie 
terminu oddania stadionu, a to bezpośrednio przekłada się na problemy z uzyskaniem 
licencji dla Radomiaka. Zwrócił uwagę, że MOSiR nie zrealizował innego przetargu – 
montaż oświetlenia na ul. Narutowicza. Radny przedstawił i omówił tabelę dotycząca 
kosztów związanych z RCS-em. Radny zapytał skarbnika jaki jest koszt obsługi wye-
mitowanych obligacji dla MOSiR-u? Podkreślił, że na posiedzeniu komisji nie pojawił 
się przedstawiciel prezydenta. Na posiedzenie był zaproszony pan prezes Roman Sa-
czywko, który odpowiadał na pytania.  
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak długo pan Witkowski buduje Radomskie Centrum 
Sportu i kiedy przewidywany jest termin zakończenia tego przedsięwzięcia? Ile pier-
wotnie pan Witkowski przewidywał, że będzie kosztować to przedsięwzięcie, a ile bę-
dzie kosztować teraz? Kiedy ta sprawa zostanie zakończona i za ile złotych?  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że radni nie dowiedzieli się, ile razy odbyła się ko-
misja. Nie dowiedzieli się jakie były pytania do prezesa Saczywki. Nie dowiedzieli się, 
co prezes Saczywko odpowiadał. Nie wiedzą jacy inni goście są zapraszani. Informacje, 
które podaje pan przewodniczący, to mógłby sobie sam wyciągnąć jak już będzie pra-
cownikiem MOSiR-u i swoje prywatne wnioski przedstawiać na komisji, bo nie jest to 
na pewno przedstawienie informacji z pracy komisji.  
 
Radny Marcin Majewski stwierdził, że wszystkie protokoły z posiedzeń komisji są do-
stępne na BIP-ie. Na każde posiedzenie można przyjść i zadawać pytania. Zapytał, ile 
aneksów jest podpisanych w tym momencie? Ile aneksów jest w tym momencie                      
w przygotowaniu i na jaką kwotę? Kiedy rozpoczną się prace przy trybunie? Czy do 
MOSiR-u, czy prezydenta wpłynęło pismo od wykonawcy o przesunięciu terminu od-
dania prac? Budowa Wojska Polskiego – ile zostało podpisanych aneksów, na jaką kwo-
tę? Co zostało zmienione w stosunku do pierwotnej umowy? Jaki jest termin wykona-
nia robót? Czy prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowym?  
 
Radny Kazimierz Woźniak – realizacja Wojska Polskiego – Żółkiewskiego – czy w ra-
mach zaawansowania przewiduje się przed całkowitym zakończeniem inwestycji 
puszczenie ruchu przez wiadukt w ulicy Wojska Polskiego? Trasa N-S III etap – czy nie 
warto zastanowić się, aby to zadanie podzielić na podetapy? Sprawozdanie z prac ko-
misji ds. budowy RCS – po co był zaproszony prezes upadłej firmy ROSA-BUD? Czyja to 
była inicjatywa? Czy zapytano, dlaczego kłamał dwa miesiące przed wyborami twier-
dząc, że zrealizuje w terminie tą inwestycję? Czy zapytano, ile nie zapłacił podwyko-
nawcom oraz ile nie zapłacił VAT-u i podatków?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk - budowa RCS – czy wykonawca zgłosił potrzebę sporządze-
nia aneksu nr 3, czy kolejnego protokołu niezgodności i na jaką ewentualnie opiewa 
kwotę? Wojska Polskiego – jaka jest liczba przejść dla pieszych, w których miejscach i 
jak będą oznaczone?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała                 
o oświetlenie stadionu przy ul. Narutowicza – jaki był powód unieważnienia ostatnie-
go przetargu na oświetlenie i jaka to była kwota? Jaka byłaby wartość zakupienia 
oświetlenia mobilnego?  
 
Kierownik działu inwestycji MOSiR Dariusz Pankowski udzielił odpowiedzi na pytania 
w sprawach: 
- przygotowywanych aneksów, 
- terminu oddania inwestycji, 
- okresu trwania budowy Radomskiego Centrum Sportu, 
- pierwotnej kwoty umowy zawartej z firmą ROSA-BUD, 
- postępowania przetargowego na oświetlenie stadionu przy ul. Narutowicza, 
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Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w sprawach: 
- oświetlenia stadionu przy ul. Narutowicza, 
- możliwości puszczenia ruchu przez wiadukt na Wojska Polskiego, 
- podziału na podetapy III etapu budowy trasy N-S.  
 
Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Dróżdż udzielił do-
datkowych informacji w sprawach: 
- ilości podpisanych aneksów na realizację alei Wojska Polskiego, 
- harmonogramu prac, 
- terminu realizacji robót, 
- ilości i lokalizacji przejść dla pieszych na Wojska Polskiego.  
 
Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. budowy RCS Łukasz Podlewski udzielił dodatko-
wych informacji na temat: 
- możliwości uczestniczenia w posiedzeniach komisji, 
- tematyki posiedzeń, 
- odpowiedzi udzielanych przez prezesa Saczywkę, 
- zaproszenia prezesa Saczywki na posiedzenie komisji.  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że była zaskoczona, że pan prezes Saczywko był 
tego dnia na komisji. Wyszedł po niego przewodniczący Wójcik i go przyprowadził. 
Przewodniczący Wójcik za wszelką cenę chciał dowieść jak to miasto zniszczyło bar-
dzo dobrego przedsiębiorcę. Pan Saczywko wyjaśnił, że to on odstąpił od umowy. Nie 
odpowiedział na pytanie, czy rzetelnie przygotował drenaż wokół hali. Przychodząc na 
komisję radna chciałaby wiedzieć, że na komisji będzie prezes Saczywko.  
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił pracowników Biura Rady Miejskiej o pokazanie pani 
Zając zaproszenia, które dostała.  
 
 
Ad. 5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że przedłożona informacja 
jest o każdym konkretnym projekcie. Szczegółowo będą udzielać odpowiedzi na zada-
ne pytania.  
 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do 
dnia 26 czerwca interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Kaca – 8 szt., 
- Marcin Majewski – 3 szt.,  
- Kinga Bogusz – 3 szt., 
- Łukasz Podlewski – 1 szt., 
- Tomasz Gogacz – 1 szt., 
- Magdalena Lasota – 1 szt., 
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- Kazimierz Woźniak – 1 szt., 
- radni Marcin Kaca i Robert Fiszer – 1 szt. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła panią mecenas, aby wyjaśniła jak w tej ka-
dencji wygląda kwestia interpelacji i zapytań radnych. Po wyjaśnieniu zostanie usta-
lone, w którym momencie radna Marta Michalska – Wilk będzie mogła zabrać głos. 
Przewodnicząca upiera się, że to są jednak: sprawy różne.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś zgadza się, że panią przewodniczącą, że w tej ka-
dencji zarówno interpelacje jak i zapytania radnych mogą być formułowane tylko i wy-
łącznie na piśmie i w taki sposób prezydent odpowiada. Jest specjalny punkt: sprawy 
różne i wolne wnioski, gdzie można formułować dowolnie pytania i wnioski.  
 
