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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXIV/2008 
z  trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 26 maja 2008 roku  
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik. 
  
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.   
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.   
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Jolantę Koszałkę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani 
jednogłośnie (23 za). 
 
Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 314 w sprawie czasowego zaprzestania działalności 
Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego z Odcinkiem Chirurgii Ginekolo-
gicznej 1 Dnia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Cha-
łubińskiego. 
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wy-
dała opinię pozytywną. 
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (27 za) w punkcie 7.11. 
  
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 315 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Mia-
sta Radomia na 2008r. (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. 
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (24 za) w punkcie 7.1. 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 316 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2007 Rady 
Miejskiej w Radomiu z 17.12.2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa 
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opłaty skarbowej (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady – 15 za).  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. 
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (26 za) w punkcie 7.12. 
 
- Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku ob-
rad punktu: Informacja nt. budowy galerii handlowej kupców radomskich ze 
Spółki „Feniks” . 
 
Punkt został wprowadzony jednogłośnie (26 za) jako punkt 6. 
 
 
Porządek Sesji: 
1. Przyjęcie protokółu  z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Radomiu.  
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście  
    i aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  
    m. Radomia za 2007r. 
6. Informacja nt. budowy galerii handlowej kupców radomskich ze Spółki  
    „Feniks” 
7. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok – druk  
        nr 310, 315, 
    2) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta umowy dofinansowania  
        budowy boisk – druki nr: 305, 306, 307, 
    3) podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Rewitalizacja”  
        Sp. z o.o. – druk nr 309, 
    4) ustalenia wysokości cen za odprowadzanie ścieków w postaci wód  
        opadowych i roztopowych - druk nr 302, 
    5) zmiany Uchwały Nr 274/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie  
        przez Prezydenta Porozumień Międzygminnych dot. przyjmowania  
        odpadów komunalnych – druk nr 308, 
    6) przyjęcia zmian w „Samorządowym Programie Na Rzecz Osób Niepełno- 
        sprawnych Miasta Radomia na lata 2008 – 2013” – druk nr 311, 
    7) zmiany Uchwały Nr 244/2007 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy  
        Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008  
        – druk nr 312, 
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    8) zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu RSzS – druk  
        nr 313,     
    9) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek  
        niepublicznych – druk nr 303, 
  10) zmiany Uchwały Nr 863/2006 w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczny  
        Radom” – druk nr 304. 
  11) czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno PołoŜnicze- 
        go z Odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 Dnia RSzS – druk nr 314, 
  12) zmiany Uchwały Nr 243/2007 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty  
        skarbowej – druk nr 316. 
9.  Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast  
      Polskich. 
11. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
12. Sprawy róŜne i wolne wnioski:  
    1) przedstawienie planu pracy Komisji Sportu i Turystyki na 2008r. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółu  z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe protokół był 
wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie zgłosił uwag do protokółu. 
 
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 21 kwietnia 
2008r. został przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 
Sprawozdanie z realizacji uchwał radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
Treść sprawozdania została dołączona do materiałów z sesji. 
Nikt nie zgłosił uwag do przedłoŜonego materiału. 
 
 
Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Mia-
sta. 
 
Na XXXIII sesji interpelacje złoŜyli radni: 
- Pszczoła Jan – 1 szt.,  
- Woźniak Kazimierz – 1 szt., 
- Karaś Bohdan – 8 szt. 
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Odpowiedzi na nie udzielono w terminie.  
W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŜyli następujący 
radni: 
- Jakub Kluziński – 20 szt., 
- Mariusz Fogiel – 1 szt., 
- Mariusz Fogiel i Kazimierz Woźniak – 1 szt. 
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złoŜył radny Adam Bocheński w sprawie utwo-
rzenia przystanków kolejowych. 
Interpelacja została przekazana do Prezydenta Miasta Radomia. Jej dokładna 
treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jakub Kluziński 
złoŜył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni 
przed sesją:  
– w sprawie strefy płatnego parkowania, 
- w sprawie ruchu TIR-ów na ul. Limanowskiego, 
- w sprawie pozwolenia wjazdu na deptak, 
- w sprawie łamania przepisów na ul. Rwańskiej, 
- w sprawie koszenia traw oraz wywoŜenia śmieci w godzinach porannych, 
- w sprawie inwestycji na Piotrówce, 
- w sprawie planów miejscowych. 
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe interpelacja to podstawowe narzędzie pra-
cy radnego, które umoŜliwia przekazywanie mu wniosków, postulatów, uwag, 
pytań kierowanych przez mieszkańców na spotkaniach i dyŜurach radnych. 
Radny ma prawo składać interpelacje, a odpowiedź na nie jest wiąŜącym stano-
wiskiem Prezydenta. Radny przejrzał strony innych miast i wszędzie interpela-
cje i odpowiedzi na nie są publicznie dostępne w internecie. W ubiegłym roku 
kierował wniosek, aby równieŜ radomskie interpelacje były dostępne publicznie, 
ale wówczas Rada wyraziła stanowisko negatywne. Radny ma wątpliwość, czy 
Rada ma prawo utajniać interpelacje. ZłoŜył w tej sprawie wniosek kierowany 
do prawnika Rady. Będzie chciał, aby interpelacje i odpowiedzi na nie były do-
stępne w internecie dla wszystkich mieszkańców. JeŜeli okaŜe się, Ŝe jest to nie-
moŜliwe swoje interpelacje i radnych, którzy wyraŜą na to zgodę będzie publi-
kował we własnym zakresie. Poruszył sprawę interpelacji dotyczących: 
- wjazdu samochodów na deptak ul. śeromskiego – odbywa się tam masowy 
ruch samochodów. Wśród osób jeŜdŜących zauwaŜył radnych. Zacytował od-
powiedź Prezydenta na tą interpelację. Radny nie otrzymał listy osób spośród 
Rady i urzędu miejskiego, które mają takie zezwolenia. Zapytał, czy za pośred-
nictwem monitoringu moŜliwe jest stwierdzenie przypadków łamania przepi-
sów. Otrzymał odpowiedź, Ŝe jest to moŜliwe, więc dalej będzie prosił o wycią-
ganie konsekwencji.  
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- łamanie przepisów na ul. Rwańskiej – ma tam miejsce jazda pod prąd i z nad-
mierną prędkością. Takie przypadki będzie zgłaszał do straŜy miejskiej. Jest tam 
kamera monitoringu i istnieje moŜliwość egzekwowania przestrzegania przepi-
sów 
- ruch samochodów cięŜarowych w śródmieściu – zapytał, czy istnieje moŜli-
wość zakazu wjazdu takich pojazdów przez śródmieście. Otrzymał odpowiedź, 
Ŝe jest to ulica układu podstawowego i nie ma takiej moŜliwości. Radny uwaŜa, 
Ŝe nie ma uzasadnienia dopuszczania ruchu tranzytowego przez śródmieście. 
Ruch tranzytowy powinien odbywać się obwodnicami.  
- inwestycja mieszkaniowa na Piotrówce – planowana jest tam budowa 4 czy      
5 czteropiętrowych bloków. Radny nie rozumie dlaczego miasto dopuszcza taką 
inwestycję w takim miejscu. Odbywa się to jeśli z nie naruszeniem, to z nagię-
ciem prawa. Odpowiedź na tą interpelację jest lakoniczna.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poruszyła na-
stępujące sprawy: 
- zwróciła się z prośbą o udostępnienie składów osobowych komisji ds. podziału 
środków dla osób niepełnosprawnych oraz komisji mieszkaniowej. 
- kolizyjnego skrzyŜowania Traugutta – Mickiewicza – Waryńskiego – prosi       
o rozwaŜenie moŜliwości wykonania tam bezpiecznego przejścia dla pieszych. 
- filmu „Szkice radomskie” – prosiła, aby ten film został przekazany do Spo-
łecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Umowa jaka ma być podpi-
sana ze Społecznym Komitetem warunkuje przekazanie tym, Ŝe film nie będzie 
rozpowszechniany. W interpelacji radna zwracała się o uŜyczenie tej instytucji 
autorskich praw majątkowych w celu propagowania informacji o Radomiu oraz 
pozyskiwania funduszy na rzecz Komitetu. 
 
2) Radny Kazimierz Woźniak: 
- niebezpieczne miejsca na ul. Chrobrego – czy w ramach modernizacji             
ul. Chrobrego będzie rozwiązana sprawa skrzyŜowania Chrobrego – Daszyń-
skiego – wjazd do Politechniki i biblioteki?  
- czy będą prowadzone koszenia traw na terenach miejskich poza pasem drogo-
wym, szczególnie na ul. 11 Listopada i ul. świrki i Wigury? 
 
3) Radny Robert Fiszer –  
- monitoring – mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej „Alternatywa” chcą                
w okolicy swoich bloków zainstalować monitoring. Czy jest moŜliwe podłącze-
nie ich do sieci miejskiej monitoringu? Czy jest moŜliwość, aby gmina partycy-
powała w kosztach zainstalowania tego monitoringu? 
- czy przy ul. Warzywnej 3/9 moŜna zorganizować świetlicę dla dzieci i plac 
zabaw? 
- remont ul. Rodziny Winczewskich – prowadzony był tam remont kanalizacji. 
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Nie dokończono remontu 100 metrowego odcinka tej ulicy. Czy miasto moŜe 
dokończyć wyłoŜenie tej ulicy kostką? 
- baseny – wykonano remont basenu, ale nie zrobiono infrastruktury wokół ba-
senu. 
 
4) Radny Jakub Kluziński – 3 miesiące temu zwrócił się o przedstawianie Ra-
dzie przez Prezydenta krótkiej informacji nt. realizacji miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego.  
Radny złoŜył w tej sprawie wniosek na piśmie, który został przekazany do Pre-
zydenta Miasta Radomia. Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
- lotnisko – jaki jest status spraw z nim związanych? Czy miasto wystąpiło          
o przekazanie części rezerwy celowej na uruchomienie lotniska w Radomiu? 
- co z wnioskiem o WyŜszą Szkołę Zawodową?  
- co z inwestycją centrum rehabilitacyjno – sportowe? Gdzie ma być ta inwesty-
cja? Czy spełnia ona kryteria wyznaczone przez samorząd województwa mazo-
wieckiego?  
 
5) Radny Bohdan Karaś: 
- udział w seminarium w Seulu – kto uczestniczył w tym seminarium i ile to 
kosztowało? 
- kondycja finansowa spółek komunalnych – w odpowiedzi na interpelację w tej 
sprawie otrzymał odpowiedź, Ŝe informacje takie zostaną przesłane po zatwier-
dzeniu sprawozdań finansowych spółek za ubiegły rok obrotowy. Nie otrzymał 
takiej odpowiedzi, a do dzisiejszej dyskusji by się przydała. 
- podwyŜki w domach pomocy społecznej – czy się coś zmieniło w tej sprawie? 
Radny odczytał fragment pisma pielęgniarek i połoŜnych w tej sprawie. 
- zwolnień w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” – planowane są zwolnie-
nia osób, które pilnują porządku. Radny wie, Ŝe nie jest to w gestii Prezydenta, 
ale jest obawa, Ŝe kilkadziesiąt osób straci pracę. Dobrze by było, aby ten temat 
stanął na dzisiejszej sesji. 
 
6) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka: 
- budynek Rwańska 7 – podobnieŜ budynek ten został sprzedany bez przetargu. 
JeŜeli tak było to dlaczego i w jakiej formie?  
- pani dyrektor Wydziału Infrastruktury jest równocześnie przewodniczącą rady 
nadzorczej MPK – czy takie działanie prowadzone jest zgodnie z prawem?  
- szkolenie dyrektorów w Białym Dunajcu – czy prawdą jest, Ŝe takie szkolenie 
się odbyło? Jaki był temat szkolenia? Z jakich pieniędzy zostało to zapłacone?  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe takie szkolenie się od-
było. Miało spełnić 3 cele: szkoleniowe, socjalne i integracyjne. Wszystkie te 
cele zostały wykonane w 100%-ach. Finansowały to związki zawodowe z fun-
duszu socjalnego, natomiast gmina finansowała część szkoleniową.  
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7) Radny Włodzimierz Konecki: 
- sytuacja mieszkaniowa pani Sabiny Gołdy zamieszkałej przy ul. Niedziałkow-
skiego 33/3 – kobieta ta ma duŜe problemy z obecnym właścicielem kamienicy, 
który odciął jej wodę i wyznaczył czynsz w wys. 700 zł, a kobieta ta Ŝyje z bar-
dzo niskiej emerytury. 10 lat stara się o mieszkanie socjalne. Radny prosi o ja-
kąś pomoc dla tej osoby.  
- remont dróg – miejsca naruszenia chodników i terenów zielonych w trakcie 
remontów są oddawane w sposób nieestetyczny.  Szczególną uwagę zwraca na 
ul. Słowackiego przy parku. Prosi o zadbanie o odtworzenie tych terenów zielo-
nych.  
 
8) Radny Jan Pszczoła: 
- ceny za śmieci – w odpowiedzi na interpelację w tej sprawie napisano, Ŝe 
mieszkańcy są chronieni przez uchwałę Rady Miejskiej w sprawie górnych sta-
wek i mogą dochodzić roszczeń w drodze powództwa cywilnego. Czy te kilka 
tysięcy osób o te kilkanaście złotych ma iść do sądu? Czy istnieje inna moŜli-
wość prawna ze strony miasta, aby wyegzekwować nadmierne obciąŜenie 
mieszkańców cenami ustalonymi ponad uchwałę lub tak dostosować uchwałę, 
aby były określone sankcje? 
 
