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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXVIII-N/2008 

z trzydziestej ósmej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 
odbytej w dniu 16 czerwca 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. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe  sesja została 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę porządkiem.  
  
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Karola Sońtę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jed-
nogłośnie (24 za). 
 
 
Porządek sesji: 
 

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
     1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok – druk  

nr 318, 
     2) zaopiniowania celowości realizacji przez Radomski Szpital Specjalistycz- 

ny zadania o nazwie: „Termomodernizacja budynku Oddziału Ginekolo- 
giczno – PołoŜniczego RSzS – druk nr 319, 

     3) zaopiniowania zaciągnięcia poŜyczki przez RSzS z WFOŚiGW w kwocie  
1.124.200 zł na realizację zadania o nazwie: „Termomodernizacja budyn- 
ku Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego RSzS – druk nr 320, 

     4) określenia maksymalnej wysokości poŜyczek udzielanych przez Prezyden- 
ta Miasta Radomia w roku budŜetowym 2008 – druk nr 321, 

     5) zatwierdzenia zmian w Statucie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
– druk nr 322. 

 
 
 



 2 

Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 318. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna 
Dadej, która jednocześnie zgłosiła poprawkę w punkcie 40 uzasadnienia polega-
jącą na dopisaniu po słowie „w 2008r.” słów „na nowe zadanie „Zakup urządzeń 
do pielęgnacji...””. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe          
z uchwały wynika, iŜ w tym roku wypada rewitalizacja Parku Kościuszki. Zapy-
tała, z jakich przyczyn? Jest jej głupio, bo pan Prezydent złoŜył pewnej osobie 
obietnicę, Ŝe do końca tego roku będzie Aleja Biskupa Jana Chrapka. Co w tej 
kwestii dalej? 
 
Radna Małgorzata Półbratek podkreśliła, Ŝe projekt dla Orlika będzie. Na str. 13 
jest mowa o remoncie tarasu i chodnika przy przedszkolu na ul. Olsztyńskiej. 
Prosi o wyjaśnienie tego przesunięcia.  
 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek poinformował, Ŝe jest to 
przesunięcie między dwoma zadaniami w dwóch przedszkolach. Kosztorys na 
uporządkowanie spraw związanych z tarasem wynosi około 100.000 zł, nato-
miast na drugim zadaniu brakuje środków. Pokrywa to koszty wykonania prac           
w obydwóch przedszkolach. Rewitalizacja Parku Kościuszki – został uniewaŜ-
niony konkurs w pierwszym etapie i trwa ponowna procedura związana z dru-
gim etapem tego konkursu. Przy załoŜeniu, Ŝe konkurs ten zostanie rozstrzy-
gnięty nie ma szansy na to, Ŝeby w roku bieŜącym oprócz dokumentacji projek-
towej i uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń na rewitalizację tego parku 
wykonać jakiekolwiek roboty budowlane. Byłoby to nie do zrealizowania                  
z punktu formalno – prawnego.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe istotnie złoŜył taką dekla-
rację nie tylko w odniesieniu do tej konkretnej osoby, ale do wszystkich i nie 
kryje, Ŝe irytuje go, Ŝe gdy chce się wydać pieniądze z budŜetu jest to duŜy pro-
blem. Niestety dzisiaj na rynku dla architektów, budowlańców, projektantów 
jest tak duŜo pracy, Ŝe niektórzy najzwyczajniej w świecie nie przystępują do 
konkursów lub przedkładana przez zespoły praca nie odpowiada warunkom 
formalnym i nakreślonym przez komisję konkursową. Zakładali, Ŝe tą procedurę 
rozstrzygną zdecydowanie szybciej. Wrzesień czy październik to realny termin, 
w którym moŜna uzyskać satysfakcjonujący efekt.  
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (25 za, 1 wstrzymujący się) podjęła z autopoprawką w uzasadnieniu  

Uchwałę nr 348/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008r. 
 
