
 

PROTOKÓŁ nr 17 

z posiedzenia                                          

Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

Rady Miejskiej w Radomiu                                          

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  

i na nim przewodniczył Radny Dariusz Wójcik Przewodniczący Komisji, który powitał 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartego na druku Nr 282 w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów 

sportowych. 

3. Sprawy różne. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poprosił o przedstawienie projektu 

uchwały zawartego na druku Nr 282 w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów sportowych. 

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Pan Mateusz Tyczyński przedstawił projekt 

uchwały. Załażenia tego projektu uchwały były takie żeby znaleźć znaczące 

oszczędności w systemie ale jednocześnie utrzymać systemowe finansowanie sportu 

w Radomiu. Ten projekt powstał w porozumieniu z praktycznie wszystkimi klubami 

gier zespołowych jedynie KS Uniwersytet Radom, który awansował do I ligi piłki 

ręcznej ma zdanie odrębne. Uważa, że powinien otrzymać finansowanie na poziomie 

około 80% dotychczas zapisanych stypendiów. Założenia są takie, że w grach 

zespołowych utrzymujemy od niemal 60% do 80% dotychczasowej wysokości. 

W grach zespołowych oszczędność niemal 1 500 000,00 zł. Wysokość tych 

stypendiów pozwala klubom wymienionym w uchwale na zbudowanie zespołów 

i przystąpienie do rozgrywek. W przypadku Radomiaka Cerradu Enei Czarnych 

Radom, Hyrdotruck czy Radomki mam zapewnienie, że są to pieniądze, które 

pozwalają zbudować skład na naprawdę mocne granie w ligach. Jeśli chodzi o Broń 

Radom jestem po dwóch spotkaniach z zarządem klubu. Przy tym jak trzecia liga się 

zakończyła bez dogrania rundy wiosennej „Broń” zajęła miejsce 10 więc przy nawet 

starym systemie otrzymali by mniej pieniędzy niż jest w tej propozycji. To jest taki 

ukłon w stronę tego klubu, bardzo zasłużonego w Radomiu. Te pieniądze pozwalają 

im zbudować zespół. Zresztą deklaruje zarząd klubu, że będzie oparty na 

wymianach. Podobnie jest w przypadku piłkarek i piłkarek ręcznych. Wiadomo jak 



wszędzie jeśli byłoby więcej pieniędzy, ale na tym poziomie dofinansowanie pozwoli 

wystąpić w lidze. Przyjęliśmy założenie, że Radomiak i Czarni to są kluby, które dają 

największy ekwiwalent reklamowy to jest podparte badaniami, oglądalnością 

telewizyjną i popularnością dyscyplin w kraju. Hydrotruck i Radomka jako kluby 

grające w extra klasie też promujące miasto też otrzymały całkiem spory procent 

dotychczasowych pieniędzy bo to jest 67 – 68% (miejcie też Państwo świadomość 

o przecenach na rynku zawodników bo jestem po Radzie Nadzorczej Czarnych i tam 

przeceny są sięgające 60% jeżeli chodzi o kontrakty) . Podobnie będzie w innych 

dyscyplinach sportu. I to co mówił Pan Prezydent, że płace 19 000,00 zł netto 

I ligowemu piłkarzowi to skandal to myślę, że te skandale powolutku będą się 

kończyć. Duże kontrowersje może budzić, mimo pozytywnej niemal jednogłośnej 

opinii Rady Sportu przy Prezydencie wyjęcie z systemu stypendialnego prawie 

wszystkich dyscyplin indywidualnych poza lekkoatletyką. Tutaj kierowaliśmy się 

składając ten projekt popularnością dyscypliny. Lekkoatletyka jest jedną 

z najpopularniejszych dyscyplin nie tylko w Polsce ale i na świecie. Odwołując się do 

badań o wartości marketingowej i oglądalności lekkoatletyka jest na 8 miejscu 

w kraju. Tutaj ustaliliśmy utrzymanie systemu stypendialnego, gdyż w lekkiejatletyce 

mamy ogromne szanse, aby w przyszłym roku na Igrzyskach Olimpijskich wystąpili 

radomianie bądź radomianki. Nieco inaczej wygląda to w pozostałych dyscyplinach 

indywidualnych. W zapasach w tym roku płacimy stypendiów jako miasto niemal 

600 000,00 zł, po prostu nas na to nie stać. Jestem po rozmowie zarówno ze 

środowiskiem zapaśników jak i przedstawicielami klubów bokserskich. Tutaj 

zapowiadałem na prezydium Rady Miejskiej, że skierujemy do Państwa uchwałę 

o nagrodach. Po tych rozmowach zweryfikowaliśmy nieco swój pogląd. Pozwolicie 

Państwo, że tej drugiej uchwały na razie nie przedstawimy. Jej założenia są 

w konsultacji. Propozycja jest taka żeby w sportach indywidualnych poza 

lekkoatletyką przyznawać klubom pieniądze na podstawie łącznie punktacji we 

współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonej przez Ministerstwo Sportu oraz 

punktować medale w zawodach seniorskich (Mistrzostwach Polski, Europy i Świata). 