9) Radny Krzysztof Gajewski: 
- dom dziecka przy ul. Staromiejskiej – 30 czerwca ulega likwidacji ten dom 
dziecka. Gdzie trafią dzieci i jak wyglądał przebieg negocjacji? Tej sprawie 
chciałby poświęcić najbliŜszą Komisję Zdrowia.  
- czy definitywnie zrezygnowano z budowy stadionu?  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień omówiła procedurę negocjacyjną doty-
czącą finansowania domu. Siostry są przekonane, Ŝe likwidacja tego domu przy-
spieszy tworzenie placówek rodzinnych. Umowa podpisana była w 2006r. i za-
warta była na 5 lat. Był w niej zapis, iŜ rozwiązanie następuje z 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem. Siostry zachowały wszystkie warunki. Wiceprezydent spotka-
ła się z siostrami prosząc, aby poczekały z decyzją jeszcze rok, ale nie przychy-
liły się do tej prośby. W domu mieszka 27 wychowanków, w większości chłop-
ców. 4 wychowanków zostało adoptowanych, 1 trafi do Lublina, 3 usamodzielni 
się, 5 zostanie skierowanych do Słonecznego Domu. Dla 14 wychowanków 
miasto chce stworzyć grupę usamodzielnienia. W tej chwili trwają poszukiwania 
domku. Taka forma jest w Radomiu potrzebna.  
 
10) Radna Teodora Słoń: 
- spór Spółdzielni „Południe” z Radpecem – dlaczego Prezydent do tej pory nie 
włączył się w spór między spółdzielnią a Radpecem? Oburzający jest fakt, Ŝe 
Radpec zakłada urządzenia zwalniające przepływ. UmoŜliwia to rozwój bakterii 
chorobotwórczych. Czy trzeba czekać aŜ wystąpi epidemia? Prosi, aby Prezy-
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dent włączył się w ten spór.  
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości, aby bak-
terie z sieci ciepłowniczej przedostały się do sieci z ciepłą wodą. Radpec jest 
spółką akcyjną i nie tylko miasto jest jej akcjonariuszem, dlatego nie do końca 
Prezydent moŜe odpowiadać za wszystko, co się dzieje w spółce. O tym decydu-
ją akcjonariusze.  
 
11) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik: 
- pogotowie ratunkowe – w sobotę był na pogotowiu w godzinach popołudnio-
wych i to, co tam zaobserwował przechodzi ludzkie pojęcie. Pijane osoby awan-
turują się ubliŜając lekarzom. Personel pogotowia nie zasługuje na to, aby w ta-
kich warunkach pracować. Chciałby, aby zwołać Komisję Zdrowia na pogoto-
wiu. Będą dąŜyć, aby w mieście powstała izba wytrzeźwień.  
 
Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Wiceprezydent Miasta Igor Mar-
szałkiewicz:  
- przebudowa ul. Chrobrego – otrzymali 1 mln zł z urzędu marszałkowskiego na 
przebudowę tej drogi. Na razie pracują tylko na projekcie z 2006r., więc nie by-
ły w nim ujęte ani światła ani przebudowa skrzyŜowania. W przyszłym roku 
chcą doprojektować skrzyŜowanie Daszyńskiego – Paderewskiego.  
- sprzedaŜ kamienicy Rwańska 7 – spółka Rewitalizacja nie sprzedała tej ka-
mienicy. Jest jej właścicielem.  
- wizyta w Seulu – Ŝaden z urzędników i nikt z władz miasta nie był w Seulu. 
Ofertę miasta przedstawiała ambasada Korei w Polsce.  
- ul. Słowackiego i Park Kościuszki – prawa część pasa drogowego jest ujęta      
w projekcie przebudowy Parku Kościuszki. Przy tworzeniu projektu ma być to 
załoŜone i ma nadzieję, Ŝe w tej kadencji zostanie to wykonane.  
- stadion miejski – prace na temat stadionu trwają i są dość zaawansowane. Jest 
wykonana analiza architektoniczno – urbanistyczna i prawno – finansowa. Będą 
pracowali w tym kierunku, aby stworzyć montaŜ finansowy pod budowę stadio-
nu 16-tysięcznego na ul. Struga. Ma nadzieję, Ŝe do 2012 roku ten stadion po-
wstanie. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w Radomiu mistrzostwa Europy się nie od-
bywają.  
- koszenie trawy na terenach miejskich – odbywają się one zgodnie z harmono-
gramem.  
 
 
Ad. 4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mie-
ście i aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Treść informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła przedstawił bieŜącą sytuację 
na rynku pracy. 
 
Radny Jan Maniak poinformował, Ŝe dzisiejsza prasa donosi o szkoleniu zorga-
nizowanym dla 10-ciu osób przez Powiatowy Urząd Pracy w luksusowych wa-
runkach (hotel 3-gwiazdkowy lub ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy           
o 3-gwiazdkowym standardzie). Czy nie jest to rozrzutność? Kto na takie szko-
lenia jeździ, kto szkoli i w jakich zawodach?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe w stosunku do kwietnia 2006r. liczba 
bezrobotnych zmalała o 7 tys. W skali kraju jest to nadal bardzo trudna sytuacja. 
Są miasta, gdzie bezrobocie jest rzędu 2-4%, a u nas 20%. W całej Unii Euro-
pejskiej jesteśmy na końcu. Jest to spuścizna po poprzednich dwóch kadencjach. 
Radom jest w bardzo trudnej sytuacji, a to się przekłada na działalność miejską, 
bo są ogromne wydatki na opiekę społeczną. Dochodzi jeszcze to, Ŝe w obec-
nym układzie koszty utrzymania wzrastają. Niedawno wystąpili do ministerstwa 
o utworzenie w Radomiu WyŜszej Szkoły Zawodowej, ale Radom nie moŜe 
otrzymać na nią pieniędzy. Są to chyba jakieś celowe działania Ŝeby tutaj ludzie 
nie mogli podnosić swoich kwalifikacji i Ŝeby Radom był nadal degradowany 
tak, jak był degradowany, gdy rządziły przez dwie kadencje siły lewicowe.  
 
Radny Bohdan Karaś podkreślił, Ŝe to pan Mirosław Rejczak z bratem najbar-
dziej zdegradowali Radom. Brat stał na czele komisji administracji, która likwi-
dowała województwo radomskie. Prosi radnego Mirosława Rejczaka Ŝeby nie 
wracać do tych czasów, bo to właśnie jego najbardziej obciąŜa. Poinformował, 
Ŝe dzisiaj dotarli do radnych pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz 
Dom”, którzy mogą utracić pracę. Na liście jest 28 osób i jest to zwolnienie gru-
powe, a urząd pracy nie został jeszcze o tym poinformowany?Apeluje, aby po-
nad podziałami spróbować znaleźć jakieś panaceum dla tych mieszkańców. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe tych materiałów część radnych nie 
czyta, a na pewno nie czyta ich pan Rejczak, bo jakby czytał, to jest tam podane 
jak kształtowało się bezrobocie w poszczególnych 5 – 6 latach. Jest tam napisa-
ne, Ŝe przynajmniej za kadencji Prezydenta Marcinkowskiego bezrobocie spadło 
z 49 tys. do 41 tys. osób. W ostatnich 18-tu latach najgorsze były dwie kadencje, 
gdy pan Rejczak i jego brat mieli największy udział. Gdy byli ministrami, wo-
jewodami i przewodniczącymi. To wtedy powstała tzw. aleja upadłości. Radny 
poinformował, Ŝe na CAL-ach pracownicy MOPS-ów wskazują na problem bez-
robocia i zasiłków dla osób biednych. Mówią, Ŝe dobrze by było, aby powstał 
miejski urząd pracy. Wtedy MOPS mógłby kierować osoby o podjęcie pracy do 
urzędu pracy. W przypadku odmowy moŜna by odmawiać udzielania zasiłków. 
Zdarzają się takie sytuacje, Ŝe do MOPS-u przychodzą całe rodziny z pokolenia 
na pokolenie. Brak jest mechanizmów odmowy tym osobom udzielania zasił-
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ków. W ten sposób utrwala się pewna patologia. Chodzi o stworzenie mechani-
zmu przymuszania ludzi do podjęcia pracy. Radny zapytał, jakie są prawne me-
chanizmy Ŝeby powstał miejski urząd pracy? Czy Prezydent rozwaŜał moŜli-
wość utworzenia takiego urzędu? 
 
Dyrektor Bakuła udzielił odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji. 
 
Radny Jan Maniak ponowił pytanie, w jakich zawodach będzie to szkolenie i na 
jakie stanowiska pracy? Poinformował, Ŝe w Radomiu są sale klimatyzowane       
i nie trzeba płacić za hotel 240 – 280 zł/dobę. Są ośrodki szkoleniowe, które 
dysponują taką bazą.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe rozwaŜają ewentual-
ność powołania radomskiego urzędu pracy. W chwili obecnej miasto finansuje 
Powiatowy Urząd Pracy w 60%-ach. UwaŜają, Ŝe nie mają bezpośredniego prze-
łoŜenia na kreowanie polityki zatrudnienia w mieście. Wiceprezydent omówiła 
proces tworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Mocno namawia Pre-
zydenta do utworzenia radomskiego urzędu pracy.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe w Radomiu w ciągu ostatnich dwóch lat 
bezrobocie zmniejszyło się o 7 tys. osób. W czasie rządów, gdy był rząd Buzka    
i Millera, a w mieście były rządy pana Włodarczyka i Marcinkowskiego mieli-
śmy do czynienia z taką sytuacją, Ŝe bezrobocie było blisko 30%. Inne miasta 
działały w tych samych warunkach. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, czy Wicepre-
zydent spotkała się z prezesem spółdzielni socjalnej? 
 
 
Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na tere-
nie m. Radomia za 2007r. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Informację omówił Komendant Miejski Policji – Andrzej Chaniecki.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe mają powstać dodatkowe trzy izby zatrzy-
mań dla nietrzeźwych. Zapytał, kiedy one powstaną, na ile miejsc będą zapla-
nowane, ile to będzie kosztować gminę? Poprosił, aby komendant odniósł się do 
propozycji utworzenia w Radomiu izby wytrzeźwień. Na ręce komendanta zło-
Ŝył podziękowania dla dzielnicowych, którzy aktywnie uczestniczą w spotka-
niach CAL-ów. Prosi, aby komendant przekazał dzielnicowym Ŝeby nie przej-
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mowali się radnymi, bo radni o róŜne rzeczy się czepiają, ale takie jest zadanie 
radnych.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe statystyka jest faktycznie pozytywna, 
ale trzeba jeszcze przekonać mieszkańców, Ŝe jest bezpieczniej. Mieszkańcy 
uwaŜają, Ŝe jest bezpieczniej im więcej policjantów widzą na ulicach. Im więcej 
patroli na ulicach, tym większe poczucie bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na 
przesiadującą pod blokami młodzieŜ pijącą alkohol i hałasującą. Pochwalił 
przeprowadzenie takiej akcji w rejonie osiedla Akademickiego. Zwrócił się         
z apelem o moŜliwie największą ilość patroli na ulicach.  
 
Radny Jakub Kluziński zapytał, jaka jest sytuacja kadrowa policji i ile osób bra-
kuje? SkrzyŜowanie pod Politechniką – kwestia zamontowania świateł; ul. Mło-
dzianowska – były wnioski o postawienie tam świateł. Podobno z uwagi na bli-
skość ronda nie ma takiej moŜliwości. Radny uwaŜa, Ŝe naleŜy brać pod uwagę 
wnioski mieszkańców i w mieście nie powinno być sytuacji, Ŝe mieszkańcy są 
potrącani na ulicach. Ul. Rwańska – nagminnie łamane są przepisy (jazda pod 
prąd i z duŜą prędkością). Otrzymał informację, Ŝe nie były zgłaszane narusze-
nia przepisów, ale jest monitoring i te rzeczy są nagrane. Proponował takie roz-
wiązanie, aby wybrać jeden dzień i przykładowo ukarać łamiących przepisy, aby 
pokazać, Ŝe nie toleruje się takich zachowań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe Radom 
obecnie jest miastem rozkopanym i zachwiana jest komunikacja. W godzinach 
szczytu i największych korków nie widuje policjantów na ulicach. Takich punk-
tów, które powinny być obstawiane przez policjantów kierujących ruchem jest 
przynajmniej trzy. Czy komendant widzi w najbliŜszym czasie potrzebę pomóc 
kierowcom poprzez kierowanie ruchem? Jest sporo punktów kontroli prędkości 
typu „szafki”. Czy tam legalnie mogą być umieszczane radary? 
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, jakie zdanie ma komendant na temat 
miejskiego ośrodka wychowawczego? Prosi, aby większą uwagę zwracać na 
parkowanie samochodów na parkingach. UwaŜa, Ŝe bardzo dobrym pomysłem 
są piesze patrole policyjne. Prosi, aby większą uwagę zwracać na uŜywanie na 
ulicach słów niecenzurowanych.  
 