 
Ad. 7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta           
w trakcie epidemii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpły-
wów).  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił prezentację dotyczącą stanu finan-
sów miasta. Omówił:  
- realizację dochodów w miesiącach styczeń – maj 2020 w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2019r., 
- wybrane tytuły dochodowe w miesiącach styczeń – maj 2020r. w porównaniu do 
analogicznego okresu 2019r., 
- realizację wydatków w miesiącach styczeń – maj 2020r. w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2019r., 
- porównanie realizacji dochodów i wydatków bieżących na dzień 31 maja w latach 
2017 – 2020, 
- zestawienie realizacji dochodów i wydatków bieżących w okresie styczeń – maj                  
w 2020r., 
- zestawienie szacunkowych wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-
19, 
- zestawienie przepływów pieniężnych w okresie od 2 stycznia do 22 czerwca 2020r. 
- wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym od 21.05 – 22.06. 
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, jakie środki pozyskał Radomski Szpital Specjali-
styczny i Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego na zwalczanie koronawirusa            
z ministerstwa zdrowia bądź Narodowego Funduszu Zdrowia? Jakie są źródła pokrycia 
tych wydatków?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, z jakich pieniędzy była zakupiona wiązanka, 
która była składana pod pomnikiem Radomskiego Czerwca w rocznicę obchodów? Jeśli 
z pieniędzy Rady Miejskiej, to jaki był napis na szarfie? Jeśli ta wiązanka była składana 
w imieniu radnych Rady Miejskiej, to dlaczego jako klub radnych nie zostali o tym po-
informowani i zaproszeni, a też by chcieli wspólnie taki wieniec złożyć. Obrazki, jakie 
później mogli oglądać w przestrzeni publicznej wskazywały na jedno, że to klub rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości składał ten wieniec. Radna nie tak wyobraża sobie 
współpracę między przewodniczącą Rady a klubem Koalicji Obywatelskiej i prosi, aby 
na drugi raz takie uroczystości, które powinny być ponad podziałami politycznymi 
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właśnie w taki sposób były traktowane i żeby radni opozycyjnego klubu w Radzie 
Miejskiej mieli także szanse chociażby taki wieniec złożyć wspólnie.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz chciałaby, aby o takich sprawach roz-
mawiać w sprawach różnych, ponieważ to nie jest zgodne z regulaminem, do którego 
przestrzegania zobowiązują przewodniczącą zarówno przewodnicząca Marta Michal-
ska – Wilk, jak i niektórzy radni Koalicji Obywatelskiej. Podkreśliła, że 25 czerwca ob-
chodziliśmy w Radomiu 44. rocznicę protestu robotników, który był początkiem naszej 
drogi do wolności. Miasto nie zorganizowało oficjalnych obchodów poza mszą w kate-
drze o godz. 18. Nie było również wyznaczonej godziny, o której delegacje składały 
kwiaty. Do tej pory biorąc udział w uroczystościach i składając wieniec jako przewod-
nicząca Rady starała się dostosowywać godzinowo do pana prezydenta Radosława 
Witkowskiego. Był to wieniec od Rady z szarfą, na której widniał napis: Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej wraz z radnymi. Przewodnicząca stwierdziła, że niejednokrotnie 
zwracała się do radnych Koalicji Obywatelskiej, nie mówi o 25czerwca, bo to była sy-
tuacja trochę inna, mówiąc o tym, że wieńce na uroczystości są i prosząc o to, żeby 
wspólnie je składać. Niejednokrotnie w trakcie uroczystości bywało tak, że radni Koali-
cji Obywatelskiej przychodzili ze swoim wieńcem i mówiła, że nie ma takiej potrzeby, 
ponieważ wieniec jest wspólny. Przewodnicząca stwierdziła, że przykro jej, że sprze-
czają się o rzecz tak mało istotną. Nie było ustalonej godziny. Liczy na to, że od dnia 
dzisiejszego w trakcie każdych uroczystości przewodnicząca klubu KO będzie z nią 
ramię w ramię składała wieniec na uroczystościach. Dostanie informację na maila.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, 
- wyniku finansowego szpitala, 
- straty szpitala za I kwartał.  
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach: 302 z autopoprawką, 303, 
304. 
 
- druk nr 302 z autopoprawką. 
Autopoprawka została złożona w formie pisemnej.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką przedstawił skarbnik miasta – 
Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną.  
 
Radny Marcin Majewski przypomniał, że prosili na Komisji Budżetowej skarbnika, aby 
na dzień dzisiejszy przygotował zestawienie projektów, które zostały zgłoszone przez 
radnych klubu PiS, które z tych propozycji są realizowane, a które zostały wycofane. 
Czy takie zestawienie zostało przygotowane? Zwiększenie planu wydatków                   
w dziale 600 – czy gmina planuje kasację do sądu? Czy zostały poczynione jakieś kro-



8 

 

ki? Czy jesteśmy gotowi na wypłacenie tej kwoty? Przesunięcie 150 tys. zł zaplano-
wanych na wykonanie rewitalizacji parku im. Rózika na Glinicach – przez pół roku nie 
wykonano żadnych działań. Czy prezydent chce realizować to zadanie? Kiedy zostaną 
wykonane poszczególne etapy tego zadania?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, jak zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mają się do 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19? 
 
Radny Tomasz Gogacz uważa, że w uchwale są uchybienia, gdyż środki są przewi-
dziane dla placówek, które nie istnieją od dłuższego czasu. Prosi o opinię w tej spra-
wie panią prawnik.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poprosiła                 
o przygotowanie zestawienia wszystkich projektów zgłoszonych przez radnych klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, projektów, które w tej chwili są w realizacji i tych, które już 
zostały zdjęte i nie są wykazywane w budżecie. Jeżeli na dzisiejsze posiedzenie taki 
wykaz nie został przez skarbnika przygotowany, to prosi o przygotowanie takiej in-
formacji na piśmie. Podkreśliła, że chcą mieć pewność, że przynajmniej część z tych 
projektów jest realizowana.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk poruszyła sprawę pieniędzy na teatr i zapytała, na co 
jest ta dokumentacja? Jakich inwestycji potrzebuje teraz radomski teatr?  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w sprawach: 
- realizacji parku Rózika, 
- pieniędzy dla teatru na dokumentację, 
- inwestycji potrzebnych w teatrze.  
 
Zastępca dyrektora MZDiK Artur Dróżdż udzielił dodatkowych informacji na temat wy-
płaty odszkodowania oraz możliwości wystąpienia o kasację.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji na temat: 
- nieistniejących placówek edukacyjnych, 
- podstawy prawnej zarządzenia, 
- przygotowania zestawienia realizowanych zadań zgłoszonych przez Prawo i Spra-
wiedliwość. 
 
Radny Mateusz Kuźmiuk stwierdził, że nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi od 
pana skarbnika. Złożył wniosek o: usunięcie § 7 ze wskazanej uchwały. Nie ma on 
wpływu na zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków, czy przesunięcia za-
warte w tej uchwale.  
Radny odczytał treść złożonego wniosku:  
„Wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.06.2020r. do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020r. na druku nr 302: 
Wnioskuję o usunięcie § 7 ze wskazanej uchwały, dotyczącego gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
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W związku z powyższym zobowiązuje się Prezydenta Miasta Radomia do do-
stosowania zapisów pozostałych projektów uchwał, na które powyższa zmiana 
ma wpływ”. 
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że radni mogą przegłosować wszyst-
ko. Ten paragraf nie jest aż tak bardzo istotny dla całej uchwały. Jak nie teraz, zrobią 
to za miesiąc, czy za dwa. Zwrócił uwagę, że od interpretacji prawa nie są radni. Jeśli 
coś rzeczywiście jest nie tak, to jest organ nadzorujący – Regionalna Izba Obrachun-
kowa w zakresie spraw finansowych, a jeśli chodzi o inne to wojewoda i tam jest oce-
na, czy można to zrobić, czy nie można. Ten paragraf jest pokłosiem zmian w ramach 
zarządzenia prezydenta i jeśli to zarządzenie nie jest podważone, nie jest unieważ-
nione i nie jest zmienione na prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej, to jest obowią-
zujące.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że jeżeli zarządzenie nie jest uchylo-
ne, to obowiązuje. Decyzję ostateczną co do kształtu każdego projektu uchwały po-
dejmuje Rada Miejska i może zgłaszać poprawki. Z tym, że warto to zawsze skonsul-
tować ze skarbnikiem, ponieważ dana poprawka może mieć wpływ na całość uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na prośbę przewodniczącej kluby Koali-
cji Obywatelskiej zarządziła 5 minut przerwy do godz. 13.10. 
 
