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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXIX/2008 

z  trzydziestej dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  
odbytej w dniu 7 lipca 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 Maniaka i Jana Pszczołę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani 
jednogłośnie (23 za). 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.  
 
 
Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 336 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Ra-
domia od Spółki Polskie Koleje Państwowe SA prawa uŜytkowania wieczy-
stego nieruchomości połoŜonych w Radomiu przy ulicy Władysława Beliny 
PraŜmowskiego i Księcia Józefa Poniatowskiego (podlega przegłosowaniu 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię po-
zytywną. 
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (24 za) w punkcie 6.5. 
 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 337 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Mia-
sta Radomia na 2008 rok (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
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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 6.1. 
 
 
- wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę Korpet-
tę – Zych o przeniesienie na następną sesję rozpatrywania punktu dot. tzw. po-
datku deszczowego ze względu na uzyskanie opinii prawnych.  
 
Jest to wniosek jednego z wnioskodawców o wprowadzenie tego punktu do po-
rządku obrad, w związku z powyŜszym nie podlega głosowaniu. Zostaje on 
zdjęty z punktu 10.1 zaproponowanego porządku obrad.  
 
 
Porządek Sesji: 
 
1. Przyjęcie protokółów  z XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVI II  Sesji  
    Rady Miejskiej w Radomiu.  
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
4. Wystąpienie Pana Andrzeja Wajdy w sprawie aktualnej sytuacji Muzeum  
    Sztuki Współczesnej w Radomiu, radomskiej kolekcji sztuki współczesnej  
    w Radomiu, jej statusu, przyszłości i przyszłego miejsca ekspozycji kolekcji. 
5. Sprawozdanie z działalności MOPS w Radomiu w roku 2007. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok – druk  
        nr 333, 337, 
    2) określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta  
        Miasta Radomia w roku budŜetowym 2008 – druk nr 335, 
    3) zmiany Uchwały nr 244/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego  
        Programu Inwestycyjnego gminy miasta Radomia na lata 2007 – 2013  
        – druk nr 330, 
    4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  
        ograniczonego ul. Kozienicką, Al. Wojska Polskiego i torami PKP  
        – etap IIa – druk nr 334, 
    5) gospodarowania nieruchomościami – druki nr: 327, 328, 336 
    6) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta  
        Radomia na lata 2008 – 2011” – druk nr 325, 
    7) zmiany Uchwały nr 313/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta  
        Radomia – miasto na  
        prawach powiatu do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1  
        i Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk nr 323, 
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    8) zmiany podziału środków z PFRON na realizację zadań przez powiat  
        w 2008r. – druk nr 326, 
    9) nadania Domowi Opieki Społecznej „Nad Potokiem” imienia Bohdany  
        Kijewskiej – druk nr 329, 
  10) nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej – druk nr 331, 
  11) wprowadzenia zmian do Statutu RODN – druk nr 332, 
  12) nadania nazwy ulicom – druk nr 324. 
7.  Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
8.  Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast  
     Polskich. 
9.  Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
10. Sprawy róŜne i wolne wnioski:  
    1) wniosek firmy „TARBONUS” o wydanie zgody na uŜycie herbu miasta  
        Radomia, 
    2) sprawozdanie merytoryczne z działalności Radomskiego Banku śywności  
        w roku 2007, 
    3) sytuacja i okoliczności wypowiedzenia Spółce „Targ – Borg” parkingów. 
    4)  informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółów  z XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVI II  
Sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe protokóły 
był wyłoŜone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie zgłosił uwag do wyłoŜonych protokółów.  
 
Protokół z XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 maja 
2008r. został przyjęty jednogłośnie (24 za).  
 
Protokół z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej     
w dniu 2 czerwca 2008r. został przyjęty jednogłośnie (24 za).  
 
Protokół z XXXVI uroczystej  sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 
4 czerwca 2008r. został przyjęty jednogłośnie (24 za).  
 
Protokół z XXXVII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej 
w dniu  4 czerwca 2008r. został przyjęty jednogłośnie (24 za).  
 
Protokół z XXXVIII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej 
w dniu 16 czerwca 2008r. został przyjęty jednogłośnie (24 za).  
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Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe informację    
z realizacji uchwał radni otrzymali z materiałami na sesję. 
 
śaden radny nie zgłosił uwag do dostarczonego sprawozdania. Jego treść została 
dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Radny Jakub 
Kluziński na poprzedniej sesji złoŜył wniosek o informowanie Rady Miejskiej    
o statusie prac nad przygotowaniem planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego. Wniosek po sesji został przekazany do Prezydenta Miasta i do 
chwili obecnej do Biura Rady nie wpłynęła odpowiedź. 
 
 
Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Mia-
sta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na XXXIV 
sesji interpelację złoŜył radny Adam Bocheński. Odpowiedź na nią została 
udzielona w terminie. 
  
W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŜyli następujący 
radni: 
- Jakub Kluziński – 15 szt., 
- Mariusz Fogiel – 3 szt., 
- Jan Pszczoła – 5 szt.,  
- Bohdan Karaś – 7 szt.,  
- Mirosław Rejczak – 1 szt. 
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złoŜyły następujące osoby: 
1. Radny Bohdan Karaś -  w sprawie wstrzymanie prac na budowie Centrum  

  Słonecznego, 
2. Radna Agnieszka Lisiecka – Kowalczyk – w sprawie nieprawidłowości  

  w MOPS, 
  - w sprawie sprawozdania z działalności MOPS w 2007r., 
  - w sprawie kierownictwa Wydziału Kultury, 
  - w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania mieszkańca  

  Ireneusza Kobrzyckiego, 
- dzierŜawy nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 12 przez  
  Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”, 

3. Radny Wiesław Wędzonka – w sprawie językowego egzaminu maturalnego, 
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4. Radny Waldemar Kordziński – w sprawie remontu ul. Placowej, 
  - w sprawie organizacji czasu wolnego na osiedlu „Ustronie”. 
 
Dokładna treść złoŜonych interpelacji została dołączona do materiałów z sesji. 
Zostały one przekazane do Prezydenta Miasta Radomia.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe radny Jakub Kluziński 
stwierdził, Ŝe na interpelacje nr: 43, 48, 53, 55, 57 nie otrzymał odpowiedzi na 
część zapytań w nich zawartych bądź odpowiedź była niepełna. W związku                
z tym poprosił Przewodniczącego o poinformowanie o tym fakcie Rady.  
Jednocześnie radny zwrócił się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do Prezydenta 
Miasta Radomia z prośbą o pełne i wyczerpujące odpowiedzi na interpelacje 
składane przez radnych w przyszłości, a takŜe spowodowanie, aby takie odpo-
wiedzi były udzielane.  
Na pozostałą część wniosku pani mecenas udzieli odpowiedzi radnemu na pi-
śmie. 
 
Dokładna treść wniosku złoŜonego przez radnego Jakuba Kluzińskiego została 
dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe zgodnie z § 56 ust. 4 
Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radni: Adam Bocheński, Mirosław Rejczak, 
Kazimierz Woźniak, i Jakub Kluziński złoŜyli wnioski o odczytanie interpelacji                  
i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją:  
Radny Adam Bocheński – w sprawie utworzenia przystanków kolejowych, 
Radny Mirosław Rejczak – w sprawie placów zabaw w mieście, 
Radny Kazimierz Woźniak – w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowe-
go u zbiegu ulic Mireckiego i Reja, 
Radny Jakub Kluziński – w sprawie sytuacji w spółkach Rewitalizacja i Admi-
nistrator oraz  transakcji zbycia nieruchomości Rynek 7 i Szpitalna 4, 
   - w sprawie inwestycji na Piotrówce – cz. 4, 
  - w sprawie pozwolenia wjazdu na deptak, 
  - w sprawie skrzyŜowania Limanowskiego – Młodzianowska –  

  Przechodnia, 
  - w sprawie nawierzchni na ul. Reja, 
  - dofinansowania do wypoczynku letniego dzieci i niepełnospraw- 

  nych. 
    
 
Radni Adam Bocheński i Mirosław Rejczak omówili interpelacje oraz odpowie-
dzi na nie. 
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Radny Jakub Kluziński omówił tylko niektóre z interpelacji:  
- w sprawie sytuacji w spółkach Rewitalizacja i Administrator oraz  transakcji 
zbycia nieruchomości Rynek 7, 
- w sprawie skrzyŜowania Limanowskiego – Młodzianowska – Przechodnia, 
- w sprawie nawierzchni na ul. Reja, 
- w sprawie pozwolenia wjazdu na deptak – Radny podkreślił, Ŝe będzie wnio-
skował, aby z końcem roku zrewidować listę wydawanych pozwoleń i zamon-
towanie słupków blokujących wjazd na deptak.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił zezwolenie na przejazd 
deptakiem Prezydentowi Miasta i poprosił, aby takie upowaŜnienia cofnąć 
wszystkim osobom. Poprosił równieŜ, aby Prezydent powiedział, kto do takiej 
sytuacji doprowadził i kto takie pozwolenia wydawał?  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe prawdą jest, iŜ zbyt 
duŜo samochodów wjeŜdŜa na ul. śeromskiego, ale nieprawdą jest to, co mówi 
radny Kluziński, Ŝe ta liczba zwiększyła się dwukrotnie. Zobowiązał się, Ŝe na 
następną sesje kupi radnemu kalkulatorek, aby mógł precyzyjnie dzielić i doda-
wać rachunki do 10-ciu. Wiceprezydent poinformował, Ŝe na pewno od 2009r. 
po przebudowie deptaka, ta sytuacja będzie ograniczona. Do wszystkich osób, 
które mają takie pozwolenia napisze pismo, aby te zezwolenia zwrócili. Pełno-
mocnictwo w tym zakresie miał pan Leszek Ruszczyk – były dyrektor Wydziału 
Infrastruktury.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zrezygnował ze swojego wniosku.   
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
1) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe to 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz był przełoŜonym pana Ruszczyka, 
więc akceptował równieŜ jego regulamin. Ponadto nie kopie się leŜącego, które-
go nie ma na sali. To jest nieprzyzwoite. Poruszył sprawę przeprowadzenia ma-
tur z języków obcych. Otrzymał sygnały, Ŝe w niektórych szkołach były one fa-
talnie przygotowane. Szkoły nie mają odpowiedniego sprzętu do przeprowadza-
nia egzaminów maturalnych językowych. Jakie są kryteria i ile pieniędzy prze-
znaczono na ujednolicenie sprzętu we wszystkich szkołach, równieŜ prywat-
nych? Jaki to jest sprzęt? JeŜeli nie jest to ujednolicone, to kiedy zostanie to 
zrobione?  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe taki sygnał dociera do niego 
pierwszy raz. Być moŜe któreś dziecko nie zdało, a moŜe córka czy syn pana 
Wędzonki i stąd ten problem się urodził? Na pewno nie jest problemem zaku-
pienie nagłośnienia, które byłoby standardowe, ale jest to pytanie skierowane 
bardziej do pana ministra i pana kuratora, poniewaŜ od wielu lat Ŝaden minister 
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nie chce określić standardów edukacyjnych. Poprosił o podanie, której szkoły to 
dotyczy? Podkreślił, Ŝe jest to wydatek, z którym samorząd sobie poradzi.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe Wice-
prezydent otrzyma informację, o które szkoły tu chodzi. Zwrócił uwagę Wice-
prezydentowi, Ŝe zachowuje się fatalnie, poniŜej krytyki. Poinformował, Ŝe jego 
córka nie zdaje jeszcze matury. Jest to poniŜające dla Wiceprezydenta.  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe jeŜeli procedury w czasie matur nie 
zostały zachowane, to powinno to być odnotowane w protokóle i matura dla da-
nej klasy, czy grupy osób powinna być powtórzona. Ponadto to kaŜdy dyrektor 
powinien zabezpieczyć sprzęt i nie jest to rola Prezydenta. Poinformowała, Ŝe 
będzie prosiła o wyniki matur i zapozna z nimi radnych na sesji po wakacjach.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe w czasie matur dotarł do 
niego jeden sygnał od dyrektora liceum im. Kopernika z prośbą, aby na ten 
okres wstrzymać prace budowlane na ulicy i zostało to uczynione.  
 
 
2) Radny Waldemar Kordziński poruszył sprawy: 
- organizacji czasu dzieci w czasie wakacji na osiedlu Ustronie – co Prezydent 
zamierza zrobić, aby zwiększyć moŜliwość organizowania czasu wolnego dzieci 
na terenie Ustronia, Idalina, Godowa, Prędocinka i Młodzianowa przez zatrud-
nienie dodatkowych instruktorów?  
- ul. Placowa – podczas prowadzenia tam robót wystąpił konflikt dotyczący 
prowadzonych prac i inwestycji powstającej przy tej ulicy. Mieszkańcy są zbul-
wersowani brakiem konsultacji społecznych. Poprosił o udostępnienie kseroko-
pii decyzji nr 1088/2007, 28/2008 – pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia wy-
konania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni i chodników 
w tej ulicy. Kto był stroną w procesie wydawania ww. decyzji? Czy decyzje te 
wymagały opracowania raportu oddziaływania na środowisko?  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe radny był jednym z wnio-
skodawców, aby ta ulica była robiona.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe nakłady na wypoczynek 
letni zdecydowanie wzrosły w tym roku. Propozycje były opiniowane przez 
Komisję Edukacji i Komisję Sportu i są one pozytywne bez uwag. Wpłynął sy-
gnał ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w sprawie zwiększenia ilości, ale 
wtedy juŜ było za późno. Geograficznie całe miasto objęte jest opieką. Jest to 
propozycja na kolejny rok, bo oferta wpłynęła po czasie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe w dniu dzi-
siejszym Szkolny Związek Sportowy oddelegował dwóch animatorów sportu na 
Ustronie na wniosek pana Karola Sońty. Mogą to być osoby bezrobotne, które 
mają uprawnienia. Takie osoby od dnia dzisiejszego będą pracowały na Ustro-
niu.  
 
 
3) Radny Jakub Kluziński: 
- program organizacji ruchu – władze miasta zostały zobowiązane do przygoto-
wania takiego programu do końca czerwca br., ale do chwili obecnej go nie ma. 
Kiedy będzie to opracowanie? Prowadzone są róŜne inwestycje wpływające na 
układ komunikacyjny. Czy będzie ono dotyczyło śródmieścia czy całego Rado-
mia?  
- czy wiadomo coś nt. planowanej inwestycji przy ul. Kieleckiej prowadzonej 
przez firmę Carlease Plaza? Jest to spółka, która przewinęła się przy okazji na-
bycia nieruchomości Rynek 7. Z tą działką sąsiaduje działka miejska. Radny ma 
informacje, Ŝe miastu było zgłaszane, Ŝe na działce miejskiej prawdopodobnie 
równieŜ dokonano zwozu gruzu, ziemi, podniesiono poziom tej działki, a takŜe 
ustawiono reklamę. Podobna sytuacja była z działką sąsiadującą z drugiej stro-
ny, gdzie bezprawnie zwieziono gruz. Jest to rozpoczęcie prac budowlanych bez 
pozwolenia na budowę. Do radnego dotarła kopia korespondencji kierowanej do 
Przewodniczącego z 20.08.2007r. UwaŜa, Ŝe radni powinni być informowani      
o takim fakcie. 
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe mniej wydaje się po-
zwoleń bezpłatnych niŜ płatnych, a płatne trafiają do podmiotów gospodar-
czych. NaleŜy się cieszyć, Ŝe więcej podmiotów przy ul. śeromskiego zaczęło 
pracować. Inwestycja przy ul. Kieleckiej – wspaniałe jest to, Ŝe radomskie firmy 
chcą inwestować i budować swoje centra. Jest to dobra informacja, Ŝe kolejna 
firma chce zainwestować i na ul. Kieleckiej wybudować swój serwis. JeŜeli 
chodzi o ziemię nasypaną na grunt gminy, to zlecono sprawdzenie granic tej nie-
ruchomości. Pisemnie poprosili firmę, aby tą ziemię usunęła z terenu działki 
gminy i to zostało wykonane. W tej chwili sprawdzają, czy grunt gminy został 
posprzątany w 100%-ach. Geodeci mają skończyć prace w ciągu dwóch miesię-
cy. JeŜeli po kolejnym zmierzeniu działki, okaŜe się, Ŝe jeszcze cokolwiek pozo-
stało, to firma zostanie poproszona o natychmiastowe sprzątnięcie działki gmin-
nej. JeŜeli chodzi o organizację ruchu w centrum, to faktycznie miało to być 
wykonane w 2007r. Jest to duŜa praca i waŜna dla Radomia, więc poprosili pana 
prof. Szydło z Politechniki Wrocławskiej o sporządzenie takiej analizy. Podpi-
sane zostały stosowne umowy. Taka analiza powinna powstać do końca czerwca 
i być przedstawiona na tej sesji, ale prof. Szydło nie wyrobił się z terminem. 
Robi on równieŜ analizy dotyczące pasa ruchu na naszym lotnisku, co równieŜ 
spowodowało opóźnienia w tej pracy. Wiceprezydent ma nadzieję, Ŝe we wrze-
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śniu lub październiku taki dokument od Politechniki Wrocławskiej otrzyma. 
Działania podejmowane teraz są konsultowane na bieŜąco z panem profesorem, 
więc nie ma tu Ŝadnych obaw. Analiza będzie dotyczyła całego centrum miasta, 
obsługi parkingów i wszystkich wyjazdów na wszystkie osiedla z miasta.  
 
