PROTOKÓŁ nr 11/2020
z posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 26 lutego 2020r.
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji zgodnie z lista obecności, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i na nim
przewodniczyła Pani Ewa Czerwińska Przewodnicząca Komisji, która powitała
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.
Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia Komisji.
2.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu:
– druk nr 243 - w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2020 roku,
- druk nr 244 - w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Instytut Miejski „Kamienica Deskurów” i nadania jej statutu.
4.Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zwróciła się do członków Komisji
z zapytaniem, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji. Radni nie zgłosili
żadnych uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Komisja poddała pod
głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty .
Ad. pkt 1. Radna Ewa Czerwińska zwróciła się do członków Komisji z zapytaniem,
czy są uwagi do protokołu Nr 10 z posiedzenia Komisji. Brak uwag. Przewodnicząca
Komisji zarządziła głosowanie. Głosowanie – 6 radych za, 0 przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. Radni przyjęli protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Kultury
Promocji.
Ad. pkt

2. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska udzieliła głosu Panu

Michałowi Musialik, obecnemu na posiedzeniu komisji w sprawie nadania nazwy
jednej z ulic w Radomiu imienia śp. Antoniego Jacka Jerza. Na poprzednim

posiedzeniu komisji Pan Michał Musialik złożył wniosek w sprawie nazwy ulicy Jacka
Jerza, chodziło o lokalizację. Na ostatniej komisji rozmawialiśmy o tej nazwie. Ja
pozwoliłem sobie i poszedłem do Wydziału Geodezji i faktycznie to miejsce, które ja
wskazałem we wniosku już jest zarezerwowane. Po konsultacjach ze środowiskami,
które znały Pana Jacka Jerza oraz propozycją Wydziału Geodezji Urzędu Miasta ,
aby nadać nazwę Jacka Jerza dla ronda, które znajduje się przy ulicy Anny
Walentynowicz i Wierzbickiej uznaliśmy, że to byłaby dobra lokalizacja, pasuje
historycznie i to rondo przy obwodnicy południowej nie ma nazwy i ta lokalizacja
byłaby odpowiednia. Wszyscy, którzy usłyszeli o tej lokalizacji są nastawieni
pozytywnie. Jest już przygotowany wniosek i do piątku jeszcze zbieramy podpisy, a
w poniedziałek kompletny wniosek trafi do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta
poinformował Pan Michał Musialik.
Na Komisje został zaproszony Pan Piotr Poszytek, który wcześniej złożył pismo do
Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska udzieliła głosu Panu Piotrowi
Poszytek. Ja reprezentuje siebie, myślę, że również dużą część logicznie myślących
mieszkańców Radomia. Nie zgłaszałbym się do Państwa, gdybym uzyskał informację
dotyczącą moich sugestii z Urzędu Miasta, który został do tego powołany. Nie
załatwiłem spraw w Urzędzie. Nie udało mi się rozmawiać z Panem Prezydentem ,
z Panem Tyczyńskim, udało mi się telefonicznie rozmawiać z Panem Równym
i udało mi się po pisemnej interwencji do Prezydenta rozmawiać z Wydziałem
Promocji Urzędu Miasta. No niestety ta rozmowa z Wydziałem Promocji, czy
z Panem Równym sukcesu żadnego nie odniosła, w związku z tym jestem tu u
Państwa i niepotrzebnie zabieram tu Państwa czas, bo te tematy powinienem
załatwić w Urzędzie. Sekretarki działają we wszystkich wydziałach w myśl jednego
schematu, one są pewnie po jednym kursie, bo we wszystkich wydziałach działają
identycznie – mianowicie zapiszę Pana, porozmawiam z szefem, oddzwonię,
oczywiście nie ma reakcji, oddzwonić, nie oddzwonić, ja ponownie telefonuję i ta
sama sytuacja, nie ma możliwości, aby takie spotkanie się odbyło, a już z Panem
Tyczyńskim spotkanie i kontakt jest nie do pokonania, dochodzi do takiej sytuacji, że
Pan Wędzonka rozmawia ze mną i mówi, że jeżeli mi zależy na takim spotkaniu to on
może mi to załatwić. Proszę Państwa, żeby mieszkaniec przez radnego załatwiał
wizytę u dyrektora. Jest to nieprawdopodobne.