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Mateusza Kuźmiuka głosowało               
13 radnych, 12 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 4. 
Wniosek został przyjęty.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 1 przeciw, 10 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 5) podjęła wraz ze zgłoszoną autopoprawką i przyjętym wnioskiem 

Uchwałę nr XXXIX/357/2020 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2020rok.  
 
- druk nr 303. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Mateusz 
Tyczyński.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię ne-
gatywną.  
 
W imieniu klubu radnych PiS radny Łukasz Podlewski poprosił o zdjęcie tej uchwały               
z dzisiejszego porządku obrad, bo Resursa sama może z takim wnioskiem wystąpić. 
Prosi, aby nie mieszać radnych w ten spór. Nie chcą w tym uczestniczyć. Resursa mo-
że wystąpić na drogę sądową i jeżeli warunki umowy nie były dotrzymane, to tak na-
leżałoby zrobić. Tak samo należałoby wystąpić na drogę sądową wobec osób, które 
nie dotrzymały warunków umowy, albo ją złamały remontując chociażby parking. Klub 
radnych Prawa i Sprawiedliwości prosi o zdjęcie tego projektu uchwały. Jeżeli nie, bę-
dą głosować przeciwko.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że Resursa Obywatelska mogłaby 
z własnych środków wystąpić do sądu, ale należy pamiętać jak szczupłe są dotacje 
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podmiotowe, które są przyznawane instytucjom. 40.000 zł to koszt tego pozwu> Czy 
Resursa ma nie wypłacić pracownikom części pensji, czy skąd ma te pieniądze zabrać? 
Nie widzi powodu, dla którego Resursa Obywatelska i pracownicy mieliby ponosić 
konsekwencje tego, że Resursa została skłoniona do bycia koproducentem filmu i te-
raz uszczuplać swoją dotacje podmiotową. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Czyste 
przesunięcie budżetowe na czysto techniczną czynność, czyli na zabezpieczenie 5% 
słusznego roszczenia, które Resursa jako koproducent ma w tej chwili do producenta 
filmu. Nie zmuszajmy instytucji, która i tak nie ma zbyt bogatego budżetu żeby jesz-
cze dodatkowo wydatkowała te pieniądze i nie przeznaczała ich na cele działalności 
statutowej.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk nie rozu-
mie argumentacji klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo komu powinno zależeć 
na aneksowaniu tej umowy? Kto z warunków tej umowy się nie wywiązał – Resursa 
Obywatelska, czy druga strona? To druga strona powinna zabiegać o to, aby taki 
aneks do umowy został podpisany. Miasto na promocję tego filmu wydało prawie mi-
lion złotych. Jaka w tym momencie jest promocja tego filmu? W przekonaniu radnej 
albo słaba albo żadna, a zaległe wypłaty chociażby dla statystów, czy innych podmio-
tów to jest dla Radomia antypromocja. Ten film jest opóźniony ponad rok czasu. Dla-
czego mamy rezygnować z należnych nam kar, które wprost wynikają z zapisu umo-
wy? To są pieniądze publiczne i dlaczego jako miasto nie mamy zrobić kroku, aby te 
pieniądze odzyskać? Radnym przede wszystkim powinno zależeć na pilnowaniu fi-
nansów miasta.  
 
Radny Kazimierz Staszewski uważa, że do tego tematu trzeba podejść poważnie,                       
a nie lekceważąco. Jako uczestnik czerwca ’76 kojarzy z jakimi bólami dochodzili do 
dofinansowania. Jeżeli teraz chcemy nagłośnić sprawę i iść do sądu z producentem, to 
najpierw powinniśmy sami uderzyć się w piersi. Radny uważa, że należy to wycofać,                  
a jeżeli nie, to będzie przeciw. Podkreślił, że sprawy sądowe nie zrobią temu filmowi 
promocji. Uważa, że również inne rzeczy wymagałyby dołożenia środków i pójścia do 
sądu i też prezydent miasta i urzędnicy nie idą, a sporo by się tych spraw nazbierało. 
Zaoszczędzone te 40.000 zł trzeba przeznaczyć na inne szlachetniejsze cele. Prosi                  
o głosowanie przeciw.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że jeżeli miasto rzeczywiście tak bardzo przestrzega 
dyscypliny budżetowej, to jest jak najbardziej za, ale przytoczył przykład zamówienia 
przez miasto energii dla placówek oświatowych. Radny podkreślił, że źle się czuje                 
w takiej sytuacji.  
 
Radny Robert Utkowski stwierdził, że umowy zostały zawarte i obie strony się do 
czegoś zobowiązały. Były określone terminy. Podkreślił, że nie była to premiera filmu, 
ani prapremiera, to był tylko pokaz filmu, który nie jest jeszcze zakończony, co pod-
kreślał także reżyser, a prace nad tym filmem będą jeszcze trwały długie miesiące.                 
W tej chwili ten film jest spóźniony kilkanaście miesięcy. Ponadto są zapowiedzi reży-
sera, że będzie on jeszcze bardziej opóźniony. Radny uważa, że w tej sytuacji należy 
zdecydować się na to, aby wesprzeć Resursę w tych staraniach, bo to także będzie 
element kontroli nad produktem, w którym partycypujemy. Radny podkreślił, że z wy-



11 

 

darzeń radomskiego czerwca w filmie są niecałe dwie minuty. Podkreślił, że film jest 
spóźniony i mamy prawo oczekiwać, że twórcy zrealizują tę umowę.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że prezydent nie chciał dać pieniędzy na ten 
film. Wtedy Rada Miejska przeciwstawiła się temu. Ten film i pieniądze na niego do-
prowadziły to do pewnego przełomu w Radzie Miejskiej. Rada Miejska od tej pory nie 
zgadza się z prezydentem w różnych sprawach. Podkreślił, że prezydent utracił więk-
szość.  
 
Radna Magdalena Lasota przypomniała, że pod koniec poprzedniej kadencji na sesji 
budżetowej gmina przekazała 900.000 zł ze środków publicznych na produkcję filmu 
„Klecha”. Poinformowała, że żaden termin zawarty w umowie nie został dotrzymany. 
Ze strony reżysera nie było próby kontaktu, aby zawrzeć aneks do umowy. Reżyser ze 
swojej strony nie wykazał w ogóle dobrej woli i to jest niezrozumiałe. Na przestrzeni 
produkcji filmu Rada Miejska nie otrzymywała żadnej informacji, a radni nawet nie wi-
dzieli scenariusza tego filmu i nie wiedzieli ile Radomia będzie w tym filmie. Jak się 
okazuje scen z Radomia jest bardzo mało. Radna uważa, że jeżeli tak duże środki pu-
bliczne zostały przekazane, nie mamy innego wyjścia, niż egzekwować zapisy umowy. 
Dalej nieznane są losy tego filmu. Uważa, że zachowanie reżysera nie jest w porząd-
ku. Nie wiadomo, czy wszystkie pieniądze zostały wypłacone aktorom i statystom. 
Radna uważa, że zapisy każdej umowy powinny być egzekwowane i realizowane.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że radni nie mają wiedzy jak była skonstruowana umowa. Zapytała, z czego wynika 
kwota ponad 800.000 zł – czy dotyczy ona tylko i wyłącznie terminu, czy były też                  
w umowie inne zapisy, do których również producent filmu się nie zastosował i stąd 
tak duża kwota? Dlaczego dopiero teraz prośba o wyrażenie zgody na wybór drogi 
sądowej z producentem?  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że pamiętając o wydarzeniach czerwcowych nie 
można pozwolić, aby ktoś wykorzystywał bardzo ważne dla nas wydarzenia w celu 
wyłudzenia pieniędzy. Przypomniała o zapewnieniach reżysera, jaka to będzie wielka 
promocja dla Radomia. To radni PiS w ubiegłej kadencji mocno nalegali, aby takie pie-
niądze na produkcję tego filmu przeforsować. Radna od początku miała wątpliwości, 
bo to jest takie rozdawanie pieniędzy w ciemno. Zwróciła uwagę, że w filmie o mieście 
nie ma nic, więc za co mieliśmy zapłacić? Jeżeli Resursa nawet by przesunęła z wyna-
grodzeń środki na proces, to i tak Rada musi takie przesunięcie „klepnąć”. Należy to 
potraktować w ten sposób, że zostaliśmy oszukani. Należy dbać o miasto i odzyskać 
pieniądze, bo nie można ich wyrzucać w błoto.  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że to, że film jest opóźniony jest niepodważalne. 
Film ten pokazuje, że miasto zainwestowało pieniądze w coś, co nie powstało i nie ma 
pewności, czy powstanie. Zapytał, czy jest jakiś kontakt z producentem? Uważa, że 
Resursa nie ma na ten cel środków.  
 