Radny Zdzisław Marcinkowski stwierdził, Ŝe poczucie bezpieczeństwa jest 
większe, gdy na ulicach jest więcej patroli. Nie pomogą tutaj patrole zmotory-
zowane. Najlepiej poczucie bezpieczeństwa przywraca ludziom widok patrolu      
z psem. DuŜy wpływ ma równieŜ rozwój monitoringu. WaŜne jest równieŜ, aby 
przywrócić dawną ilość komisariatów, aby ludzie mieli większy dostęp do poli-
cji. Apeluje, aby patrole zwracały większą uwagę na to, co się dzieje na osie-
dlach w godzinach nocnych. Stwierdził, Ŝe radar w okolicy Politechniki na       
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ul. Chrobrego nie spełnia swojej roli, bo najwięcej jest pędzących aut od skrzy-
Ŝowania z ul. 11 Listopada. Chciałby, aby w mieście było większe zaangaŜowa-
nie policjantów ruchu drogowego. UwaŜa, Ŝe dobrym rozwiązaniem są patrole 
policji ze straŜą miejską. Podkreślił, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa poprze wnio-
sek o zakup psów.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe dojście do liczby czterech 
komisariatów jest trudne. Trzeba się zastanowić jak do tego doszło, Ŝe zostały 
one zlikwidowane. Podkreślił, Ŝe komendant powinien złoŜyć deklaracje, Ŝe da-
ne osobowe osób interweniujących są tajne. JeŜeli chodzi o izbę wytrzeźwień, to 
budowanie takiej samej instytucji to dzisiaj duŜy wydatek. Zaproponował, aby 
rozbudować policyjną izbę zatrzymań, aby działała tak, jak izba wytrzeźwień. 
Podziękował za współpracę policji z placówkami oświatowymi i za akcję z ma-
turzystami.  
 
Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski podkreślił, Ŝe monitoring jest cały czas roz-
budowywany. Będzie nim objęta ul. Chrobrego. Monitoring w 100% jest finan-
sowany przez miasto. 
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Rejczak, Jan Pszczoła. 
 
Komendant miejski policji Andrzej Chaniecki udzielił odpowiedzi na pytania 
postawione w trakcie dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do 
godz. 12.25. 
 
 
Ad. 6. Informacja nt. budowy galerii handlowej kupców radomskich ze 
Spółki „Feniks”.  
 
Pan Henryk Dudek – prezes kupców przedstawił sytuację kupców ze spółki 
„Feniks” – Podkreślił, Ŝe spółka jest spółką kupiecką z kapitałem miejscowym. 
Funkcjonują na runku od 1995r. 5 lat temu wybudowali halę targową „Feniks”. 
W hali znajduje zatrudnienie około 200 osób. Podjęli działania do zainicjowania 
powstania duŜej inwestycji pod nazwą galeria handlowa „Feniks”, która będzie 
miała ponad 1 hektar. Podziękował Radzie za uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Na przeszkodzie tej inwestycji stoi ustawa, 
która weszła w Ŝycie 17.09.2007r., do której nie ma stosownego rozporządzenia. 
Brak jest woli politycznej, aby ta ustawa funkcjonowała i bardzo duŜo inwesty-
cji w kraju jest zawieszonych w powietrzu. Prosi o pomoc, aby Prezydent wydał 
opinię dotyczącą wpływu tego obiektu na rozwój rynku pracy, na infrastrukturę, 
na ochronę środowiska, na rozwój sieci handlowej i zachowanie równowagi 
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pomiędzy róŜnymi formami handlu. Gdyby Prezydent otrzymał pozwolenie od 
Rady Miejskiej na wydanie tej opinii kupcy poszliby o krok dalej. Ustawa jest 
zaskarŜona do Trybunału Konstytucyjnego, a to wszystko trwa, a kupcy nie mo-
gą czekać. W nowym obiekcie będzie od 350 – 400 miejsc pracy. 
 
Prawnik Rady Miejskiej Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, Ŝe zgodnie 
z ustawą o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchnowych obiektów handlowych 
Prezydent powinien wydać zezwolenie na wybudowanie takiego obiektu, które-
go powierzchnia przekracza 400 m2. Zgodnie z art. 4 składa się wniosek o wy-
danie takiego zezwolenia do Prezydenta. Zgodnie z art. 5 organ zezwalający 
wykonuje lub zleca wykonanie analiz i opinii. Po uzyskaniu tych opinii przed-
stawia wniosek do zaopiniowania radzie gminy. Rada gminy w terminie 40 dni 
od przekazania wniosku wraz z opiniami i analizami przez organ zezwalający 
uchwali taką opinię wraz z uzasadnieniem. Problem polega na tym, Ŝe minister 
gospodarki miał określić w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres analiz       
i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego 
obiektu handlowego mając na względzie konieczność oceny skutków utworze-
nia takiego obiektu na infrastrukturę, lokalny układ komunikacyjny, miejscowy 
rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, w tym 
sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze 
gmin sąsiednich oraz wpływ na środowisko naturalne. Rozporządzenie to do tej 
pory nie zostało jeszcze wydane. Ustawa, która nie posiada aktów wykonaw-
czych jest ustawą martwą. Istnieją teŜ opinie, Ŝe moŜna powołać się bezpośred-
nio na art. 5 ust. 6. Pozostawia ocenie Rady decyzję, czy jest gotowa podjąć ta-
kie wyzwanie.  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe jest to waŜna sprawa, bo doty-
czy setek miejsc pracy w rodzimym handlu. Ustawa miała powstrzymać ekspan-
sję hipermarketów i uczynić decydentami organy kolegialne jakimi są rady gmin 
połączone z radami powiatów i rady sejmików województw. Dotknęła ona jed-
nak równieŜ naszych rodzimych kupców. W duchu ustawy, jeśli nie ma wątpli-
wości w radzie miejskiej czy później w radzie sejmiku, moŜna przyjąć stanowi-
sko czy analizę, na podstawie której sprawa byłaby skierowana do sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego, a potem spotkałaby się tam z podobnym zrozumie-
niem i z powrotem wróciła do Prezydenta, który mógłby wydać pozwolenie na 
budowę. W tej sytuacji rodzimi kupcy tracą czas na korzyść zagranicznych hi-
permarketów. Poseł uwaŜa, Ŝe dobrze by było, aby Rada Miejska zobowiązała 
Prezydenta do przygotowania tej opinii. Prosi, aby w tej sprawie stworzyć sesję 
w trybie nadzwyczajnym tak, Ŝe gdy juŜ będzie pełna dokumentacja Ŝeby się 
zebrać i podjąć uchwałę nie blokując tej sprawy. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe moŜe wystarczyłyby stano-
wiska szefów klubów, co do tego kierunku postępowania.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe poseł 
Sońta mówił 10 minut, a radny nie wie do czego chciał przekonać radnych. 
Oświadczył, Ŝe radni Platformy Obywatelskiej są za tym, aby pomagać rodzi-
mym kupcom i własnemu kapitałowi, bo tylko w ten sposób będziemy się boga-
cić. Będą popierać kaŜdą inicjatywę, która będzie do tego celu prowadziła.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe wystarczyło przygotować wniosek          
i wszyscy podnieśliby za nim ręce.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe kupcy zgło-
sili się w piątek i nie było moŜliwości, aby Prezydent przygotował taki wniosek. 
Dlatego chcą zobowiązać Prezydenta do przygotowania takiego wniosku. Kup-
com zaleŜy na czasie.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe 4 czerwca jest sesja nadzwyczajna. Na 
pół godziny wcześniej moŜna zwołać drugą sesję. Radni dostaną materiały          
i wszyscy radomscy kupcy wyjdą stąd usatysfakcjonowani, bo radny nie wy-
obraŜa sobie, aby ktoś zagłosował przeciwko. Zadeklarował, Ŝe klub „Radomia-
nie Razem” jednomyślnie zagłosuje za tym wnioskiem.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe w Radomiu powstała nadmierna ilość 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Było to spowodowane tym, Ŝe 
w ostatnich dwóch, trzech kadencjach mieli do czynienia z lobby radnych i pre-
zydentów dla wprowadzania tej formy handlu. Powstało największe skupisko 
hipermarketów. WiąŜe się to z ogromną ilością bezrobotnych. 
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, jakie będą konsekwencje, gdy Rada po-
dejmie coś, czego nie powinna podjąć.  
 
Radny Kazimierz Woźniak uwaŜa, Ŝe Rada nie popełniłaby większego przestęp-
stwa podejmując taką opinię nie mając rozporządzenia. Ustawa jest aktem naj-
wyŜszego rzędu. Obowiązuje ona od 17 września ubiegłego roku. Jeden z mini-
strów nie wydał rozporządzenia, ale to nie moŜe wstrzymywać funkcjonowania 
tej ustawy. Jeśli nie ma szczegółów, to na bazie innych istniejących przepisów 
moŜna taką opinię przygotować. Dzisiaj moŜna zobligować Prezydenta, aby do 
najbliŜszej sesji przygotował taki wniosek. Następnym krokiem będzie sejmik 
województwa. Radny nie czekałby na rozporządzenie.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe bracia Rejczakowie kłamią. Obiekty wielko-
powierzchniowe głównie powstawały za czasów rządów panów Rejczaków. 
Zgłosił wniosek następującej treści: „Wnioskuj ę o wykonanie zlecenia eksper-
tyzy dotyczącej ustawy o handlu wielkopowierzchniowym przy współudzia-
le Komisji Gospodarki w oparciu o wytyczne m. in. tej ustawy”.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe wpłynął 
wniosek podpisany przez wszystkich obecnych radnych następującej treści: 
„Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta Miasta do niezwłocznego przed-
stawienia analizy dotyczącej wpływu wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego „Feniks” na infrastruktur ę, lokalny układ komunikacyjny, 
miejsca pracy, układ urbanistyczny, sieć handlową, w tym sieć istniejących 
w. o. h. oraz wpływ na środowisko naturalne”. JeŜeli Prezydent zdąŜy przy-
gotować taki wniosek do 4 czerwca, to sesja będzie pół godziny przed sesją pa-
pieską.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zaproponował, aby dopisać na końcu wniosku sło-
wa: „i przedstawi wniosek do zaopiniowania radzie gminy”.  
 
Radny Mariusz Fogiel zapytał na jakiej zasadzie budowane są w tej chwili dwa 
obiekty wielkopowierzchniowe przy rondzie na Ustroniu i przy ul. Mireckiego?  
 
Radny Jan Pszczoła wycofał swój wniosek. 
 
Przystąpiono do przegłosowania wniosku wraz z poprawką następującej treści: 
„Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta Miasta do niezwłocznego przed-
stawienia analizy dotyczącej wpływu wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego „Feniks” na infrastruktur ę, lokalny układ komunikacyjny, 
miejsca pracy, układ urbanistyczny, sieć handlową, w tym sieć istniejących 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz wpływ na środowisko 
naturalne i przedstawi do zaopiniowania radzie gminy stosowny wniosek”.  
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (28 za) i został przekazany do Prezydenta 
Miasta.  
 
 
Ad. 7. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Mias ta Radomia. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji. 
 
Informację przedstawiła pani Katarzyna Jankowska – główny specjalista            
w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. 
 
Radny Robert Fiszer zapytał, jakie są róŜnice w stosunku do pierwotnego pro-
jektu koncepcji urbanistyczno – architektonicznej centrum rehabilitacyjno – 
sportowego „Radomiak” i czy chodzi o zwiększenie jego pojemności? Czy do 
dnia dzisiejszego urząd otrzymał odpowiedź od marszałka na pytania zgłaszane 
w piśmie kierowanym do marszałka? 
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Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych 
jest tragedia. Na szczęście jest spółka Wodociągi Miejskiej, która tak naprawdę 
jest jedynym beneficjentem funduszy unijnych, natomiast są to wszystko fundu-
sze pozyskane w poprzedniej kadencji. Stwierdził, Ŝe zastanawia upór i nie zro-
zumienie podstawowych spraw odnośnie stadionu „Radomiaka”. Na stadion 
sportowy dla klubu zawodowego nigdy nie dostaniemy pieniędzy unijnych. Są 
natomiast do wzięcia pieniądze na centrum rehabilitacyjno – sportowe. Pierwszy 
rok stracono na to, Ŝeby przenieść obiekt sportowo – rehabilitacyjny w inne 
miejsce, a teraz traci się następny rok Ŝeby powstał zupełnie inny obiekt. Tak 
naprawdę ten stadion jest przy okazji centrum. Trzeba powiedzieć od razu, Ŝe 
nie chce się tego robić.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz prosi, aby radny Mariusz Fogiel nie 
opowiadał takich rzeczy publicznie. Gmina Miasta Radomia nie straciła nawet 
sekundy jeŜeli chodzi o środki unijne. Nie ma ogłoszonych konkursów w urzę-
dzie marszałkowskim i na razie ich nie będzie. Swoim wystąpieniem radny po-
grąŜył się w oczach Wiceprezydenta. Nie ma szansy nigdzie wystąpić nawet        
o złotówkę. Środki na lata 2007 – 2013 nie zostały uruchomione. Prosi, aby rad-
ni czytali materiały, które otrzymują i nie mówili publicznie takich rzeczy.  
 