 
4) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych: 
- kiedy będzie remont ulicy Mickiewicza na odcinku od Sienkiewicza do śe-
romskiego? 
- MCKiIM – bardzo waŜny jest remont oświetlenia w Centrum. NajwyŜsza pora 
na jego wymianę.  
- prosi o zlikwidowanie złej atmosfery, o której wie Prezydent w jednej ze szkół. 
Sprawa jest bardzo delikatna.  
- bezpieczne przejście na światłach przy ul. Traugutta – Mickiewicza - Waryń-
skiego. Miała telefon od pracownika, który zapytał, co naleŜałoby tam zmienić? 
Po prostu naleŜałoby spróbować tamtędy przejść.  
- problem narkomanii – ma miejsce bardzo przykre zjawisko wśród młodzieŜy 
szkolnej – narkomania. Prosi o uaktywnieni zespołu ds. zwalczania narkomanii.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe tydzień temu była 
rozmowa z dr Basiejko, który zgłosił problem, Ŝe pojawia się coraz więcej nar-
komanów. W związku z tym natychmiast zostały uruchomione duŜe dodatkowe 
środki – 70.000 zł dla poradni na zatrudnienie dodatkowych terapeutów, którzy 
między innymi podejmą się prowadzenia młodzieŜy uzaleŜnionej.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek ustosunkował się do sprawy MCKiIM – 
nie wie, czym się zasłuŜyła dyrektor Centrum, czy Wiceprzewodnicząca jej nie 
lubi, bo te uwagi w nią biją. To dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo i to dy-
rektor powinna podjąć te działania. Podnoszenie dzisiaj tego tematu, to atak             
w panią dyrektor. Dziwi się, Ŝe Wiceprzewodnicząca na sesji po raz drugi opo-
wiada o Ŝyrandolu.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe ul. Mickiewicza jest 
bardzo waŜną ulicą. Przypomniał, Ŝe na wniosek klubu Wiceprzewodniczącej        
ul. Mickiewicza została wykreślona z budŜetu na 2008r. Postarają się w 2009r. 
część ul. Mickiewicza od śeromskiego do Sienkiewicza zrobić.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Jolanta Korpetta – Zych nie pamięta, aby jej klub 
składał taki wniosek. Radna pod takim wnioskiem się nie podpisywała. Powie-
działa równieŜ Wiceprezydentowi o atmosferze w pewnej szkole i to nie prze-
szkadza i nie bije w Ŝadnego dyrektora? Radny ma prawo chodzić i oglądać co 
się dzieje w mieście i to nie bije w dyrektorów. 
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Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak przypomniał, Ŝe były równieŜ nieco 
mniej oficjalne rozmowy w sprawie budŜetu. To, Ŝe uzyskał on tak duŜe popar-
cie wynika z tego, Ŝe był konsultowany. JeŜeli chodzi o ul. Mickiewicza, to 
część radnych chciała przesunąć w czasie remont tej ulicy. Trzeba będzie to zro-
bić w przyszłych latach. Pracownik, który dzwoni do radnego i pyta, co by po-
prawić minął się z powołaniem. Ma nadzieję, Ŝe sam to zrozumie. Kolejna 
sprawa, to jeŜeli dyrektor podległej placówki nie dzieli się swoimi spostrzeŜe-
niami z pracownikami urzędu, to równieŜ zastanawia się, czy nie minął się on           
z powołaniem, gdyŜ jego bezpośrednim przełoŜonym jest Wiceprezydent resor-
towy, a nie poszczególny radny. Na wniosek Prezydenta dzisiaj zostanie skiero-
wana tam kontrola. Liczy, Ŝe Wiceprezydent i Sekretarz skierują do MCKiIM 
kontrolę. Nie moŜe być takiej sytuacji, Ŝe coś zagraŜa Ŝyciu, dyrektor tego nie 
zgłasza, a idzie do radnego.  
 
 
5) Radna Małgorzata Półbratek:  
- ul. Marii Gajl – dzieci nie mają gdzie tam spędzać czasu wolnego. Prosi o wy-
budowanie placu zabaw.  
- przejazd przez ul. śeromskiego – potwierdziła wcześniej przedstawione spo-
strzeŜenia. 
- skrzyŜowanie ul. 25 Czerwca – Słowackiego – skręt w lewo sygnalizowany 
jest zieloną strzałką na górze. Jeden z taksówkarzy zwrócił uwagę, Ŝe naleŜało-
by zmienić na strzałki: czerwoną, pomarańczową i zieloną. Wtedy łagodniej się 
skręca. PodobnieŜ nagminnie w tym miejscu są łamane przepisy.  
 
 
6) Radny Jan Maniak: 
- budowa parkingu przy cmentarzu – do tej pory nic się tam nie dzieje.  
- pomnik pomordowanych na Firleju – wymaga on remontu. 
- budowa boiska przy PSP nr 15 – 16 maja o godz. 11.25 pan Szprendałowicz 
publicznie na festynie rodzinnym ogłosił, Ŝe będzie wybudowane tam boisko 
Orlik 2012. We wtorek 20-ego okazało się, Ŝe nie. Rodzice są rozgoryczeni. 
Znowu puste obietnice.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe będą robić wszystko, aby 
do 1 listopada był przy cmentarzu wybudowany parking. Pomnik na 1 listopada 
będzie odnowiony.  
 
 
4) –cd. – Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek udzielił wyjaśnień jeŜeli chodzi 
o atmosferę w jednej ze szkół. UwaŜa, Ŝe jest to sprawa bardzo subiektywna              
i oceny są podzielone. Poprzednia pani dyrektor złoŜyła rezygnację za kadencji 
Prezydenta Marcinkowskiego. Miała do wyboru zwolnienie w trybie natychmia-
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stowym lub podanie się do dymisji. ZłoŜyła rezygnację. Dzisiaj próbuje pewne 
rzeczy podnosić. W tej szkole jeŜeli chodzi o wyniki z egzaminów nastąpił 
wzrost, więc dobrze się dzieje. W odczuciu Wiceprezydenta ogólnie rzecz bio-
rąc atmosfera jest właściwa, praca jest właściwie prowadzona, a Ŝe ta pani ma 
subiektywne spojrzenie, to ma takie prawo. Nie rozumie dlaczego jest to podno-
szone na sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe do Wiceprze-
wodniczącej Rady Miejskiej wpłynęła oficjalna skarga, więc ma prawo zadać 
pytania. Odczytał zarzutu zawarte w piśmie skierowanym do Wiceprzewodni-
czącej.  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe dziwi się, iŜ jako Przewodnicząca 
Komisji Edukacji o tej sprawie nic oficjalnie nie wie. Do radnej przychodzi dru-
ga strona ze szkoły z prośbą, Ŝeby broń BoŜe nie dała posłuchu pani, która 
wszędzie chodzi i narzeka na obecną panią dyrektor. PoniewaŜ wyniki w szkole 
są lepsze niŜ poprzednio, więc trzeba się temu spokojnie przyjrzeć.  
 
 
7) Radny Robert Fiszer: 
- monitoring miejski na ternie Spółdzielni Mieszkaniowej „Alternatywa” – 
otrzymał informację, Ŝe Urząd Miejski moŜe przejąć koszty związane z funk-
cjonowaniem monitoringu. Koszt jednej kamery wynosi ok. 50.000 zł. Czy jest 
moŜliwe dostarczenie do radnego danych technicznych kamer, poniewaŜ spół-
dzielnia nie moŜe się bardzo dogadać z miastem, natomiast znalazła swoje roz-
wiązania, które są tańsze?  
- stwierdził, Ŝe 12 maja 2008r. wpłynął apel delegatów walnego zgromadzenia 
Radomskiego Okręgowego Związku Piłki NoŜnej. Radny dostał ten apel dopiero 
2 lipca na posiedzeniu Komisji Sportu. Delegaci poruszają sprawę niepewnej 
przyszłości m. in. klubu Radomiak Radom. Przedstawiają jakieś rozwiązania, 
które mogłyby pomóc klubowi wyjść z cięŜkiej sytuacji. Miasto pomogło juŜ 
jednemu klubowi – Jadarowi. MoŜe być taka sytuacja, Ŝe Radomiak moŜe grać 
w II lidze, a moŜe teŜ grać w klasie B. Czy były prowadzone rozmowy na ten 
temat? Prosi Przewodniczącego Komisji Sportu o zorganizowanie posiedzenia 
Komisji w sprawie tego apelu.  
 
Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski poinformował, Ŝe istnieje moŜliwość pobra-
nia dokumentacji związanej z opisem kamer. Zaprosił przedstawicieli spółdziel-
ni na spotkanie. 
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8) Radny Mirosław Rejczak: 
- targowisko przy ul. Nowogrodzkiej – jak Prezydent zamierza rozwiązać spra-
wę tego targowiska? W trybie natychmiastowym trzeba to targowisko uprzątnąć. 
Prosi o jak najszybszą interwencję w zakresie usuwania śmieci. 
 
 
7) – c.d. Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe wszystkie klu-
by w Radomiu, a szczególnie piłkarskie są podobnie traktowane finansowo. Wy-
jątkiem jest Radomiak, który dostaje zdecydowanie większe pieniądze jak inne 
kluby. Radomiak otrzymuje dodatkowo utrzymanie stadionu, administrację 
obiektu i środki z targowiska. Klubowi, któremu została udzielona pomoc gra           
w ekstraklasie i jest to róŜnica. Dzisiaj w III lidze jest dwa kluby: Radomiak              
i Broń. W najbliŜszych dniach ma podjąć decyzję jak finansować te kluby na 
jednakowych parytetach, aby było sprawiedliwie.  
 
 
9) Radny Kazimierz Woźniak: 
- ul. Mickiewicza – w trakcie budowy galerii „Rosa” była prowadzona dyskusja 
czy rozpoczynać modernizację ul. Mickiewicza na tym odcinku, czy zaczekać aŜ 
zostanie oddana galeria. Na pewno w tej sprawie nie było Ŝadnego wniosku klu-
bu. JeŜeli taki wniosek był, to prosi o przedstawienie go na piśmie. 
- galeria Rosa – inwestor w ramach kontraktu miał wykonać fragment ul. Mic-
kiewicza. Czy wykonane roboty zostały odebrane przez słuŜby techniczne mia-
sta? Czy to, co zostało wykonane jest zgodne z dokumentacją i czy odpowiada 
normom stanu technicznego? Prosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  
- teren między blokami przy ul. Filtrowej (bloki 7, 9, 11, 13, 15) i Struga (bloki 
54, 56, 58) – mieszkańcy usłyszeli, Ŝe Urząd Miejski planuje sprzedać teren 
między tymi budynkami. Dyrektor Pracka powiedziała, Ŝe nic jej o tym nie wia-
domo. Prosi o publiczne zdementowanie tych planów. Mieszkańcy wnioskują     
o częstsze koszenie trawy na tym terenie, a docelowo urządzenie placu zabaw, 
jeŜeli nie będzie moŜliwości w tym roku, to w przyszłym.  
- finansowanie rejsu Daru Natury – kto z Radomia i który ewentualnie radny 
uczestniczył w tym rejsie? Na jakich zasadach było to finansowane, z jakich 
środków i czy był ogłoszony na to konkurs?  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o re-
mont ul. Mickiewicza, to radny nie mógł brać udziału w spotkaniu, gdy zapadała 
w tej sprawie decyzja, gdyŜ odbywało się ono w gabinecie Prezydenta i radnego 
wtedy nie było, więc nie moŜe wiedzieć jakie decyzje zapadły. Radny nie brał 
udziału, więc nie moŜe wiedzieć jak wyglądała sama rozmowa. Prezydent zwró-
cił uwagę na składanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje składa się            
w sprawach o zasadniczym charakterze dla funkcjonowania miasta. JeŜeli radni 
będą składać interpelacje w odniesieniu do ilości ołówków, ilości telefonów 
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komórkowych, ilości źle spasowanych płyt na jakimś chodniku, to będzie sytu-
acja kuriozalna. Na potrzeby jednego z radnych w tym urzędzie pracuje juŜ kil-
kudziesięciu urzędników. Radni mogą doprowadzić do takiej sytuacji, Ŝe albo 
Prezydent w jakiś sposób będzie musiał próbować określić czym jest szczególny 
charakter dla miasta, albo radni zwrócą uwagę, Ŝe moŜna zwyczajnie urzędnika 
o coś zapytać przychodząc do urzędu i on na to odpowie, a nie koniecznie 
wszystko musi być na piśmie. Chyba niczyją intencją nie jest, aby doprowadzić 
do sytuacji, kiedy urzędnicy będą tymi, którzy odpowiadają, a Urząd Miejski 
stanie się biurem podawczym. Prosi o to, aby zwrócić uwagę na to, Ŝe nie 
wszystkie rzeczy są rzeczami zasadniczymi dla funkcjonowania miasta.  
 
 
10) Radny Jan Pszczoła: 
- sklepy wielkopowierzchniowe – kolejne 3 obiekty są budowane w Radomiu.  
Czy są wydane kolejne pozwolenia? Co zrobić aby te obiekty nie powstały? Czy 
parametry ulicy Placowej pozwolą zaopatrywać ten obiekt? W jaki sposób bę-
dzie tam rozwiązana sprawa parkingu?  
- 20. rocznicy przekształceń ustrojowych – czy w Radomiu z tej okazji są szy-
kowane jakieś bilanse porównawcze i pokazanie mieszkańcom co powstało, a co 
jeszcze nie zostało zrealizowane?  
- terenu po pomniku na Placu Jagiellońskim – 15 lat temu został tam zlikwido-
wany pomnik, gdzie powstało gruzowisko przysypane piachem. Czy plac ten 
będzie wyrównany?  
 
 
Ad. 9.  Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
 
Poseł na Sejm RP Marzena Wróbel omówiła procedurę starania się o utworzenie 
w Radomiu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej. Poinformowała, Ŝe złoŜy-
ła zapytanie do ministra nauki i szkolnictwa wyŜszego dotyczące powołania           
w Radomiu tej szkoły. Są plany by te szkoły zostały przekazane marszałkom 
poprzez wprowadzenie kontroli finansów tych szkół. Powstaje tu problem auto-
nomii tych szkół, a zgodnie z ustawą muszą ją mieć zagwarantowaną. Jest to 
jeden z najlepiej rozwijających się obszarów w sferze szkolnictwa wyŜszego. 
Przez ostatnich 10 lat te szkoły odniosły ogromny sukces na rynku. Stanowią 
one bardzo silną konkurencję dla często skostniałych duŜych uczelni publicz-
nych, które nie analizują często rynku pracy i nie dostosowują swojej oferty 
edukacyjnej do potrzeb lokalnych społeczności. Jest to takŜe duŜe zagroŜenie 
dla pręŜnie rozwijającego się rynku uczelni prywatnych. W imieniu klubu PiS          
pytała o losy tych szkół, a w szczególności przyczyn odmowy utworzenia w Ra-
domiu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej. Jednym z argumentów odmo-
wy było to, Ŝe jest juŜ w Radomiu Politechnika Radomska, która ma taki poten-
cjał, Ŝe w kaŜdej chwili moŜe otworzyć te kierunki. Zapytała, dlaczego do tej 
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pory Politechnika tego nie uczyniła, bo rzeczywiście potencjał ma. Proponowa-
ne kierunki w Ŝaden sposób nie zagraŜały Ŝadnej państwowej uczelni wyŜszej. 
Są to nowe kierunki na naszym rynku edukacyjnym i wynikały z bardzo dokład-
nej analizy rynku pracy. Kolejnym argumentem było stwierdzenie, Ŝe Radomia-
nie mogą studiować jeśli chcą w Lublinie, Kielcach, Warszawie. Dlaczego Ra-
dom, który pod względem wielkości i znaczenia jest porównywalny przynajm-
niej z Kielcami i Lublinem ma być pod tym względem dyskryminowany? Poja-
wił się takŜe argument dotyczący niŜu demograficznego. Kolejny argument do-
tyczył sposobu finansowania tych uczelni. Podnoszona była kwestia, Ŝe nie ma 
specjalnych funduszy celowych, które by zostały wydzielone na tworzenie                
i prowadzenie tych szkół. Minister zwróciła uwagę na fakt, Ŝe przez 10 lat mia-
sto Radom nie występowało o utworzenie takiej szkoły. Gdyby wystąpiło 10 lat 
temu, to pewnie tę zgodę by otrzymało. Pani poseł podkreśliła, Ŝe miasto nie 
powinno rezygnować z tworzenia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej, bo 
podstawy prawne aby ją powołać są. W jej ocenie nie ma po prostu woli. W tej 
sprawie jest juŜ zebranych 5 tysięcy podpisów.  
Ponadto poseł poinformowała, w jakich sprawach występowała z zapytaniami: 
- pytanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji dot. reformy admini-
stracyjnej. Zapytała, gdzie będą umiejscowione metropolie, jakie są kryteria me-
tropolitarności? Czy Radom będzie takim miastem?  
- pytanie do ministra infrastruktury o przebieg drogi S12 i obwodnicy połu-
dniowej, 
- pytanie do ministra kultury o dofinansowanie 20 mln zł budowy Zespołu Szkół 
Muzycznych, 
- pytanie do ministra zdrowia o to czy w budŜecie na 2009r. została zaplanowa-
na kwota 50 mln zł na budowę pawilonu ginekologiczno – połoŜniczego, 
- pytanie do ministra infrastruktury o plany budŜetowe na 2009r. dotyczące na-
stępujących inwestycji: przebudowa drogi krajowej nr 12 od ul Limanowskiego 
do wiaduktu na ul. Grzecznarowskiego, przebudowa ulicy Młodzianowskiej             
i Mariackiej na odcinku od ul. Ks. Sedlaka do projektowanej obwodnicy połu-
dniowej miasta, przebudowa drogi krajowej nr 9, przebudowa wiaduktu nad to-
rami PKP na ul. śeromskiego, dofinansowanie przekształcenia lotniska woj-
skowego w lotnisko o charakterze cywilno – wojskowym.  
Po otrzymaniu odpowiedzi na te pytania poinformuje o tym radnych.  
 
Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Kor-
petta – Zych. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę utworzenia Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej. Podkreślił, Ŝe wniosek nie został przeczytany. Jest 
to działanie polityczne. Chce, aby radni PO protestowali przeciwko takim dzia-
łaniom własnej partii politycznej. UwaŜa, Ŝe nie moŜna tak tego zostawić i trze-
ba się włączyć w zbieranie podpisów pod wnioskiem o tworzenie tej szkoły. 
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Radom w kaŜdej duŜej inwestycji miastotwórczej otrzymuje za rządów PO czer-
woną kartkę, a odpowiedź pani minister z PO jest szczytem bezczelności. Wzy-
wa radnych z PO, aby wpłynęli na stanowisko swojej partii. 
 
Poseł Marzena Wróbel stwierdziła, Ŝe prawdą jest, Ŝe w tym zakresie nie ma 
procedury odwoławczej, ale moŜna ten wniosek złoŜyć od nowa i trzeba go 
składać do upadłego, do momentu aŜ zostanie zaakceptowany. Zadała pytanie, 
czy fakt, Ŝe w Radomiu wygrał PiS miał wpływ na decyzję podjętą przez mini-
sterstwo? Otrzymała odpowiedź negatywną. Zwróciła się z apelem do obecnych 
tu radnych PO, by przez struktury Platformy powiedzieli pani minister jak waŜ-
na dla Radomia jest ta inwestycja.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe będą 
robić wszystko, aby ta szkoła powstała. Zwrócił się z apelem do grupy opraco-
wującej wniosek i do pani poseł Wróbel, aby jeszcze raz sprawdzić, czy na 
pewno wszystko zostało dobrze zrobione i czy program szkoły jest programem 
spełniającym ramy szkoły humanistycznej. JeŜeli ten wniosek wpłynie będzie on 
w sposób szczególny przeglądany i będą chcieli doprowadzić do tego, by ta 
szkoła powstała.  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe klub PiS przygotuje dzisiaj stanowi-
sko w sprawie utworzenia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej. UwaŜają, 
Ŝe stanowisko powinno być skierowane do premiera, bo premier musi wiedzieć, 
co się w Radomiu dzieje. Nie moŜe tak być, Ŝe Radom za to, Ŝe jest PiS-owski 
będzie dyskryminowany. Trzeba o tym zawiadomić marszałka województwa 
mazowieckiego, bo tam jest rozwój regionalny i tam muszą się znaleźć pienią-
dze i poparcie dla miasta Radomia. 
 
Radny Jakub Kluziński zwrócił się z wyrazami uznania dla pani poseł za wysi-
łek i determinację. Poinformował, Ŝe od dwóch miesięcy próbuje się dowiedzieć 
od władz miasta, jak wyglądają faktycznie te starania, a nie otrzymuje takich 
informacji. Otrzymał informację nt. planowanych kierunków i mają to być: filo-
logia angielska, kosmetologia i architektura wnętrz. Faktycznie przynajmniej 
dwa ostatnie wpasowują się juŜ w dzisiejszy profil Politechniki. Bulwersujące 
jest to, Ŝe ten wniosek nie był rozpatrywany merytorycznie. Apeluje, aby ten 
wniosek przeredagować i zrobić go duŜo bardziej ambitnym. Czy prawdą jest, 
Ŝe 10 lat temu miasto zrezygnowało z takiej oferty? Radom jest największym 
miastem, które nie ma uczelni humanistycznej. Ministerstwo widzi moŜliwość 
przekształcenia kolegiów językowych w wyŜsze szkoły zawodowe.  
 
Poseł Marzena Wróbel stwierdziła, Ŝe 10 lat temu nikt z obecnie rządzących nie 
miał wpływu na to, czy w Radomiu powstanie Państwowa WyŜsza Szkoła Za-
wodowa czy nie. Wówczas Prezydentem był pan Adam Włodarczyk. Decyzja 
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nt. kierunków była decyzją miasta. Marzeniem pani poseł był wydział humani-
styczny na tej uczelni, bo ma świadomość, Ŝe oferta w tym zakresie jest sromna. 
Nie sądzi, aby miasto potrzebowało większej liczby polonistów czy historyków. 
Najbardziej potrzebne są filologie obce. Kierunki wynikają z głębokiej analizy     
i nie miały znaczenia dla ministerstwa, bo wniosek nie był merytorycznie rozpa-
trywany i to jest dramat. Rozpatrzenie wniosku Radomia przez Państwową Ko-
misję Akredytacyjną to jest juŜ procedura tworzenia szkoły, a ta procedura w 
ogóle nie została otwarta i to jest dramat Radomia. Prosi, aby nie rezygnować z 
tych starań. Zawsze będzie mówiła o tej szkole, bo dla Radomia jest to wielka 
szansa.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe          
10 lat temu Prezydentem był pan Fałek.  
 
Poseł na Sejm Marzena Wróbel stwierdziła, Ŝe mówiła o 98r., gdy przeprowa-
dzana była reforma administracji państwowej. Wtedy miasto Radom traciło sta-
tus województwa. Na otarcie łez te miasta były zachęcane do tworzenia szkół 
zawodowych. Wtedy miasto Radom z tej szansy nie skorzystało. W 2001r. 
umiejscowione zostało u nas kolegium licencjackie UMCS, natomiast nie Pań-
stwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa. Wtedy Radom z tego nie skorzystał, ale 
nadal nie ma Ŝadnych przesłanek prawnych, które uniemoŜliwiałyby skorzysta-
nie z tej szansy. Jest to kwestia woli.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe do października 1998r. 
był Prezydentem i gdyby taka szansa była na pewno by z niej skorzystał. Poin-
formował, ile uczelni wyŜszych jest w miastach porównywalnych do Radomia. 
Kierowanie ludzi młodych do innych miast jest duŜym nietaktem, arogancją             
i duŜym nieporozumieniem. Na Politechnice są kierunki techniczne, a rynek ra-
domski potwierdza, Ŝe jest zainteresowanie kierunkami humanistycznymi. Od 
wielu lat mówili, Ŝe taka uczelnia jest potrzebna, natomiast Ŝadna władza do-
tychczas nie była na tyle zdeterminowana. Ten Prezydent, ten samorząd jest na 
tyle zdeterminowany i wskazał nieruchomość, gdzie taką uczelnie moŜna powo-
łać. Miasto ze swej strony daje bardzo duŜo, potrzeba tylko wyraŜenia zgody. 
Radny Kluziński nie dostanie więcej informacji niŜ dostał. Radny by chciał 
otrzymać wiedzę, która kosztuje. Wniosek jest opracowany ze wszystkimi stan-
dardami, nikt tego wniosku nie otworzył, a radny chce wystąpić w roli recenzen-
ta. Wiceprezydent zapytał, jakie radny ma papiery, Ŝe moŜe recenzować ten 
wniosek? Kim radny jest w tej branŜy? Wiceprezydent podkreślił, Ŝe nie moŜna 
dać wszelkich informacji. To co było moŜliwe radny dostał, natomiast konkret-
nych programów nie dostanie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak w imieniu grupy radnych złoŜył wniosek następują-
cej treści: „Wnioskuj ę o wprowadzenie do porządku obrad najbli Ŝszej sesji 
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Rady Miejskiej punktu dotyczącego szkolnictwa wyŜszego w Radomiu              
w tym utworzenia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej. Wnoszę o za-
proszenie przedstawicieli szkół wyŜszych funkcjonujących w Radomiu”.  
 
Poseł Marzena Wróbel podkreśliła, Ŝe nie zna wniosku miasta do ministerstwa, 
bo dane szczegółowe dotyczą konkretnych rozwiązań dydaktycznych i kadro-
wych i są własnością autorów. Poprosiła tylko o udostępnienie danych ogól-
nych, bo istnieje określenie własności intelektualnej i naleŜy ją uszanować. Pod-
kreśliła, Ŝe nie ma Ŝadnej wyŜszej uczelni, która przyklasnęłaby powstawaniu 
kolejnej wyŜszej uczelni, bo jest to w sposób naturalny konkurencja. Przy two-
rzeniu wniosku prosiła, aby proponowane kierunki nie pokrywały się z kierun-
kami istniejącymi na innych uczelniach radomskich i tak jest. Zgadza się, Ŝe za-
proponowane kierunki nie są zadowalające, ale to jest dopiero początek. Póź-
niejsza koncepcja rozwoju tej uczelni moŜe wynikać z kolejnej wielkiej dysku-
sji. Zaproponowany schemat daje olbrzymie moŜliwości, bo są zaczątki trzech 
wydziałów: humanistycznego, nauk o zdrowiu i politechnicznego. Bój idzie            
o to, aby ta uczelnia w ogóle powstała i były na nią środki w budŜecie.  
 
Radny Jakub Kluziński zwrócił się do Wiceprezydenta Ryszarda Fałka, którego 
poinformował, Ŝe na sali ma sojuszników, a nie wrogów. Uda, Ŝe części wypo-
wiedzi Wiceprezydenta nie słyszał, bo mógłby ją uznać za potwarz. Prosi                 
o przekazanie pełnej wersji wniosku przesłanego do ministerstwa nauki i szkol-
nictwa wyŜszego, odpowiedzi z ministerstwa oraz przedstawienia strategii roz-
woju WyŜszej Szkoły Zawodowej, aby mógł bronić tej koncepcji. Pytał teŜ               
o rzeczy, które nie są tajemne: o metodologię prowadzenia badań wśród studen-
tów, bo chciał się dowiedzieć skąd się wzięła kosmetologia.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe pani poseł jasno określiła, 
których rzeczy radny nie moŜe dostać i tych rzeczy nie dostanie. Radny mógł 
przyjść, obejrzeć sobie wniosek na miejscu, bo tak polecił urzędnikowi, nato-
miast kopiować pewnych rzeczy nie. To, co radny mógł dostać, na piśmie do-
stał. UwaŜa, Ŝe byłaby to zdrowa konkurencja dla Politechniki, a nawet trudno 
mówić o konkurencji, bo proponowane kierunki nie wchodzą w kierunki poli-
techniczne. Kierunki wynikają z przeprowadzonych ankiet. To rynek decyduje 
czy uczelnia się rozwija czy nie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych ogłosiła 15 minut 
przerwy do godz. 11.45, w czasie której odbędzie się posiedzenie Komisji Edu-
kacji.  
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Ad. 4. Wystąpienie Pana Andrzeja Wajdy w sprawie aktualnej sytuacji 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, radomskiej kolekcji sztuki 
współczesnej w Radomiu, jej statusu, przyszłości i przyszłego miejsca eks-
pozycji kolekcji. 
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik, 
który poinformował, Ŝe punkt został wprowadzony na wniosek radnej Agaty 
Morgan – Przewodniczącej Komisji Kultury. Na sesję zostali zaproszeni: 
- Pan Andrzej Wajda Honorowy Obywatel Miasta Radomia,  
- przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego – organizatora Mu-
zeum. 
 
Pan Andrzej Wajda – Honorowy Obywatel Miasta Radomia podkreślił, Ŝe z tym 
miastem są związane najwaŜniejsze lata jego młodości i dzieciństwo. Sprawa,             
o którą idzie nie jest tylko i wyłącznie jakąś kalkulacją tzn. przemyślanym dzia-
łaniem, w którym wszystkie dane są znane, tylko pewnym wydarzeniem, przy-
godą. Tak się szczęśliwie stało, Ŝe przez lata w Radomiu gromadziła się polska 
sztuka współczesna. Potem, w latach osiemdziesiątych, kiedy zaniechano zaku-
pu znaleźli się tu ludzie, którzy zrozumieli, Ŝe ta kolekcja powinna się powięk-
szać, ale innym sposobem, a mianowicie przez dary i przez chęć tych, którzy 
tworzą tę sztukę, Ŝeby ich dzieła znalazły się w tej kolekcji radomskiej. Jest to  
w jakiś sposób działanie polskiej inteligencji na rzecz tych, którzy w przyszłości 
będą korzystać z tych zbiorów. JeŜeli istnieją zbiory, to naszym obowiązkiem 
jest szukać miejsca, gdzie mogły by być na stałe umieszczone. W Radomiu 
szczęśliwym trafem istnieją zbiory i mogą być wielką atrakcją, bo na razie nie 
szykuje się nigdzie indziej muzeum polskiej sztuki współczesnej. Decyzja mia-
sta, Ŝe dawna elektrownia mogłaby być tym miejscem i dalsze kroki, które zo-
stały poczynione przez przyjaciół i twórców tej kolekcji: Pana Mieczysława 
Szewczuka i Pana prof. Kamieńskiego dawały szansę, Ŝe tu mamy przygotowa-
ne to, co chcemy wystawić. Zdaniem mistrza projekt „Elektrowni” jest bardzo 
udany. Został on dobrze przyjęty, gdy był pokazywany w warszawskiej Zachę-
cie. Mając juŜ tyle elementów myśleli, Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 
projekt zrealizować, tym bardziej, Ŝe urząd marszałkowski nie odstępuje od tego 
projektu. Rozmawiał z wicemarszałkiem w sobotę, który potwierdził, Ŝe istnieje 
wola, aby w Radomiu w „Elektrowni” powstało Muzeum Sztuki Współczesnej.  
W międzyczasie nastąpiły kroki, które nie zupełnie to potwierdzają. Zabrakło 
kroków zmierzających do realizacji tego projektu. Grupa, która przygotowywała 
ten projekt z panią Agatą Morgan doprowadziła do momentu, kiedy powinny się 
rozpocząć działania juŜ tylko realizacyjne. Nagle się okazuje, Ŝe nic takiego nie 
ma miejsca, Ŝe następuje opóźnienie i nie bardzo moŜna zrozumieć co jest po-
wodem tego opóźnienia. JeŜeli miałoby to być jakieś inne przedsięwzięcie, to 
ich rola w tym wydarzeniu jest Ŝadna. Wtedy tylko trzeba się dowiedzieć, czy 
ten inny cel akceptuje równieŜ miasto. Miasto Radom potrzebuje jakiegoś wyda-
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rzenia, które by zwracało uwagę, które by przyciągało. Trzeba odpowiedzieć na 
pytanie, co stoi na przeszkodzie temu, Ŝe ta realizacja się odkłada? Dlaczego 
próbuje się dokonać jakiś kroków zmierzających do ograniczenia działania tej 
kolekcji? To na szczęście jest cofnięte, a wicemarszałek zapewnił mistrza, Ŝe ta 
decyzja nie będzie realizowana, przeciwnie wszystko pozostanie tak, jak było 
dotychczas. Co mogą zrobić inicjatorzy i miasto, aby mieli w tym jakiś udział, 
kontrolę i wgląd w tą sytuację? Nie mając wglądu są ubezwłasnowolnieni, a pan 
Wajda jako Honorowy Obywatel Miasta Radomia i jego przyjaciele, z którymi 
razem podjęli zamiar umieszczenia tych zbiorów w „Elektrowni” i stworzenia 
czegoś, co by w Radomiu było instytucją ogólnopolską czują, się odpowiedzial-
ni przed Radomiem, a nie przed kimkolwiek innym. W związku z tym będą po-
dejmować kolejne kroki. Rozumie, Ŝe w Polsce są dziś silniejsze namiętności 
polityczne niŜ były kiedykolwiek. Myśli, Ŝe wiele osób próbuje na te wzburzone 
fale lać oliwę, ale są przedsięwzięcia, które zostaną po nas, które będą potrzeb-
ne. Radom będzie miastem uniwersyteckim i ta młodzieŜ musi mieć teatr, bo to 
naleŜy do ogólnego wykształcenia, musi mieć muzeum i to takie, które zbliŜa go 
w tym wypadku do sztuki współczesnej polskiej, musi mieć wydarzenia, które 
miasto uniwersyteckie czyni miastem uniwersyteckim. UwaŜa, Ŝe naleŜałoby 
stworzyć taką sytuację, w której byśmy wiedzieli jakie są dalsze zamiary, jaki 
jest kalendarz realizacji? Przyjechał do Radomia po to, aby się dowiedzieć z ust 
pana Prezydenta czy Radom pozostaje przy tej pięknej, wartościowej i ogólno-
polskiej idei, Ŝeby „Elektrownię” zamienić na Muzeum Sztuki Współczesnej? 
Bardzo byłby szczęśliwy, gdyby uzyskał potwierdzenie. I Ŝeby się dowiedzieć, 
co stoi na przeszkodzie, Ŝe ta idea nie jest realizowana, a potem Ŝeby znaleźć 
jakieś wspólne dźwignie nacisku, które pozwoliłyby na to, aby ta inicjatywa nie 
została zmarnowana, tylko Ŝeby ona nabrała rumieńców Ŝycia i po prostu stała 
się ideą, która wejdzie w Ŝycie ku wspólnemu dobru. śeby tak się stało właśnie 
w Muzeum Sztuki Współczesnej muszą powstawać projekty kolejnych wystaw  
i to Muzeum musi działać tak długo, jak długo ta kolekcja nie przeniesie się do 
„Elektrowni”. Z kolei „Elektrownia” musi zacząć realizować przebudowę, której 
projekt został zaakceptowany i przyjęty. Lepszego projektu nie ma. Ten projekt 
zyskał akceptację i spodobał się. W związku z tym, jeŜeli ten projekt ma się 
przetwarzać, czy burzyć, to chcieliby wiedzieć do czego zmierzają ci, którzy 
widzą inne rozwiązanie. Chciałby, Ŝeby odłoŜyć na bok jakiekolwiek polityczne 
namiętności dlatego, Ŝe są rzeczy waŜniejsze. Niech coś zostanie po nas, niech 
przyszłe pokolenia wiedzą, Ŝe nie zmarnowano Ŝadnej szansy Ŝeby coś po sobie 
innym zostawić, co będzie im potrzebne, co będzie wartościowe i za co będą nas 
pamiętać.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak chciałby równieŜ zadać te same pytania. 
Pytania sprowadzają się do tego, aby dzisiaj sejmik województwa mazowieckie-
go jednoznacznie odpowiedział, na jakim etapie jest Centrum Sztuki Współcze-
snej „Elektrownia”? Została określona dla niego funkcja. Na pytanie czy miasto 
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Radom jest nadal tym zainteresowane, aby te zbiory były w Radomiu dał jedno-
znaczny sygnał. Powiedział na spotkaniu z parlamentarzystami i równieŜ takie 
stanowisko zostało przekazane dalej, Ŝe w sytuacji, gdy dojdzie do likwidacji 
tego oddziału muzeum, miasto jest zainteresowane, aby tworzyć jednostkę kul-
tury, która mogłaby doprowadzić do ekspozycji i to jest jednoznaczny sygnał jak 
bardzo miasto jest zainteresowane tym, Ŝeby te zbiory były eksponowane w Ra-
domiu. Zgadza się z przedmówcą, Ŝe ten projekt ma olbrzymie znaczenie dla 
rozwoju miasta. Ten projekt będzie miał znaczenie dla toŜsamości miasta. Jest 
przekonany, Ŝe ta inwestycja w charakterze pierwotnym byłaby pozytywnym 
obrazem miasta. Taka instytucja jest bardzo potrzebna w naszym mieście. Jest 
pytanie do sejmiku, jakie są plany w stosunku do tego, jak mają być zmodyfi-
kowane? NaleŜy pamiętać, Ŝe nie jest to budowane dla władz miasta Radomia              
i władz sejmiku, to jest budowane dla kolejnych pokoleń radomian.  
 