 
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 319. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe rozumie 
celowość poprawiania jakości tego budynku, natomiast pamięta, Ŝe w tym bu-
dynku były robione ekspertyzy i wyszło, Ŝe są tam drewniane stropy. Zapytał, 
jak w przyszłości dyrekcja zamierza zagospodarować ten budynek? Które od-
działy tam trafią i ile jeszcze ten budynek będzie kosztował? 
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe na ogół przy zwoływaniu sesji nadzwy-
czajnych powód nie jest wystarczający. Natomiast dzisiaj nie ma nic przeciwko 
tej sesji, a wręcz przeciwnie, cieszy się, Ŝe jakaś inwestycja dotyczy spraw dla 
niej waŜnych. Zapytała, na jakich warunkach jest ta poŜyczka udzielana? Czy 
będzie umorzona, czy teŜ szpital będzie musiał ją zwracać? Jak się ma ona do 
poŜyczki, którą udzieliła Rada Miejska w zeszłym roku? Jaki jest harmonogram 
jej spłaty? MoŜe lepiej by było, gdyby miasto po prostu dofinansowało termo-
modernizację.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe spokojniej podniósłby rękę, gdyby dzisiaj 
rozmawiano o darowiźnie dla szpitala, a nie o poŜyczce mając świadomość, Ŝe 
juŜ rok temu udzielono podobnej poŜyczki, która do dzisiaj nie została spłacona, 
a szpital nie bardzo ma na spłatę. Poprosił dyrektora o przedstawienie sytuacji 
finansowej szpitala. Wie, Ŝe były jakieś ruchy przy wycenie punktu i czy to po-
zwoli szpitalowi w miarę normalnie funkcjonować? Po termomodernizacji 
zmniejszą się koszty ogrzewania, ale nie naleŜy zapominać, Ŝe miasto jest wła-
ścicielem Radpecu. Obawia się, Ŝe za chwilę w najlepszym wypadku Radpec 
przyjdzie i powie, Ŝe podjęto decyzję o zabraniu 40.000 zł miesięcznie, więc 
trzeba dać te pieniądze, a w najgorszym przypadku mogą oskarŜyć o działanie 
na szkodę własnej spółki. 
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe szpitalowi zawsze moŜna dołoŜyć.           
W imieniu opozycji zagwarantował, Ŝe podniosą rękę Ŝeby wspomóc szpital, 
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jeŜeli taka sytuacja będzie, natomiast nie spieszyłby się z daniem dzisiaj, bo pie-
niądze są na wyciągnięcie ręki z Funduszu Ochrony Środowiska i naleŜy z nich 
skorzystać. Oczekuje przyjrzenia się całej sytuacji tego oddziału i oczekuje na 
dalsze ruchy. 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe szpital nie jest zasila-
ny przez Radpec. WFOŚ chce udzielić poŜyczki w wysokości 90% kosztorysu 
realizacji tego projektu, jeśli zostaną złoŜone wszystkie dokumenty. Aby dyrek-
tor mógł ogłosić przetarg prosi o wyraŜenie zgody na poŜyczkę, która z chwilą 
uzyskania poŜyczki z Funduszu zostanie zwrócona. PoŜyczka jest niezwykle 
korzystna, bo jest dziesięcioletnia o 3-procentowym oprocentowaniu, z czego 
15% to pewna kwota umorzenia. Ponadto rodzi się perspektywa dalszego umo-
rzenia. PoŜyczka byłaby spłacana przez 10 lat z bieŜącej działalności szpitala. 
JeŜeli chodzi o stropy budynku to, jest ekspertyza, Ŝe w tym budynku przede 
wszystkim naleŜy dokonać likwidacji balkonów. W przyszłości chcą w tym bu-
dynku umieścić poradnie, administrację. Po 2013r. zmienią się wymagania do-
tyczące kubatury i rzeczą wysoce nieodpowiedzialną byłoby likwidowanie za-
sobu jakim dysponuje szpital. Na pewno kaŜdy centymetr będzie potrzebny             
i będzie wykorzystany. Niekorzystne dla szpitala byłoby myślenie o rozbiórce 
lub likwidacji. JeŜeli chodzi o 5 mln poprzedniej poŜyczki, to w ubiegłym roku 
szpital spłacił 1,5 mln, w tym roku pozostałą kwotę ma rozłoŜoną na równe raty 
i spłaca. W tym zakresie nie ma Ŝadnych zaległości i do końca roku ta poŜyczka 
zostanie spłacona.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak prosi o poparcie tej uchwały.  
 