Radny Mariusz Fogiel zapytał, czy jeŜeli będzie realizowane centrum sportowo 
– rehabilitacyjne w zakresie, na jaki zostały przyznane pieniądze miasto musi 
jeszcze raz startować w konkursie czy te pieniądze zostały juŜ przyznane?  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe na ten cel nie 
ogłoszono jeszcze Ŝadnego konkursu i nie będzie on ogłoszony przez najbliŜsze 
pół roku. Miasto ma przyobiecane na ten stadion 8,5 tysiąca. Zastanawia się, czy 
miasto stać na budowę i utrzymanie trzech stadionów. Nikt nie dał jeszcze tych 
pieniędzy.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe niepokojące jest to, Ŝe z 15-stronicowego 
dokumentu 12 stron dotyczy Wodociągów Miejskich. Jest to niepokojące lub 
budujące, bo dobrze, Ŝe jest chociaŜ jedna taka firma. Czy jest zagroŜenie, Ŝe 
inwestycje, na które juŜ otrzymaliśmy pieniądze mogą wypaść z listy projektów 
kluczowych? Czy miasto moŜe jeszcze zgłosić jakieś projekty do projektów klu-
czowych? Jak to się dzieje, Ŝe Rzeszów ciągle dostaje środki na przebudowę 
układu komunikacyjnego i Kielce równieŜ? Radny chciałby zobaczyć o co mia-
sto będzie wnioskowało, gdy będą uruchomione pieniądze. 
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Małgorzata Półbratek, Mirosław Rej-
czak. 
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Pani Katarzyna Jankowska udzieliła odpowiedzi na pytania postawione w trak-
cie dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe przeczytał na 
stronie ministerstwa pracy, Ŝe jest juŜ rozstrzygnięty pierwszy etap FIJO. Jest 
zaniepokojony, Ŝe tylko 10 stowarzyszeń z terenu Radomia złoŜyło wnioski. Jest 
tam tyle pieniędzy, z których moŜna by skorzystać. Zobowiązał się, Ŝe zorgani-
zuje szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych, aby ich przeszkolić          
i pomóc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ci ludzie przychodzą tylko po 
pieniądze do miasta, a nie biorą pieniędzy, które są na zewnątrz.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe temu właśnie ma słu-
Ŝyć inkubator dla organizacji pozarządowych, który chcą powołać na terenie 
miasta Radomia. Ma nadzieje, Ŝe ta instytucja powstanie jeśli nie w tym roku, to 
na początku przyszłego roku.  
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 310, 315. 
 
- druk nr 310. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna 
Dadej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię po-
zytywną; Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną      
w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych; Komisji Bezpieczeństwa, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony prze-
ciwpoŜarowej; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała 
opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej. 
 
Radny Jan Maniak zgłosił wniosek o ograniczenie wystąpień radnych w dysku-
sji do 3 minut. 
Za wnioskiem głosowało 26 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głoso-
wania. Czas wystąpień został ograniczony do 3 minut.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe lepiej by było aby radni o daleko idących 
decyzjach nie dowiadywali się przy okazji wprowadzania zmian w budŜecie. 
Pojawia się kwota 1,7 mln zł na remont ul. Chrobrego. UwaŜa, Ŝe jeŜeli mówi 
się o drogach, to w mieście jest duŜo więcej pilniejszych decyzji drogowych niŜ 
remont nawierzchni ul. Chrobrego, który nie poprawia układu komunikacyjne-
go, nie poprawia płynności, a nawierzchnia nie jest w aŜ tak złym stanie. Mija 
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dwa lata, a nie zrobiono nic chociaŜby w kierunku budowy kawałka trasy N-S. 
Od lat czeka inwestycja przedłuŜenia ul. Mariackiej do ul. 1905 Roku. O takich 
decyzjach  powinno się dyskutować wcześniej.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe ta ulica jest dlate-
go wprowadzana, bo moŜe otrzymać środki zewnętrzne z urzędu marszałkow-
skiego. Nie będzie to tylko kosmetyka. NaleŜy pamiętać, Ŝe jest tam powaŜny 
problem z lewoskrętami. Ten projekt przewiduje budowę lewoskrętów, które 
umoŜliwi ą na przykład wjazd w ul. Paderewskiego.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, z jakich oszczędności wzięła się kwota 100 tys. zł, 
która zmniejsza plan wydatków budŜetowych? Prosi o przesunięcie tej kwoty 
jeŜeli będzie taka moŜliwość na budowę ul. Winczewskich. Ponadto zwrócił się 
do radnego Jakuba Kluzińskiego z prośbą, aby radny przychodził na posiedzenia 
Komisji, gdzie będzie mógł zadawać pytania. Na Komisjach bywa asystent rad-
nego, więc moŜe ewentualnie on zadawałby za radnego pytania, a wtedy nie 
trzeba by zadawać pytań na sesji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zapytała, jak Pre-
zydent zamierza poradzić sobie z wandalizmem w postaci graffiti na malowa-
nych domach? Jakie ulice będzie obejmował monitoring bezprzewodowy?  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę budowy drogi dojazdowej od         
ul. Hodowlanej do Centrum Przetwarzania Danych – czy naleŜy rozumieć, Ŝe 
stawia się na to, Ŝe to Centrum będzie realizowane? Dz. 600 rezerwuje się           
5 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 12 na odcinku od ul. Limanowskiego 
do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z przebudową skrzyŜowania Wierz-
bicka – Limanowskiego – 1905 Roku – który etap będzie pierwszym etapem, bo 
jest to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało olbrzymie pieniądze. Który od-
cinek będzie realizowany w tym roku? Zdejmuje się środki z muzeum AK – co 
dalej będzie się z tym tematem działo? Z gospodarki gruntami i nieruchomo-
ściami zabiera się 189.000 zł do wynagrodzeń dla ZUK-u. Teraz będzie się oka-
zywało, Ŝe co sesja trzeba będzie do tej jednostki dorzucać. Zdejmuje się        
840 tys. zł z Parku Kościuszki na inne równieŜ potrzebne zadanie, ale od dwóch 
lat obiecuje się, Ŝe będzie realizowana rewitalizacja Parku Kościuszki. Zastana-
wia się, czy budowa parkingów przy cmentarzu na Firleju nie powinna być re-
alizowana raczej w układzie drogowym, a nie przez cmentarz.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o ul. 
Hodowlaną, to jest przekonany, Ŝe to Centrum będzie w Radomiu. Na tą ulicę 
miasto dostało 2 mln zł z urzędu marszałkowskiego. Trzeba dołoŜyć milion i ta 
ulica powstanie. Chodzi tu nie tylko o Centrum, ale o uzbrojenie całej                   
40-hektarowej działki. Te środki trzeba wykorzystać do końca roku.                 
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Ul. 1905 Roku – udało się pozyskać z ministerstwa infrastruktur duŜe środki 
finansowe – 5 mln zł. Jest to III etap, czyli od Kościuszki do ul. Dowkonta                  
i Grzecznarowskiego. JeŜeli chodzi o muzeum AK, to złoŜono wniosek do mini-
sterstwa kultury, ale nie przeszedł i miasto nie otrzymało dofinansowania, więc 
te prace na dzień dzisiejszy są zawieszone i trzeba wypracować nową koncepcję 
na tą działkę. ZUK – prace spółki łatwo zobaczyć. Wystarczy przejść do Parku 
Kościuszki i zobaczyć jak on teraz wygląda. Tak dobrze nie wyglądał od okresu 
międzywojennego. Miasto przystępuje do drugiego konkursu na rewitalizację 
tego parku. Na ten rok planuje się zebranie dokumentacji projektowej dla tego 
zadania.  
 
Radny Mariusz Fogiel prosi, aby pamiętać o skrzyŜowaniu ul. Słowackiego         
z ul. Idalińską i ul. Skaryszewską. Niestety nie udało się tego wprowadzić do 
budŜetu w tym roku. Oddala się to w daleką przyszłość. Ponadto radny zgłosił 
wniosek: „Wnioskuj ę o wydzielenie wykonania Al. Bp. Jana Chrapka z te-
matu „Rewitalizacja Parku im. T. Ko ściuszki” i wykonanie jej remontu       
w 2008r.”.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe pomysł z wyłącze-
niem Alei jest bardzo niedobry i nie naleŜy tego robić. JeŜeli chodzi o ul. Sło-
wackiego, to jest ona przygotowana od ul. Wojska Polskiego w całości. Oczeku-
ją tylko na konkurs. Jak ruszą konkursy to na pewno ta ulica będzie bardzo 
szybko budowana, poniewaŜ jest przygotowana dokumentacja.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe nikt nie zwrócił uwagi na § 15 uchwa-
ły, z którego wynika, Ŝe deficyt budŜetowy wyniesie 97.035.000 zł i w ciągu 
półtora roku deficyt wzrósł o 50%. Jak mocno będziemy zadłuŜać miasto             
i zwiększać deficyt? Czy ktoś liczy te pieniądze i czy starczy ich na te wielkie 
inwestycje? Kiedy to zadłuŜanie będziemy spłacać i czy nas będzie na to stać?   
O ile radny dobrze pamięta, to na ulice 1905 Roku i Chrobrego wnioski zostały 
złoŜone w końcówce poprzedniej kadencji.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Jan Pszczoła i Mirosław Rejczak.  
 
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Miasta – Krystyna Dadej.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (18 za, 7 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 332/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
Radny Adam Bocheński w formie oświadczenia podziękował Prezydentowi 
Miasta za decyzję dotyczącą zwiększenia deficytu budŜetowego w części doty-
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czącej podwyŜki wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej. 
Tym samym rozwiązał bardzo nabrzmiały problem społeczny.  
 
Radny Krzysztof Gajewski oświadczył, Ŝe poniósł rękę za przyjęciem uchwały    
z pełną świadomością dlatego, Ŝe tą uchwałą załatwiono bardzo bolący problem.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił godzinę przerwy do 
godz. 15.30. 
 
 
- druk nr 315. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna 
Dadej.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opnie pozy-
tywną; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię 
pozytywną; Komisji Kultury, która wydała opinię pozytywną w dziale kultura.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zwróciła uwagę 
na estetykę materiałów, które otrzymują radni. Na str. 3 jest mowa o ulicy Ma-
reckiego, a takiej ulicy nie ma. Czy to przypadkiem nie chodzi o ul. Mireckiego? 
Ostatnia odpowiedź na interpelację otrzymała z błędem ortograficznym.  
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej zgłosiła poprawkę do projektu informując, Ŝe 
chodzi tu o ul. Mireckiego. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 333/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 305, 306, 307. 
 
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawił dyrektor Wydziału Inwestycji – 
Eugeniusz Kaczmarek. 
 
- druk nr 305. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki; Komisji BudŜeto-
wej oraz Komisji Edukacji, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe są dwa wnioski dotyczące Ustronia, a jeden 
centrum miasta, ale akurat ta szkoła niedawno dostała wspaniałą salę gimna-
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styczną. Natomiast istnieje naprawdę duŜo szkół, które nie mają ani sali ani bo-
iska. MoŜe dobrze by było bardziej sprawiedliwie jeździć po mapie miasta.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 334/2008 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Radomia 
umowy dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
syntetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Osiedlowej 
36 w Radomiu. 
 
 
- druk nr 306. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki; Komisji BudŜeto-
wej oraz Komisji Edukacji, które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 335/2008 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Radomia 
umowy dofinansowania budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy 
syntetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sandomierskiej 
19 w Radomiu. 
 
 
- druk nr 307. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki; Komisji BudŜeto-
wej oraz Komisji Edukacji, które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła 

Uchwałę nr 336/2008 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Radomia 
umowy dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
syntetycznej w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Radomiu przy                       
ul. 25 Czerwca 79 w Radomiu. 
 
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 309.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta – Robert 
Skiba. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wyda-
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ła opinię pozytywną.  
 
Radny Jakub Kluziński jako Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. oceny ma-
jątku w spółkach z udziałem gminy jest zdziwiony, Ŝe ten wniosek trafia na Ra-
dę w tej chwili, a nie za miesiąc. Na tę chwilę nie ma wiadomości o sytuacji fi-
nansowej spółki. Radni nie uzyskali informacji nt. strategii rozwoju spółki, pla-
nów i tego jak się wpisują planowane działania i inwestycje w całokształt dzia-
łalności spółki. Ponadto trwają prace nad lokalnym programem rewitalizacji, 
który miał być juŜ przedstawiony do analizy i konsultacji społecznych. Co naj-
mniej przedwczesne wydaje się debatowanie o tej sprawie juŜ teraz. Radny nie 
widzi uzasadnienia do dokapitalizowania spółki, która prowadzi działalność 
komercyjną. Pewne ubiegłoroczne działania spółki były krytykowane nie tylko 
przez radnego, między innymi: sprzedaŜ majątku, sprzedaŜ nieruchomości         
w kwartale Grodzka – Mała – Wałowa. Były one po pierwsze zabezpieczeniem 
kredytów, a po drugie gwarantowały strumień finansowy i umoŜliwiały spółce 
zaciąganie nowego dofinansowania. UwaŜa, Ŝe do pieniędzy publicznych po-
winno się podchodzić z jeszcze większą atencją i ostrością niŜ do pieniędzy 
prywatnych. W tej chwili lekką ręką decyduje się o przeniesieniu prawie              
3 mln zł, które mogą być przeznaczone na wiele innych rzeczy, niŜ na wspiera-
nie spółki, która jest w stanie finansować się sama. Jakie wymagania naleŜy 
spełnić, aby uzyskać pieniądze w banku czy od prywatnego inwestora kaŜdy 
wie. NaleŜy spełnić ogromne wymogi. Przekazywanie 3 mln zł na podstawie 
stwierdzenia, Ŝe potrzebne są na realizowanie inwestycji jest to daleko za mało. 
Radny złoŜył wniosek o odroczenie rozpatrywania tego projektu do następ-
nej sesji, a co najmniej do momentu poznania sytuacji finansowej spółki i lo-
kalnego programu rewitalizacji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe z wy-
powiedzi poprzednika wynika, Ŝe nie zostały zakończone prace Komisji nad tą 
spółką, więc dofinansowanie tak potęŜną kwotą mija się z celem i trzeba się głę-
boko zastanowić nad celowością. Wiceprzewodniczący widzi potrzebę odna-
wiania Starego Miasta, ale musi się to dziać w sposób uporządkowany, jedno-
znaczny i logiczny. Zapytał, o ile etatów zwiększyło się zatrudnienie w spółce 
„Rewitalizacja”? Czy została sprzedana kamienica przy ul. Rynek 7, za jakie 
pieniądze i w jakim trybie przetargowym? Prosi Prezydenta o zastanowienie się 
nad celowością dofinansowania tej spółki akurat w tej chwili. 
 