Radny Kazimierz Woźniak przypomniał, że głównym mottem udziału w produkcji filmu 
była reklama miasta Radomia, pokazanie wydarzeń z tamtego okresu. Mówiono o za-
gwarantowaniu od 8 do 10 minut na prezentację miasta Radomia. Jeżeli reżyser się              
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z tego nie wywiązał, to jakieś konsekwencje powinien ponieść. Radnemu nie podoba 
się taka formuła wnoszenia środków, bo jeżeli chcieliśmy promocji Radomia i pokaza-
nia historycznych wydarzeń z tamtego okresu, to sami powinniśmy rozpisać jakiś kon-
kurs na nakręcenie filmu dokumentalnego bądź fabularno – dokumentalnego na ten 
temat i sfinansować go we własnym zakresie. Radny uważa, że należy przestrzegać 
prawa. Jeżeli reżyser się nie wywiązał powinien jakieś konsekwencje z tego tytułu 
ponieść.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk podkreśliła, że w dwugodzinnym filmie Radomia, prote-
stu jest może dwie minuty. Uważa, że dzisiaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby 
rezygnować z pieniędzy, które należą się miastu. Dzisiaj nie ma żadnych merytorycz-
nych argumentów, żeby ta uchwała została zdjęta, chyba, że są to po prostu argumen-
ty polityczne po stronie radnych Prawa i Sprawiedliwości.  
 
Radny Jarosław Rabenda stwierdził, że poprzednia Rada dokonała „zakupu kota           
w worku” zobowiązując Resursę do podpisania tego rodzaju umowy, bo jeśli nie było 
scenariusza, to nie wolno było tej umowy podpisać, a radni, którzy wtedy podjęli tą 
decyzję sami są sobie winni. Zapytał, czym się różni ta umowa od innych umów inwe-
stycyjnych, gdyż to miała być inwestycja w promocję? Mamy tu do czynienia z dość 
dużym już prawie przekrętem. Zostaliśmy oszukani. Nie dotrzymano warunków umów. 
12 aktorów po dziś dzień nie otrzymali wynagrodzenia, a producent zapewniał, że 
wszyscy współprodukujący dokonali wpłat już dawno, więc dysponował środkami,                    
a pieniędzy nie wypłaca. Radny uważa, że mamy do czynienia z nieuczciwym produ-
centem. Poinformował, że o producencie tego filmu jest głośno w środowisku bardzo 
opiniotwórczym i tak naprawdę promocji z tego filmu nie będziemy mieli żadnej jako 
Radom, bo te dwie minuty protestu radomskiego w tym filmie są najgorsze w całym 
filmie. Uważa, że nie mamy cienia powodu, żeby rezygnować z domagania się odszko-
dowania od nieuczciwego producenta. Za nie wywiązanie się z umowy do odpowie-
dzialności należy pociągnąć producenta, który w wielu punktach złamał umowę.  
 
Radny Wiesław Wędzonka zapytał, czy wszystkie podmioty wywiązały się z finanso-
wania tego filmu? Czy miasto Radom jest jedynym podmiotem, który walczy o to, by 
te pieniądze odzyskać? Zgadza się z wypowiedziami, które mówią, że to była normal-
na umowa gospodarcza, która powinna być wywiązana w terminie. Być może kłopoty 
producenta, czy reżysera są spowodowane tym, że inne podmioty nie wywiązały się 
ze swoich obowiązków.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- z czego wynika ta kwota i dlaczego dopiero teraz decyzja o wystąpieniu do sądu, 
- kontaktu z producentem i dystrybutorem.  
Zasępca prezydenta Mateusz Tyczyński zdjął projekt uchwały z porządku obrad. Za-
deklarował, że do sprawy powrócą. Można zaprosić producenta na rozmowy, tylko                 
z pełną świadomością, że bieg kar umownych trwa i jest nie do cofnięcia. W imieniu 
prezydenta miasta zdjął ten projekt uchwały z porządku obrad.  
 
Projekt uchwały na druku nr 303 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Miasta Radomia na 2020 rok został zdjęty z porządku obrad.  
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- druk nr 304.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę zmniejszenia łącznych nakładów finanso-
wych w związku z odstąpieniem od realizacji części zadania. Poprosił o wskazanie, 
która część zadania i czego dotyczy, jeżeli chodzi o ciąg pieszo – rowerowy łączący 
bulwary z ul. Maratońską i co składa się na ten milion złotych. Poprosił również o in-
formację, czy MZDiK już zapłacił za wykup działek przejętych ZRID-em i jako to jest 
wartość tych wykupów.  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę budowy ul. Marii Fołtyn – kiedy ostatecznie 
zostanie odebrana dokumentacja? Dlaczego chce się zrezygnować z realizacji tego 
zadania w tym roku?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, z czego rezygnuje się jeżeli chodzi o bulwary? Po-
ruszył sprawę zmniejszenia nakładów o 1.600.000 dla spółki Rewitalizacja – czy wy-
padło jakieś konkretne przedsięwzięcie? Dlaczego na tym zadaniu zmniejsza się tak 
dużą kwotę?  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji dotyczących 
opóźnień w realizacji ul. Marii Fołtyn.  
 
Zastępca dyrektora MZDiK Artur Dróżdż udzielił dodatkowych informacji na temat rea-
lizacji bulwarów.  
  
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat 
realizacji bulwarów.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
zmniejszenia środków dla spółki Rewitalizacja.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 304 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020 2040 głosowało                
12 radnych, 13 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 6. Pro-
jekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 296, 297, 298.  
 
- druk nr 296.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że takie uchwały należy przyjmować, bo bez tego port 
lotniczy nie ruszy. Dobrze, że prezydent pojął, że trzeba uruchomić ruchome schody. 
Ponadto na projekt budowy wiaduktu nad koleją między ulicą Lubelską i Żeromskiego 
przeznaczył 2 mln zł z budżetu miasta.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 7) podjęła  
Uchwałę nr XXXIX/358/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie 
przez Gminę Miasta Radomia z podmiotem zarządzającym lotniskiem cywilnym 
użytku publicznego umowy dzierżawy na czas oznaczony, nie dłużej niż do 
dnia 08.09.2040r. 
 
- druk nr 297.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy przedstawiciel firmy TERM-OIL zadeklarował, że 
odstępuje od wnioskowania o rozbudowę zakładu na ul. Ofiar Firleja?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała,                
w którym miejscu jest położona ta działka? Czy w pobliżu znajdują się domostwa i czy 
były konsultacje z mieszkańcami?  
 
Radny Tomasz Gogacz uważa, że słuszne jest przeniesienie z ul. Ofiar Firleja do dziel-
nicy przemysłowej. Ponadto uważa, że przetarg na jakąkolwiek działkę powinien być 
przejrzysty, klarowny i nie powinien być pozbawiony zasady konkurencyjności. Uwa-
ża, że wszyscy powinni brać udział w otwartym przetargu.  
 