Radna Agata Morgan uwaŜa, Ŝe ta rozmowa jest wszystkim bardzo potrzebna. 
Sprawa radomskiej kolekcji sztuki współczesnej jest równieŜ naszą sprawą, 
gdyŜ zgromadzona jest w Radomiu. SłuŜy głównie mieszkańcom Radomia               
i promuje Radom. Zaczęło się tak, Ŝe pan Mieczysław Szewczuk i pan prof. Zbi-
gniew Kamieński od 17-tu lat gromadzili autorską kolekcję sztuki współczesnej, 
która w tej chwili cieszy się juŜ ogólnopolskim uznaniem. Cieszy się równieŜ 
uznaniem pana Andrzeja Wajdy, który zdecydował się przekazywać zgroma-
dzone przez siebie przez lata zbiory. Przypomniała, Ŝe to właśnie pan Andrzej 
Wajda zainspirował radomian do tego, Ŝeby tej kolekcji zbudować nowe miej-
sce. Pojawił się dyplom pani Kai Koziarskiej zaadaptowania „Elektrowni” dla 
potrzeb Centrum Sztuki Współczesnej. Wszyscy pamiętają ogólny zachwyt nad 
tym pomysłem. Władze miasta przekazały budynek, zarząd województwa ma-
zowieckiego zdecydował się finansować tę inwestycję. Był bardzo udany kon-
kurs architektoniczny, gdzie było 15 prac do wyboru. To był ten optymistyczny 
okres. Dzisiaj jest taka sytuacja, gdzie jeden z twórców tej kolekcji - prof. Ka-
mieński został zwolniony z pracy, gdy inni twórcy z całej Polski są zaszokowani 
tą informacją i informują, Ŝe być moŜe będą chcieli wycofać swoje prace ze 
zbiorów. Kolekcja liczy ponad 4,5 tys. prac, z czego ponad 2 tys. to depozyty           
i darowizny. Przed kilku dniami była informacja o uchyleniu decyzji o likwida-
cji Muzeum Sztuki Współczesnej i o przeniesieniu biur Mazowieckiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej do Domu Gąski i Esterki na kilka lat a takŜe o po-
dziale kolekcji. Na szczęście ta decyzja została wycofana i jest to dobra wiado-
mość. Pozostaje pytanie, co dalej z tą kolekcją i co dalej z prof. Kamieńskim? 
Odczytała fragment listu prof. Tadeusza Boruty.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe nie wyobraŜa sobie czegoś innego niŜ to, co 
zostało wtedy uzgodnione, poniewaŜ miasto Radom przekazało tą nieruchomość 
właśnie na ten cel uznając, Ŝe jest to szansa dla tej kolekcji. Nie wyobraŜa sobie 
Ŝeby coś innego miało tam powstać. Ten budynek przekazany został nie po to, 
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Ŝeby powstał jakiś dom kultury czy inne miejsce, to musi być Centrum Sztuki 
Współczesnej, czyli polepszenie warunków materialnych i podniesienie rangi 
obecnego Muzeum Sztuki Współczesnej. W tej sprawie Prezydent ma całkowite 
oparcie klubu „Radomianie Razem”. Proszą Prezydenta o zdecydowane działa-
nie i poinformowanie radnych jak sprawa w tej chwili wygląda. Radny obawia 
się, Ŝe przez politykę i sprawy personalne z nią związane wielkie dzieła zostaną 
pogrzebane. W imieniu swoim i całego Stowarzyszenia „Radomianie Razem” 
zapewnił, Ŝe zrobią wszystko i zdecydują się na jak najdalej idące kroki, aby ta 
idea została zrealizowana. W tej chwili juŜ o niewiele chodzi, chodzi tylko                                  
o pieniądze i prace budowlane, natomiast obawia się, Ŝe przez róŜnego rodzaju 
rozgrywki całe dzieło moŜe upaść. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe cieszy 
się, iŜ pan Andrzej Wajda odbył bardzo waŜną rozmowę z wicemarszałkiem, 
który potwierdził, Ŝe cel nakreślony kilka lat temu będzie dalej realizowany. 
Rozumie, Ŝe przynajmniej w tym nie ma Ŝadnego zagroŜenia. Poinformował, Ŝe 
obecnie trwają prace nad projektem technicznym, nad szacowaniem kosztów. Te 
koszty będą w granicach 40 – 50 mln zł. Z tego co wie marszałek zabezpiecza 
takie pieniądze w swoim budŜecie i te pieniądze się znajdą po to, aby to dzieło 
było kontynuowane. Ma nadzieję, Ŝe wszystkie problemy będą rozwiązywane 
tak, by Muzeum Sztuki Współczesnej naprawdę było gwiazdką w Radomiu i by 
to była jedna z wizytówek Radomia, wizytówka związana z osobą pana Andrze-
ja Wajdy, człowieka, który jest znany na całym świecie, a przez to mieszkańcy 
Radomia mogą się tym chwalić. 
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Jolanta Korpetta – Zych, Jakub Kluziń-
ski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik podziękował panu Andrzejowi 
Wajdzie – Honorowemu Obywatelowi Miasta Radomia za przybycie.  
Ogłosił 30 minut przerwy do godz. 13.00. 
 
 
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności MOPS w Radomiu w roku 2007. 
 
Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Kor-
petta – Zych. 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została 
dołączona do materiałów z sesji. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie do 
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wiadomości. 
 
Przedstawione sprawozdanie omówiła p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – ElŜbieta Kupidura.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, czy władze miasta myślą o stworzeniu 
placówki przejściowej między szpitalem a domem dla bezdomnych?  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy planowane jest tworzenie kolejnych CAL-ów 
na przykład na nowobudowanym osiedlu przy ul. Marii Gajl? Czy planowane 
jest tam utworzenie takiej grupy wspierania aktywności lokalnej? 
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, Ŝe wydatki na opiekę społeczną wynoszą 
1/5 wydatków całego budŜetu. Miasto Radom jest bezwzględnie na pierwszym 
miejscu wśród miast porównywalnych jeŜeli chodzi o wydatki na pomoc spo-
łeczną. Podkreślił, Ŝe trudno jest wyjść z tej depresji, którą zastała ta kadencja. 
Trudno jest polepszać tą sytuację. Są to wielkie wyzwania i wiąŜą się one z za-
stanym ogromnym bezrobociem z poprzednich kadencji.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe warunki lokalowe we wszystkich CAL-ach są 
bardzo trudne. Zapytał, czy jest moŜliwość poprawienia tej sytuacji? Czy są 
moŜliwości prawne i środki finansowe na zakup 20 – 50 wózków dla zbieraczy 
surowców wtórnych? 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień uwaŜa, Ŝe w Radomiu konieczny jest 
ośrodek przejściowy. Na dzisiaj jest taka sytuacja, Ŝe gdy osoba nie moŜe trafić 
do domu dla bezdomnych ze względu na stan zdrowia, trafia do domu pomocy 
społecznej na czas przejściowy.  
 
Dodatkowych odpowiedzi udzieliła p.o. dyrektora MOPS – ElŜbieta Kupidura. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.  
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 333 i 337. 
 
- druk nr 333. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Krystyna Da-
dej, która zgłosiła autopoprawkę do załącznika nr 5 polegającą na: usunięciu 
kolumny „przewidywane wykonanie planu w 2007r.”. Poprawioną wersję 
załącznika radni otrzymali w formie pisemnej.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała 
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opinię pozytywną, Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozy-
tywną w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych i gospodarki komunalnej 
oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozy-
tywną w części dotyczącej zdrowia.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe z projektu uchwały radni dowiadują się           
o istotnych zmianach w inwestycjach. Radni dowiadują się, Ŝe ul. 1905 Roku 
będzie opóźniona, Ŝe pieniądze na wykup gruntów na przedłuŜenie ul. Młodzia-
nowskiej są przesunięte. UwaŜa, Ŝe warto by było, aby radni otrzymywali in-
formację o istotnych zmianach jeśli chodzi o harmonogram konkretnych inwe-
stycji. Nie będzie maiła miejsca przebudowa ronda Dmowskiego. Temat ob-
wodnicy południowej jest tematem kontrowersyjnym. Pojawiły się wątpliwości, 
czy samorząd województwa mazowieckiego da pieniądze i czy ta inwestycja nie 
spadnie z listy projektów kluczowych. Prosi, aby temu tematowi poświęcić kilka 
minut na następnej sesji. Prosi o przedstawienie informacji, którędy dokładnie 
będzie biegła obwodnica południowa, na jakim etapie zaawansowania jest w tej 
chwili i jakie jest zagroŜenie dofinansowania? Poprosił o informację na temat 
głównych inwestycji w mieście. Jak będzie wyglądał harmonogram prac nad 
budŜetem na 2009 rok?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, co dalej z rondem Dmowskiego? Czy bę-
dzie ono realizowane? Jak wygląda sprawa Placu Małgorzatki? Dlaczego zabie-
rane są pieniądze z tego zadania? Skąd dokładnie wyliczona jest kwota docho-
dów z podatku deszczowego chociaŜ on jeszcze nie wszedł? Parking wielopo-
ziomowy – czy dochody z tego parkingu nie były uwzględnione w budŜecie? 
Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – 15.000 zł wydaje się na utylizację 
odpadów komunalnych z zarządzanych targowisk. Prosi o wskazanie z których 
to targowisk? Z działu 854  i z działu 801 zabiera się 400.000 zł na rozbiórkę 
budynku garbarni przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul Śniadeckich. Jest to 
bardzo duŜy koszt. Na jakiej podstawie został wyliczony i kto będzie realizo-
wał? Czy z góry zakłada się, Ŝe będzie to realizował ZUK, czy wykonawca bę-
dzie wyłoniony z przetargu? W dziale 600 zdejmuje się 1.350.000 zł z wykupu 
gruntów pod budowę ul. 1905 Roku. Czy w tym roku wykupy nie będą juŜ kon-
tynuowane? Czy zdjęcie tej kwoty nie zachwieje przygotowania realizacji tego 
zadania na przyszły rok?  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Rejczak, Mariusz Fogiel, Ka-
zimierz Woźniak, Robert Fiszer. 
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: Skarbnik Miasta 
– Krystyna Dadej, Wiceprezydent Miasta – Igor Marszałkiewicz i Wiceprezy-
dent Miasta – Ryszard Fałek.  
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (16 za, 3 wstrzymujące się) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 353/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
 
- druk nr 337. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna 
Dadej. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała 
opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 1 wstrzymujący się) pod-
jęła 

Uchwałę nr 354/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 335. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta – Krystyna 
Dadej. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 wstrzymujący się) pod-
jęła 

Uchwałę nr 355/2008 
w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez 
Prezydenta Miasta Radomia w roku budŜetowym 2008. 
 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 330. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Inwestycji – 
Eugeniusz Kaczmarek. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska 
oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie po-
zytywne. 
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Radny Adam Bocheński poruszył sprawę budowy mieszkań socjalnych. Bezape-
lacyjnym faktem jest, Ŝe nasze miasto tak, jak większość miast Polski przeŜywa 
ogromny problem pod tytułem brak lokali socjalnych. Nie jest to tylko specyfika 
naszego miasta, ale równieŜ tych nawet najbardziej potęŜnych i bogatych miast. 
Trudno dyskutować, Ŝe nie ma takiej potrzeby budowy lokali socjalnych, bo by-
łoby to nieporozumieniem. Plan zakłada budowę budynków socjalnych na nie-
wielkim odcinku, czyli przy skrzyŜowaniu ul. Energetyków z ul. Marii Gajl. 
Obecnie przy ul. Marii Gajl są juŜ dwa budynki socjalne. Teraz jest prośba do 
władz miasta Radomia, do Prezydenta Ŝeby w sytuacji powstania, a na 2010r. 
planuje się oddać trzysta lokali socjalnych, czyli licząc średnio około 1200 osób, 
wzmocnić ośrodek pracy socjalnej. Obecnie ośrodek pracy socjalnej, który zaj-
muje się tymi dzielnicami znajduje się przy ul. Staszica. Ośrodek ten nie poradzi 
sobie z tą problematyką. Najprawdopodobniej trzeba będzie część ulic, które 
znajdują się w ośrodku przy ul. Staszica z centrum miasta rozparcelować na są-
siednie ośrodki, a tu wzmocnić działalność tego ośrodka. Druga rzecz, to prośba, 
aby zabezpieczyć w planie budowy tych domów socjalnych 2 czy 3 połączone 
pokoje, aby stworzyć tu miejsce dla świetlicy środowiskowej. MoŜna się rów-
nieŜ zastanowić nad powołaniem do Ŝycia posterunku policji, poniewaŜ wśród 
tych ludzi, którzy tam będą, to gro to ludzie porządni, normalni obywatele, ale 
niestety znajdą się tam teŜ inni obywatele.  
 
Radny Robert Fiszer zgadza się z głosem radnego Bocheńskiego. Ponadto zapy-
tał, czy przetarg na budowę tych lokali juŜ został rozstrzygnięty?  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(17 za) podjęła 

Uchwałę nr 356/2008 
zmieniającą Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
17.12.2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjne-
go Gminy Miasta Radomia na lata 2007- 2013. 
 
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 334. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca dyrektora Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej – Bogumiła Ostrowska.  
 
Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Wójcik. 
 