Radny Jarosław Rabenda – czy to nie jest na Komisję Skarg i Wniosków bardziej?
Pan Piotr Poszytek – nie, nie, to jest tytułem wstępu, natomiast tłumaczę dlaczego
zajmuję Państwa czas. Chce się jakoś usprawiedliwić dlaczego zajmuje tu Państwa
czas. Byłem również w dziale Promocji, ale rozmowa była o sokach, cytrynach i
północnej stronie księżyca. Absolutnie wyszedłem z niczym, żadna notatka nie
została sporządzona, ale nie chce tu Państwa wtajemniczać w szczegóły. Proszę
państwa historia troszkę się powtarza również z Komisją, aby się tu z Państwem
spotkać musiałem dwa razy pisać, no były to oczywiście egzaminy pisemne i
musiałem czekać ponad cztery miesiące - tu jest istota sprawy, jaką możliwość ma
mieszkaniec, aby spotkać się z Komisją. Nie dość, że nie może się skontaktować z
Urzędem Miasta to również nie może się spotkać z Komisją. Jeżeli ktoś czeka na
spotkanie cztery miesiące, to ta druga strona daje mu coś do zrozumienia – może się
znudzi i może tematy ulegną prekluzji, może zrozumie istotę sprawy, że nie jest tu
mile widziany, niepotrzebnie nam tutaj będzie zabierał czas… I dlatego uważam, że
moje przedstawienie tematów będzie nie na miejscu, niewłaściwe i może już
nieaktualne. W związku z tym uważam, że jestem na tyle spolegliwym człowiekiem i
logicznie myślącym , dano mi do zrozumienia, że no, nie jestem mile widziany, co
rozumiem, bo powinienem to załatwić w Urzędzie. W przyszłym tygodniu jestem
umówiony z Posłem Kosztowniakiem, z Posłem Suskim, możliwe, że tam odnajdę
swoje miejsce, na razie serdecznie dziękuję - zrozumiałem, co mi dano do
zrozumienia i mam taką prośbę, chciałbym jeszcze pozostać chwilę na Komisji i
zobaczyć jaki jest charakter posiedzenia i szybko zniknę.. To byłoby tyle.
Ad. pkt 3 Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu:

Radna Ewa Czerwińska przypomniała, że radni otrzymali projekt uchwały.
Odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Instytut Miejski „Kamienica Deskurów” i nadania jej statutu – druk nr 244.
Dostaliśmy odpowiedź z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych –
wszyscy otrzymali to pismo.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały.
Radny Dariusz Wójcik – złożyłem wniosek w imieniu kilku osób o nazwanie
Instytutu Miejskiego imieniem Anny Walentynowicz, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę.
to należałoby przygotować zmianę tego projektu uchwały na najbliższa sesję.

Radny Robert Utkowski – Osoba jest zasłużona, bez wątpienia tylko nie spotkałem
się żeby Instytucję Kultury łączyć w ten sposób – z działalnością polityczną, wydaje
mi się, że Instytut Miejski „Kamienica Deskurów” ma już swoją nazwę i nie róbmy nic,
poczekajmy nawet do czasu, jak Instytut zacznie funkcjonować.
Radny Jarosław Rabenda – mogą pojawiać się pytania takie, co Pani Anna
Walentynowicz której zasług dla wolności nikt nie kwestionuje ma wspólnego z
radomską kulturą. Mamy Marię Fołtyn, mamy Gombrowicza, mamy Leszka
Kołakowskiego, którzy mniej więcej z tej ziemi pochodzą, natomiast co ma Anna
Walentynowicz z tradycją kultury tego regionu, no nic. To jest jednostka kultury i
powstaje pytanie, jaki to ma sens? Jak odpowiemy na tak zadane pytanie?
Radny Dariusz Wójcik chodzi o to, aby podnieść rangę tej Instytucji Kultury, żeby
była rozpoznawalna w świecie, a w Polsce będzie to odbierane jak coś bardziej
poważnego.
Radny Robert Utkowski – ale niestety ta placówka będzie bardziej kojarzyła się
wtedy z historią, a jest to placówka kultury.
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – ja bym proponowała, aby na sesji
wprowadzić zmianę w projekcie uchwały i Instytut Miejski nazwać imieniem Anny
Walentynowicz.
Radny Piotr Kotwicki – popieram taką propozycję.
Przewodnicząca Komisji Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie nad wnioskiem
radnego Dariusza Wójcika - 4 radnych za przyjęciem wniosku, 3 radnych przeciw –
opinia pozytywna. to jest tylko wniosek, zmian nie ma.
Radny Dariusz Wójcik - Pani mecenas musi przygotować pismo, gdzie nanieść
poprawki i to wszystko.
Radny Robert Utkowski - Ta zmiana dla regulaminu i funkcjonowania nie wnosi
nic.
Projekt uchwały na druku Nr 244 .
Pani Pastuszka – Chrobotowicz – to jest tylko wniosek, musimy projekt tej uchwały
przegłosować, chodzi o dofinansowanie.
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały na druku
nr 244 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut
Miejski „Kamienica Deskurów” i nadania jej statutu – głosowanie 3 radnych za
pozytywną opinią, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 0 radnych przeciw – opinia