Radna Małgorzata Zając przypomniała, że jedyny zarzut jaki podał w stosunku do tego 
przedsiębiorcy, to uciążliwość wobec sąsiadów. W tej chwili przedsiębiorca przenosi 
swoją działalność. Jeżeli będziemy przeciwni, to oznacza, że go chyba nie lubimy. Pod-
kreśliła, że wszystkie warunki zostały spełnione.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że bardzo ją cieszy ten pro-
jekt uchwały. Zapytała, czy nie ma w pobliżu zabudowy mieszkalnej? Czy było to kon-
sultowane? Myśli, że skoro są to tereny przemysłowo – usługowe, to takiego problemu 
nie ma. Podkreśliła, że dzisiaj może zagłosować za. Wcześniej ze strony radnych Koali-
cji Obywatelskiej padały zarzuty, że są przeciwko przedsiębiorcy. Jako radna Prawa                 
i Sprawiedliwości nie była przeciwna przedsiębiorcy i firmie TERM-OIL. Stanęła                       
w obronie mieszkańców, którzy zwracali uwagę na bardzo dużą uciążliwość tego typu 
działalności. Dzisiejszy projekt uchwały pokazuje, że można tego typu działalność 
przenieść do zupełnie innej strefy, w której nie będzie uciążliwa dla nikogo, a pozwoli 
przedsiębiorcy działać i rozwijać. Podziękowała za to rozwiązanie.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- odstąpienia przedsiębiorcy od poprzedniej lokalizacji, 
- przeprowadzenia konsultacji, 
- przeznaczenia terenu, 
- powstawania firm produkcyjnych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 8) podjęła 
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Uchwałę nr XXXIX/359/2020 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Energetyków z prze-
znaczeniem pod budowę hali do produkcji drobnych elementów betonowych. 
 
- druk nr 298.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
 
Radny Tomasz Gogacz zwrócił uwagę, że nad projektami uchwał nie obradowała Ko-
misja Gospodarki i nie było opinii. Należy sporządzać plany zagospodarowania prze-
strzennego i nie należy mieszać funkcji: mieszkaniowych, usługowych i turystycznych. 
Uważa, że inwestorom trzeba pomagać, ale wszystkim w jednakowy sposób. Jest 
przeciwny temu projektowi uchwały.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że taka zasada była stosowana od wielu lat. Wy-
jaśniła na czym ona polega. Podkreśliła, że podstawową zasadą jest wartość inwesty-
cji dokonanej na działce przez inwestora. W momencie, kiedy znacznie przekroczy 
wartość inwestycji wartość działki, przystępuje się do takiego procedowania, co jest 
naturalne, przejrzyste i sprawiedliwe. Jest to działka w strefie usługowo - przemysło-
wej, więc nie ma żadnych sprzeczności i antykonkurencyjności.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik podkreślił, że wszystkie procedury są przestrze-
gane. Wyjaśnił na cym polega ta procedura. Podkreślił, że jest to firma rodzinna                     
z branży metalowej, która świetnie w Radomiu prosperuje i się rozwija. Uważa, że 
przede wszystkim takie firmy powinniśmy wspierać.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/360/2020 
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, oznaczonej jako działka o nr ewidencyj-
nym 275/9 (Obr. 0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 30 minut przerwy do godz. 
15.20.  
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 299.  
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały i omówił prezentację dotyczącą utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy,                                  
a w niej: 
- lokalizację, 
- planowane zatrudnienie i koszty zatrudnia, 
- szacunkowy roczny koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy, 
- podpisanie porozumień ze starostą (przeniesienie części pracowników, przejęcie 
części wyposażenia i sprzętu), 
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- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy przez Gmi-
nę Miasta Radomia, 
- stopę bezrobocia, 
- środki finansowane wydatkowane przez PUP na rzecz promocji zatrudnienia, łago-
dzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w latach 2015 – 2019, 
- możliwość kreowania przez Miejski Urząd Pracy polityki zatrudnienia poprzez wyko-
rzystanie środków przekazanych z funduszu celowego Funduszu Pracy.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie działania zostały podjęte przez 10 lat od kiedy 
działa pełnomocnik ds. utworzenia urzędu pracy? Kiedy prezydent podjął decyzję                    
o utworzeniu urzędu pracy? Radni klubu PiS chcieliby poznać sposób funkcjonowania 
dwóch urzędów, w momencie kiedy przedsiębiorca z Radomia będzie chciał skorzystać 
z pomocy, którą tworzą urzędy pracy, jeżeli jeden bezrobotny będzie zamieszkiwał                 
w Radomiu, a drugi na terenie powiatu?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk podkreśliła, że miasto, mimo że finansuje działalność 
urzędu pracy w 60% nie ma wpływu na to, jak Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje. Za 
przykład podała odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie starosta pod-
jął decyzję sam, nie czekając nawet na odpowiedź prezydenta miasta. Mając swój 
Miejski Urząd Pracy uwolnimy ten urząd od wszelkich politycznych przepychanek, któ-
re teraz można obserwować w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zwróciła uwagę, że nale-
ży pamiętać o tym, że rząd będzie kierował pieniądze dla przedsiębiorców przez urzę-
dy pracy i jako miasto dopiero wtedy będziemy mieć realny wpływ i realną kontrolę 
nad pomocą przede wszystkim dla radomskich przedsiębiorców, aby te pieniądze były 
przekazywane sprawnie i aby ta pomoc płynęła sprawnie. To nie jest nowy pomysł. 
Pomysł ten był już w 2010r. i wtedy ówczesny prezydent też chciał takich zmian. 
Podkreśliła, że wszystkim powinno leżeć na sercu to, aby realizować i pokazywać, że 
chcemy chronić miejsca pracy, a dzisiaj w Powiatowym Urzędzie Pracy trwają konflik-
ty personalne i zgody radnych miejskich nie powinno być. Lokalizacja jest bardzo do-
bra, w centrum miasta i z bardzo dobrym dojazdem. Jesteśmy chyba ostatnim miastem 
tej wielkości, które nie ma swojego miejskiego urzędu pracy. Przez to narzędzie bę-
dzie można stymulować rynek pracy. Teraz takiego wpływu nie mamy, chociaż prze-
kazujemy bardzo duże środki w wysokości 60% na funkcjonowanie Powiatowego 
Urzędu Pracy. Dla nas dzisiaj najważniejsi powinni być radomscy przedsiębiorcy i ra-
domski rynek pracy.  
 
Radny Robert Utkowski stwierdził, że przyczyną podejmowania przez prezydentów 
decyzji o skierowaniu do Rady prośby o wyrażenie intencji powołania Miejskiego 
Urzędu Pracy były finanse. Radny przypomniał historię dyskusji nad wyrażeniem zgo-
dy na powołanie MUP oraz przytaczane argumenty.  
 