To pozwoli klubom, które tak jak RCSZ Olimpijczyk czy kluby bokserskie prowadzą 

szkolenie od najmłodszych do seniorów i osiągają sukcesy w ramach jakiegoś 

ustalonego wcześniej budżetu zachować tych najlepszych zawodników przy czym to 

na kluby byśmy przenieśli odpowiedzialność za ustalenie wysokości przyznawanych 

gratyfikacji.  Kluby się zgodziły przyznając, że medal medalowi bardzo często jest 

nierówny ze względu na liczbę zawodników, kategorię itd. Kluby przyjęły to jako 

dobrą wolę i zapowiedź, że moglibyśmy w ten sposób to rozwiązać. Liczyliśmy, że 

500 000,00 zł zapisanych w budżecie na przyszły rok przy takim systemie zarówno 

zapasy jak i boks byłyby usatysfakcjonowane. Jest to oczywiście dużo niższy poziom 

jaki w teraz w stypendiach otrzymują natomiast byłoby to dobrym rozwiązaniem.  Do 

tej pory było tak, aby trener otrzymał stypendium musiał w kolejnych latach mieć 3 

medalistów. Tutaj ograniczyliśmy to w dyscyplinach indywidualnych do jednego roku 

poprzedzającego. Rezygnujemy z obwarowania w konkursie na szkolenie dzieci 

i młodzieży, że jeśli trener otrzymywał stypendium nie może zostać sfinansowany 

w jakiejś części z dotacji. Rozszerzyliśmy §4 zobowiązanie wnioskodawcy do 

promocji miasta Radomia. W tej chwili było to tak, że był to taki luźny zapis dotyczący 

umieszczenia logotypu na strojach sportowych. Rozszerzyliśmy to o promocję 

w Internecie ale też obwarowaliśmy mocniej umieszczenie na materiałach 



promocyjnych. Podsumowując, ta propozycja wypracowana wspólnie z klubami 

myślę, że jest bardzo kompromisowa. Oszczędzamy teraz łącznie na systemie nieco 

ponad 2 500 000,00 zł dokładając później około 600 000,00 zł na nagrody dla 

dyscyplin indywidualnych mamy niemal 2 000 000,00 zł oszczędności, 

a jednocześnie utrzymujemy poziom finansowania sportu, który w przypadku gier 

zespołowy na pewno pozwala utrzymać wszystkie te drużyny. W dyscyplinach 

indywidualnych jeśli przepracujemy wspólnie tą propozycję, o której mówiłem to też 

pozwoli na zatrzymanie zarówno tych najlepszych zawodników w seniorach jak 

i utrzymanie ciągłości szkolenia. Podkreślam prośbę klubów, które apelowały o to 

aby tą uchwałę przyjąć na najbliższej sesji aby nie doszło do zmian, które 

spowodują, że trzeba by było zdejmować i jeszcze raz przygotowywać. W siatkówce 

i koszykówce to jest bardzo gorący okres, dzisiaj kluby decydują o tym jak będą 

wyglądał budżet i jakich zawodników można zatrudnić.  

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że wystąpił do klubów żeby 

wypowiedziały się na temat tej propozycji. Dzisiaj wpłynęło pismo z klubu ITKS 

Radom, który uważa, ze ta propozycja jest dla nich krzywdząca. O ile 2 tygodnie 

temu mogłem wierzyć w szczere intencje władz miejskich teraz moje podejście 

diametralnie się zmieniło. Uważam, że Prezydent jest tutaj oszukiwany przez swoich 

pracowników. Nie zagłosuję za żadną uchwałą, która nie będzie w pełni 

przygotowana. Nie zagłosuję za tą uchwałą dlatego, że nie ma ujętego całokształtu. 

Czuję się oszukany przez urzędników Urzędu Miejskiego. Na sesji Rady Miejskiej 

wtedy kiedy zdejmowaliśmy pieniądze z PSZOK-u radna Michalska – Wilk złożyła 

wniosek o przekazanie pieniędzy na budowę ciągu pieszo-rowerowego na 

bulwarach. Wszyscy radni, którzy głosowali za tym byli przekonani, że to będzie 

miejsce wypoczynku dla mieszkańców Radomia. Niestety został zrobiona droga 

dojazdowa, zdewastowany teren i wycięte drzewa. Wierzę w szczere intencje Pana 

Prezydenta, ale to co się wokół tego dzieje... Dlatego dla mnie budowa RCS jest to 