Radny Jakub Kluziński przypomniał, Ŝe 2 – 3 miesiące temu prosił o informację 
dla radnych, na jakim etapie sporządzania są plany miejscowe. Takiej informacji 
nie otrzymał. Zapytał, kiedy miała miejsce dyskusja nad tym planem?  
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Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe radni otrzymali mapę, z której niewie-
le moŜna wyczytać, bo nawet ulice nie są nazwane. Chyba pierwszy raz się zda-
rza, Ŝe na sesji, gdzie są uchwalane plany nie jest prezentowana duŜa mapa i nie 
jest pokazywane na mapie, które rejony jaką formę zabudowy przewidują. Oka-
zuje się, Ŝe Komisja Rozwoju równieŜ nie zapoznała się z tym planem. Poprosił 
o wskazanie, na którym terenie będzie centrum Romów.  
 
Radny Jan Maniak cieszy się z bardzo szybkiej pracy urzędu w tej kwestii. Oka-
zało się, Ŝe urząd moŜe planem zająć się w ciągu dwóch miesięcy. Myśli, Ŝe bez 
przeszkód ta inwestycja powstanie i nikt nie będzie miał pretensji w przyszłości. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka uwaŜa, Ŝe jak się robi 
coś tak ekspresowo, to na pewno coś się zepsuje. Stwierdził, Ŝe z załączonej 
mapy niewiele moŜna zrozumieć. W dokumencie zawarte są bardzo szczegóło-
we rozstrzygnięcia. Czy taki plan zagospodarowania jest opracowywany za kaŜ-
dym razem? Nigdy nie było to przygotowywane tak szczegółowo.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe plan ten był omawiany na Komisji Gospo-
darki i Środowiska, ale Komisja doszła do wniosku, Ŝe jest to w kompetencji 
Komisji Rozwoju. 
 
Poseł na Sejm Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe na tą dyskusję patrzy z przeraŜe-
niem mając jeszcze w uszach i w oczach dyskusję na uchwałą, która udzielała 
Romom rabatu 99% na zakup terenu, na którym ma powstać Centrum Kultury 
Romskiej dwie sesje temu. To nie kto inny jak radni: pan Wędzonka i pan Karaś 
uŜalali się nad Romami, Ŝe nie zdąŜą na najbliŜszy konkurs ogłaszany przez sa-
morząd województwa mazowieckiego, bo pan radny Jan Maniak zgłosił wnio-
sek, aby uwarunkować przekazanie gruntu planem zagospodarowania prze-
strzennego, aby według tego planu moŜna było tylko pobudować Centrum Kul-
tury Romskiej. Dzisiaj pan Prezydent bardzo sprawnie wykonał zadanie, w co 
nie wierzono, a pan radny Kluziński mówił, Ŝe będzie to trwało od pół roku do 
roku. Urząd sprawnie przygotował temat, a dzisiaj słychać od pana radnego 
Wędzonki, Ŝe zostało to zrobiono kosztem czegoś. Jest to sprawa najwaŜniejsza 
i w tym wypadku urząd wykazał wyjątkową sprawność. Dzisiaj sukces pana 
Prezydenta przekuwa się w poraŜkę traktując instrumentalnie Romów. Radni 
mogą czytać pewne dokumenty, gdy dotyczą konkretnej firmy, a jak dotyczy 
sukcesów pana Prezydenta, to Ŝółć się ulewa, bo trzeba go pochwalić. Poseł pa-
trzy na to z zaŜenowaniem. Radni najpierw czepiali się, Ŝe plan będzie za rok             
i Romowie nie zdąŜą wybudować, Ŝe brakuje im planu zagospodarowania prze-
strzennego. Kiedy Prezydent za 6 tygodni zrobił plan, okazuje się, Ŝe pan Prezy-
dent jest niedobry, bo zrobił plan kosztem czegoś. Natomiast pan radny Woź-
niak mówi, Ŝe nie da się tu nic wyczytać, a tu wystarczy nie czytać, a podnieść 
ręce do góry, jeśli się rzeczywiście chce ziemię przekazać Romom.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jeŜeli Rada prze-
głosuje, Ŝe tego projektu nie musi opiniować Komisja Rozwoju, to wtedy przej-
dą do porządku obrad.  
 
Za podjęciem decyzji przez Radę, a nie odsyłaniem jej do Komisji Rozwoju gło-
sowało 16 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. W związku z tym przystą-
piono do przegłosowania projektu uchwały. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za) podjęła  

Uchwałę nr 357/2008 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Gminy Miasta Radomia ograniczonego ulicą Kozienicką, Aleją 
Wojska Polskiego i torami PKP – etap II a.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe wystąpienie posła Sońty to był szczyt 
hipokryzji. JeŜeli poseł jest rzecznikiem Prezydenta, to niech to publicznie ogło-
si i to do niego będą kierowali interpelacje i zapytania. JeŜeli poseł mówi, Ŝe 
problem jest załatwiony, to jeszcze trzeba zaczekać na uchwałę o przekazaniu 
gruntu, więc niech publicznie nie mówi, Ŝe sprawa jest załatwiona. JeŜeli poseł 
twierdzi, Ŝe jest to materiał dobrze przygotowany, to Ŝyczy wszystkiego dobre-
go. Radnemu chodziło jedynie o to, aby materiały radni dostawali w odpowied-
nim przekładzie, a jeŜeli nie, to prosi o prezentacje na duŜej mapie. Wystąpienie 
posła było co najmniej nie na miejscu, ale poseł i tak tego nie rozumie, więc 
szkoda mówić.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe radny Woźniak moŜe 
go obraŜać co sesja, ale prosi, aby nie obraŜał urzędników. Ci ludzie cięŜko pra-
cują. Przygotowali dobry materiał i ciągle tylko słyszą z tej mównicy jak to źle 
pracują.  
 
Radny Jakub Kluziński cieszy się, Ŝe prace poszły tak sprawnie. Jest pierwszą 
osobą, która będzie wspierała uchwalanie planów miejscowych w Radomiu.           
W ubiegłym roku głosował za przystąpieniem do nowych planów i z niepoko-
jem patrzy na tempo prac nad planami. Nie ma obowiązku, aby wszystkie plany 
robiła MPU, a moŜna je równieŜ zlecać na zewnątrz. W trakcie uchwalania jest 
50 planów, więc ile lat zajmie, jeŜeli będzie się uchwalało 2 palny rocznie? Od 
września zeszłego roku składa interpelacje w sprawie harmonogramu i prioryte-
tów pracy nad planami.  
 
Radny Mariusz Fogiel cieszy się, Ŝe pan Maniak się cieszy, bo być moŜe dla 
niego w sezonie budowlanym, który w polskich warunkach trwa raptem 4 mie-
siące, 3 miesiące poślizgu to jest nic. JeŜeli pan poseł poucza radnych, Ŝe nie 
muszą się przyglądać mapkom, na których mało co widać tylko mają głosować  
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i wierzyć, to moŜe w ogóle wszystko naleŜy przyjąć na wiarę.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe 2 miesiące temu moŜna było przekazać ten 
teren za 1%. Na skutek wniosku pana Maniaka i rządzącego PiS naleŜało opra-
cować plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba przyznać, Ŝe w miarę 
szybko został on sporządzony. Pomija jakość i uwagi niektórych radnych.                
W związku z powyŜszym za następne 2 miesiące przyjdzie uchwała o 1% sprze-
daŜy, kolejne uprawomocnienie uchwały to 2 tygodnie, przekazanie gruntów               
i gdzieś około końca września czy października będą Romowie mogli rozpocząć 
inwestycję. Tak, Ŝe jest kilkumiesięczne opóźnienie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe uchwała juŜ 
była głosowana, więc po co wprowadzać opinię publiczną w błąd.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe jeŜeli tak było, to cofa wszystkie słowa od 
początku. Przeprosił.  
 
Radny Adam Bocheński poprosił, aby wejść na stronę internetową MPU i zoba-
czyć, Ŝe projekty planów zagospodarowania przestrzennego są jeszcze z lat            
80 –tych. Jest to bardzo skomplikowany problem, a jakie są siły w MPU? Kie-
dyś Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak przedstawiał, Ŝe miał kilka naborów 
do Pracowni i praktycznie nikt nie przyszedł, bo chodzi o pieniądze. Sekretarz 
Czajkowski potwierdził, Ŝe na sesji 25 sierpnia będzie mapa, o którą się radny 
upominał.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał, Ŝe 
uchwała była warunkowa. Dwa miesiące w inwestycji, to bardzo długi okres 
czasu, dwa miesiące w projektowaniu, to bardzo długi okres czasu, ale stało się 
jak się stało. Cieszy się z faktu, Ŝe Romowie będą mieli moŜliwość złoŜenia do 
odpowiednich instytucji swoje wnioski i będą mogli otrzymać dotacje na ten cel. 
Z tego, co deklarowali Romowie, to sprawa jest praktycznie załatwiona, brakuje 
tylko dokumentów. NaleŜy pochwalić pana Prezydenta za tak szybkie działanie, 
choć zupełnie nikomu niepotrzebne zdaniem radnego. W MPU brakuje ludzi do 
pracy, więc jeŜeli coś się robi ekspresowo, to coś równie waŜnego naleŜy odło-
Ŝyć. Nie będzie pytał pani dyrektor co, bo jeszcze by straciła pracę jak poprzed-
niczka, natomiast przy swoim będzie obstawiał. Demagogiczne wypowiedzi pa-
na posła zostaną wysłuchane, ludzie zapomną, a niech się trochę pocieszy.  
 
 
Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 327, 328, 336. 
 
- druk nr 327. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
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uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wyda-
ła opinię pozytywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 358/2008 
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ra-
domia połoŜonej w Radomiu przy ul. Juliana Aleksandrowicza na działkę 
stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego połoŜoną przy ul. Ko-
ściuszki. 
 
 
- druk nr 328. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska oraz Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła 

Uchwałę nr 359/2008 
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu uŜytkowego poło-
Ŝonego w Radomiu przy ul. B. Chrobrego 7/9 dla Stowarzyszenia Centrum 
MłodzieŜy „ARKA”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał treść uchwały                   
o udzieleniu bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości dla Romów za 1%. 
 
Przedstawicielka Romów Adela Głowacka podziękowała za to, Ŝe wreszcie ich 
sprawa zakończyła się pozytywnie i będą mogli wystartować w preselekcji              
w ramach RPO. Podziękowała tym, którzy Romom ufali i tym, którzy troszecz-
kę bali się zaufać. Będą się starali nie zawieść tego zaufania. Podziękowała pani 
Joli Korpetcie, która ich wspierała od samego początku, panu Zdzisławowi Mar-
cinkowskiemu, który przyjął ich podanie w czasach, gdy sprawował władzę,            
a przede wszystkim panu Dariuszowi Wójcikowi, panu Krzysztofowi Sońcie, 
panu Prezydentowi Kosztowniakowi i panu Marszałkiewiczowi za to, Ŝe tak 
szybko ten plan został zrealizowany.  
 
 
- druk nr 336. 
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.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 360/2008 
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Radomia od Spółki Polskie Ko-
leje Państwowe SA prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜo-
nych w Radomiu przy ul. Władysława Beliny PraŜmowskiego i Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego.  
 
 
Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 325 z autopoprawką. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną w formie 
pisemnej przedstawił Wiceprezydent Miasta – Ryszard Fałek.  
Treść autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Radny Piotr Kotwicki stwierdził, Ŝe w punkcie 1. w celach, jeŜeli chodzi o rewi-
talizację Miasta Kazimierzowskiego zabrakło słowa „rekonstrukcji”. UwaŜa, Ŝe 
naleŜy zatroszczyć się równieŜ o to, Ŝeby ciekawy układ urbanistyczny Radomia 
był bardziej wyeksponowany. Myśli równieŜ o odbudowie Bramy Krakowskiej, 
którą miasto powinno się zająć.  
 
Radny Jakub Kluziński uwaŜa, Ŝe jest to program byle jaki. Wygląda jakby był 
pisany na kolanie. Prosi o odesłanie go do Komisji. Nad tym programem warto 
dłuŜej się pochylić. Nie było przeprowadzonych konsultacji społecznych nad 
tym programem. Program ten jest tak ogólny, Ŝe właściwie cięŜko na jego pod-
stawie cokolwiek wnioskować. Nie ma określonych Ŝadnych dat, nie ma okre-
ślonego procenta budŜetu, który miasto będzie przeznaczać na ochronę zabyt-
ków, nie ma określonych zadań dla MZDiK, MPU i innych słuŜb, które miałyby 
dawać wsparcie dla ochrony zabytków. Mówi się, Ŝe miasto będzie wspierać 
prywatnych właścicieli, ale nie mówi się jak konkretnie, ani jaką kwotą, ani w 
jaki sposób. Mówi się o zadaniach dotyczących rewaloryzacji cmentarza. Czy 
było to konsultowane z zarządcami cmentarzy? Znowu zaczyna się od końca, 
czyli od dokumentu najbardziej szczegółowego, najbardziej wąskiego, podczas 
gdy nie ma uchwalonych dokumentów bardziej strategicznych. Nadal nie ma 
strategii miasta. Radny nie widzi powiązania z programami ochrony zabytków 
na szczeblu wojewódzkim czy z krajowym. Mówi się o programie rewaloryzacji 
zabudowy śródmieścia Radomia. Czy jest to mowa o kolejnym programie? Czy 
do konsultacji był włączony Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia, 
który ma status społecznego opiekuna zabytków? Radny zgłosił wniosek, aby 
ten program odesłać do Komisji Kultury, przeprowadzi ć nad nim konsulta-
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cje społeczne, zaangaŜować zarządców cmentarzy i Społeczny Komitet Ra-
towania Zabytków Radomia i powrócić z nim po wakacjach.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe w § 1 jest informacja, Ŝe program ten jest 
pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, ale w dokumencie nie ma Ŝadnego śladu, Ŝe konserwator się w jakiś 
sposób odniósł do tego programu. Dobrze się stało, Ŝe w rozdz. I została wpisa-
na ul. Słowackiego, ale dlaczego tylko do wiaduktu? Stwierdził, Ŝe między             
ul. 25 Czerwca a torami naprawdę jest kilka perełek architektonicznych. Dobrze 
by było, aby ująć równieŜ ten kawałek ulicy, dlatego proponuje aby wpisać ulicę 
Słowackiego do torów. Dobrze, Ŝe został dopisany cmentarz Ŝydowski. Przypo-
mniał, Ŝe kwatery wojenne są równieŜ na cmentarzu przy ul. Limanowskiego            
i to teŜ naleŜałoby wpisać do programu. MoŜna się równieŜ zastanowić nad ta-
kimi perełkami jakimi są przydroŜne kapliczki.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Jolanta Korpetta – Zych oraz Jakub 
Kluziński. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek ustosunkował się do wypowiedzi radnych.  
 
Radni Jakub Kluziński i Mariusz Fogiel złoŜyli wniosek następującej treści: 
„Wnoszę o skierowanie projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabyt-
kami” do dalszych prac w Komisjach oraz przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z udziałem m. in. SKRZR, zarządców cmentarzy i innych”.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 10 było przeciw. Wniosek został 
przyj ęty. Projekt uchwały na druku nr 325 w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2008 
– 2011” wraz z autopoprawką został przekazany do Komisji Kultury do 
dalszych prac oraz do wiadomości do Prezydenta Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 323. 
 
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 p.o. dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – ElŜbieta Kupidura.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła 
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Uchwałę nr 361/2008 
w sprawie zmiany uchwały nr 313/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
31 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radomia – miasto 
na prawach powiatu do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1         
i Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
Ad. 6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 326. 
 
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.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła 

Uchwałę nr 362/2008 
w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2008 roku.  
 
 
Ad. 6.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 329a. 
 
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 przedstawił jej wnioskodawca – radny 
Krzysztof Gajewski, który zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polega-
jącą na: zmianie brzmienia § 3, który otrzyma brzmienie: „Uchwała wcho-
dzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009r.”, natomiast § 4 otrzyma brzmienie: 
„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego”.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień podziękowała radnemu za ten wniosek. 
Piękne jest to, Ŝe taka osoba została doceniona. Całe środowisko pielęgniarek             
i połoŜnych czuje dumę i cieszy się, Ŝe tym imieniem będzie nazwany Dom Po-
mocy Społecznej „Nad Potokiem”. Poprosiła, Ŝeby rozwaŜyć, aby jedną z ra-
domskich ulic nazwać równieŜ tym imieniem. Jest to osoba wyjątkowa. Kto-
kolwiek w swoim Ŝyciu zetknął się z Panią Kijewską wie, Ŝe taka osoba zosta-
wia ślad na jego Ŝyciorysie. Była człowiekiem wielkiego serca.  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe cieszy się, iŜ są doceniani ludzie 
związani z Radomiem. Zapytała, dlaczego został wybrany akurat ten dom po-
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mocy społecznej?  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień stwierdziła, Ŝe w tym domu pracowała 
pani Kijewska.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 363/2008 
w sprawie nadania Domowi Pomocy Społecznej Nad Potokiem imienia 
Bohdany Kijewskiej. 
 