pozytywna - opinię Nr 9 Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu
dołączono do protokołu
Kolejny projekt uchwały na druku Nr 243 w sprawie

przyjęcia od Powiatu

Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
w 2020 roku.
Radny Adam Bocheński – to jest czysta formalność.
Radna Ewa Czerwińska – Panie Dyrektorze – czy to jest kwota wystarczająca?
Dyrektor Sebastian Równy – tak, jest to kwota wystarczająca, ona jest co roku
zwiększana. Więcej pytań nie ma.
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały na druku
nr 243 – głosowanie 8 radnych za pozytywną opinią, 0 radnych wstrzymało się od
głosu, 0 radnych przeciw – opinia pozytywna - opinię Nr 9 Komisji Kultury i
Promocji Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu.
Radny Piotr Kotwicki – chciałbym, aby Komisja się pochyliła nad sprawą nadania
nazwy dla ogólnodostępnej drogi dojazdowej, zlokalizowanej na terenie lotniska –
łączącej ulicę Lubelską z budynkiem terminala lotniska cywilnego Radom – Sadków
im. Gen Andrzeja Błasika, zgodnie z wnioskiem Nr 6/2014 Wydziału Geodezji z
dnia 22 września 2014 roku oraz pozytywną opinią Nr 3

Komisji Kultury

i Promocji z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zgodnie z uchwałą w 2014 roku nie upłynął
jeszcze 5 letni okres od śmierci Gen. A. Błasika.
Sprawa była już przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji w 2014 roku.
Wnioskowała Pani Katarzyna Mordak.. Ja bym chciał, aby wniosek został skierowany
pod obrady sesji Rady Miejskiej. Jest to zmiana bezkosztowa, bo tam jest tylko jeden
budynek.
Komisja Kultury i Promocji wydała w 2014 roku pozytywną opinię. Wydział Geodezji
Urzędu Miasta przygotował w 2014 roku wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy im.
Gen. Andrzeja Błasika. Komisja postanowiła, że zwróci się do Pana Prezydenta
o przygotowanie projektu uchwały na sesję – pismo dołączono do protokołu.

Radna Magdalena Lasota - ja wrócę do sprawy dotyczącej pisma Pana Prezydenta
w sprawie powołania Komisji ds. symboliki miasta. To mogłaby być podkomisja albo
komisja doraźna ds. heraldyki.
Rady Dariusz Wójcik – dobrze byłoby, aby Komisja zwróciła się do Prezydenta
o zabezpieczenie środków na działanie Komisji

Doraźnej ds. symboliki Miasta

Radomia.
Radna Magdalena Lasota - już takie pismo Komisja skierowała do Pana
Prezydenta.
Po dyskusji Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie powołania
Komisji Doraźnej ds. symboliki Miasta Radomia – głosowanie 8 radnych za
powołaniem Komisji, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.Komisja postanowiła skierować pismo następującej treści do Prezydenta Miasta
Radomia - „W związku z planowanym powołaniem Komisji Doraźnej ds. Symboliki
Miasta Radomia, Komisja Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu zwraca się
do Pana Prezydenta z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości
20 000 złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na kompleksowe opracowanie
systemu symboliki samorządowej Miasta Radomia.” - pismo dołączono do protokołu.
Radni ustalili, że kolejne posiedzenie odbędzie się dnia 10 marca 2020 roku, będzie
to komisja wyjazdowa – odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu
o godz. 15.00
Więcej spraw nie ma.
Pan Piotr Poszytek zapytał, czy może dostać protokół z posiedzenie Komisji w dniu
dzisiejszym.
Przewodnicząca Komisji Ewa Czerwińska – protokół będzie przyjęty na kolejnym
posiedzeniu Komisji, a następnie opublikowany na stronie miasta Radomia w BIP.
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska
w posiedzeniu Komisji i zamknęła posiedzenie.
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Przewodnicząca Komisji Kultury I Promocji
Ewa Czerwińska