jeden wieli przekręt, budowa bulwarów jest to jeden wieli przekręt, budowa parkingu 

jest to jeden wieli przekręt. Nie wiem kto tą sitwą kieruje bo to jest układ nie 

Prezydent. Prezydenta z tego wyłączam bo wierzę w jego uczciwość. Nie wiem kto tą 

mafią kieruje dlatego nie będę głosował za żadnym projektem uchwały. Będę robił 

wszystko żeby do tego miasta wszedł komisarz bo nie można pozwolić na to żeby to 

miasto było niszczone. Gdzie możemy znaleźć pieniądze. Pieniądze możemy 

znaleźć na RCS bo mówiłem o tym że skanowanie 3D jest to zwykłe oszustwo po to 

tylko żeby wykonawca mógł „doić” to miasto jak nie wiem co. Dopłacamy kolejne 

pieniądze i będziemy dopłacać jeszcze większe. O parkingu mówiłem to robiliście 

Państwo ze mnie wariata, że nie mam racji. Jak widać to co mówiłem sprawdziło się. 

Pieniądze na sport na te stypendia są w RCS-ie , w parkingu. Absolutnie nie 

zagłosuję za tym projektem uchwały. Dość oszukiwania mieszkańców Radomia.  

MOSiR ogłosił, że wstrzymuje inwestycje pod nazwą oświetlenie na stadionie przy ul. 

Narutowicza ja głosowałem za tym w projekcie uchwały dlatego żądam zwrotu 

pieniędzy do budżetu miasta od MOSiR-u za tą inwestycję. Głosowałem za 

oświetlenie i nie życzę sobie żeby te pieniądze były wydane na cokolwiek innego. 

Proszę przekazać te pieniądze do budżetu miasta, a my je przekażemy do szpitala 

i pogotowia tam gdzie są one najbardziej potrzebne, a nie łatanie dziury 

w nieudolnym procesie inwestycyjnym jakim jest RCS.                                        



Radny Kazimierz Staszewski – będę przeciw i to uzasadnię następująco. Od 2011 

roku z chwilą ustalenia tej uchwały stypendialnej rozwój sportu w Radomiu nastąpił 

(nawet jeżeli są to kupowane miejsca bo tak nazwijmy w ekstraklasie niektóre 

miejsca były kupowane no, ale tak się już w naszym sporcie dzieje i w kraju). 

Radny Dariusz Wójcik  - żeby każdy wiedział, kupowany był występ w lidze. Radny 

Kazimierz Staszewski – dokładnie tak. Przede wszystkim jest to projekt uchwały na 

dzisiaj bo są trudności. Każdy wie ale parzcież trudności budżetowych miasto nie ma 

dzisiaj z powodu koronowirusa tylko ma problemy od kilku lat bo jest złe zarządzanie. 

Jeżeli my zmieniamy to siada ten sport i w perspektywie czasu a tu widzę, ze zmiany 

sięgają 2020 roku i lat następnych czyli ta uchwała już miałaby już gdzieś 

w sponsorowaniu sportu zaistnieć na parę lat. Według mnie jest to nie do przyjęcia  

Dzisiaj jest to nieadekwatne do sytuacji jaka zaistniała mimo problemów jakie 

wszyscy wiemy, ale nie powstały one z powodu koronowirusa. Jeżeli mamy tak 

zrobić to wracamy do poziomu 5-7 lat temu II liga max I liga może się komuś 

zamarzy. Nie znam rozmów i nie chcę znać. Wiem, że rok temu, 2 lata temu na 

naszej komisji przychodzili przedstawiciele klubów i wręcz żądali żebyśmy im 

podwyższyli. Ja wiem jakie rozmowy są. Krótko mówiąc „słuchaj nie skacz wyżej bo 

możesz pewnych rzeczy w ogóle nie otrzymać”. Dzisiaj mamy projekt uchwały 

a wcześnie pan Prezydent sam sobie dobrowolnie zawiesił i ok., a dzisiaj chce to na 

Radę Miejską „zwalić”. Wcześniej zatrzymał to bez konsultacji z żadnym 

środowiskiem sportowym. Rada Sportu bez żadnych aluzji nie współpracowała nigdy 

i nie współpracuje z Komisją Sportu Rady Miejskiej. Przy różnicach politycznych jakie 

były i są osiągaliśmy pewne … Sport, który był po za granicami dyskusji politycznych. 