 
Ad. 6.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 331. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię 
pozytywną.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił komendant StraŜy Miejskiej – 
Kazimierz Czachor. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poruszył sprawę sor-
tów mundurowych. W § 25 zapisane jest, Ŝe obuwie letnie męskie lub damskie 
w kolorze czarnym przysługuje 1 para na okres 3-ech lat, a dla komendanta, za-
stępcy i sekretarki na okres 1-ego roku. Czy komendant i sekretarka chodzą trzy 
razy więcej po ulicach niŜ normalny straŜnik?  
 
Komendant Kazimierz Czachor powiedział, Ŝe przy idei przejścia na kombine-
zony, spodnie bojowe i bluzy bojowe, obuwie będzie długie całoroczne dla 
wszystkich. Komendant, zastępca i sekretarka obuwia całorocznego długiego nie 
będą uŜywać. Dlatego dla nich długie obuwie będzie na 5 lat, a dla pozostałych 
straŜników na 18 miesięcy.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(23 za) podjęła 

Uchwałę nr 364/2008 
w sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej. 
 
 
Ad. 6.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 332. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta – Ryszard 
Fałek. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 365/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Radomiu. 
 
 
Ad. 6.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 324. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury, która wydała opinię pozy-
tywną. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik referatu w Wydziale 
Geodezji – Mirosława Wilczyńska. 
 
Radny Adam Bocheński poinformował, Ŝe 9 maja na ręce pani Agaty Morgan 
złoŜył wniosek w sprawie nadania jednej z ulic imienia Teresy Grodzińskiej. 
Radny zaprezentował sylwetkę tej osoby.   
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe 
radny Bocheński ma ogromne szczęście, Ŝe mieszka w tej dzielnicy, bo jest to 
dzielnica osób zasłuŜonych. ChociaŜby doktorowi Zbigniewowi Golbie wielu 
pacjentów zawdzięcza Ŝycie i zdrowie. Poinformowała, Ŝe będzie wnioskowała 
o nazwanie jednej z ulic imieniem Bohdany Kijewskiej i Zygmunta Wojdana.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła  

Uchwałę nr 366/2008 
w sprawie nadania nazw ulicom.  
 
 
Ad. 7.  Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Karol Sońta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść spra-
wozdania/opinii nr 11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w spra-
wie kontroli działalności Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.  
 
Treść sprawozdania została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, czego radni dowiedzieli się z tego sprawoz-
dania? Zapytał, z jakimi dokumentami zapoznawała się Komisja? Gdzie one 
mogą być do wglądu i gdzie radni mogą się z nimi zapoznać? Jakie zadania były 
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realizowane przez ZUK, na jakiej podstawie i według jakich cen? Jaki był obrót 
finansowy? Ile osób jest zatrudnionych w ZUK-u? Jakie wyposaŜenie posiada to 
przedsiębiorstwo? JeŜeli tak sprawy mają być rozpatrywane przez Komisję, to 
szkoda te sprawy tam dawać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe kaŜdy klub ma 
swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Karol Sońta stwierdził, Ŝe za odczytanym sprawozdaniem głosował kole-
ga klubowy radnego Woźniaka. Do sprawozdania są załączniki, które przedłoŜył 
dyrektor ZUK m. in. wykonanie planu rocznego i plan finansowy. Dokumenty te 
są do wglądu dla kaŜdego radnego w Biurze Rady Miejskiej. Gdy radny został 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przeglądał protokoły z ostatniej kadencji 
i równieŜ było tak, Ŝe sprawozdanie było dosyć lakoniczne, a załączniki znaj-
dowały się w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe wysłuchał wyjaśnień dyrektora ZUK           
i dyrektor Buliry. Firma w tej chwili jest wyprowadzona z długów. To było 
istotne dla radnego przy głosowaniu i dlatego w tym wypadku z czystym sumie-
niem podniósł rękę za przyjęciem tego sprawozdania. Faktem jest, Ŝe dzisiaj nie 
moŜna mówić o konkurencyjności ZUK-u w stosunku do innych firm chociaŜby 
dlatego, Ŝe ZUK jest utrzymywany przez miasto. śeby oddać sprawiedliwość 
tak było zawsze. Ponadto ZUK jak zawsze czasem spełnia rolę straŜy poŜarnej.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe ZUK od pewnego 
czasu jest jednostką budŜetową, czyli tak naprawdę jednym z wydziałów urzędu. 
Ma inne cele niŜ jakiekolwiek przedsiębiorstwo, nawet gdzie miasto ma           
100%-owe udziały.  
 
Za przyjęciem sprawozdania/opinii nr 11 Komisji Rewizyjnej w sprawie 
kontroli działalno ści Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu głosowało     
20 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania. Sprawozda-
nie/opinia nr 11 zostało przyjęte. 
Sprawozdanie nr 11 zostało przekazane do Prezydenta Miasta Radomia.  
 
Radny Radosław Fogiel stwierdził, Ŝe kaŜdy radny moŜe wziąć udział w posie-
dzeniu Komisji i zapoznać się z dokumentami. Podniósł rękę za, bo wybrana 
demokratycznie Komisja Rewizyjna zaopiniowała działalność ZUK pozytywnie. 
JeŜeli radny nie wierzy Komisji Rewizyjnej, to powinien złoŜyć wniosek o od-
wołanie szefa i jej zmianę, a wtedy Rada będzie nad tym głosować.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe nie wywoływał radnego Radosława 
Fogla do tablicy. Nie jest jego nauczycielem, ani mentorem, natomiast nie 
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chciał, aby radny Fogiel komentował jego pytania. Rady Radosław Fogiel moŜe 
nie mieć Ŝadnych uwag i podnosić palce do góry. Natomiast radny ma uwagi, 
obserwuje funkcjonowanie tej firmy i twierdzi, Ŝe wydawane są zbyt duŜe pie-
niądze na funkcjonowanie tej firmy, czyli w części są marnotrawione.  
 
Radny Karol Sońta odczytał treść sprawozdania/opinii nr 12 Komisji Rewizyj-
nej w sprawie sprawdzenia z procedury przetargowej przy sprzedaŜy kamienicy 
Rynek 7. Poinformował, Ŝe opinię nr 12 członkowie Komisji przyjęli głosując         
3 za, 2 przeciw. Ponadto radni zgłosili zdania odrębne.  
 
Treść sprawozdania/opinii nr 12 została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Radny Krzysztof Gajewski odczytał zdanie odrębne do tego stanowiska Komisji 
Rewizyjnej.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Waldemar Kordziński równieŜ zgłosił zdanie odrębne do tej opinii.               
W zdaniu odrębnym zgłosił wniosek o to, aby Rada Miejska skierowała sprawę 
do zbadania przez właściwe organy prokuratury.  
Jego treść równieŜ została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba stwierdził, Ŝe nikt nie udowodnił, Ŝe spółce 
została wyrządzona jakakolwiek szkoda. Zacytował kilka obowiązujących prze-
pisów prawnych dotyczących działalności spółek.  
 
Radny Jan Pszczoła poinformował, co powinien zawierać protokół Komisji Re-
wizyjnej: od kiedy zaczęto kontrolę, co jest przedmiotem kontroli, kto udziela 
informacji, czy są to informacje pisemne czy ustne, jeŜeli ustne, to czy mają po-
twierdzenie w protokóle z posiedzenia Komisji oraz poszczególne załączniki, 
które nie mogą być rzeczą ulotną. Załączniki powinny być wydzielone. Nikt nie 
mówi, Ŝe kamienica została sprzedana za złą cenę. Poprosił Prezydenta, aby po-
wiedział, czy dał przyzwolenie prezesowi i radzie nadzorczej „Rewitalizacji” 
Ŝeby była moŜliwość wpisania do hipoteki kwoty zabezpieczenia długu 
4.000.000 zł, czyli w razie nie spełnienia warunków rewitalizacyjnych kamieni-
ca przepadnie. Wątpliwości budzą równieŜ kwoty. Skoro bank wpisał            
4.000.000 zł, to albo w tym banku siedzą idioci, albo niepełnosprawni umysło-
wo, bo jak moŜna kamienicę wartą 300.000 zł w ocenie biegłych dać na hipote-
kę 4.000.000 zł? Są to zbyt duŜe rozbieŜności kwotowe Ŝeby u radnych nie bu-
dziły wątpliwości. JeŜeli ktoś na hipotekę wpisuje 4.000.000zł, to jest to chyba 
coś więcej warte niŜ 300.000 zł. Będzie głosował zdecydowanie przeciwko. 
Prosi o udzielenie informacji, kto zezwolił wpisać kwotę na hipotekę i pozbawić 
miasto i zarazem spółkę tej kamienicy w przypadku nie wyjścia sprawy rewita-
lizacji? 
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Wiceprezydent Miasta Robert Skiba poinformował, Ŝe zarząd sprawuje bieŜący 
zarząd spółki i w ramach bieŜącego zarządu miał prawo podjąć takie decyzje. 
JeŜeli chodzi o wspólników, to wspólnicy mają prawo decydować o pewnych 
sprawach, ale tylko na walnych zgromadzeniach zorganizowanych w tym celu. 
PoniewaŜ zarząd nie zwołał takiego walnego w związku z powyŜszym ponosi 
odpowiedzialność prawną za taką czynność osobiście. Osobiście jako Wicepre-
zydent zgadza się z tą transakcją sprzedaŜy. UwaŜa, Ŝe była to dobra transakcja. 
Natomiast jako jeden ze wspólników nie moŜe działać na szkodę innych wspól-
ników i podejmować jakiekolwiek decyzji bez walnego zgromadzenia.  
 
Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe chce odtworzyć 3 - minutowe wystą-
pienie prezesa Mroza z poprzedniej sesji, poniewaŜ nie ma jej w protokóle pi-
semnym. Nie wie czy jest w tym coś złego.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe poczeka na opinię pani mecenas    
i w tym celu zarządził 10 minut przerwy do godz. 17.20. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował radnego Jakuba 
Kluzińskiego, Ŝe głosował za przyjęciem protokółów z kaŜdej sesji. Zacytował  
§ 59 Regulaminu Obrad. Stwierdził, Ŝe pierwszy i ostatni raz zezwala na szopkę 
w Radzie Miejskiej, więcej na takie szopki nie będzie pozwalał, bo przeradza się 
to w wystąpienie ŁyŜwińskiego z Lepperem i krzyczenie do tub.  
 
Radny Jakub Kluziński nie zgodził się z tym, Ŝe jest to szopka. Odtworzył wy-
powiedź prezesa Mroza z poprzedniej sesji. Radny poinformował, Ŝe skierował 
wniosek do prokuratury w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy sprzeda-
Ŝy tej nieruchomości. Z tego co wie prokuratura nadal prowadzi postępowanie 
wyjaśniające, nie ma jeszcze decyzji o wszczęciu śledztwa. Radny był przesłu-
chiwany i miały być przesłuchiwane teŜ inne wskazane osoby. Dosyć konkretnie 
sformułował tam swoje podejrzenia. Nie tak ścisłe jak: czy była procedura prze-
targowa, bo zgadza się, Ŝe pewnie Komisja Rewizyjna na tak sformułowany 
wniosek nie mogła odpowiedzieć inaczej, chociaŜ wynik 3:2 był dla radnego 
moŜliwy do przewidzenia. Zacytował wypowiedź pana Mroza sprzed roku                  
z 18 maja z artykułu z „Gazety Wyborczej” zatytułowanego „Nowe domy na 
Mieście Kazimierzowskim” autorstwa pani Renaty Metzger o nadtytule: „Ro-
śnie zainteresowanie nieruchomościami na Mieście Kazimierzowskim, Rewita-
lizacja nie zamierza jednak sprzedawać Ŝadnych zabytkowych kamieniczek, bę-
dzie sprzedawać tylko lokale w nowych budynkach”. Cytat wypowiedzi pana 
prezesa Mroza: „Jest bardzo duŜy popyt, wielu deweloperów sprzedaje wręcz na 
pniu wirtualne zanim jeszcze powstaną. Według niego Miasto Kazimierzowskie 
chociaŜ nadal jest zaniedbaną dzielnicą, zaczyna się stopniowo cieszyć wśród 
radomian coraz lepszą sławą. Staje się coraz bezpieczniejszym terenem”. „Stąd 
pewnie częstsze pytania od firm i inwestorów, czy nie chcemy sprzedać tej czy 
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innej kamienicy. Spółka nie ma zamiaru jednak pozbywać się zabytkowych nie-
ruchomości, równieŜ tej przy Rynku 7, które dawniej były juŜ wystawiane na 
sprzedaŜ. Przygotowuje plan remontów takŜe w porozumieniu z innymi właści-
cielami”. Radny złoŜył równieŜ interpelacje w tej sprawie, która dotyka paru 
innych wniosków. Na część pytań nie dostał jeszcze odpowiedzi. Nie dostał 
uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej zezwalających na taką sprze-
daŜ. Jeśli chodzi o ogłoszenia, to dostał informację faktycznie, Ŝe ogłoszenia 
były tylko w 2005 roku między marcem a czerwcem. Mówienie, Ŝe ogłoszenia 
były dawane od 2005r. wydaje się naduŜyciem. Jest potwierdzone, Ŝe były dwie 
oferty w 2007r. Radny wie co najmniej o jeszcze jednej – trzeciej ofercie, której 
ma kopię. Nie wie, ile tych ofert jeszcze było. Pytanie jest takie, jeśli w styczniu 
2008r. spółka jednak zdecydowała się sprzedać tą kamienicę, to czy nie jest na-
turalnym zachowaniem kogoś, kto chce zmaksymalizować zysk, zaproszenia 
wszystkich potencjalnych i zrobienia przetargu? Radny Gajewski powiedział, Ŝe 
ta kamienica nie wróci. Radnemu wydaje się, Ŝe spółka sprzedając kamienicę, 
jeśli juŜ się zdecydowała na jej sprzedaŜ, nie powinna się kierować tym, kto i co 
z tą kamienicą dalej zrobi, poniewaŜ jest to zadanie miasta a nie spółki. Spółka 
jeŜeli juŜ chciała sprzedać, powinna tą kamienicę sprzedać jak najdroŜej. Po-
równanie chociaŜby z transakcją zbycia przez miasto kamienicy Rwańska 13, 
gdzie wartość oszacowania była poniŜej 200.000 zł, a wartość uzyskana                   
w sprzedaŜy była ponad 2,5 krotnie większa. Tak samo tutaj, jeśli przyjąć po-
równywalny wskaźnik, czyli wartość oszacowania tej nieruchomości –            
300.000 zł, a kto wie jaka byłaby wartość sprzedaŜy w przetargu tylko, Ŝe tego 
przetargu nie było. Radny ten temat zostawia. Wątków, które pojawiały się               
w drugiej interpelacji nie będzie kierował do Komisji Rewizyjnej, poniewaŜ nie 
chodzi o to, aby później Komisja Rewizyjna znowu stwierdziła, Ŝe nic się nie 
stało. Myśli, Ŝe zajmie się tym prokuratura i ma nadzieję, Ŝe wyjaśni tę sprawę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe radny mówił nie 
na temat, bo radni dyskutowali na temat sprawozdania Komisji Rewizyjnej,               
a radny wystawił jamniczka i później dyskutuje z jamniczkiem.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe mówił o zbyciu kamienicy Rynek 7 i tego 
wniosku nie moŜna traktować w oderwaniu. Dotyczył on konkretnej transakcji – 
zbycia kamienicy Rynek 7. Podziękował za udzielenie mu głosu i dopuszczenie 
takiej formy. Ma nadzieję, Ŝe w przyszłości nie będzie to konieczne. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe kaŜdy radny ma prawo po-
prosić o stenogram wystąpienia. Jest to do wglądu. Pan dyrektor Łabądź kaŜde-
mu radnemu udostępni.  
 