Radny Kazimierz Woźniak uwaŜa, Ŝe podejmowanie tej decyzji bez analizy sy-
tuacji ekonomicznej spółki jest przedwczesne. Czyją zgodę miała spółka na 
sprzedaŜ kamienicy przy ul. Rynek 7? Brak jest polityki dotyczącej rewitaliza-
cji. Czy ktoś w ogóle panuje nad tą rewitalizacją? Ile środków spółka juŜ dostała 
w latach poprzednich? Co zrobiła z tymi środkami? Czy w ubiegłym roku 
sprzedawała mieszkania i lokale uŜytkowe we wcześniej zrewitalizowanych bu-
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dynkach i ile na tym zarobiła? Ile zarobiła na budynkach w kwartale ulic: Mała 
– Grodzka – Wałowa? Jaka była sytuacja ekonomiczna spółki na koniec 2007r? 
Ile osób pracuje i jakie jest średnie wynagrodzenie? Jakie plany ma spółka na 
najbliŜszy okres?  
 
Radny Mariusz Fogiel podkreślił, Ŝe chciałby pozytywnie zagłosować za tą 
uchwałą, natomiast ma wiele wątpliwości. Podkreślił, Ŝe nie wiadomo nic na 
temat zgodności działania tej spółki ze strategią rewitalizacji. Nic nie wiadomo 
na temat moŜliwości pozyskiwania środków przez spółkę. Mało tego, do rad-
nych dochodzą bardzo bulwersujące informacje o tworzeniu nowych wysoko-
płatnych stanowisk dyrektorskich i Ŝe ludzie przechodzący z jednych spółek do 
drugich tam znajdują przytulisko. Do radnego dotarła równieŜ informacja            
o sprzedaŜy kamienicy, o której mówili przedmówcy. Nic nie wiadomo na temat 
rozliczenia wcześniejszych pieniędzy przekazanych tej spółce. Nic nie wiadomo 
na temat dalszych planów spółki. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków 
przekazał dzisiaj informację na temat działalności tej spółki i jest to informacja 
mocno niekorzystna. Komitet wystąpił do generalnego konserwatora zabytków 
w sprawie działalności spółki. Chodzi między innymi o budowę kamienicy arty-
stycznej, która według członków Komitetu jest prowadzona w sposób uwłacza-
jący wszelkim zasadom konserwacji. Do radnego dotarła informacja, Ŝe prezes 
spółki jako osoba fizyczna na obszarze, na którym działa spółka zakupił działkę 
przy ul. Szwarlikowskiej.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe środki mają być przeznaczone na prowa-
dzone inwestycje.  
 
Prezes spółki Mariusz Mróz udzielił odpowiedzi na pytania postawione w trak-
cie dyskusji.  
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba udzielił dodatkowych wyjaśnień. Poinfor-
mował, Ŝe do czasu walnego zgromadzenia w spółce prezes zobowiązany jest 
kodeksem handlowym do zachowania tajemnicy, poniewaŜ moŜe się narazić na 
to, Ŝe którykolwiek ze wspólników będzie miał prawo podać go do sądu za 
ujawnienie danych, których nie miał prawa ujawnić przed walnym zgromadze-
niem. Wiceprezydent obiecał, Ŝe po wszystkich walnych stosowana Komisja 
otrzyma wszystkie właściwe dokumenty z zatwierdzonymi wynikami finanso-
wymi. Odbędzie się to najpóźniej w miesiącu czerwcu.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe nikt nie jest przeciw rewitalizacji Miasta 
Kazimierzowskiego. Radni od ubiegłego roku spierają się tylko o formę i o to, 
czy działalność prowadzona przez spółkę jest najwłaściwsza i najefektywniej-
sza. Wątpliwości budzi kwota inwestycji Rwańska 7. Prosi, aby prezes potwier-
dził, czy kwota metra kwadratowego tej budowy wynosi około 8.000 zł. Cena ta 
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wydaje się mocno zawyŜona. Wątpliwości budzi to, Ŝe te pieniądze nie są wyko-
rzystywane efektywnie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, kto kupił kamienicę Rynek 7? Czy zarobio-
no coś na inwestycji Mała – Grodzka – Wałowa? Czy była sprzedaŜ mieszkań,  
za jaką kwotę, ile zarobiono na tej sprzedaŜ i co ze środkami ze sprzedaŜy?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, co takiego 
zaszło lub co ma zamiar zajść, Ŝe nie moŜna poczekać z tym dofinansowaniem 
chociaŜby do następnej sesji lub do wyjaśnienia wątpliwości finansowych           
w Komisji, która jest po to powołana? 
 
Prezes Mariusz Mróz udzielił dodatkowych wyjaśnień. 
 
Przystąpiono do przegłosowania wniosku radnego Jakuba Kluzińskiego następu-
jącej treści: „Wnoszę o przeniesienie punktu dotyczącego dokapitalizowania 
spółki „Rewitalizacja” (na druku nr 309) na kolejną sesję zwyczajną po 
uzyskaniu informacji na temat sytuacji finansowej spółki oraz strategii 
rozwoju”.  
 
Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od gło-
sowania. Wniosek nie został przyjęty.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (15 za, 13 przeciw) podjęła 

Uchwałę nr 337/2008 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: „Rewitali-
zacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. 
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe radni uczestniczą w jakiejś farsie. Radny 
nie wie co jest w tym tajnego, Ŝe nie moŜna było poczekać do przyszłego mie-
siąca, bo nawet pan Prezydent nie stwierdził, Ŝe jest jakaś pilna potrzeba Ŝeby 
zrobić to dzisiaj. Nie ma informacji finansowych. Radny szanuje wszystkich, ale 
powinno się dbać o interes miasta i o majątek miasta, a takie działanie nie jest 
dbaniem o to. Prezes stwierdził, Ŝe kamienicę Rynek 7 spółka sprzedała za 
325.000 zł. Miasto nie tak dawno sprzedało kamienicę – ruinę Rwańską 13               
o połowę mniejszą za 500.000 zł. Radny dokonał szybkich konsultacji i byłyby 
osoby, które z chęcią dałyby 700.000 – 800.000 zł w związku z czym nie rozu-
mie, dlaczego na przykład nie ogłoszono przetargu na tę kamienicę? W ciągu 
ostatnich trzech lat sytuacja w Mieście Kazimierzowskim istotnie się zmieniła. 
Ceny idą do góry. Radny chciałby poznać, jaka spółka zrobiła tak kokosowy in-
teres ze spółką Rewitalizacja? Prosi prezesa, aby na przyszłość takie informacje 
przekazywał równieŜ Komisji, a nie Ŝeby radni dowiadywali się o tym pokątnie 
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przy okazji sesji.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe jest to dziwna sytuacja. Nie zakłada jakie-
goś przestępstwa naruszenia prawa, natomiast całe przedstawienie i cała otoczka 
tego wszystkiego sugeruje, Ŝe tam są jakieś tajemnice. Nie rozumie, Ŝe rządzące 
w mieście Prawo i Sprawiedliwość, które ma na sztandarach wypisaną pewną 
jawność ... W kaŜdym razie sytuacja nie jest jawna. Nie rozumie, dlaczego nie 
moŜna poczekać z pewnymi decyzjami aŜ będzie znana sytuacja finansowa 
spółki. Dla radnego sytuacja jest mętna. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka myśli, Ŝe trzeba 
uspokoić atmosferę i nie rozmawiać w tym stylu. Natomiast wszyscy, którzy 
mają do czynienia z firmami samorządowymi powinni być przygotowani na to, 
Ŝe ich dane są jawne i powinny być jawne, bo to jest normalna rzecz. Tak jest na 
całym świecie, tak jest w Europie i tak powinno być równieŜ w Polsce, a tym 
bardziej powinno tak być w Radomiu. Niestety wiarygodnej odpowiedzi na 
swoje pytanie nie dostał od prezesa. Zrozumiał, Ŝe pilna potrzeba dokapitalizo-
wania tej spółki jest dlatego, Ŝe trzeba odkopać jakieś piwnice. Jest to zbyt małe 
i zbyt słabe uzasadnienie. Jest zdziwiony, Ŝe prezes odpowiedział w tym stylu, 
ale najprawdopodobniej takiego mamy prezesa i takie mamy odpowiedzi.  
 
Radny Waldemar Kordziński zgłosił zdanie odrębne. UwaŜa, Ŝe dokapitalizo-
wanie spółki w wysokości 2.800.000 zł z pieniędzy publicznych przy tak nie do 
końca wyjaśnionych okolicznościach związanych z funkcjonowaniem spółki 
wydaje się zbyt duŜą łaskawością części radnych.  
 
Radny Krzysztof Gajewski jest zszokowany tym, co się stało na tej sesji. ZłoŜył 
votum seperatum od tej decyzji. Radni nie otrzymali odpowiedzi na proste pyta-
nia, które nigdy nie były tajemnicą. Nie chciałby, aby jego nazwisko widniało 
pod decyzją dokapitalizowującą tą spółkę.  
 
Radna Agata Morgan ma wraŜenie, Ŝe Ŝyją w dwóch światach. To Państwo swo-
imi głosami powołali do istnienia spółkę po to, Ŝeby zajmowała się rewitaliza-
cją. Pamięta dyskusję, Ŝe moŜe sensowniejszym rozwiązaniem byłaby fundacja 
czy inna osoba prawna, która by działała nie dla zysku. Natomiast radni powoła-
li spółkę, która jest podmiotem prawa handlowego i musi działać dla zysku. Pre-
zes zapewnia, Ŝe ma dodatni wynik finansowy. Mówi, Ŝe chce spółkę rozwijać, 
a radni piętrzą przed nim trudności. Jest to bardzo dziwne. Istnieje bardzo duŜo 
spółek w mieście, które mają ujemny wynik finansowy i moŜe rzeczywiście 
radni zaczęli by się zastanawiać w jaki sposób zmniejszyć tam stratę. Wszyscy 
się zgadzają, Ŝe chcą rewitalizować Stare Miasto i chcą Ŝeby tam wróciło Ŝycie     
i nagle przy podejmowaniu decyzji jest jakiś cyrk.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zgadza się z tym, 
Ŝe taki był cel powołania tej spółki, ale przypomniała, Ŝe spółka ta prowadziła 
działalność jawną i wszyscy radni mieli wiedzę, natomiast prezes nie chce na 
pewne pytania odpowiedzieć i trudno wyczuć dlaczego. Myśli, Ŝe dlatego jest 
takie, a nie inne zachowanie. JeŜeli prawdą jest, Ŝe przylegający do sprzedanego 
budynku właściciel, który nabył musiał zapłacić spółce Rewitalizacja za badania 
archeologiczne... 
 
Radny Krzysztof Gajewski w imieniu grupy 14 radnych złoŜył wniosek następu-
jącej treści: „Wnoszę o skierowanie do Komisji Rewizyjnej sprawy sprzeda-
Ŝy kamienicy Rynek 7 w celu sprawdzenia procedury przetargowej”.  
 
Za wnioskiem głosowało 16 radnych, 2 było przeciw, 7 wstrzymało się do gło-
sowania). Wniosek został przyjęty i przekazany do Komisji Rewizyjnej.  
 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 302. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wyda-
ła opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Infra-
struktury – ElŜbieta Fiołna – Bulira. 
 
Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o konstrukcje taryf, to 
nie do końca pokazane jest na co te pieniądze mają iść. Nic nie wiadomo na te-
mat tego, jak spółka zamierza prowadzić inwestycje na kanalizacji deszczowej. 
UwaŜa, Ŝe radnym naleŜy się więcej informacji. W chwili obecnej Rada opiera 
się tylko na kalkulacjach przedstawionych przez spółkę, czyli instytucję zainte-
resowaną tym, Ŝeby te koszty były na jak najwyŜszym poziomie. Dopiero na-
stępny okres zweryfikuje te obliczenia. Głosowanie nad tą uchwałą to sankcjo-
nowanie następnej opłaty, którą będą ponosili pośrednio mieszkańcy. Jest to na-
stępny podatek, następna danina na rzecz miasta. Do tej pory było tak, Ŝe miasto 
wpłacało pieniądze na utrzymanie i eksploatację kanalizacji deszczowej jako 
składkę naleŜną Miejskiej Spółce Wodnej. Natomiast w tej chwili będzie to bez-
pośredni podatek od przedsiębiorców, od spółdzielni mieszkaniowych, od mia-
sta jako instytucji korzystającej z placów, dróg, parkingów. UwaŜa, Ŝe ten do-
datkowy podatek nie jest do końca potrzebny. Zgłosił wniosek w imieniu grupy 
8 radnych następującej treści: „Wnioskuj ę o głosowanie imienne w sprawie 
ustalenia wysokości cen za odprowadzanie ścieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych na druku nr 302 zgodnie z § 44 ust. 1 Regulaminu Ob-
rad Rady Miejskiej w Radomiu”.   
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, jaki procent 
placów i dróg jest zinwentaryzowana? W jakim czasie planuje się zinwentary-
zowanie całości przedsięwzięcia? Ile osób jest zatrudnione w tym projekcie? 
Jakie straty poniosła spółka od czasu przejęcia niezinwentaryzowanych po-
wierzchni i kto te straty uzupełni?  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe od początku roku samorząd zafundował 
mieszkańcom podwyŜkę cen śmieci, podroŜały mieszkania na wynajem, w mię-
dzy czasie w kontrowersyjnych okolicznościach doszła strefa, teraz funduje się 
kolejny podatek. Jest to zła droga i brak pomysłu na rządzenie. Na taki podatek 
zdecydowało się kilka czy kilkanaście miast w kraju. Czym róŜnią się władze 
pozostałych miast od naszego, skoro nie zdecydowały się na wprowadzenie tego 
podatku?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, jak ma wytłumaczyć mieszkańcom, Ŝe ta 
opłata jest dla ich dobra, a będzie to musiał zrobić, bo reprezentuje jedną z ra-
domskich spółdzielni mieszkaniowych? Co to są powierzchnie o trwałej na-
wierzchni? Czy Wodociągi Miejskie mają zezwolenie od Prezydenta na prowa-
dzenie działalności związanej z odprowadzaniem wód opadowych? Co z regu-
laminem odprowadzania ścieków? Czy regulamin jaki posiada spółka upowaŜ-
nia ją do prowadzenia takiej działalności? Czy zastanawiano się nad zróŜnico-
waniem taryfy ze względu na udokumentowane róŜnice kosztowe? ZastrzeŜenia 
budzi opis grup taryf. Grupa II i III to to samo. Czy opłaty będą pobierane przez 
Wodociągi bezpośrednio od współwłaścicieli czy poprzez spółdzielnie mieszka-
niowe? 
 