Nie jest to dobre przedsięwzięcie nie powinno to nastąpić teraz powinniśmy co 

najmniej poczekać do analizy, którą przedstawi Pan tak jak poprzednio na Komisji 

Edukacji, Sportu i Turystyki. Poczekajmy co się dzieje po 2020 roku. Analiza 

stypendiów sportowych w latach 2015-2019 była bardzo rzetelna i dobrze 

przygotowana. Poczekajmy zobaczymy co się będzie działo. Jeżeli chodzi 

o zawodników i ceny to ceny aż tak nie spadają. Jeżeli chcą się zadowolić słabymi 

zawodnikami to zainteresowanie publiczności nie będzie duże. Sami dobrze wiemy, 

że w najbliższym czasie mecze będą się odbywać bez publiczności i taki Radomiak 

czy siatkówka a to był stały dopływ gotówki. Czy chcemy zniweczyć wysiłki 

w odbudowie sportu radomskiego? Na to nie ma mojej zgody. Nie zagłosuję za 

obniżką tzw. wynagrodzenia jako działacz społeczny i związkowy.         

Radny Robert Utkowski – po pierwsze trudno krytykować Pana Przewodniczącego 

za to, że pewne rzeczy w mieście widzi inaczej bo ma do tego prawo natomiast 

uważam, że używanie słów banda i mafia jest nie na miejscu. Mój przedmówca 

zwracał uwagę na nieprawidłowości dotyczące tego co działo się w sporcie i mówił 

o tym, że to nie jest moment na to żeby dokonywać zmian w takiej uchwale 

stypendialnej. Ja się zastanawiam dlaczego tak późno robimy podejście do tego 

rodzaju zmian ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wynagrodzenia 

w sporcie są wysokie. Byliśmy w tym zakresie jednym z najlepiej płacących miast. My  

nie wiemy jak będzie i dlatego myślę, ze lepiej się przygotować na to i przygotować 

budżet miasta na to dlatego, że dobrze raczej nie będzie więc zaoszczędźmy trochę. 

Argument Pana Dyrektora, że zakupy zawodników mogą być tańsze dają szanse na 

to żeby mieć dobrych, a nie tak jak Pan powiedział złych zawodników bo ci dobrzy 

będą po prostu tańsi. Mam pytanie do Pana Dyrektora. Po pierwsze jeżeli doszłoby 



do ewentualnych ustaleń w zakresie sportów indywidualnych to czy wówczas 

zawarcie tego rodzaju czy przyjęcie potem tego rodzaju uchwały o nagrodach czy nie 

naruszy tej struktury? A po drugie czy oszczędności, które teraz są proponowane 

będą? Co będzie jeżeli tej uchwały nie przyjmiemy? Czy obowiązuje poprzednia?     

Radna Wioleta Kotkowska – myślę, że zarówno Pan Przewodniczący jak i radny 

Staszewski powinni zdecydowanie zmienić kanał TV. To nie jest tak Panie 

Kazimierzu, że za chwilę przejdzie koronawirus i wszystko jest winą Pana 

Witkowskiego.. Nie tacy ekonomiści prognozują, że sytuacja jest jaka jest a będzie 

jeszcze gorzej. Mówienie, że to jest czasowe, przejdzie, pójdzie jest nieprawdą. 

Media już mówią o tym, że samorządy są w bardzo trudnej sytuacji, która będzie się 

pogłębiała. Rząd naszego państwa na razie nie wychodzi naprzeciw samorządom 

mówiąc, że będą się mogły jeszcze bardziej zadłużać. Nie jest to wyjście z sytuacji. 

Różnimy się co nie znaczy, że musimy zastopować coś co powiedział Pan Dyrektor. 

Rozumiem Panie Dyrektorze, że były negocjacje prowadzone z przedstawicielami 

klubów rozumiem, że nie byli do tego zmuszeni tak jak powiedział Pan Kazimierz, że 

to pod presją. Ma Pan rację Panie Przewodniczący, że ma Pan prawo do własnej 

oceny i własnych sugestii, ale niestety musimy się zastanowić jakie to będą skutki 

w przyszłości bo my tak szybko z tego kryzysu nie wyjdziemy. Rozumiem, ze były to 

decyzje przemyślane, że kluby są zdecydowane, że to nie będzie rzutowało na to, ze 

jakość sportu w naszym mieście nagle spadnie. Pozwoli to tak jak powiedział Pan 

Dyrektor przeżyć, poczynić jakieś przyszłościowe plany. Nie wyobrażam sobie 

powiedzieć nie, nie przyjmę bo mi się to nie podoba. Trzeba zacząć myśleć 

racjonalnie. Ta epidemia nie przeszła. Bardzo proszę o racjonalne podejście w tej 

kwestii i nie politykowanie.  

Radny Tomasz Gogacz – bardzo bym podziękował gdyby Pan Dyrektor dostarczył 

pewne dane i pewną metodykę. Co naprawdę promuje Radom, jak to zostało 

zbadane, czy to jest rok do roku, jakie dyscypliny budują pozytywny wizerunek 

naszego miasta? Moim zdaniem cięcia powinny być i nie ma tutaj innego wyjścia. 