Radny Dawid Ruszczyk podkreślił, że powołanie MUP w Radomiu z korzyścią będzie 
dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Zapytał o dotychczasowe finansowanie 
Powiatowego Urzędu Pracy. Czy może być tak, że starosta stwierdzi, że w tym roku 
potrzebuje 12, 10 mln zł, czy takie pieniądze będziemy musieli zapłacić?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że Radom i powiat mają obecnie największe bez-
robocie w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat udało się je zmniejszyć o 5 tys. osób. 
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Prezydent dopiero teraz sobie przypomniał, gdy zabrakło mu kontroli nad urzędem 
pracy. Uważa, że zastępca prezydenta dostał takie polecenie, żeby tą sprawę urucho-
mić. To jest sprawa bardzo polityczna dla prezydenta i jego otoczenia. W żaden spo-
sób się na to nie zgodzą, bo w tej chwili kontrolę nad urzędem ma starosta, który ma 
pod sobą 160.000 ludzi, a z naszej strony jest 210.000. Radny poruszył również 
sprawę wyłączenia Warszawy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile 
w tej chwili miasto rocznie dokłada do Powiatowego Urzędu Pracy, a ile będzie jeżeli 
zostanie powołany Miejski Urząd Pracy? Jaki wcześniej wpływ miało miasto na sposób 
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy? Stwierdziła, że prezydent albo nie 
uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, albo nie zabiera głosu, 
bo chyba najistotniejsze kwestie dotyczące bezrobocia w naszym regionie między 
innymi omawiane są właśnie na Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Podkreśliła, że nie 
jest osobiście przeciwnikiem powołania Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu, ale sytu-
ację, w której teraz się znaleźliśmy odbiera jako polityczną. Jest przekonana, że gdyby 
dyrektorem PUP był dalej pan Józef Bakuła koalicjant Platformy Obywatelskiej czy 
Koalicji Obywatelskiej nie byłoby o tym rozmowy, aby powołać Miejski Urząd Pracy. 
Dlaczego dzisiaj chce się powołać taki urząd, a nie w pierwszej kadencji pana prezy-
denta, skoro od 10 lat jest powołany pełnomocnik przy prezydencie do powołania ta-
kiego urzędu? Jak radni Platformy Obywatelskiej głosowali wtedy, czy byli za powoła-
niem Miejskiego Urzędu Pracy, czy nie? Radna podkreśliła, że nie jest przeciwna powo-
łaniu Miejskiego Urzędu Pracy, ale to nie jest w tej chwili moment na to, żeby powołać 
MUP. Pan dyrektor Józef Bakuła został odwołany, ponieważ środki z tarczy antykryzy-
sowej nie były wykorzystywane tak, jak być powinny. Zapytała, co z pracownikami 
urzędu pracy, którzy nie przejdą do MUP, którzy nie będą mogli znaleźć zatrudnienia    
w Powiatowym Urzędzie Pracy?  
 
Radna Małgorzata Zając poruszyła sprawę rozpatrywania wniosków z tarczy antykry-
zysowej. Stwierdziła, że jeżeli w 60% utrzymujemy urząd pracy, mamy mieć wpływ na 
dyrekcję i na politykę rynku pracy prowadzoną przez tą dyrekcję. Zwróciła się do rad-
nego Rejczaka, że od wielu lat największe bezrobocie jest w Szydłowcu, a nie w Ra-
domiu. Stwierdziła, że jest to znakomity moment na utworzenie Miejskiego Urzędu 
Pracy.  
 
Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, że jest to najlepszy moment na podjęcie takiej 
decyzji. Uzasadnił, dlaczego jest istotne, aby prezydent miał wpływ na sytuację bez-
robocia. Poruszył sprawę ponoszonych przez miasto kosztów. Tworzenie Miejskiego 
Urzędu Pracy nie będzie ze stratą dla pracowników, bo można ich przejąć z Powiato-
wego Urzędu Pracy, a da efekt w postaci lepszej obsługi bezrobotnych i szybszej re-
akcji na to, co się na rynku pracy dzieje. Utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy daje 
gwarancje pozytywnego efektu. Ma nadzieję, że w tej materii dzisiaj zostanie podjęta 
właściwa decyzja.  
 
Radna Magdalena Lasota podkreśliła, że teraz rzeczywiście jesteśmy w bardzo trudnej 
sytuacji i nie wiadomo co się będzie działo w ciągu najbliższych miesięcy i najbliższych 
lat w związku z koronawirusem. Być może nastąpi fala zwolnień i będzie ogromny 
problem. A jeżeli powstanie Miejski Urząd Pracy, będziemy mieli dużo większy wpływ 
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na przekierowywanie dużych pieniędzy i reaktywację rynku pracy. Uważa, że jest to 
czas na podjęcie takiej decyzji.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że do utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy po-
trzebna jest zgoda ministerstwa. W Powiatowym Urzędzie Pracy większość osób jest 
obsługiwanych z Radomia. Stwierdził, że jest to pomysł polityczny, ponieważ koali-
cjant Radosława Witkowskiego, przewodniczący struktur PSL, stracił stanowisko i dla-
tego ten urząd jest powoływany. Nawet osoby, które dziś pracują w Urzędzie Miejskim 
w Radomiu mówią, że ten pomysł jest po prostu zły ze względu na to, że utrudni funk-
cjonowanie i obsługę przedsiębiorców, którzy będą musieli odwiedzać dwa urzędy.  
Radny nie wie, czy jest to dobry moment.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik podkreślił, że nie jest to decyzja polityczna. 
Stwierdził, że w przedstawionej prezentacji odnosił się tylko do kwestii gospodar-
czych. Poruszył sprawę zwolnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy bez zgody 
prezydenta. Udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- działań pełnomocnika ds. utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy, 
- momentu podjęcia decyzji o utworzeniu Miejskiego urzędu Pracy, 
- wysokości środków przekazywanych do Powiatowego Urzędu Pracy, 
- wpływu prezydenta na funkcjonowanie PUP, 
- uczestniczenia w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy, 
- składu Powiatowej Rady Rynku Pracy, 
- przejęcia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.  
Podkreślił, że przedsiębiorcy jednoznacznie stwierdzili, że Miejski Urząd Pracy jest                  
w Radomiu potrzebny.  
 
W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości radny Łukasz Podlewski zapropo-
nował, żeby ta dyskusja była naprawdę uczciwa, aby powrócić do tematu za miesiąc. 
Zaproponował, aby zrobić sesję nadzwyczajną, zaprosić przedstawicieli starosty, 
przedstawicieli rady zatrudnienia, pana dyrektora Bakułę i wszystkie zainteresowane 
strony  i porozmawiać uczciwie.  
 
W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej radny Wiesław Wędzonka zapytał, dla-
czego chce się coś odkładać na przyszłość? Uważa, że im szybciej się to zrobi, tym le-
piej, bo robimy to nie tylko dla ludzi, którzy tam pracują, ale przede wszystkim dla tych 
wszystkich, którzy nie pracują i tych, którzy tworzą miejsca pracy. Uważa, że radni nie 
mają doświadczenia w tworzeniu miejsc pracy i nie wiedzą jaka jest i jaka była współ-
praca z urzędem pracy. Radny przy tej pandemii składał dokumenty i w ciągu trzech 
dni wszystko było załatwiane i nie ma żadnych zarzutów, bo musiałby mieć również 
zarzuty do kolegi siedzącego w ławach, że źle pracuje. Przypomniał dlaczego nie do-
szło do utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w latach poprzednich. Wtedy PiS i PSL 
byli w koalicji (był wiceprezydent i wiceprzewodniczący z PSL-u) i wtedy to wszystko 
zostało zatracone, nie podjęto decyzji. Doskonale o tym wie najstarszy radny, tylko 
milczy i nie przekazuje tej drogocennej wiedzy, a powinien to robić. Poinformował, że 
tylko 20% załogi tego urzędu pracowała w czasach początkowej pandemii, a wnio-
sków w ciągu dnia, tygodnia, czy miesiąca zamiast 4.000 w ciągu roku, w ciągu mie-
siąca było ich 14.000. Nie da się 20% załogi obrobić wszystkich wniosków, choć i tak 
to bardzo szybko szło. Stwierdził, że podobno ten urząd już tak wspaniale pracuje tyl-
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ko, że jeszcze żaden człowiek, który pracuje w gastronomii nie uzyskał pomocy od te-
go urzędu. W związku z tym coś jest nie tak.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik podkreślił, że jest to tylko uchwała inten-
cyjna. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską na tworzenie Miejskiego Urzędu Pracy, 
to wtedy jest sens jechania do ministerstwa. Zadeklarował, że po wyrażeniu zgody 
podejmą odpowiednie kroki. Jeżeli radni dzisiaj powiedzą nie, a zadeklarują, że za mie-
siąc może się zgodzą, to prezydent zadeklarował, że powróci z taką uchwałą na sesję.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na wniosek klubu radnych Prawa                   
i Sprawiedliwości zarządziła 10 minut przerwy do godz. 16.40. 
 