Radny Piotr Kotwicki przypomniał, Ŝe przy wnoszeniu aportem sieci do Wodo-
ciągów wstrzymał się od głosowania, gdyŜ nie był przekonany co do przedsta-
wionych wyliczeń. Dzisiaj z pełną świadomością będzie głosował za tym wnio-
skiem, bo udało się dojść do jakiegoś konsensusu. Stawki opłaty są zróŜnicowa-
ne, a mieszkańcy są potraktowani w najlepszy sposób i dlatego z całą stanow-
czością będzie głosował za tym wnioskiem. 
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe parafrazując hasło wyborcze Prezydenta, 
Ŝe wziął odpowiedzialność za Radom, rozumie, Ŝe biorą odpowiedzialność za 
ten podatek. Dobrze, Ŝe jasne będzie, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie 
tego podatku. Radnemu wydaje się, Ŝe w mieście takim jak Radom przy ponad 
20% bezrobociu nakładanie dodatkowego podatku jest co najmniej niestosowne. 
Nikt nie neguje konieczności utrzymywania kanalizacji deszczowej i nikt nie 
mówi, Ŝe nie ma potrzemy wydawania pieniędzy na jej utrzymanie. Kto będzie 
ten podatek obsługiwał? Będą to dodatkowe puste koszty, za które wszyscy za-
płacą. Złotówka za metr kwadratowy to niby niewiele, ale takich złotówek tro-
chę się uzbiera i będą z tego całkiem duŜe pieniądze. I tak większość kosztów 
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będzie ponosić miasto. Jaki jest interes w tym, aby z lewej kieszeni przekładać 
do prawej? Podkreślił, Ŝe sytuacja w jakiej dzisiaj się znaleźliśmy jest końco-
wym ogniwem łańcuszka błędnej decyzji, która została podjęta rok temu zlikwi-
dowania spółki wodnej. Tylko dlatego, Ŝe się ktoś komuś naraził. Panu Prezy-
dentowi Skibie być moŜe ktoś nie podpasował zlikwidowano spółkę wodną         
o czym Rada dowiedziała się pół roku później.  
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba stwierdził, Ŝe radny co najmniej odrobinkę 
przesadził. Nie ma Ŝadnego widzimisie w prowadzeniu spraw urzędowych ma. 
Prosi, aby radny sprawdził jakie były sprawy sądowe i jakie się toczą wobec 
pracowników spółki.  
 
Radny Karol Sońta poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna zajmowała się zasad-
nością likwidacji spółki wodnej. Komisja stwierdziła, Ŝe działalność spółki 
wodnej wykazała się duŜymi nieprawidłowościami i niegospodarnością. Funk-
cjonowanie tej spółki było wyjątkowo niecelowe. Zarzuty mówiące o tym, Ŝe 
Prezydent likwidując spółkę robił to bez uzasadnienia i bez przyczyny są bezza-
sadne i nie podlegają dyskusji, bo Rada Miejska przyjęła uchwałę stwierdzającą 
o zasadności likwidacji spółki wodnej.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Jan Pszczoła, Mirosław Rejczak, 
Krzysztof Gajewski.  
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielił prezes Wodocią-
gów Miejskich – Leszek Trzeciak.  
 
Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku złoŜonego przez radnego Waldemara 
Kordzińskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad przyjęciem 
tego projektu uchwały.  
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 13 było przeciw, 2 wstrzymało się od gło-
sowania. Wniosek nie został przyjęty. Głosowanie imienne nie będzie prze-
prowadzone.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (14 za, 13 przeciw) podjęła 

Uchwałę nr 338/2008 
w sprawie ustalenia wysokości cen za odprowadzanie ścieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni do urządzeń kanalizacji deszczowej będących w posiadaniu 
Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią.  
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Radny Waldemar Kordziński zgłosił votum seperatum. Przewodniczący nie do-
puścił do skorzystania przez radnego z § 37 ust. 1 Regulaminu – po głosowaniu 
jawnym, jeŜeli nie jest ono imienne nad projektem uchwały bądź wnioskiem 
radnemu przysługuje prawo do wyraŜenia zdania odrębnego, votum seperatum 
w czasie nie dłuŜszym niŜ 30 sekund. – Przewodniczący uniemoŜliwił to, a rad-
ny chciał powiedzieć mieszkańcom, Ŝeby patrzyli, bo te osoby, które zagłosują 
przeciwko głosowaniu imiennemu zafundują mieszkańcom następny podatek     
w mieście. Teraz mieszkańcy mają świadomość jak deklaracje przedwyborcze 
mają się później z rzeczywistością.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odpowiedział, Ŝe zaczynał juŜ 
czytać wniosek, a radny chciał w trakcie zdezorganizować pracę Rady Miej-
skiej, dlatego udzielił radnemu głosu teraz.  
 
Radny Krzysztof Gajewski zgłosił zdanie odrębne od projektu tej uchwały. Nie 
dołoŜył ręki do kolejnej daniny, którą mieszkańcy Radomia będą płacić.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zwrócił się do radnego Jakuba Kluzińskiego – 
przykro, Ŝe tak młody człowiek tak łatwo rzuca w innego człowieka oskarŜenia. 
JeŜeli radny nie jest dokładnie przekonany, to zaprosiłaby go na Komisję Rewi-
zyjną, gdzie było dokładnie przedstawione jaką funkcję i w jaki sposób pełniła 
ta spółka. Tam były po prostu wyrzucone pieniądze. W tej chwili są sprawy        
w prokuraturze. Prosi, aby radny waŜył słowa. 
 
Radny Jan Pszczoła twierdzi, Ŝe jeŜeli w firmie coś nie idzie, to wymienia się 
załogę, a nie likwiduje firmy. Poczeka, czy jeŜeli w którejkolwiek spółce gmin-
nej coś nie wyjdzie, czy będzie likwidowana? Współczuje prezesowi Wodocią-
gów, Ŝe musi tego typu szczęśliwości wysłuchiwać, gdyŜ radni rządzący twier-
dzą, Ŝe jest to podatek szczęśliwości i dobrobytu dla mieszkańców. Twierdzi 
wręcz co innego. Prosi rządzących o zapoznanie się z ogólnie dostępnym biule-
tynem Ciepielowa i jak rządzący rządzą tą gminą. Podobnie ma się sprawa               
w IłŜy i Zwoleniu, gdzie opłaty są zerowe lub nikłe, a są nawet zwolnienia               
w podatku od nieruchomości i innych podatkach lokalnych.  
 
Radny Bohdan Karaś jest zszokowany motywacją pana Mirosława Rejczaka, Ŝe 
oto w Radomiu zapanuje powszechna szczęśliwość wśród mieszkańców, Ŝe 
mamy kolejny podatek. ZłoŜył votum seperatum.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe na Ŝadne z pytań nie otrzymał odpo-
wiedzi. W związku z tym co radnemu pozostaje? Przekonywać mieszkańców do 
wprowadzenia tej opłaty? Ma inne rozwiązanie. W imieniu Klubu Radomianie 
Razem zastanowią się nad zaskarŜeniem do wojewody prawidłowości tej 
uchwały.  
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Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe to nie jest Ŝaden podatek, tylko jest to 
ustalenie cen za odprowadzanie ścieków. Trzeba powiedzieć wyraźnie, Ŝe Plat-
forma Obywatelska w wypadku podniesienia cen za wysypisko o 80 zł/t nie pro-
testowała. Nie protestuje równieŜ za zwiększone koszty utrzymania związane      
z cenami energii elektrycznej, gazowej i Ŝywności.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe wszystko droŜeje w związku z tym Ŝeby 
Radom się wyróŜniał w Radomiu jeszcze bardziej droŜeje, poniewaŜ płaci się za 
to, za co się nie płaci w innych miastach. Zgłosił votum seperatum. Kilka osób 
zatrudnionych w tej spółce przez to, Ŝe źle pracowało, to teraz wszyscy miesz-
kańcy będą za to płacić.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe jest mu przykro, Ŝe w tej Radzie właściwie 
nie chodzi o kwestie merytoryczne. Chodzi tu o siłę. Zwrócił się do radnej Pół-
bratek, Ŝe moŜe uzasadnić to, o czym mówił. Pan Prezydent Skiba jest specjali-
stą od zarządzania przez likwidowanie. Radny pracuje w firmach doradczych,     
w banku od 10 lat i zna róŜne metody zarządzania, ale nie widział jeszcze uzdra-
wiania przez likwidowanie. MoŜna było tą spółkę usprawnić. MoŜna było po-
prosić pana prezesa Trzeciaka o zarządzanie tą spółką bez likwidowania jej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jest to obraŜanie 
Prezydenta.  
 
Radny Jakub Kulziński ma nadzieję, Ŝe pan Prezydent nie poczuje się obraŜony. 
Radny wykazał jedno, Ŝe to rozwiązanie w stosunku do rozwiązania jakim było-
by finansowanie kanalizacji z budŜetu będzie dla radomian w sumie o milion 
złotych droŜsze.  
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba zwrócił się do radnego Jakuba Kluzińskie-
go – poniewaŜ radny go tak usilnie obraŜa, to musi odpowiedzieć. Krótko mó-
wiąc nie decydował o tym, tylko walne.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zgłosił votum sepera-
tum. Klub Platformy Obywatelskiej chciał wprowadzić imienne głosowanie, aby 
wyborcy, którzy będą głosować za 2,5 roku wiedzieli kto z imienia i nazwiska 
wprowadził następny podatek, kolejne obciąŜenie. Niestety nie starczyło odwagi 
co niektórym by powiedzieć: tak, ja jestem tym człowiekiem, który chce wpro-
wadzić dodatkowy podatek. ZauwaŜył, Ŝe wprowadzona taryfa będzie tylko         
i wyłącznie w najbliŜszych latach rosła. Znając zapędy administracji wprowadzi 
równieŜ podatek od dachów, od rynien i róŜnych innych rzeczy, bo się znajdą na 
to potrzeby. Przykro, Ŝe mieszkańcy, a przede wszystkim mieszkańcy duŜych 
osiedli odczują to na własnej skórze, bo tam te podwyŜki będą największe.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zwróciła się z za-
pytaniem do pani mecenas – czy w momencie, kiedy radny zostaje wywołany 
telefonicznie i nie jest w trakcie głosowania, a chciałby wziąć w im udział, czy 
istnieje moŜliwość złoŜenia wniosku o reasumpcję uchwały?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść § 45 – w razie, 
gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości rada moŜe dokonać po-
wtórnego głosowania – To głosowanie nie budziło wątpliwości. 
 
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 308. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był opiniowany przez Komisję Gospodarki i Środowiska, która wydała 
opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – GraŜyna Krugły.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy zostały podpisane jakieś porozumienia i ile? 
 
Dyrektor GraŜyna Krugły poinformowała, Ŝe jest podpisane 23 porozumienia po 
podjęciu właściwych uchwał w gminach. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 wstrzymujący się) pod-
jęła 

Uchwałę nr 339/2008 
zmieniającą Uchwałę Nr 274/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.01.2008r. w sprawie wyraŜenia zgody na zawieranie przez Prezydenta 
Miasta Radomia Porozumień Mi ędzygminnych dotyczących przyjmowania 
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komu-
nalnych oraz powołania Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami.  
 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 311. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień.  
 
Radny Jakub Kluziński podziękował pani Prezydent za uwzględnienie jego 
uwag. Są one potrzebne. Dotyczą rozwiązań takich jak przyjęcie zaleceń, Ŝe 
krawęŜniki przy przejściach dla pieszych obniŜane są do poziomu „zero”. Z ko-
lei krawęŜniki przy przystankach są wysokie. Radom mając taką strategię jest 
jednym z miast awangardowych. Ma nadzieję, Ŝe w ślad za tą strategią pójdą 
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konkretne działania.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe czasami bardzo dobre intencje powodują 
katastrofalne skutki. W zał. nr 1 do tej uchwały w pkt. 4 – stosowanie urządzeń 
uspokojenia ruchu przy przejściach dla pieszych, zalecenie budowy wyniesio-
nych przejść dla pieszych, w innych przypadkach progi zwalniające – Biorąc 
pod uwagę, Ŝe wszystkie drogi w Radomiu w jakimś okresie czasu będą wyre-
montowane, w związku z tym na wszystkich tych drogach powstaną wyniesione 
przejścia lub progi zwalniające, naleŜy wyobrazić sobie ruch w mieście za kilka 
lat, kiedy co 10 czy co 50 metrów będzie leŜał na ulicy tzw. „śpiący policjant”. 
Jest to wylanie dziecka z kąpielą. W miejscach, które są rzeczywiście zagroŜe-
niem tak, ale nie we wszystkich. 
 