Jako radny czuję się odpowiedzialny za budżet Radomia i szukałbym oszczędności. 

Dla mnie problemem jest to żeby nastąpiła konsolidacja środowiska piłki nożnej. Ja 

postulowałem ten wniosek zróbmy coś co będzie lepiej działało. Utwórzmy unię tego 

Radomiaka z Bronią i nie rozmijajmy się w mieście jednym tylko zróbmy jeden 

wspólny klub, który będzie miał jedno boisko i będą dużo mniejsze koszty i lepszy 

efekt medialny. Nie kłóćmy się w Radomiu tylko na zewnątrz, rywalizujmy z innymi. 

Tak inne miasta robią. Czy w ogóle jest możliwa taka konsolidacja. Ja osobiście wolę 

dofinansować bardzo zdolnych nauczycieli, którzy mają osiągnięcia ze swoimi 

uczniami i np. stypendia i nagrody za olimpiady, które promują nasze szkoły średnie. 

Tych ludzi trzeba dostrzec, że pracują z młodzieżą i zdobywają dobre miejsca. Ja 

bym inwestował w kształcenie młodych radomian. Generalnie jestem za rozsądnym 

cięciem i żeby to było w jakimś konsensusie bo okres jest przejściowy. Trzeba robić 

jakieś kroki dostosowawcze, pogódźmy się z faktami, że nie żyjemy na zielonej 

wyspie.    

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – żeby połączyć Broń z Radomickiem to 

trzeba nie mieć zielonego pojęcia o historii tych klubów i tego miasta. Takie jest moje 

zdanie. Pieniądze są w RCS i w tym parkingu  parkuj i jedź. Do budżetu wpłynęło 

teraz 1% mniej wpływów z tego co mówił Pan Prezydent około 9 000 000,00 zł jest 



mniej wpływów. Gdybyśmy racjonalnie gospodarowali i zrobili prawdziwą 

inwentaryzację to w tej chwili nie mielibyśmy tego problemu i worka bez dna.  

Przewodniczący Komisji zaproponował złożenie wniosku i zarządził głosowanie.  

W związku z wycofaniem realizacji inwestycji - wykonanie oświetlenia na obiektach 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion Broni) przy ul. Narutowicza, Komisja 

Edukacji Sportu i Turystyki wnioskuje o zwrot środków finansowych z ww. inwestycji 

do budżetu miasta. (6 Radnych za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się). Wniosek nr 13 

dołączono do protokołu.    

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – tenisiści stołowi 

występujący w ligach to jest sport indywidualny, który znalazł się w kiedyś w uchwale 

stypendialnej wśród gier zespołowych. Trudno tenis stołowy zaliczyć do gier 

zespołowych. Tutaj przywracamy pewien porządek rzeczy. Jeżeli będą sukcesy to 

też będą pieniądze natomiast za same występy w lidze tych 100 000,00 zł płacić nie 

chcemy. Pan Kazimierz Staszewski mówi, że sport siądzie, nie chce Pan znać 

rozmów, nie skacz wyżej bo nic nie dostaniesz. Nie wiem jakie ma Pan standardy 

działalności społecznej i związkowej. Przewodniczący komisji Dariusz Wójcik – 

kto przygotowywał ten wniosek? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 

Tyczyński – ten wniosek powstał w konsultacji z klubami. Przewodniczący komisji 

Dariusz Wójcik – ale kto go pisał? To może zapytamy te kluby czy one 

przygotowywały ten wniosek. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński 

– do czego Pan zmierza? Pan imputuje razem z radnym Staszewskim (co uważam, 

że jest skandaliczne), że te kluby zostały zastraszone. Nie wiem jak Pan 

Przewodniczący ale ja niezależnie od swoich sympatii i antypatii odpowiadając za 

sport potrafię rozmawiać ze wszystkimi. Niech Pan zapyta zarząd Broni czy nie są 

zadowoleni z tego rozwiązania bo wie Pan, że nie przyjmując tego rozwiązania oni 

dostaną mniej pieniędzy. Znaleźliśmy rozwiązanie żeby pozwolić im się utrzymać 

w lidze. Pan mówi o zawodnikach przeciętnych, którzy przyjdą, ale w tej chwili nie ma 