Dyrektor szpitala Andrzej Pawluczyk omówił sytuację finansową szpitala.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(28 za) podjęła 

Uchwałę nr 349/2008 
w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Radomski Szpital Spe-
cjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego zadania o nazwie „Termomoderni-
zacja budynku Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego Radomskiego Szpi-
tala Specjalistycznego”. 
 
 
Ad. 1.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 320. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
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Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe obecnie konieczne jest dofinansowanie 
szpitala, ale trzeba uczciwie powiedzieć na czym ta sytuacja polega. Sytuacja          
w szpitalu jest bardzo trudna, wręcz dramatyczna. Szpital w tej chwili generuje 
miesięcznie straty w wysokości 1,5 mln zł, co na koniec roku da 18 mln zł.            
W tej chwili szpital jest juŜ pod kreską i gdyby to był szpital działający według 
prawa handlowego, to juŜ trzeba by ogłosić jego upadłość. Mówi się o tym, Ŝe 
szpitale będą prywatyzowane i będą podlegać prawu handlowemu. Gdyby obec-
nie nie dofinansowano tego szpitala, to pacjenci nie mieliby się gdzie leczyć,            
a oddział ginekologiczno – połoŜniczy przestałby istnieć. NaleŜy zastanowić się 
nad rolą państwa. Co państwo robi, co robi wojewoda mazowiecki, co robi mar-
szałek województwa mazowieckiego? Robi to, Ŝe 2 miesiące temu w szpitalu 
wojewódzkim na Józefowie zamknął dwa oddziały pozbawiając moŜliwości le-
czenia. Nie moŜe być tak, Ŝe gmina Radom łoŜy najwięcej pieniędzy w całym 
kraju na szpital powiatowy. Takich rzeczy nie moŜna tolerować. Sejm miał skie-
rować pieniądze na budowę oddziału ginekologiczno – połoŜniczego, niestety 
tego nie zrobił, więc trzeba patrzeć, co będzie za chwilę. Nie moŜe być tak, Ŝe 
Platforma Obywatelska obiecuje, Ŝe coś zrobi, a wręcz Radom dyskryminuje          
w ten sposób, Ŝe jest zagroŜone lecznictwo szpitalne.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe nie chciałby być złośliwy, ale co robi 
pan Mirosław Rejczak trzecią kadencję w radzie społecznej szpitala? Najlepiej 
w tej chwili tego wojewodę byłoby zagryźć, a Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, to komu podlega? Nawet, gdy wywalczyli w poprzedniej kadencji 
20 mln zł dla tego szpitala, to teŜ było źle i wtedy teŜ radny Rejczak był prze-
ciwny, na co są protokóły z rady społecznej. MoŜna mówić, Ŝe szpital jest w sy-
tuacji tragicznej, Ŝe wojewoda jest zły, Ŝe pani minister jest zła, Ŝe wszyscy są 
źli, tylko my jesteśmy wspaniali, ale trzeba uderzyć się czasami w piersi. Ten 
szpital nie jest enklawą w całej Polsce. Sytuacja radomskiej słuŜby zdrowia 
niewiele róŜni się od sytuacji w całej Polsce. NaleŜy dziękować Bogu, Ŝe jest 
mądra Rada i był mądry Prezydent w poprzedniej kadencji i jest mądry w tej, 
jeŜeli chodzi o sprawy szpitala. Mieszkańcy nie muszą się bać o sytuację szpita-
la radomskiego.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe jeŜeli szpital jest w potrzebie, to trzeba mu 
pomóc. Zastanawia się tylko czy ta dyskusja do tego przybliŜa. Apeluje, aby ta 
Rada była wolna od polityki jakiej na co dzień pełny jest Sejm i Senat. NaleŜy 
zająć się sprawami Radomia. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o celowość termomoder-
nizacji, to nie ma wątpliwości, tylko jest to bardzo pokaźna kwota odpowiadają-
ca budynkowi mieszkalnemu o powierzchni 6.000 m2, a na pewno ten oddział 
nie ma takiej powierzchni. Zapytał, czy będzie to termomodernizacja zewnętrz-
na czy i wewnętrzna?  
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Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielił z-ca dyrektora  
szpitala ds. eksploatacyjnych Janusz Puton. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(25 za) podjęła 