W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości radny Łukasz Podlewski poprosił                   
o zdjęcie tej uchwały i przygotowanie sesji, gdzie będą mogli porozmawiać uczciwie. 
Dziś na sesji padło tyle słów i określeń nieprawdziwych, to jeżeli dziś uchwała nie zo-
stanie zdjęta, to klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko. 
Jeżeli którekolwiek z wypowiedzi radnych Platformy Obywatelskiej i radnego Wę-
dzonki, który kłamał, znajdą odzwierciedlenie klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, 
sam złoży taką uchwałę na kolejną sesję. 
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik jeszcze raz podkreślił, że ta uchwała jest uchwa-
łą intencyjną. Jeżeli dzisiaj zostanie podjęta decyzja i radni dadzą prezydentowi moż-
liwość podjęcia działań, żeby utworzyć Miejski Urząd Pracy, z kolejną uchwałą doty-
czącą zgody na utworzenie MUP i tak będą musieli wrócić na sesję, więc taka rozmo-
wa jak najbardziej może się odbyć w późniejszym czasie. Dzisiaj prosi, aby pozwolić 
prezydentowi przynajmniej rozpocząć działanie, żeby Miejski Urząd Pracy w Radomiu 
utworzyć.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 299 w sprawie wyrażenia zgody na 
podjęcie działań mających na celu utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy w Ra-
domiu głosowało 12 radnych, 14 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – gło-
sowanie nr 10. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że z powodu obecności 
na sali przedstawicieli Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zostanie rozpa-
trzony projekt uchwały na druku nr 290 (pkt. 8.9.).  
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 290.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś 
oraz zastępca prezydenta – Jerzy Zawodnik.  
 
Zastępca dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Elżbieta Cieślak po-
prosiła o przyjęcie raportu o sytuacji Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 
Stwierdziła, że sytuacja jest stabilna.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy była dobra współpraca między pogotowiem ra-
tunkowym miejskim a pogotowiem województwa mazowieckiego?  
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Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że w kwestiach meryto-
rycznych dyrekcja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego spotyka się z dyrekcja-
mi innych stacji pogotowia, które funkcjonują na terenie województwa mazowieckie-
go.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/361/2020 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.  
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 291, 292, 293.  
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawiła zastępca prezydenta miasta - Kata-
rzyna Kalinowska.  
 
- druk nr 291.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/362/2020 
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej 
im. Jana Pawła II w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, poprzez utworzenie dodat-
kowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych przez tę szkołę przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.  
 
- druk nr 292. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy Urząd Miejski planuje likwidację szkoły podsta-
wowej nr 27? Czy w tym roku jest prowadzony nabór do punktu przedszkolnego 
mieszczącego się w budynku szkoły podstawowej? Czy w przyszłym roku będą się 
tam odbywały zajęcia? Na jaki okres czasu ten budynek zostanie użyczony „Elektroni-
kowi”? 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że winę za bałagan związany z tymi szkołami po-
nosi pan prezydent, który jest zobowiązany do dbania o radomskie szkoły. Przybliżył 
osiągnięcia „Elektronika”. Radny uważa, że szkoła ta jest bardzo potrzebna.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, kto będzie ponosił koszty funkcjonowania „Elektroni-
ka” w tym budynku? Kto będzie odpowiadał za utrzymanie czystości? Do kogo będzie 
należało wejście główne do budynku?  
 
Zastępca prezydenta Katarzyna Kalinowska udzieliła informacji w sprawach:  
- planów likwidacji PSP nr 27, 
- działalności oddziału przedszkolnego w budynku szkoły podstawowej, 
- okresu użyczenia budynku, 
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- ponoszenia kosztów funkcjonowania „Elektronika” w budynku szkoły podstawowej.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/363/2020 
w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektro-
nicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. Sadkowska 19, poprzez 
utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 16 w Radomiu.  
 
- druk nr 293. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 14) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/364/2020 
w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30, 
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Staromiejskiej 11                   
w Radomiu.  
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 294.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta - Kata-
rzyna Kalinowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/365/2020 
w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu.  
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 300.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Marcin Gierczak. Uzasadnił również kolejny projekt uchwały na druku                   
nr 301 (pkt. 8.7.). 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/366/2020 
w sprawie ustanowienia lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2020 rok. 
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Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 301.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Marcin Gierczak przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały.  
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 17) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/367/2020 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świad-
czonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wy-
tchnieniowa"- edycja 2020 oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku 295.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w sprawie przywró-
cenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wpłynęło pismo pracowników Stre-
fy, które radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Mateusz 
Tyczyński.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, ile miejsc ze strefy płatnego parkowania lub ile me-
trów zostało udostępnione restauratorom radomskim? Czy były prowadzone rozmowy 
i proponowana była płyta rynku restauratorom?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile miasto utraciło dochodów? Czy tą sprawą byli za-
interesowani taksówkarze radomscy?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy 
podana kwota to jest kwota od 23 marca, czyli od momentu, kiedy strefa płatnego 
parkowania została zawieszona, czy od początku roku i do którego dnia?  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że miała wiele interwencji mieszkańców, żeby 
przywrócić strefę płatnego parkowania dlatego, że mieszkańcy mieszkający przy stre-
fie i przedsiębiorcy mają ogromne problemy z zaparkowaniem swoich samochodów. 
Podkreśliła, że nie można przywrócić strefy kolejnym zarządzeniem, bo była uchwała 
dotycząca zniesienia płatnego parkowania, więc teraz już tylko uchwałą Rady Miej-
skiej można przywrócić strefę płatnego parkowania. Kolejną sprawą są pracownicy, 
którzy obsługują strefę płatnego parkowania.  
 
Radna Małgorzata Zając podkreśliła, że zablokowane jest całe centrum i należy z tym 
skończyć.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał o straty z tytułu zawieszenia strefy. Ilu pracowni-
ków bezpośrednio obsługuje strefę, a ilu pośrednio?  
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Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że w budżecie miasta brakuje milionów zło-
tych spowodowanych pandemią koronawirusa głównie przez mniejsze wpływy do ka-
sy z podatku PIT. Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców poczy-
niło wiele działań, aby w tym trudnym okresie nie pozostawić ich samym sobie. Jed-
nym z takich działań prezydenta i radnych było zawieszenie strefy płatnego parkowa-
nia. Zmiana tego stanu jest czymś absolutnie naturalnym i podyktowanym działaniem 
rządu odmrażaniem poszczególnych etapów gospodarki. Zwróciła się do radnych PiS, 
którzy nie zgodzili się na poprzedniej sesji na przywrócenie strefy płatnego parkowa-
nia, że doskonale wiedzą, że należy to zrobić. To powoduje mniejsze wpływy, ale i czy 
zależy nam na chaosie komunikacyjnym, który jest w centrum miasta? Zapytała, od 
kiedy, jeśli uchwała zostanie przywrócona, radomska strefa parkowania będzie funk-
cjonowała normalnie?  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji                    
w sprawach: 
- kosztów funkcjonowania strefy, 
- zatrudnienia pracowników, 
- miejsc w strefie przekazanych restauratorom, 
- terminu przywrócenia strefy.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/368/2020 
w sprawie podjęcia zawieszonych czynności związanych z funkcjonowaniem 
Strefy Płatnego Parkowania.  
 
Ad. 8.9. (c.d.). Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 289, 290. 
 
- druk nr 289.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że z raportu wynika, że sytuacja jest trudna, ale 
we wszystkich szpitalach ze względu na niskie dofinansowanie i złą wycenę. Zapyta-
ła, jak długo szpital będzie jednoimienny? Uważa, że jest taka potrzeba, aby szpital 
uruchomił się dla wszystkich mieszkańców. Kiedy będzie otwarta poradnia usg piersi?  
 