Pan wiedzy. Jeśli Państwo tej uchwały nie porą, pojawi się realna groźba, że w tej 

zwiększonej wysokości po prostu tych stypendiów jesienią nie będzie. Bo jest taka 

groźba bo jeżeli będziemy mieć do wyboru zapłacić nauczycielom albo 25 000,00 zł 

koszykarzowi to zapłacimy nauczycielom. To jest kompromis on nikomu się nie 

podoba, ale to jest kompromis. Proszę zanim Państwo podejmiecie decyzję 

skonsultujcie się bezpośrednio z klubami. Rozsądnie wydane pieniądze pozwolą 

nam nie tylko utrzymać poziom ale może nawet zrobić krok do przodu. Dzisiaj 

Państwo swoją decyzją o odrzuceniu tej uchwał tzn. zarekomendowaniu Radzie 

Miejskiej odrzucenie tej uchwały narażacie kluby na to, że we wrześniu nie dostaną 

pieniędzy a na pewno narażacie na to, że nie będą pewne co będą miały. Tak jak 

Pan Przewodniczący powiedział Prezydent przyznaje i cofa. Prezydent może 

przyznać stypendium ale jeżeli w budżecie nie będzie widać pieniędzy to po prostu 

ich nie przyzna. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – dlatego to jest kolejny 

punkt, który należy w tym projekcie uchwały zmienić, ale jak będzie kompletny. To 

Rada Miejska przyznaje i cofa a nie Prezydent.  Dyrektor Kancelarii Prezydenta 

Mateusz Tyczyński – ta uchwała jest oparta na ustawie o sporcie, która jasno 

wskazuje jak te stypendia mogą być przyznawane. Zabieracie Państwo klubom 

stabilność budowania składu więc robicie na złość nie Prezydentowi tylko 

radomskiemu środowisku sportowemu . Cały system stypendialny to 8 100 000,00zł 

więc w kwietniu straciliśmy więcej dochodów niż cały sport w Radomiu nas kosztuje. 



Apeluję do Państwa o rozłączenie żali w innych tematach od środowiska sportowego. 

Pan radny Utkowski czy przyjęcie uchwały o nagrodach nie naruszy struktury? Nie, 

to już około 2 000 000,00 zł oszczędności z tymi 500 000,00 zł- 600 000,00 zł na 

nagrody. I ta kwota na nagrody wg klubów pozwoli na utrzymanie tych najlepszych 

zawodników. Nie przyjęcie tej uchwały najprawdopodobniej będzie miało taki skutek, 

że we wrześniu stypendia nie zostaną wypłacone jeśli nie we wrześniu to w grudniu. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – gdybym miał do Państwa zaufanie 

pewnie mógłbym poprzeć tą uchwałę ale nie poprę w związku z tym co się zadziało 

na przestrzeni ostatnich lat. Ta uchwała nie jest kompletna. Ja już nie wierzę, że 

Państwo na kolejną sesję przygotują projekt uchwały mówiący o sportach 

indywidualnych. Ten projekt uchwały powinien być przygotowany całościowo, 

merytorycznie tak żeby każde słowo radni mogli przeczytać. Po prostu nie wierzę 

Państwu. Prezydent cofnął stypendia, ale ma uchwałę obowiązującą i nic nie stoi na 

przeszkodzie przyznania tych stypendiów. Dyrektor Kancelarii Prezydenta 

Mateusz Tyczyński – dlaczego ta uchwała jest złożona natomiast uchwała 

o dyscyplinach indywidualnych nie jest. Tylko i wyłącznie dlatego, że znaleźliśmy się  

w tej trudnej sytuacji. Wypracowanie takiego systemu nie zajmuje 2 czy 3 dni. 

Obserwowaliśmy wpływy do budżetu miasta za marzec, teraz za kwiecień 

i podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba szukać oszczędności. Tą uchwałę możemy 

nawet zdjąć i wrócić za miesiąc z drugą uchwałą o dyscyplinach indywidualnych tylko 

przez miesiąc kluby zamrożą kompletowanie składów. Przewodniczący Komisji 

Dariusz Wójcik – Prezydent może zrobić to co chce. Bez zgody Rady zabrał 

stypendia, a dać bez zgody Rady nie może. Niech Pan mi to wytłumaczy tą logikę. 

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – po prostu nie będzie na to 

pieniędzy. Apeluję tylko do {aństwa o zrozumienie środowiska sportowego.  

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – mojej zgody na to nie ma bo tą uchwałę 

stypendialną wypracował Pan Andrzej Kosztowniak, Pan Ryszard Fałek, klub 

radnych PiS w porozumieniu z cała Radą Miejska w Radomiu. Przyjęliśmy to 

jednogłośnie a wy teraz jednym cięciem chcecie zniszczyć dorobek wypracowany 

przez nas przez wiele lat. Jak inaczej można nazwać odbieranie dyscyplinom 

indywidualnym tych pieniędzy. Z dnia na dzień je niszczycie. Mnie się ta Wasza 

propozycja nie podoba.   