Uchwałę nr 350/2008 
w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia poŜyczki przez Radomski Szpital 
Specjalistyczny im. Tytusa Chałubińskiego z WFOŚiGW w Warszawie             
w kwocie 1.124.200,00 zł na realizację zadania o nazwie „Termomoderniza-
cja budynku Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego Radomskiego Szpita-
la Specjalistycznego”. 
 
 
Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 321. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe w uchwale nie ma powiedziane, Ŝe 
dotyczy to szpitala. Dla radnego jest to uchwała in blanco, Ŝe Prezydent bazując 
na tej uchwale moŜe udzielać poŜyczki równieŜ innym podmiotom. JeŜeli tak 
jest, to czemu w uzasadnieniu pisze się tylko o szpitalu, a nie pisze się jasno, Ŝe 
ta uchwała moŜe dawać moŜliwość do ubiegania się o to równieŜ innym pod-
miotom? To dla radnego zmienia sedno sprawy, bo o ile co do szpitala nie ma 
wątpliwości, to chciałby wiedzieć w jakich przypadkach pan Prezydent moŜe           
z tego korzystać. Zapytał, czy w projekcie uchwały nie powinno być napisane, 
Ŝe dotyczy to szpitala? Dla radnego jest to uchwała za daleko idąca. Trzeba mieć 
świadomość, Ŝe uzasadnienie nie jest częścią uchwały.  
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej poinformowała, Ŝe projekt uchwały musi być 
zgodny z obowiązującym prawem. Ustawa o finansach publicznych mówi, Ŝe 
rada miejska moŜe upowaŜnić prezydenta miasta do maksymalnej kwoty udzie-
lania poŜyczek, ale rada miejska nie moŜe udzielać poŜyczek. Uchwała ta jest 
zrobiona zgodnie z prawem.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe radni 
chcieliby znać podmioty, którym Prezydent będzie udzielał poŜyczek i tylko o to 
chodzi. Stwierdził, Ŝe ufając panu Prezydentowi nie zgłaszali się do dyskusji, bo 
uwaŜają, Ŝe pan Prezydent dobrze czyni w tym przypadku i szpitalowi ta po-
Ŝyczka się naleŜy.  
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Radny Waldemar Kordziński zapytał, czy w tym roku w ramach udzielonych 
pełnomocnictw do udzielania poŜyczek bezprocentowych Prezydent przewiduje 
udzielenie takiej poŜyczki innym podmiotom niŜ szpital? Jeśli tak, to komu                 
i w jakim celu? 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe jest chyba źle rozumiany przez wielu 
radnych. Jest taka sytuacja, Ŝe Radomski Szpital Specjalistyczny nadmiernie się 
zadłuŜa i to jest fakt. Z drugiej strony nie otrzymuje się pieniędzy na rozwój 
szpitalnictwa w Radomiu i to są teŜ fakty. Pan Gajewski rzeczywiście moŜe jest 
dobrym fotografem i lepiej by się spełniał pełniąc ten zawód niŜ przychodząc na 
Radę Miejską czy w poprzednich kadencjach czy w poprzednim układzie. Te      
20 mln zł nam się naleŜało, ale było jeszcze 2 czy 3 mln, których nie odzyskali-
śmy. To była wina tamtego zarządu miasta.  
 