Radny Mirosław Rejczak poprosił, aby szpital zawiadamiał członków rady społecznej                     
o pewnych danych. Zapytał, ile osób zmarło w czasie epidemii w naszym szpitalu? Ile 
jest czynnych oddziałów w naszym szpitalu, a ile nieczynnych? Ile jest czynnych przy-
chodni specjalistycznych w naszym szpitalu, a ile nieczynnych? Jeżeli są nieczynne, to 
kiedy zostaną uruchomione?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy to, że radomski szpital jest jednoimienny, poprawi-
ło jego sytuację ekonomiczną? Jak dyrektor ocenia sytuację ekonomiczną szpitala                  
w skali od 1 do 6?  
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Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna udzielił dodatkowych 
informacji w sprawach: 
- jak długo szpital będzie jednoimienny, 
- uruchomienia normalnej działalności szpitala,  
- wykonywania badań usg piersi, 
- ilości zmarłych osób, 
- uruchomienia poradni specjalistycznych, 
- przywracania funkcjonowania oddziałów szpitalnych, 
- sporządzania bilansu, 
- spłaty zobowiązań wymagalnych, 
- wyniku finansowego szpitala.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 19) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/369/2020 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu- Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
 
- druk nr 290 – rozpatrzony we wcześniejszej części obrad. 
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 276.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 20) podjęła 

Uchwałą nr XXXIX/370/2020 
w sprawie ustanowienia stypendiów.  
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 305 z autopoprawką.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Mateusz 
Tyczyński, który omówił również złożoną na piśmie autopoprawkę.  
Treść autopoprawki złożonej w formie pisemnej została dołączona do materiałów                     
z sesji.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną wraz z wnioskiem: Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki 
wnioskuje o skreślenie w całości § 6 ujętego w projekcie uchwały zawartym na 
druku nr 305 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  
i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych i powrót do 
zapisu § 6 dotychczas obowiązującej uchwały lub dostosowanie do propozycji 
złożonej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Mateusza Tyczyńskiego pod-
czas posiedzenia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki tj. wnioski o przyznanie 
stypendium przedstawione są do opinii Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Radomiu. 
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W tej sprawie wpłynęło stanowisko radomskich klubów sportów indywidualnych, któ-
re radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Treść stanowiska została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Kazimierz Staszewski stwierdził, że nie chce blokować sprawy, ale uważa, że 
wniosek z komisji nie został zrealizowany. Obecne zapisy powodowały, że prezydent 
musiał na sesji wystąpić do wszystkich radnych. Jest przeciwny obniżaniu stypendiów 
i wstrzyma się od głosu.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czy właściwym będzie określenie, że mniej więcej 
wszyscy sprawiedliwie zostali potraktowani i ta kwota została zmniejszona? Jaka 
kwota zostanie zaoszczędzona w porównaniu do kwot obecnych?  
 
Radny Marcin Robert Kaca zapytał, jaki charakter ma mieć teraźniejsza uchwała sty-
pendialna – promująca miasto, czy źródło utrzymania 40-letnich oldbojów w dyscypli-
nach typu tenis stołowy? Projekt teraźniejszej uchwały uważa za tymczasowy i ma 
nadzieję, że pan prezydent powróci do poprzedniego projektu dla dobra finansów mia-
sta.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk przypomniała, że już na poprzedniej sesji mówili, że klu-
bu przyjęły proponowaną wysokość stypendiów jako zadowalające w pełnym kom-
promisie, ale także przede wszystkim zrozumieniu sytuacji z czego wynika koniecz-
ność oszczędności. To pozwoli zbudować mocne zespoły. Sporty indywidualne zostają 
w systemie stypendialnym i to jest kompromisem. Kwota bazowa, która jest zmniej-
szona, to nadal bardzo dobre pieniądze. Radna liczy na to, że dzisiaj ta uchwała zosta-
nie przyjęta. Jest to wypracowany kompromis pomiędzy wszystkimi stronami, ale ma 
nadzieję, że to także będzie kompromis pomiędzy radnymi. Zapytała, czy autopopraw-
ka była inicjatywą pana prezydenta, czy ktoś wyszedł z taką propozycją?  
 
W imieniu klubu radnych PiS radny Łukasz Podlewski zwrócił uwagę, że nie ma zna-
czenia, czy ktoś ma 40 lat.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił wyjaśnień w sprawach: 
- równego zmniejszenia wysokości stypendiów, 
- wysokości pozyskanych oszczędności, 
- wysokości stypendiów dla trenerów, 
- znaczenia niektórych dyscyplin sportowych dla miasta Radomia, 
- inicjatora autopoprawki.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 21) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr XXXIX/371/2020 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych. 
 
Ad. 8.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 306.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta - Kata-
rzyna Kalinowska.  



26 

 

Radny Mirosław Rejczak uważa, że jest to bardzo dobra uchwała.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie nr 22) podjęła 

Uchwałę nr XXXIX/372/2020 
w sprawie zasad udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdol-
nionych uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali w roku szkol-
nym 2019/2020 tytuł finalisty olimpiad przedmiotowych, turniejów lub olim-
piad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wie-
dzy. 
 
 
Ad. 9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków                   
i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformo-
wał, że w tym miesiącu Komisja nie obradowała.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że Komisja Re-
wizyjna obradowała raz. Tematem była budowa tzw. ciągu pieszo – rowerowego łączą-
cego bulwary z ul. Maratońską. Przedstawił prezentację, w której przypomniał historię 
jak do tego doszło. Wykazał różnice w realizowanym zadaniu z zadaniem przegłoso-
wanym do realizacji. Zwrócił uwagę, że zadanie, które było w MZDiK to „Budowa no-
wego odcinka drogi gminnej łączącego ul. Garbarską z ul. Podhalańską wraz oświetle-
niem i odwodnieniem”. W zadaniu realizowanym przez firmę Drogan nie ma mowy                   
o bulwarach. Zwrócił uwagę, że głosowane były bulwary, a MZDiK od 2017r. realizo-
wało zadanie „Budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. Garbarską                                
z ul. Podhalańską w Radomiu wraz oświetleniem i odwodnieniem”. Zapytał, od kiedy 
władze miasta wiedziały o tym, że MZDiK realizuje takie zadanie? Od kiedy władze 
miasta wiedziały o potrzebie wykupu nieruchomości? Kto jest właścicielem tych dzia-
łek? Ile środków w kasie miasta było zabezpieczone na potrzeby wykupu tych działek? 
Ponadto radny przedstawił oznakowanie tej inwestycji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński poprosił, że gdy radni będą mieli ja-
kieś pytania związane z inwestycjami, drogami czy czymkolwiek, to zaprasza do gabi-
netu nr 125. Zaprosi dyrektora MZDiK i usiądą przy stole, pokażą plany, pokażą orga-
nizacje ruchu, co radni będą chcieli. Nie ma potrzeby poświęcania cennego czasu rad-
nych. Stwierdził, że radny pokazywał bardzo ładne slajdy stąd nie bardzo rozumie 
gdzie ta afera z zamianą bulwarów w autostradę. Podkreślił, że od początku zamó-
wienia niezależnie od tego jaki był tytuł, było to samo. Przypomniał historię realizacji 
tej inwestycji. Zobowiązał się, że odpowie na piśmie na temat zaplanowanych środ-
ków. Zaapelował, żeby nie szukać problemu tam, gdzie go nie ma.  
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich.  
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński poinformował, że Związek Miast Pol-
skich nie zbierał się w ostatnim miesiącu.  
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Ad. 11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
1) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 
2016 – 2020 za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2019 roku,  
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeu-
tycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia 
na lata 2018 – 2020 za 2019 rok, 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
3) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na 
lata 2016 – 2020 za 2019 rok, 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
4) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
domiu za rok 2019, 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
5) ocena zasobów pomocy społecznej, 
 
Ocenę radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
6) roczna informacja z realizacji „Samorządowego Programu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2019-2023” za 2019 rok. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
7) informacja o oświadczeniach majątkowych.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu 
Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego osoby zobowią-
zanej do jego złożenia. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia nieprawi-
dłowości nie stwierdzono.  
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji. 
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8) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwy-
czajna odbędzie się  zgodnie z harmonogramem 31 sierpnia br.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XXXIX. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 18.30. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                   Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 
 
 
 