Radny Kazimierz Staszewski – nie jest dla mnie zaskoczeniem, że jak się wypowie 

przeciw to od razu jest atak radnych na osobę wypowiadającą się wcześniej.  Jest to 

bardzo zły nawyk. Pan Dyrektor może komentować i się odnosić do moich 

wypowiedzi. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. A jeżeli chodzi o Pana Dyrektora to 

powiem tak. Ja się opieram na takiej rzeczy jeszcze raz powtarzam 2 lata ostatnie 

były spotkania. W styczniu 2018 roku Ryszard Fałek zwołał spotkanie powiedziałem 

wtedy, że jest ono polityczne i straszenie, że nie starczy budżetu. Potem na cały rok 

starczyło. Wysyłanie do klubów sygnałów żeby tylko „psioczyli” na radnych PIS. W 

zeszły roku mieliśmy 2 razy spotkanie i kluby wręcz wnioskowały. I dzisiaj wciskanie 

mi, ze ja gdzieś tam użyłem takich słów to trzeba słuchać całej mojej dyskusji 

i wypowiedzi. Będę przeciw i jeszcze mnie Pan w tym utwierdza.  

Radna Małgorzata Półbratek – dla mnie to też jest tak, że jeżeli są pewne pieniądze 

przeznaczone na sport i ma być ich mniej, a kluby będą wiedziały, że potem jeżeli 

nawet w tej chwili nie przejdzie ta uchwała, która obniża te pieniądze, ale potem ich 

nie będzie to niech one po prostu odkładają sobie jakby dostali tyle ile wypracowali 



sobie z Panem Prezydentem a resztę na konto.  Ja też uważam, że to jest chyba nie 

do końca przemyślane Jeżeli kluby wiedzą, że w budżecie może dla nich zabraknąć 

pieniędzy niech dysponują tylko taką kwotą na jaką się umówili, resztę te, które są 

przyznane nich sobie odkładają i będą mieli. Będzie ta uchwała tak jakby 

realizowana przez kluby, a nie przez nas.   

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński –  czy macie Państwo jakieś 

merytoryczne uwagi do tej uchwały? Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik –  

projekt uchwały jest przygotowany na kolanie bo nie ma sportów indywidualnych już 

samo to mnie przekonuje do tego żeby górować przeciwko projektowi uchwały. 

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński –  to nie jest prawda bo tam 

jest lekkoatletyka jako dyscyplina indywidualna wskazana. Przewodniczący Komisji 

Dariusz Wójcik – jedna. Radna Małgorzata Półbratek – dla mnie to jest 

dyskryminowanie tych ludzi, którzy dostawali wcześniej. Przewodniczący Komisji 

Dariusz Wójcik – a może warto obciąć wszystkim po 20 czy 30% i niech wszyscy 

ponoszą konsekwencje.  

Radna Wioletta Kotkowska – to co w Państwa wypowiedziach pada jest swego 

rodzaju abstrakcja. To co mówi Pani radna to sobie odkładajcie na konto. Pan 

Dyrektor jest odpowiedzialnym człowiekiem i nie przedstawi teraz klubom żeby sobie 

oszczędzali na konto a jak przyjdzie gorszy dzień to sobie z tego konta zaciągniecie. 

To jest abstrakcja. Panie Kazimierzu trzeba mówić rzeczowo, merytorycznie wtedy 

na pewno radni Koalicji nie będą przerywać bo naprawdę te absurdy i abstrakcje 

powinny się już skończyć. Nie żyjmy przeszłością. Przeszłość jest bardzo fajna 

trzeba o niej pamiętać ale liczy się tu i teraz bo to są zupełnie inne realia, które się 

pojawiają i musimy szukać oszczędności. Musimy być przygotowani na to co 

przedstawia Pan Dyrektor, który poświęcił mnóstwo czasu, spotkał się z tymi ludźmi 

postąpił bardzo merytorycznie, przedstawia nam teraz uchwałę a Państwo znowu 

jesteście najmądrzejsi. Bardzo proszę o racjonalne podejście do sprawy.       

Radny Robert Utkowski – ja uważam od dawna, że stypendia w mieście były 

wysokie. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik –  były. To obetnijmy wszystkim 

po równo proporcjonalnie. Zabierzmy wszystkim po 40% żeby ta kwota się znalazła, 

ale traktujmy wszystkich jednakowo, a nie w trakcie trudnej sytuacji te najsłabsze 

kluby każemy, a rzeczywiście zostawiamy tym klubom, które ściągają siatkarzy 

i koszykarzy po 25 000,00 zł . Mojej zgody na to nie ma.   

Radny Tomasz Gogacz – promocja miasta to jest raz. Ten wniosek ostatni Pana 

Przewodniczącego jest chyba najbardziej obiektywny bo nie ma tutaj uznaniowości. 

Wszystkich należałoby potraktować jednakowo, jednym wskaźnikiem. Mam pytanie 

co do ustawy o sporcie. Czy stypendia sportowe są zadaniem własnym gminy? Czy 

dyscypliny takie jak szachy czy taniec towarzyski mieszczą się w tej ustawie 

o sporcie? Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik –  tylko dyscypliny olimpijskie. 