Radny Bohdan Karaś chciałby, aby Przewodniczący zwracał uwagę na takie in-
dywidualne docinki jak pana Mirosława Rejczaka, bo radni na tej sali nigdy się 
nie porozumieją. Radny Mirosław Rejczak jest niereformowalny. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe w uchwale nie moŜna 
wskazywać konkretnego celu. MoŜe się okazać, Ŝe podobna sytuacja zdarzy się 
za parę miesięcy i będzie moŜna wziąć kolejną poŜyczkę dla innej jednostki              
i wtedy równieŜ radnych poprosi, aby dokonać takiego zabiegu, który tak na-
prawdę sprowadza się tylko do technicznego zabezpieczenia. Najprawdopodob-
niej w ogóle to nie będzie w Ŝaden sposób konsumowane. Uzasadnienie jest in-
tegralną częścią projektu uchwały i gorąco prosi Ŝeby część radnych czytała 
równieŜ uzasadnienia. Radni pół godziny temu podjęli jednogłośnie decyzję            
o tym, Ŝe jest to celowe i potrzebne, a teraz przez pół godziny radni dyskutują                
o niczym i w Ŝaden sposób nie zmierza to do meritum. Prosi, aby radni jednak 
głosowali, a nie koniecznie rozmawiali na kaŜdy z moŜliwych tematów.  
 
Radny Krzysztof Gajewski zwrócił się do radnego Mirosława Rejczaka, Ŝe robił 
przynajmniej kiedyś dobre zdjęcia, a co radny Rejczak zrobił dobrego w Ŝyciu? 
Nigdy się tego nie wstydził. Piękne zdjęcia wiszą w teatrze do dzisiaj. Dodał, Ŝe 
to jemu się udało skończyć jeden z lepszych polskich uniwersytetów, a pan Mi-
rosław co? Zaproponował, aby w § 1 Prezydent zgłosił zmianę w formie auto-
poprawki: UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do udzielenia poŜyczki krótko-
terminowej. Punkt 2: Łączna wartość udzielonej poŜyczki krótkotermino-
wej w 2008r. wynosi 1.125.000 zł.  
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej poinformowała, Ŝe zapis w uchwale jest uni-
wersalny i wzięty z ustawy o finansach publicznych. Jest powiedziane, Ŝe w ro-
ku budŜetowym 2008 Prezydent moŜe udzielić poŜyczek tylko do kwoty 
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1.125.000 zł. Nie moŜe tej kwoty przekroczyć. Proponowana zmiana nic nie 
zmienia.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś udzieliła dodatkowych wyjaśnień.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik uwaŜa, Ŝe to jest bez sensu, bo 
jakby nie mamy zaufania do Prezydenta. Skoro Prezydent mówi, Ŝe udzieli po-
Ŝyczki tylko na ten cel, to po co zmieniać i składać autopoprawki.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe nie chodzi tu o brak wiary. Szpital 
zwraca tą poŜyczkę. Łączna kwota nie zmienia się, bo pieniądze wróciły i po-
Ŝyczki moŜna udzielić drugi raz, a wszyscy są przekonani, Ŝe jest to zgoda jed-
norazowa. UwaŜa, Ŝe jednak ta autopoprawka jest zasadna. Radni nie mówią, Ŝe 
kolejny raz nie udzielą zgody Prezydentowi na udzielenie następnych poŜyczek. 
Cała opozycja deklaruje, Ŝe dla szpitala te poŜyczki będą udzielane.  
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe skoro takie prawo daje ustawa o finansach 
publicznych, to nie rozumie o co kruszy się kopie. Rozumie polityczne powody 
opozycji, ale w tej chwili jest mowa o duchu prawa i to jest powaŜna sprawa. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zarządził 5 minut przerwy do godz. 17.20. 
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej zgłosiła w imieniu Prezydenta autopoprawkę 
polegającą na: zmianie zapisu w § 1 i będzie on brzmiał: UpowaŜnia się Pre-
zydenta do udzielania poŜyczki krótkoterminowej. § 2. PoŜyczka krótko-
terminowa będzie nieoprocentowana i zostanie spłacona do 31.12.2008r.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (27 za, 1 wstrzymujący się) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 351/2008 
w sprawie określenia maksymalnej wysokości poŜyczek udzielanych przez 
Prezydenta Miasta Radomia w roku budŜetowym 2008. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe ta poprawka nic 
nie zmieniła. 
 