Radny Krzysztof Gajewski podziękował panu posłowi Sońcie, Ŝe złoŜył wnio-
sek do NIK-u. Skoro pan poseł Sońta uznał, Ŝe ta sprawa wymaga zbadania, to 
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coś jest na rzeczy. NaleŜy wrócić do zapisu spółki „Rewitalizacja” i czym ona 
ma się zajmować. Ta kamienica została stracona zakładając, Ŝe nie zostanie 
zrewitalizowana, ale takie doświadczenia są. To znaczy, Ŝe spółka popełniła 
grzech pierworodny, najcięŜszy w swoim powołaniu – nie rewitalizuje, traci. 
Prezydent parokrotnie mówił, Ŝe jest tylko jednym ze wspólników, ale chyba nie 
chce powiedzieć, Ŝe mając 92% głosów został przegłosowany przez 8. Jest to            
w ogóle moŜliwe? Prezydent wielokrotnie podkreślał na spotkaniach, Ŝe nie mo-
Ŝe odpowiadać za całość, bo nie reprezentuje całości, ale reprezentuje 92%, to 
niech powie, co te 8 ma do powiedzenia?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił się do Wice-
prezydenta Roberta Skiby – nie wyobraŜa sobie takiego stanowiska jakie Prezy-
dent prezentował, bo jest ono nie do przyjęcia, Ŝe prezes spółki plus rada nad-
zorcza spółki moŜe wykonywać wszystko, co jej się tylko podoba, a Prezydent 
będzie ich bronił i chronił pokazując kodeks prawa handlowego, Ŝe oni mogą to 
robić. To nie tak. Jest to spółka w 100%-ach miasta. Spółka ma realizować cele, 
które zostały postawione przed nią przez Radę Miasta i Prezydenta i to jest pod-
stawowy cel. Prezydent jako przedstawiciel organu załoŜycielskiego jest za to 
odpowiedzialny w całości. Rada Miasta powiedziała, Ŝe będą czynić pewne sta-
rania, ku temu by tam dzielnica nabrała odpowiedniego kształtu. Nie moŜna 
powiedzieć, Ŝe prezes spółki plus rada nadzorcza mogą zrobić, co chcą, bo nie 
mogą. Mogą tylko w ramach tego, co zostało ustalone na Radzie Miasta. KaŜda 
spółka ma realizować to, co jej nakaŜe Rada i Prezydent. MoŜna to realizować 
równieŜ poprzez sprzedaŜ pewnej części majątku zabezpieczając w sposób taki, 
Ŝe za kilka lat ten cel zostanie osiągnięty, natomiast z wypowiedzi kolegów, któ-
rzy zgłaszają zdanie odrębne wynika zupełnie coś innego. W związku z powyŜ-
szym będzie popierał stanowisko kolegi klubowego i kolegi Gajewskiego by 
odrzucić to stanowisko Komisji Rewizyjnej i by ta sprawa znalazła dalszy ciąg. 
Jest to bardzo waŜne, bo od tego będzie zaleŜało w jakim kierunku pójdą na-
stępne spółki, albo i działania tej spółki, które mają się zakończyć odpowiednim 
sukcesem.  
 
Radny Kazimierz Staszewski przypomniał, Ŝe pytanie było, czy została zacho-
wana procedura przetargowa? Ogłoszenia były w „Anonsach”, „7 Dni”. Proce-
dura w 2005r. była podobna. Czy prezes powtórzył tą procedurę? Nie. Urucho-
mił jeszcze Biuro Obrotu Nieruchomościami. Nowe propozycje w 2007r. doty-
czące ceny były następujące: jedna 300.000 zł, druga 250.000 zł. Co, cena rosła? 
JeŜeli mówi się o tym jaka była cena, to naleŜ powiedzieć sobie od razu: czy 
czynności, które zostały zrobione lub część mogłaby być jeszcze zrobiona, to 
miały wpływ na cenę, czy nie? Według radnego na dzień dzisiejszy nie, bo nie 
było za duŜo chętnych i nie ma. Trzeba rozpatrzyć wartość kamienicy i gruntu.  
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Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe jeŜeli prawdą są informacje, które po-
jawiły się na blogu radnego Jakuba Kluzińskiego, to marnotrawimy pieniądze, 
które przekazuje się jako dokapitalizowanie do spółki „Rewitalizacja”, bo nie 
osiąga się efektu, tylko pcha się duŜe pieniądze na to, Ŝeby utrzymać 18 osób. 
Nie ma po prostu efektu, a jeŜeli dodatkowo spółka sprzedaje te kamienice, któ-
re miała rewitalizować i na którą dajemy pieniądze, to jest to podwójne nieporo-
zumienie. Trzeba się zastanowić w którym kierunku chce się iść. Czy chce się, 
aby ta spółka faktycznie funkcjonowała i zajmowała się rewitalizacją, czy nale-
Ŝy sobie dać spokój z marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Radny jest prze-
konany, Ŝe zainwestowane 2.800.000 zł będą przejedzone. Tym bardziej, Ŝe 
spółka funkcjonuje bardzo małym majątkiem. Wielkość zasobów mieszkanio-
wych spółki jest mniejsza niŜ jeden blok. W sprawozdaniu ukazało się, Ŝe 
wszystkie dokumenty zostały przedstawione Komisji, a radny twierdzi, Ŝe nie. 
Radny wnosił o specyfikację przetargową - na podstawie jakich dokumentów 
prezes sprzedawał ten obiekt, jakie warunki stawiał przyszłym inwestorom? 
Pierwsze warunki jakie spotkał w dokumentach, to warunki spisane w porozu-
mieniu z przyszłym nabywcą. Brakowało specyfikacji. Pytał równieŜ o to, kto 
ustalił te warunki? Padła odpowiedź, Ŝe prezes odpowiada jednoosobowo. Nie 
poruszono kolejnej bardzo waŜnej sprawy – jakie spółka „Rewitalizacja” ponio-
sła koszty do tej pory na ten budynek? Radny nie widział tych dokumentów, 
więc w protokóle nie moŜna stwierdzić jednoznacznie, Ŝe wszystkie dane były 
dostarczone. JeŜeli uwaŜa się, Ŝe ogłoszenia z 2005r. wystarczą, aby w 2008r.            
z wolnej ręki sprzedać, to Ŝyczy dobrego samopoczucia tym, którzy tak twier-
dzą. Dla spokoju ducha radny takie ogłoszenia by na pewno powtórzył i to dwu-
krotnie i to w prasie, a nie uznał, Ŝe wystarczy powiesić na tablicy ogłoszeń       
w siedzibie spółki. 99% osób nie wie, gdzie jest spółka „Rewitalizacja”, a 90% 
nie wiedziałaby, Ŝe taka spółka w ogóle funkcjonuje, więc jak moŜna mówić, Ŝe 
jest to publiczne wywieszenie informacji o sprzedaŜy i na jakich warunkach?      
W porozumieniu zawartym 5 marca z przyszłym nabywcą, akt był spisany        
10 kwietnia, było powiedziane, Ŝe jeŜeli w przeciągu dwóch lat nie wywiąŜe się 
z realizacji inwestycji, czyli obiektu hotelowo – gastronomicznego, to spółce 
„Rewitalizacja” przysługuje prawo odkupienia tego obiektu. Tak było w poro-
zumieniu i tak jest w pierwszej części aktu notarialnego, ale w końcowej, gdzie 
są wpisy w poszczególnych działach księgi wieczystej nie ma daty 10 kwietnia, 
a jest 10 lipca, czyli juŜ o kilka miesięcy jest termin przesunięty. Niespójność 
jest nawet w akcie notarialnym. MoŜe przypadkiem jest równieŜ termin. Prawo 
odkupienia przypada na koniec tej kadencji a początek następnej Rady Miej-
skiej. Ustanowione hipoteki to kuriozum. Na jakiej podstawie prezes zgodził się 
w tym akcie notarialnym na ustanowienie hipoteki na 4 mln zł? Wychodzi tu 
8.000 zł za metr kwadratowy kamienicy. Dziwna sprawa, Ŝe w ogóle banki dały, 
ale banki nie dały 4 mln, a 2 mln, a 4 mln ustanowiły hipotekę. Radny prawdo-
podobnie na miejscu tych banków nie dałby 2 mln, ale dały, ale to sprawa ban-
ków. Mówiło się o wiarygodności, ale jaka jest wiarygodność spółki, jeŜeli 
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spółka wzięła kredyt na realizację? Dla wszystkich radnych będzie egzaminem, 
co z tym tematem zrobią dalej. Czy będą chcieli, aby to prawnie wyjaśnić, czy 
zasypie się to piaskiem i uzna, Ŝe niech się toczy. 
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe dla niego cała sprawa jest niejasna. JeŜeli 
tak by postępował prywatny właściciel ze swoją własnością, to by krótko cieszył 
się tą własnością. Spółka została powołana w celu rewitalizacji, a jest sprzedaŜ. 
Być moŜe, gdyby to była prywatna spółka, to być moŜe byłby jakiś cel, aby tak 
naginać przepisy prawne, ale jest to spółka komunalna, na mienie której składają 
się podatki wszystkich radomian. Radny nie odwaŜyłby się tak działać. Zarzą-
dzając mieniem wspólnym trzeba być bardziej świętym niŜ papieŜ, poniewaŜ 
jest to mienie wspólne. Nie moŜna zarządzać tak jak własnym. Dlaczego nie by-
ło procedury przetargowej radny nie wie. Dlaczego nie było rozmowy z tymi 
czterema potencjalnymi nabywcami? Dlaczego między nimi nie zrobiono przy-
najmniej jakiejś dogrywki, kto da więcej? Gdzie tu są koszty, które miasto po-
niosło na badania archeologiczne i przede wszystkim wysiedlenie wszystkich 
osób, które tam mieszkały? Wszyscy, którzy nabywają kamienice w tamtym re-
jonie pierwsze i to niemałe pieniądze muszą wydać na wysiedlenie tych osób. 
Radny brał w Ŝyciu kilka kredytów i nie zdarzyło się tak, Ŝeby dostał kredyt na 
tyle, na ile jest wyceniona dana nieruchomość. JeŜeli było dane 2 mln, a hipote-
ka jest na 4 mln, to ta nieruchomość dla radnego z jego doświadczeń Ŝyciowych 
jest warta co najmniej 2 mln. Skoro bank uznał, Ŝe swoje roszczenia na tej ka-
mienicy w 100% zabezpiecza na 2 mln zł, to bank dobrze wie, Ŝe za to moŜna 
tyle wziąć. W tej chwili sprawa jest czysta i prosta. Te 2 mln moŜna przezna-
czyć na zupełnie inne cele, a dalej niech się ktoś z tym wozi, poniewaŜ jest to 
czysty szybki pieniądz. Dlatego radny nie byłby w stanie głosować za przyję-
ciem tego protokółu. Jest tu zbyt duŜo wątpliwości, zbyt duŜo niejasności i kaŜ-
dy, kto podniesie rękę za takim rozwiązaniem i za takim protokółem bierze to na 
swoje sumienie.  
 
Radny Waldemar Kordziński zwrócił uwagę na sam sposób ogłaszania. Pan Sta-
szewski powiedział, Ŝe informacja o tym przetargu była od 2005r. Było wyka-
zane, Ŝe ona była tylko w 2005r., natomiast w 2008r. było tylko zwyczajowo 
ogłoszenie na tablicy. Jeśli pan prezes uznał, Ŝe tamte ogłoszenia publiczne               
z 2005r. były wystarczające, to dlaczego zlecił wykonanie operatu w 2008r.? 
Zaasekurował się, aby mieć aktualną wycenę do podpisania transakcji. Mecha-
nizm kupującego był bardzo prosty i w najwyŜszym stopniu korzystny. Nie ry-
zykując własnego kapitału kupił kamienicę, będzie miał pieniądze na jej remont 
i obciąŜy jedynie hipotekę. Nawet nie wkładając łopaty w ten teren moŜe nabyć 
dodatkowe korzyści. Zgadza się z radnym Staszewskim, Ŝe kaŜda ocena będzie 
oceną subiektywną, ale waŜnym elementem tu jest brak jakiejkolwiek dokumen-
tacji dotyczącej specyfikacji. Warunki dotyczące sprzedaŜy kamienicy nie mają 
odzwierciedlenia w Ŝadnym dokumencie, który miał być przedstawiony Komisji 
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Rewizyjnej, a nie został przedstawiony. To budzi olbrzymie wątpliwości, bo na 
podstawie czego później zostało podpisane porozumienie wstępne i umowa       
w formie aktu notarialnego. Apeluje do wszystkich radnych, aby mocno zasta-
nowili się nad głosowaniem tego wniosku, bo to odpowiedzialność moralna, od-
powiedzialność za podejmowane przez Radę decyzje jest bardzo wysoka. 
 
Wiceprezydent Miasta Robert Skiba zaprotestował, bo radny stara się przeina-
czyć pewne fakty. Nie moŜna mówić o waŜności operatu z 2005r., bo doskonale 
wiadomo, Ŝe on był niewaŜny. W związku z powyŜszym prezes miał obowiązek 
wykonać nowy operat i na podstawie nowego operatu sprzedać. Nawet jeŜeli tą 
kamienicę sprzedałby za 10 mln, a nie miał waŜnego operatu i tak by było po-
dejrzenie o przestępstwo. Musiał wykonać nowy operat. Wykonał nowy. On był 
waŜny 3 czy 4 miesiące, a w ogóle waŜny jest 2 lata. MoŜna by gdybać czy ten 
operat jest dobry czy zły, gdyby się kończył jego okres. Radny opowiada here-
zje, Ŝe miał operat z 2005r. i mógł sobie według niego sprzedać. Nie mógł, bo 
poszedłby siedzieć.  
 
Radny Karol Sońta przypomniał, Ŝe Rada Miejska kierując wniosek do Komisji 
Rewizyjnej skierowała go jedynie w zakresie zbadania procedury przetargowej. 
Komisja stwierdziła, Ŝe w świetle obowiązującego prawa procedura przetargowa 
nie musiała być zastosowana. Zaznaczył, Ŝe zasadnością, gospodarnością i ce-
lowością tej transakcji zajmuje się juŜ prokuratura i wkrótce będzie zajmowała 
się NajwyŜsza Izba Kontroli, więc tym organom naleŜy zostawić ocenę, bo są 
one kompetentne, przygotowane i posiadające odpowiednie narzędzia, by wy-
ciągać konsekwencje.  
 
Za przyjęciem sprawozdania/opinii nr 12 Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Radomiu w sprawie sprawdzenia procedury przetargowej przy 
sprzedaŜy kamienicy Rynek 7 głosowało 13 radnych, 13 było przeciw. Spra-
wozdanie/opinia nr 12 Komisji nie została przyjęta.  
 
Radny Jakub Kluziński jest przekonany, Ŝe najlepszym sprawdzianem jest wol-
ny rynek, jest wolna konkurencja zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest popyt i wia-
domo, Ŝe tych nabywców było kilku. Wtedy moŜna by się przekonać, czy cena  
x jest większa od ceny y. To, co powiedział pan Prezydent Skiba, Ŝe nawet gdy-
by 10 mln było by uzyskane, to byłoby podejrzenie, Ŝe jest za nisko, to co po-
wiedzieć o cenie 30-krotnie niŜszej? Zdaniem radnego jest to 30-krotnie większe 
podejrzenie, Ŝe cena była za niska.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka oświadczył, Ŝe liczy-
li, Ŝe radni koalicji rządzącej będą głosowali by odrzucić to sprawozdanie, bo 
kaŜda niejasność powoduje powstawanie dziwnej atmosfery i lepiej ją wyjaśnić 
od początku do końca, wtedy duŜo lepiej by się pracowało, a wszyscy prezesi            
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i rady nadzorcze spółek by lepiej pracowali, bo czuliby rolę kontrolną i spraw-
dzającą Rady.  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe pisząc ten wniosek nie przyszło jemu                 
i jego koleŜankom i kolegom, którzy go podpisywali do głowy, Ŝe tam nie było 
przetargu, dlatego tak był sformułowany. Obiecał, Ŝe na następną sesję złoŜy 
wniosek nowy do Komisji Rewizyjnej o zbadanie celowości i jeszcze paru in-
nych rzeczy. Są juŜ materiały, jest wiedza, teraz to zostanie sprawdzone.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się do Prezydenta Skiby – w tym czasie               
w stosunku do 2005r. wyceny mieszkań wzrosły 3-krotnie. To powinno dać do 
zastanowienia. Powołują się równieŜ na wycenę, ale radny nie spotkał, aby któ-
raś z tych wycen była zrobiona metodą odtworzeniową. Najczęściej były robio-
ne metodą dochodową, a są to naprawdę bardzo róŜne metody szacowania.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe szkoda, Ŝe nawet w sprawie, która budzi 
jakieś wątpliwości część radnych nie wspięła się ponad pewną solidarność Ŝeby 
sprawę do końca wyjaśnić.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe przecieŜ wniosek nie został przy-
jęty, więc czego radny oczekiwał? Sprawa jest zgłoszona przez radnego do pro-
kuratury, przez posła Sońtę do NIK-u, więc co jeszcze trzeba zrobić w tej Ra-
dzie? Zawołać prezesa Mroza, wziąć kamienie w rękę i ukamienować.  
 
Radna Małgorzata Półbratek przypomniała, Ŝe pytanie było, czy była procedura 
przetargowa i czy była dobrze przeprowadzona? Nie musiało być procedury 
przetargowej. Co do reszty to zajmą się tym inne organy. Wszyscy mówią, Ŝe 
był to taki dobry kąsek. Taki dobry kąsek, z którego trzeba było wyprowadzić 
ludzi dlatego, Ŝe za chwilę by się to zawaliło. Taki dobry kąsek, Ŝe jak tłuma-
czył pan prezes, musi to być zrobione zgodnie z zabytkiem, więc są to koszmar-
ne pieniądze. Nie jest to tak, Ŝe ktoś moŜe zburzyć to i wybudować sobie od po-
czątku. Musi zrobić tak, jak było. NaleŜy poczekać i dać mu kredyt zaufania,              
a ma nadzieję, Ŝe się wywiąŜe.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe wycena z 2005r., a być moŜe z 2004r. ma 
obawy, Ŝe była wraz z lokatorami. Koszty wyprowadzki lokatorów to koło pół 
miliona złotych wraz z ekspertyzami geologicznymi architektonicznymi. Lepiej 
było to sprzedać za złotówkę jak to było zwyczajowo bez hipoteki z moŜliwo-
ścią zwrotu do miasta. Byłoby to wygodniejsze. Jako ekonomiście nikt radnemu 
nie powie, Ŝe miasto, Rada i Prezydenci zrobili na tym dobry interes.  
 