Panie Dyrektorze przygotujcie uchwałę traktująca wszystkich równo. Dyrektor 

Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – nie zgadzam się z socjalistycznym 

podejściem do rzeczywistości. Dyrektor Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik 

–  projekt uchwały przygotowywany przez Pana został przez nas przegłosowany. 

Czyli wtedy to też było socjalistyczne dzielenie? Dyrektor Kancelarii Prezydenta 

Mateusz Tyczyński – nie, właśnie wtedy było bardzo zróżnicowane. Nawet 

spieraliśmy się co do wysokości niektórych kwot właśnie dlatego, że miało to być 

urealnione. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – no i było urealnione. A teraz 



urealniamy to co było urealnione? Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz 

Tyczyński – wiele samorządów w Polsce rezygnuje z finansowania sportu. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – być może taka dyskusja jest przed 

nami, ale taka dyskusja powinna odbyć się na Radzie Miejskiej.          

Radna Małgorzata Półbratek – brakuje mi tu sportów indywidualnych, że im się 

zabrało wszystko z perspektywą, że może kiedyś coś. A dlaczego? Dyrektor 

Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – tłumaczyłem Państwu dlaczego ta 

uchwała jest teraz. Jeśli Państwo ją przegłosujecie negatywnie ona może wrócić za 

miesiąc razem z tą drugą uchwałą. Kluby nie zbudują w tym czasie zespołów. Radna 

Małgorzata Półbratek – przecież my nie bronimy im. My nie odbieramy im tych 

pieniędzy, zostaje wszystko po staremu więc dlaczego mają tego nie zrobić. Jeżeli 

mamy ustalone coś w budżecie na cały rok to jest to ustalone czyli my im nie 

zabieramy tego.  Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – 

przypominam Pani radnej, że za miesiąc kwiecień z samego podatku PIT wpłynęło 

9 000 000,00 zł mniej do kasy miejskiej.  Radna Małgorzata Półbratek – dokładnie 

usłyszałam, ale nie było tak, że nie było w ogóle pieniędzy na sport więc dlaczego 

mają w ogóle nie dostać. Radny Robert Utkowski – mówimy o tym, ze mamy inną 

sytuację ekonomiczną w jakiej jesteśmy. Radna Małgorzata Półbratek – jeżeli jest 

sytuacja taka, że byłyby pieniądze mniejsze to jednak te kluby te mniejsze dostaną 

czy my przegłosujemy czy nie to dostaną. Dlaczego maja nie dostać. Dyrektor 

Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – trzeba przeczytać uchwałę nad którą 

dyskutujemy tą starą uchwałę i zapoznać się z jej zapisami i wtedy tam by Pani 

znalazła odpowiedź na to pytanie. Tam jest jasno określone, ze od września do 

grudnia prezydent przyznaje stypendia więc nie przyzna nowych stypendiów jeżeli 

nie będzie miał zabezpieczenia finansowego. Przewodniczący Komisji Dariusz 

Wójcik – dlatego to trzeba zmienić, że na wniosek Prezydenta przyznaje i odbiera 

Rada Miejska. Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński – to wtedy nie 

będzie tego wniosku. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik – to wtedy 

Prezydent pozbawi te kluby stypendiów. Jego suwerenna decyzja, ma do tego 

prawo. Zmniejszmy wszystkim po równo i tym indywidualnym też.     

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zakończył dyskusję i zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 282. Radni negatywnie 

zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 282 w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalenia wysokości stypendiów 

sportowych (2 Radnych za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się). Opinię nr 17 dołączono 

do protokołu.    

Ad. 3. Radna Małgorzata Półbratek – szukamy oszczędności i dobrze ale czy 

przyjrzeliście się Państwo nauczaniu indywidualnemu w szkolnictwie. W tej chwili jak 

jest nauczanie zdalne część osób ja nie mówię, że wszystkim (ale są osoby, które 

urodziły dziecko, mają złamaną rękę, mają cukrzycę) dostają te same zadania co 

cała klasa, a nauczyciel dostaje za nauczanie indywidualne dodatkowe pieniądze. Ja 

uważam, że temu trzeba by było się przyjrzeć. Przewodniczący Komisji Dariusz 

Wójcik – na następne posiedzenie zaprosimy Pana Prezydenta Semika bo wiele 

spraw jest do poruszenia chociażby sygnały z ZS Ekonomicznych.     

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poinformował, że wszystkie pisma, które 

wpłynęły do komisji radni otrzymali drogą elektroniczną.  

 

Do wniosku nauczycieli z VI LO wrócimy na kolejnych posiedzeniach komisji.  



 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        

 

Przewodniczący Komisji 

  

 

 Dariusz Wójcik 

 

 