Radny Robert Fiszer poprosił o udzielenie informacji nt. stypendiów dla spor-
towców i trenerów niepełnosprawnych.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe wniosek Komisji Sportu 
był jednoznaczny, Ŝeby Prezydent rozwaŜył zmianę uchwały o tzw. stypendiach 
dla sportowców. Kolejnym elementem tego wniosku było to, aby była moŜli-
wość podwyŜszenia wynagrodzenia dla trenerów stypendystów. Deklaruje, Ŝe 
taki projekt uchwały zostanie przygotowany czy na sesję czerwcową czy po wa-
kacjach.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy te zapisy będą ujęte w tym programie?  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe program ten dotyczy akurat 
czegoś innego. Będzie to zmiana uchwały, która mówi o stypendiach dla spor-
towców.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 1 wstrzymujący się) pod-
jęła 

Uchwałę nr 340/2008 
w sprawie przyjęcia zmian w „Samorządowym Programie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2008 – 2013”. 
 
 
Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 312 z autopoprawką.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką polegającą na zmianie 
daty w § 1 z „30 maja” na „31 maja” oraz numeru uchwały zmienianej                       
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z „244/2007” na „224/2007” przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna Kwie-
cień.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 341/2008 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
26.11.2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta 
Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008. 
 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 313. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt był 
przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wy-
dała opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (16 za) podjęła 

Uchwałę nr 342/2008 
w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 
 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 303. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, która wydała opinię pozytyw-
ną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta – Ryszard 
Fałek. 
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe brakuje w mieście przedszkoli, a niepublicz-
nym przedszkolom udziela się 80% dotacji udzielanej przedszkolom publicz-
nym. Czy nie moŜna udzielać 100% tej dotacji?  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe dla przedszkola niepu-
blicznego gmina jest zobowiązana udzielić dotacji na poziomie co najmniej 
75%, natomiast moŜna dać i 100%.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe zasadne jest, aby w przypadkach kiedy 
gmina nie ponosi pewnych kosztów związany z wybudowaniem przedszkola 
Ŝeby podnieść tę kwotę do 100%. Podobnie sugerowałby przy szkołach niepu-
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blicznych i innych typów. Po prostu gmina na tym zarabia, bo nie musi ponosić 
pewnych obciąŜeń.  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe dzisiaj przedszkola są jednym    
z najwaŜniejszych tematów. Przypomniał, Ŝe od kilku lat gmina posiada taki in-
strument jak uchwała Rady Miejskiej zapewniająca finansowanie 80% kosztów 
przedszkola publicznego przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym.             
W przedszkolu publicznym jedna osoba nie moŜe pełnić kilku funkcji, natomiast 
w przedszkolu niepublicznym jedna osoba moŜe pełnić kilka funkcji. Zamysł 
był taki, aby powstawały przedszkola niepubliczne. Pierwsze, które powstało       
i skorzystało z tej uchwały zrobiło złą przysługę w powstawaniu kolejnych 
przedszkoli niepublicznych. Jak moŜna było finansować 80% kosztów przed-
szkolakowi w niepublicznym przedszkolu, a do tego Ŝądać od rodzica 600 zł? 
Musi powstać duŜa sieć przedszkoli, bo te przedszkola nie mogą być droŜsze od 
przedszkoli publicznych w opłacie dla rodziców. Taki był zamysł przyjęcia tam-
tej uchwały. Poseł nie jest zwolennikiem powoływania nowych podmiotów pu-
blicznych w postaci przedszkoli, natomiast jest zwolennikiem powstawania ko-
lejnych 712 miejsc w przedszkolach w drugich siedzibach. Problem będzie cza-
sowy, a potem pomoŜe nam demografia i ma nadzieję, Ŝe rozwinie się sieć 
przedszkoli niepublicznych. UwaŜa, Ŝe podnoszenie do 100% byłoby szkodliwe, 
bo zawsze w podmiotach publicznych te koszty są wygórowane, a w podmio-
tach prywatnych te koszty zawsze są oszczędniejsze. Jakie Prezydent ma roz-
wiązania dla braku miejsc w przedszkolach na najbliŜszy rok szkolny? 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe nie moŜna na dzień dzisiej-
szy zwiększyć kwoty dofinansowania, bo rodzi to skutki finansowe. Wiceprezy-
dent nie ma uprawnienia, aby zgłosić to jako autopoprawkę. W związku z tym 
ze względów formalnych w dniu dzisiejszym nie mogą takiego wariantu rozpa-
trywać. Na dzień dzisiejszy 712 dzieci jest nieprzyjętych do przedszkola ze 
względu na brak miejsc. Udzielił dodatkowych wyjaśnień na postawione pyta-
nia. Zadeklarował, Ŝe wszystkie dzieci znajdą miejsca w przedszkolach. Nie bę-
dzie takiego dziecka, które nie będzie przyjęte jest tylko kwestia tego, które 
rozwiązanie zostanie zrealizowane, czy trochę droŜsze, czy to najtańsze.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (18 za, 2 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 343/2008 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placó-
wek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych.  
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Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 304. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię 
pozytywną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Miasta – Rafał Czaj-
kowski. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 344/2008 
zmieniającą Uchwałę nr 863/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.08.2006r. w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczny Radom” na lata 
2006 – 2010. 
 
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 314. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień. 
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe jest to rutynowa działalność i nie 
jest zaleŜna od wszelkich zawirować w słuŜbie zdrowia.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe nie ma nic przeciwko temu. Co się 
zmieniło, Ŝe po raz pierwszy pojawia się konieczność podjęcia uchwały? 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe zmiana weszła w Ŝy-
cie w 2006r.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 345/2008 
w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno – 
PołoŜniczego z Odcinkiem Chirurgii Onkologicznej 1 Dnia Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 
 
 
Ad. 8.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 316. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię po-
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zytywną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Sekretarz Miasta – Rafał Czaj-
kowski. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 346/2008 
w sprawie zmiany uchwały nr 243/2007 Rady Miejskiej w Radomiu               
z 17.12.2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej. 
 
 
Ad. 9.  Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Karol Sońta poinformował, Ŝe 
Komisja zgodnie z rocznym planem pracy obecnie kontroluje prace Zakładu 
Usług Komunalnych. Na następnej sesji przedstawi protokół końcowy z pracy 
Komisji. 
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku 
Miast Polskich. 
 
Od ostatniej sesji nie odbyło się Ŝadne posiedzenie. 
 
 
Ad. 11. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
 
śaden parlamentarzysta nie zgłosił woli zabrania głosu w tym punkcie. 
 
 
Ad. 12. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
 
1) przedstawienie planu pracy Komisji Sportu i Turystyki na 2008r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe plan pracy 
Komisji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
 
Przewodniczący Komisji Sportu i Turystki – radny Zdzisław Marcinkowski za-
prezentował plan pracy Komisji. Ponadto zapytał, co dalej będzie z radomskim 
klubem Jadar i z całą radomska siatkówką?  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe jest to spółka akcyjna 
prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę. Natomiast w Radomiu jest bar-
dzo duŜa tradycja siatkówki. Władze miasta zabiegają o to, aby tą tradycję pod-
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trzymać. W budŜecie nie ma takich pieniędzy i nigdy nie było deklaracji, Ŝe sa-
morząd będzie utrzymywał ekstraklasę w piłce siatkowej. Właściciel spółki Ja-
dar wykładał pieniądze dopóki mógł. Z ostatniej rozmowy jaka się odbyła mię-
dzy prezesem a Prezydentem przy udziale Wiceprezydenta wynikało, Ŝe jeŜeli 
miasto dołoŜy 500.000 zł, to wtedy klub będzie mógł funkcjonować w ekstra-
klasie. Pod koniec ubiegłego tygodnia odezwał się dyrektor, który z upowaŜnie-
nia pana Kupidury dał pewną propozycję i dzisiaj takie spotkanie się odbyło, ale 
z przyczyn niezaleŜnych od Prezydenta przełoŜone jest na najbliŜszą środę. Cały 
czas jest nadzieja, Ŝe ekstraklasa zostanie.  
 
Plan pracy został przekazany do Prezydenta Miasta Radomia. 
 
 
2) zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Radomiu dla miasta Radom      
z dnia 25.04.2008r. w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa – dochodzenia     
w sprawie naraŜenia w dniu 18.03.2008r. na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty Ŝycia lub zdrowia pacjentów RSS i WSS w Radomiu.  
 
Zawiadomienie zostało doręczone do materiałów z sesji. 
 
  
3) wniosek Prezydenta Miasta Radomia o komercjalizację Przedsiębiorstwa 
Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Radomiu 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik odczytał treść pisma. 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji. 
 
 
4) wniosek złoŜony przez radnego Mariusza Fogla w imieniu grupy radnych 
następującej treści: „Wnioskuj ę o wydzielenie wykonania Al. Ks. Bp.            
J. Chrapka z tematu „Rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki” i wykonanie 
jej remontu w 2008r.”. 
 
Za wnioskiem głosowało 13 radnych, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od gło-
sowania. Wniosek nie został przyjęty.  
 
 
5) wniosek do prezesa IPN w sprawie wniesienia kasacji od wyroku Sądu 
Apelacyjnego dot. „radomskich ścieŜek zdrowia”. 
 
Treść stanowiska:  

„W imieniu mieszkańców m. Radomia zwracamy się o wniesienie ka-
sacji do Sądu NajwyŜszego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, 
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uznającego radomskie „ścieŜki zdrowia” nie za formę znęcania się przez 
komunistów nad przeciwnikami politycznymi (zbrodnie komunistyczne), 
ale za zwyczajne bicie.  
 To radomscy prokuratorzy z IPN skierowali kilka aktów oskarŜenia           
przeciwko byłym milicjantom, zarzucając im bicie i znęcanie się nad oso-
bami zatrzymanymi w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w na-
szym mieście w czerwcu 1976r. Czyny te kwalifikowały się jako zbrodnie 
komunistyczne. 
 Pamiętając o skutkach represji po Radomskim Czerwcu ’76, które 
tak boleśnie odrzucili mieszkańcy Radomia uwaŜamy, Ŝe nie powinno być 
dla tych spraw przedawnienia w związku z czym wnosimy jak na wstępie”.  
 
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie (25 za).  
Zostało ono przekazane do prof. Janusza Kurtyki prezesa IPN za pośrednictwem 
pana Jacka Waltera dyrektora Oddziału IPN w Lublinie. 
 
 
6) list Prezesa IPN do samorządów. 
 
Przewodniczący odczytał fragment tego listu.  
Przewodniczący poinformował, Ŝe wystąpił do Prezesa IPN z zapytaniem doty-
czącym nazewnictwa ulic: Armii Ludowej, Mieczysława Deperesińskiego, Wła-
dysława Domagalskiego, Jana Krasickiego, Adama Rapackiego, Władysława 
Skowrońskiego, gen. Waltera, Adolfa Barskiego, Alfreda Wnukowskiego, Fran-
ciszka Zubrzyckiego, Czynu Chłopskiego. Poprosił Prezesa o interpretację tych 
ulic. 
 
 
7) wystąpienie pani ElŜbiety Kozuj: 
 
- przejście przy ul. Limanowskiego koło stacji krwiodawstwa – poinformowała, 
Ŝe od kilku lat mieszkańcy domagają się wykonania tam sygnalizacji świetlnej. 
Mieszkańcy zorganizowali tam protest i równieŜ nie było skutku. Mieszkańcy 
otrzymują odpowiedź, Ŝe nie moŜna tam wykonać sygnalizacji, bo jest za blisko 
ronda. Pani Kozuj uwaŜa, Ŝe to oświetlenie moŜna wykonać, poniewaŜ moŜna to 
zrobić za Stacją Krwiodawstwa.  
- problem bezrobocia – zaskoczona jest wypowiedzią dyrektora PUP, Ŝe bezro-
bocie się zmniejsza. Podkreśliła, Ŝe nie ma rozwiązań dla ludzi po pięćdziesiąt-
ce. Poprosiła o zorganizowanie jakiegoś programu.  
Dodatkowo omówiła problem swojej koleŜanki, która zalega z opłatami za 
mieszkanie w wysokości 2000 zł. Prezes podała tą osobę do sądu bez uchwały 
oraz do komornika. Z nikąd nie ma pomocy, aby tej kobiecie pomóc. Poprosiła, 
aby radni uchwalili uchwałę, Ŝe nie moŜna wystawiać na licytację mieszkania za 
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2666 zł zaległości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe rząd pracuje 
nad rozwiązaniami dla osób bezrobotnych po pięćdziesiątce. Rada nie moŜe 
mieszać się w sprawy wspólnot mieszkaniowych.  
 