 



 44 

Ad. 8.  Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku 
Miast Polskich. 
 
Sekretarz Miasta – Rafał Czajkowski poinformował, Ŝe w ostatnim okresie od-
była się konferencja w ramach zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa i zarządza-
nia kryzysowego. Dotyczyła zmian w ustawie odnośnie straŜy miejskiej. Człon-
kowie konferencji poparli te zmiany, a dotyczą one dodatkowych uprawnień dla 
straŜy miejskiej jak równieŜ zmian w przyszłości.  
 
 
9.  Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
  
Punkt był zrealizowany po punkcie 3 porządku obrad. 
 
 
10. Sprawy róŜne i wolne wnioski:  
1) wniosek firmy „TARBONUS” o wydanie zgody na uŜycie herbu miasta 
Radomia, 
 
Treść wniosku została załączona do materiałów z sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe „TARBO-
NUS” jest firmą, która na terenie całego kraju prowadzi działalność szkolenio-
wą, wydawniczą i doradczą. Ma siedzibę w Krakowie oraz 5 oddziałów w: Kiel-
cach, Krakowie, Radomiu, Tarnobrzegu i Warszawie. Firma zwróciła się            
z wnioskiem do Rady o wyraŜenie zgody na umieszczenie herbu miasta Rado-
mia na pieczęci z nazwą firmy i oddziału.  
 
Za wyraŜeniem zgody na uŜycie herbu miasta Radomia przez firmę głosowało           
4 radnych, 13 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania. Rada Miejska             
w Radomiu nie wyraziła zgody na uŜycie herbu miasta Radomia przez fir-
mę „TARBONUS”. 
O fakcie tym poinformowano firmę pisemnie.  
 
 
2) sytuacja i okoliczności wypowiedzenia Spółce „Targ – Borg” parkingów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na poprzed-
niej sesji grupa radnych zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie tego punktu                
w porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poin-
formowała, Ŝe umowa dzierŜawy z firmą zawarta została w kwietniu 2007r.             
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w ramach przeprowadzonego przetargu na dzierŜawę nieruchomości z przezna-
czeniem pod prowadzenie płatnych parkingów ogólnodostępnych. Było to                
5 miejsc: Witolda – Kilińskiego, Traugutta, Niedziałkowskiego – Staszica, Le-
karska i Witolda róg Wąskiej. W umowie przewidziano moŜliwość jej wcze-
śniejszego wypowiedzenia jak we wszelkich umowach dotyczących dzierŜawy 
nieruchomości. Jednym z powodów wcześniejszego rozwiązania jest m. in. 
przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub potrzeba przeprowadzenia inwesty-
cji miejskiej. W czerwcu 2007r. Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu 
strefy płatnego parkowania i z uwagi na naciski opinii publicznej i uwagi zgła-
szane przez mieszkańców w celu stworzenia alternatywy dla strefy płatnego 
parkowania podjęto decyzję o utworzeniu bezpłatnych parkingów właśnie                   
w tych miejscach, w których działalność prowadziła firma TARGBORK. Wy-
powiedziano tą umowę, natomiast firma zwróciła się do Prezydenta o cofnięcie 
tego wypowiedzenia z uwagi na fakt, iŜ zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy 
umowę na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy. Prezydent wypowiadając tą 
umowę nie miał świadomości, iŜ taka umowa funkcjonuje. Gdyby firma nie 
mogła wywiązać się z tej umowy, poniosłaby określone skutki finansowe. Po 
przeanalizowaniu tej sytuacji Prezydent cofnął wypowiedzenie tej firmie. Dzi-
siaj został podpisany aneks do umowy dzierŜawy. Termin jej obowiązywania 
ustalony został na 31.05.2009r., czyli jest to moment końcowy obowiązywania 
umowy z PUP. Przedstawiciele spółki TARGBORK podpisali takowy aneks. 
 
Radny Krzysztof Gajewski cieszy się, Ŝe osiągnięto kompromis dlatego, Ŝe na 
szali był los dziewięciu osób, które mogły stracić pracę. Podziękował urzędowi, 
Ŝe do tego kompromisu doszło. W imieniu wnioskodawców i w imieniu spółki 
poprosił Prezydenta Marszałkiewicza, aby powiedział, Ŝe nie skorzysta do czasu 
zakończenia umowy z punktu dotyczącego zbycia lub remontu. JeŜeli tak bę-
dzie, to będzie za to dziękował.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz stwierdził, Ŝe na pewno obecne 
władze nie planują tych parkingów sprzedawać. Mają to być parkingi, które ma-
ją słuŜyć mieszkańcom i docelowo mają one być bezpłatne, jak to zapowiadali. 
Termin przedłuŜył się z powodów, o których nie wiedzieli. Paragraf dotyczący 
wcześniejszego wypowiedzenia umowy w aneksie został wykreślony i nie ist-
nieje. Umowa obowiązuje do 31.05.2009r. do czasu obowiązywania umowy 
firmy TARGBORK z urzędem pracy związana z dotacją z funduszu spójności. 
Myśli, Ŝe jest to dobra decyzja.  
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3) sprawozdanie merytoryczne z działalności Radomskiego Banku śywno-
ści w roku 2007, 
 
Treść sprawozdania radni otrzymali z materiałami na sesję. Zostało ono dołą-
czone do dokumentów z sesji. 
 
Dyrektor Radomskiego Banku śywności Danuta Zbyszyńska omówiła przedło-
Ŝone sprawozdanie. Ponadto zwróciła się z apelem, aby znaleźć osoby lub insty-
tucje, które mogłyby uŜyczyć lub sprzedać za niewielko kwotę samochód – 
chłodnię dla potrzeb Banku. Poinformowała, Ŝe zabiegają o uŜyczenie budynku 
Banku na okres dłuŜszy niŜ 3 lata, bo chcą pozyskać środki na jego remont,              
a będzie to problem, gdy umowa uŜyczenia nie będzie dłuŜsza niŜ 5 lat. Zapro-
ponowała udział radnych w zbiórce Ŝywności wraz z młodzieŜą, aby stanęli                
w sklepach i zbierali Ŝywność dla potrzebujących. Zaproponowała zwiększenie 
środków na dotacje pozwalające w szerszym stopniu pracować i więcej zdziałać. 
Podziękowała dyrektor Wydziału Zdrowia za przyznawanie dotacji 3-letnich                 
z moŜliwością korygowania kosztorysów w poszczególnych latach obowiązy-
wania umowy, ale są to za małe środki. Zwróciła się z apelem o zwiększenie 
środków na potrzeby Radomskiego Banku śywności.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zachęcił radnych do wzięcia 
udziału w zbiórce Ŝywności i myśli, Ŝe radni będą uczestniczyli w takich zbiór-
kach. 
  
Dyrektor Danuta Zbyszyńska poinformowała, Ŝe najbliŜsza zbiórka Ŝywności 
odbędzie się 26 – 27 września. Na terenie radomia zbiórka odbywa się w 15 – 
16 punktach detalicznych.  
 
 
4)  informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe niepokojące jest to, Ŝe projekty są 
zbite w całość. Na przykład wszystkie szkoły podstawowe zbite są w jedną ca-
łość. Zapytała, czy w przyszłości moŜe być tak, aby jedna szkoła lub kilka szkół 
mogły napisać taki projekt? Z posiadanych informacji wie, Ŝe juŜ nie został do-
trzymany jeden termin. Na Komisji była informacja, Ŝe ma być zgłoszony pro-
jekt dotyczący szkół zawodowych, który ma ruszyć we wrześniu. Okazuje się, 
Ŝe moŜe to być w styczniu. Jednym z powodów był brak kadry. Czy rzeczywi-
ście brak kadry występuje i czy był gdzieś zgłaszany?  
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Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Sebastian Mu-
rawski poinformował, Ŝe w ramach programu operacyjnego – kapitał ludzi zo-
stały złoŜone juŜ 4 wnioski. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to są to 2 projek-
ty. Faktycznie kaŜdy wniosek obejmuje kilka szkół. Jeśli chodzi o szkoły zawo-
dowe, to juŜ 2 wnioski są przekazane do podpisu. Najpóźniej pojutrze wnioski 
zostaną zawiezione do Warszawy i będzie łącznie 6 złoŜonych projektów. Poin-
formował, Ŝe szkoły nie mogą same składać wniosków, bo nie są przewidziane 
w dokumentacji konkursowej jako beneficjenci. Wnioski edukacyjne muszą być 
reprezentowane i składane przez gminę. Więcej szkół moŜe wygrać, bo osiągnie 
wyŜsze wskaźniki.  
 
 
5) pismo Prezesa Sądu Okr ęgowego w sprawie rezygnacji z pełnienia funk-
cji ławnika przez pana Zbigniewa Jasińskiego. 
 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Prezes Sądu 
Okręgowego w Radomiu poinformował Radę Miejską, Ŝe pan Zbigniew Jasiński  
złoŜył w dniu 20.06.2008r. pisemną rezygnację z pełnienia funkcji ławnika Sądu 
Okręgowego w Radomiu z przyczyn osobistych. W związku z tym z dniem 
25.06.2008r. został skreślony z listy ławników Sądu Okręgowego w Radomiu, 
co skutkuje wygaśnięciem mandatu ławnika.  
 
 
6) radny Radosław Fogiel zgłosił chęć pracy w Komisji Bezpieczeństwa                
z dniem 1 lipca br.  
 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji. 
 
 
7) apel Rady Miejskiej w Radomiu do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej   
w sprawie powołania w Radomiu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej. 
 
Treść apelu została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Radny Mirosław Rejczak odczytał przygotowaną propozycję apelu.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe przygotowany wniosek jest słaby. Stwier-
dził, Ŝe nie jest w stanie podpisać się pod takim wnioskiem. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe chodzi o to, aby ktoś zechciał 
przeczytać nasz wniosek, bo do tej pory nikt nie miał czasu tego zrobić.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe jest ge-
neralnie za tym, aby taki apel Rada przegłosowała, ale nigdy takim. Pisał to ktoś 
kto pisać bardzo nie umie. Wytknął zapisy, które mu się nie podobają. Zapytał, 
co to jest deklaracja bolońska? Podkreślił, Ŝe brakuje logiki w argumentacji,        
a jeŜeli juŜ się pisze do premiera, to ta logika powinna być zachowana. W takim 
piśmie nie powinno być wątku dotyczącego świętej pamięci biskupa Jana 
Chrapka. UwaŜa, Ŝe Radomiowi taka uczelnia się po prostu naleŜy i być moŜe 
taki apel powinno się wystosować, ale nie teraz, bo jeŜeli coś spalimy teraz, to 
na przyszłość się juŜ tego nie da naprawić, a po co pod takim gniotem podpisy-
wać się własnym nazwiskiem.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe 
idea jest fantastyczna. Rzeczywiście biskup był inicjatorem tego pomysłu, na-
tomiast pewnych rzeczy nie rozumie. MoŜe naleŜy zrobić zespół redakcyjny, 
który napisałby apel odpowiadający wszystkim. RównieŜ zapytała, co to jest 
deklaracja bolońska?  
 
Poseł na Sejm Krzysztof Sońta poinformował, Ŝe deklaracja bolońska to dwu-
stopniowe kształcenie wyŜsze. JeŜeli sprawy co do intencji nie budzą wątpliwo-
ści, to instrumenty do realizacji tych intencji się znajdą. Nie ulega wątpliwości, 
Ŝe wnioskodawca zgodzi się na poprawki. Nie moŜna potępiać czyjejś pracy tyl-
ko dlatego, Ŝe radnemu Wędzonce przyświeca idea jak tu się nie narobić Ŝeby 
zarobić, o czym sam powiedział. Jeśli komuś z radnych nie podoba się apel                
w takim kształcie, to trzeba przedstawić swój. Czas na jego podjęcie jest abso-
lutnie dzisiaj. Nie będzie nowej sytuacji, bo sytuacje mamy juŜ zamkniętą – nasz 
wniosek nie będzie rozpatrywany. Trzeba się zwrócić do premiera, aby zechciał 
łaskawie nakazać urzędnikom ministerstwa nauki i szkolnictwa wyŜszego od-
czytanie nowego wniosku. Zaproponował powołanie z radnych komisji redak-
cyjnej, która przygotuje krótki apel. 
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe to, iŜ krytykuje treść listu, nie oznacza, Ŝe 
jest przeciw. Jest gotów uchwalić nawet w ciemno, Ŝe decydujemy się na wysto-
sowanie apelu i zobowiązać kogoś, kto ładnie pisze, aby sformułował ten wnio-
sek w ciągu kilku dni i go wysłać.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe są protesty radnych co do takiej 
formy. JeŜeli chce się, aby ten wniosek został uchwalony w dniu dzisiejszym, to 
moŜna zrobić 15 minut przerwy. Nie ma zgody radnych, aby w ich imieniu pisać 
apel. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, do kiedy no-
wy wniosek ma wpłynąć do ministra? JeŜeli mamy skoordynować działania, to 
muszą być one mądrze skoordynowane. Nie moŜe być apel dla apelu, a wniosek 



 49 

za jakiś czas. JeŜeli chce się cokolwiek osiągnąć, to musi być złoŜony wniosek               
i apel. To ma być skoordynowane jednoznaczne działanie. JeŜeli teraz złoŜymy 
apel, a wniosek do końca grudnia, to nic z tego nie będzie, bo jedno z drugim 
nie będzie zgrane.  
 
Radny Jan Pszczoła zaproponował, aby podjąć uchwałę upowaŜniającą Prezy-
dium Rady do wystosowania apelu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe nie 
chce, aby ktoś pisał w jego imieniu.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek uwaŜa, Ŝe niewłaściwe byłoby upowaŜ-
nianie trzech osób. Wniosek był złoŜony w grudniu. Liczyli, Ŝe od października 
ruszy uczelnia. Uczelnia nie musi ruszyć od października, a moŜe ruszyć od po-
czątku semestru. Gdyby dzisiaj takie stanowisko zostało przyjęte, jest szansa, Ŝe 
przy intensywnych pracach rządu i ministerstwa to będzie moŜliwe. Nie wolno 
tego odkładać. Dzisiaj naleŜy poprosić premiera, aby zmobilizował swojego 
urzędnika i Ŝeby pani minister przejrzała wniosek  i zastanowiła się nad nim,              
a nie kierowała się pobudkami politycznymi.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe z tego 
co zrozumiał z wypowiedzi pani poseł Wróbel, to droga z tamtym wnioskiem 
została juŜ zamknięta, bo nie ma drogi odwoławczej. NaleŜy złoŜyć nowy wnio-
sek. JeŜeli nie ma wyznaczonego terminu, to trzeba złoŜyć wniosek równocze-
śnie z apelem. śeby osiągnąć cel, to działania muszą być przemyślane i skoor-
dynowane, bo tak nie ma to sensu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował, aby przygoto-
wany projekt apelu w tej chwili poprawić, a we wrześniu będzie sesja nadzwy-
czajna dotycząca tylko WyŜszej Szkoły Zawodowej i wtedy będzie dyskusja ja-
kie kroki poczynić, Ŝeby rząd zgodził się na powstanie takiej szkoły w Radomiu. 
Ogłosił 15 minut przerwy do godz. 19.00 i poprosił po dwóch przedstawicieli            
z kaŜdego klubu do zweryfikowania tego apelu.  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe z odbytego spotkania wynika, Ŝe                 
w najbliŜszych dniach pod egidą pani Przewodniczącej Komisji Edukacji parę 
osób się zbierze i takie stanowisko napisze. Na dzisiaj nie ma konsensusu. Nie-
którzy ludzie są napromieniowani politycznie.  
 
Radna Małgorzata Półbratek poinformowała, Ŝe takie spotkanie odbędzie się            
16 sierpnia o godz. 16.00. Poprosiła o wskazanie osób do tego zespołu. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe będą to rad-
ni: Małgorzata Półbratek, Mirosław Rejczak, Mariusz Fogiel, Jolanta Korpetta – 
Zych, Waldemar Kordziński, Wiesław Wędzonka, Jakub Kluziński, Jan Pszczo-
ła.  
 
 
8) Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe w tym roku jest 400.000 zł mniej 
na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych ze środków 
PFRON-u. W efekcie około 300 dzieci mniej wyjedzie na specjalne wczasy re-
habilitacyjne. Taką kwotę w Radomiu moŜna przekazać na co najmniej 4 orga-
nizacje: hospicja Ojca Pio i Królowej Apostołów, Caritas, PCK. Wśród znajo-
mych i sympatyków zebrał około 2.600 zł. Zaapelował, Ŝe jeŜeli radni mają taką 
moŜliwość, to moŜna by sfinansować kilkorgu dzieciom taki wyjazd.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik Ŝyczył wszystkim udanych 
wakacji. Ma nadzieję, Ŝe nie będą musieli spotkać się wcześniej niŜ 25 sierpnia, 
kiedy planowana jest kolejna sesja.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Radomiu  o godz. 
19.15.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 6), które stanowią integralną część protokółu. 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
Sekretarze: 
 
1. Maniak Jan      ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