Radna Agata Morgan zapytała, czy taka sama dyskusja będzie przy uchwale bu-
dŜetowej i radni nie dadzą Prezydentowi pełnomocnictw do udzielania poŜy-
czek? Skoro ustawodawca daje takie prawo, to radni nie powinni go odbierać. 
 
Radny Krzysztof Gajewski oświadczył, Ŝe w sprawach poŜyczki dla szpitala 
opozycja poniesie jednomyślnie rękę.  
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Ad. 1.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 322. 
 
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 zapytał, czy został juŜ przywrócony oddział kardiolo-
giczny na Józefowie? Czy leczenie pacjentów oddziału kardiologicznego odby-
wało się z udziałem naszego szpitala, gdy ten oddział w szpitalu na Józefowie 
nie istniał?  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe nie pamięta takiej sy-
tuacji, Ŝeby oddział kardiologiczny na Józefowie został zlikwidowany czy za-
wieszona została jego działalność. Oczywiście były ograniczenia w przyjęciach 
tak, jak i w naszym szpitalu związane ze strajkami, ale ten oddział ani nie był 
zamknięty ani nie uległ likwidacji. W Polsce głównymi jednostkami chorobo-
wymi, na które zachorowalność jest największa, to właśnie jednostki chorobowe 
związane z kardiologią. Zarówno oddział na Józefowie jak i w Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym są to oddziały, o których moŜna powiedzieć, Ŝe pra-
cują cały czas ze 100%-owym wykorzystaniem łóŜek. W przypadku Radom-
skiego Szpitala jest to oddział przynoszący bardzo wysoki zysk finansowy              
w skali roku. Tak samo jest na Józefowie. Dlatego inwestowanie w kardiologię 
czy wydzielenie OIOK jest niezwykle opłacalne. To umoŜliwi realizację proce-
dur inwazyjnych. Nigdy ta działalność nie była zagroŜona ani w jednym ani              
w drugim szpitalu. Zaapelowała o wywaŜone wypowiedzi co do sytuacji finan-
sowej naszego szpitala. Szpital to instytucja, która pracuje na rynku, ma dostaw-
ców, ma odbiorców swoich usług, tam pracuje bardzo duŜo osób bo ponad           
1400 osób, są pacjenci i straszenie obywateli, Ŝe sytuacja szpitala jest drama-
tyczna, to nie do końca tak to wygląda. Po prostu słuŜba zdrowia w kraju prze-
Ŝywa bardzo trudny okres. Natomiast zarówno dyrekcja jak i pracownicy starają 
się robić wszystko aby ten szpital świadczył usługi na jak najwyŜszym pozio-
mie. Prosi o wywaŜone wypowiedzi, bo po tego rodzaju wypowiedziach dyrek-
cja ma problem, bo nagle jednego dnia wszyscy dostawcy stoją u drzwi, bo do-
wiedzieli się z Rady Miejskiej, Ŝe jest zagroŜenie upadłością. Tak nie jest.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka cieszy się, Ŝe pani 
Prezydent apeluje o wywaŜone wypowiedzi, bo szpital to duŜa jednostka, która 
współpracuje z wieloma podmiotami, a głoszenie niewywaŜonych opinii powo-
duje pewien niepokój wśród dostawców. Cieszy się, Ŝe dyrekcja i pracownicy 
szpitala szukają pieniędzy w róŜny sposób. Zmiana ta to jeden z elementów, bo 
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to jest właśnie sposób w jaki moŜna dodatkowo zarobić pieniądze. śyczy, aby 
dyrektor ze swoim zespołem jak najwięcej tych pieniędzy zarobił.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(27 za) podjęła 

Uchwałę nr 352/2008 
w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej            
w Radomiu  o godz. 17.40.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej                   
(szt. 1), która stanowi integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
2. Sońta Karol    ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