 
8) Radny Krzysztof Gajewski – zwrócił się do Prezydenta w sprawie spółki 
TARKBORK – jest to grupa ludzi z kapitałem polskim. Firma zaufała władzom 
miasta i przystąpiła do przetargu na prowadzenie parkingów. Regularnie płaciła 
zobowiązania i nigdy z nimi nie zalegała. Niedawno dostali wypowiedzenie 
umowy. W tej chwili spółka dostała wypowiedzenie i ma problem, bo przyjęła 
ludzi do pracy, zaciągnęła wobec tych ludzi zobowiązania, poczyniła inwesty-
cje. Obecnie ci ludzie stoją przed widmem bankructwa, bo zaufali miastu. Po-
prosił Prezydenta o zweryfikowanie podejścia do tej spółki.  
 
 
9) Radny Jakub Kluziński zwrócił się z zapytaniami do parlamentarzystów - za-
pytał co zdarzyło się w ostatnich tygodniach jeŜeli chodzi o sprawy waŜne dla 
miasta? Czy pojawił się wniosek o skorzystanie z rezerwy celowej dla lotniska? 
Czy poseł Sońta zamierza wystąpić z takim wnioskiem? Jakie są kolejne kroki 
działania wokół WyŜszej Szkoły Zawodowej? Czy uzyskali jakąś odpowiedź 
dlaczego ten wniosek nie został w ogóle rozpatrywany? Jak to się dzieje, Ŝe 
Kielce i Rzeszów pomimo braku kontraktów pozyskują pieniądze? Czy podej-
mowane są jakieś kroki zmierzające do tego, by włączyć Radom do programu 
Polski Wschodniej? Radny poruszył sprawę wykonywania głośnych prac w oko-
licy bloków (koszenie traw i wywóz śmieci). Czy moŜna by wpłynąć, aby te 
prace w pobliŜu bloków były wykonywane od godz. 8? Będzie się zwracał do 
Prezydenta, aby tak ustawić harmonogram koszenia traw, aby nie odbywało się 
to w godzinach wczesnoporannych.  
 
 
10) Radny Robert Fiszer – karta miejska – Jak wyglądają prace związane z pra-
cami nad tą kartą? Prezydent zobowiązał się, Ŝe na czerwcowej sesji wprowadzi 
taki projekt pod obrad. Zwrócił się z prośbą o przekazanie Prezydentowi wykazu 
miast wraz z adresami e-mailowymi miast, gdzie taka karta juŜ została wprowa-
dzona.  
Wykaz został przekazany Prezydentowi  
- mecz piłkarski radni i urzędnicy – księŜa – zapytał, czy radni wyraŜają chęć 
rozegrania takiego meczu i prosi o sporządzenie listy chętnych. Poprosił Wice-
prezydenta Fałka o ustalenie dogodnego terminu, gdy będzie wolny MOSiR na 
Borkach.  
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11) Radny Adam Bocheński – wnioskował o umieszczenie na ścianie planu 
miasta. Poinformował, Ŝe Sekretarz deklaruje, Ŝe taka mapa będzie w sierpniu. 
 
 
12) Radny Piotr Kotwicki – poinformował, Ŝe zgłosili się do niego mieszkańcy 
ul. Osiedlowej 15 – czy jest tak, Ŝe miasto wydając pozwolenie na budowę bu-
dynku na działce graniczącej z tym budynkiem nie musiał o tym poinformować 
mieszkańców? Kto ewentualnie powinien ich o tym poinformować? Dlaczego 
mieszkańcy dowiadują się o tym w momencie wjazdu na plac budowy koparki? 
Zwrócił się do komendanta straŜy miejskie, aby sprawdził czy w okolicach osie-
dla Ustronie przestrzegane są znaki zakazu poruszania się samochodów cięŜa-
rowych? Podobna sytuacja jest na ul. Placowej, gdzie mieszkańcy zorganizowali 
się w komitet protestacyjny i protestują przeciwko organizacji ruchu na wyre-
montowanej ul. Placowej. Chodzi tam o ustanowienie ruchu dwukierunkowego      
i podjazd do inwestycji tam zlokalizowanych. Czy nie dało by się tam zorgani-
zować tego podjazdu od ul. Grzecznarowskiego czy ul. Staroopatowskiej?  
 
 
13) Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe szpital miejski otrzymał raport     
o swojej działalności. Okazało się, Ŝe gdyby w tej chwili szpital ten przeszedł 
komercjalizację to następnego dnia prezes tego szpitala powinien zgłosić wnio-
sek o upadłość. Szpital zatrudnia 1350 osób i spełnia waŜną funkcję w Radomiu. 
W obecnej sytuacji ten szpital przynosi 1,5 mln zł strat. W szpitalu wojewódz-
kim, który pozostaje w rękach Platformy i PSL-u sytuacja jest podobna, albo 
jeszcze gorsza, bo juŜ w tej chwili dwa oddziały zostały zlikwidowane. Zapytał 
radnych z PO i posłów Ziemi Radomskiej z PO, czy są świadomi tego, do czego 
zmierzają mówiąc codziennie jak chcą rozwiązać problemy słuŜby zdrowia                
w tym zakresie? JeŜeli dojdzie do komercjalizacji i prywatyzacji w Radomiu 
będzie upadłość tego szpitala, to muszą sobie zdać sprawę do czego zmierzają               
i jak walczą o losy naszego szpitala, największego zakładu pracy podlegającego 
miastu. Trzeba to rozwiązać w inny sposób niŜ w tej chwili rząd proponuje.  
 
 
14) Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawy:  
- odpowiedział radnemu Kotwickiemu w sprawie wyodrębniania mieszkań – 
mieszkańcy, którzy wyodrębnili mieszkania stają się stroną postępowania. JeŜeli 
ich się nie powiadomi na etapie wydawania zezwolenia na budowę mają prawo 
Ŝądania przywrócenia terminu i zaskarŜenia tej decyzji i wznowienia ponowne-
go postępowania. KaŜde wyodrębnienie odbywa się w formie aktu notarialnego. 
Radny twierdzi, Ŝe mieszkańcy są na prawie i to postępowanie powinno być 
wznowione. 
- zaopatrzenia w ciepłą wodę w budynkach wielorodzinnych – jeŜeli będą zani-
Ŝone parametry podawane w węźle do podgrzania ciepłej wody uŜytkowej, tem-
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peratura wody będzie poniŜej 50 stopni, to bakterie będą się rozwijać. Apeluje      
o zajęcie strony mediacyjnej w tym sporze. Ten spór nikomu nie słuŜy.  
- kamienica Rynek 7 – przypomniał, Ŝe Przewodniczący obiecał, Ŝe poda wła-
ściciela tej kamienicy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe właścicielem 
jest Call Plaza Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 13, a prezesem zarządu jest pan Michał 
Kęska.  
 
 
15) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zwróciła się 
do Wiceprezydenta Ryszarda Fałka z prośbą, aby przedkładane były materiały 
dotyczące posiedzeń Związku Miast Polskich.  
W mediach czyta, Ŝe Kielce dostały 200 mln dofinansowania na poprawę stanu 
dróg i komunikacji miejskiej z programu „Rozwój Polski Wschodniej” to za-
uwaŜa, Ŝe Radom jest bardziej na wschód.  
Stwierdziła, Ŝe ma dzisiaj wielki niesmak po sesji. Bardzo dobrze funkcjonującą 
spółkę Wodociągi Miejskie uszczęśliwiono majątkiem spółki wodnej. Sięgnięto 
do kieszenie podatnika Ŝeby tej spółce w jakiś sposób pomóc. Z drugiej strony 
spółka Rewitalizacja, o której radni niewiele jeszcze wiedzą dostała lekką ręką    
3 mln.  
 
 
16) Radny Jan Pszczoła zwrócił się do Wiceprezydenta Miasta Ryszarda Fałka – 
jakie są dalsze losy wyboru dyrektora PSP Nr 4?  
- drzewa na terenie przedszkola przy ul. Kilińskiego – prosi o rozpatrzenie tej 
sprawy jeszcze raz i wycięcie tych topoli, które mogą uszkodzić budynek. 
 
 
17) Radny Mariusz Fogiel poruszył sprawy:  
- postoje TAXI – część postojów po przetargach przekazywane jest tylko jednej 
korporacji. JeŜeli są to postoje na gruntach prywatnych miasto nie ma nic do te-
go i jest to sprawa właściciela. Czy takie przetargi są organizowane przez miasto 
na postoje usytuowane na gruntach miejskich i dlaczego takie przetargi się od-
bywają? Czy to nie zaburza konkurencji?  
- śałuje, Ŝe na dzisiejszej sesji nie udało się poprzeć jego wniosku dot. Alei      
Ks. Bp. J. Chrapka, ale dzisiaj nie było Prezydenta Kosztowniaka, który dawał 
słowo, Ŝe ta Aleja będzie zrobiona w tym roku. Ma nadzieję, Ŝe dług w stosunku 
do nieŜyjącego biskupa zostanie spłacony.  
 
 
18) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił się do 
radnego Mirosława Rejczaka, Ŝe szkoda jego siwych włosów i nieprzespanych 
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nocy, bo by rozwiązać problem słuŜby zdrowia potrzeba trochę więcej czasu        
i dobrego pomysłu nie tylko w jednej dziedzinie jak oddłuŜyć szpitale, ale rów-
nieŜ w innej dziedzinie jak wycenić usługi medyczne świadczone przez szpitale 
i to wcale nie jest takie proste. Trwają prace w róŜnych komisjach, są konsulta-
cje społeczne z ministrem finansów. Ma nadzieję, Ŝe w bardzo krótkim czasie 
gotowa ustawa trafi do rządu, a potem do sejmu. Nadrzędnym celem jest dobro 
pacjenta. Nie prawdą jest, Ŝe tylko państwowe, czy gminne szpitale dobrze pra-
cują. Prawdą jest to, Ŝe równieŜ szpitale, które mają kapitał prywatny pracują 
bardzo dobrze, albo wręcz doskonale – wzorcowo. Na ponad 750 szpitali w Pol-
sce ponad 220 nie ma Ŝadnego zadłuŜenia i większości są to szpitale, w których 
kapitał jest równieŜ prywatny.  
 
 
19) Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta udzielił odpowiedzi na pytania postawio-
ne przez radnego Jakuba Kluzińskiego: 
- WyŜsza Szkoła Zawodowa – włączył się w akcję zbierania podpisów w tej 
sprawie. Skandalem jest, Ŝe minister nie raczyła rozpatrzeć tego wniosku. Poseł 
Witkowski ma doprowadzić do spotkania z minister Kudrycką. Ma nadzieję, Ŝe 
praca nad tym wnioskiem nie zostanie zmarnowana.  
- prywatyzacja szpitali – od ostatniej sesji jest to ujawnienie planu, który zapo-
wiadała poseł zeszłej kadencji pani Sawicka. Początkowo miało być 51% pozo-
stawione według planu prywatyzacji w rękach samorządu. Dzisiaj juŜ nikt tego 
nie broni. Mają być sprywatyzowane. Trzeba nie mieć podstawowej wiedzy Ŝe-
by nie wiedzieć, Ŝe szpitale są komunalne. Radny Fogiel powtarza za niekompe-
tentnym premierem, Ŝe będzie komunalizował szpital, który jest skomunalizo-
wany. Chodzi tu o prywatyzacje i temu się trzeba przeciwstawić.  
- komunalizacja PKS – pytał ministra skarbu, co z komunalizacją naszego PKS. 
Pytał jak ten proces przebiega w całej Polsce i na jakim jest etapie. Otrzymał 
odpowiedź, Ŝe toczy się 7 procesów komunalizacyjnych, ale nie ma tam mowy     
o Radomiu.  
- lotnisko – nie występował o środki finansowe z rezerwy celowej budŜetu pań-
stwa, ale podziękował za tą podpowiedź, a jednocześnie upowaŜnienie do tego, 
aby o to zapytał. Nie śmiał o to pytać, bo kiedy zapytał ministra infrastruktury, 
co zamierza zrobić z naszym lotniskiem, to w pierwszym piśmie minister z Plat-
formy Obywatelskiej powiedział, Ŝe absolutnie trzeba sobie wybić lotnisko        
w Radomiu, a w drugi powiedział, Ŝe jak miasto chce sobie budować, to na wła-
sny biznes, to nie będą przeszkadzać, ale raczej popierają lotnisko w Obicach.  
- pieniądze na poprawę komunikacji – Kielce i Rzeszów takie środki otrzymują 
z dwóch powodów: środki są dzielone tam, gdzie są zatwierdzone regionalne 
programy operacyjne województwa i ogłoszone konkursy. Odbywają się one na 
poziomie sejmików województw. W Sejmiku Województwa Mazowieckiego nie 
dzieje się nic. Dzisiejsza „Rzeczpospolita” przedstawia dane i krytykuje minister 
Bieńkowską – ministra rozwoju regionalnego za to, Ŝe śpimy na pieniądzach, bo 
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pieniądze dla województwa mazowieckiego leŜą.  
 
 
16) – c.d. – Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek udzielił odpowiedzi radnemu 
Pszczole na temat konkursu na dyrektora. Ten konkurs ma dwa aspekty: meryto-
ryczny i polityczny. Omówił dokładnie procedurę wyboru dyrektora.  
 
 
 20) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik złoŜył Ŝyczenia z okazji 
przypadającej na dzień 27 maja 18. rocznicy odrodzenia samorządu terytorial-
nego. 
 
 
21) kolejna sesja zwyczajna planowana jest na dzień 7 lipca 2008 roku,         
a następna będzie w ostatnim tygodniu sierpnia. Natomiast 4 czerwca br.       
o godz. 16.00 odbędzie się uroczysta sesja seminaryjna poświęcona pamięci 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Radni otrzymali porządek obrad przed dzi-
siejszą sesją. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Radomiu  o godz. 
19.20.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 6), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Koszałka Jolanta  ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan    ………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


