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P R O T O K Ó Ł    N R    XLI/2008 
z  czterdziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 25 sierpnia 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: Jolantę Koszałkę i Jana Pszczołę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani 
jednogłośnie (20 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 350 z autopoprawką w sprawie wprowadzenia zmian 
w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok (podlega przegłosowaniu bez-
względną większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe projekt uchwały był 
przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Gospodarki i Środowi-
ska, które wydały opinie pozytywne. 
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (21 za) w punkcie 7.1. 
 
 
- Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o umieszczenie w porządku obrad 
punktu: „Informacja nt. wysokości stawek opłat z tytułu wieczystego uŜyt-
kowania gruntów Skarbu Państwa” (podlega przegłosowaniu bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
 
Wniosek został wprowadzony jednogłośnie (21 za) w punkcie 4.  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokółu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
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3. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru m. Radomia i powiatu Radomskiego  
    w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007r. 
4. Informacja nt. wysokości stawek opłat z tytułu wieczystego uŜytkowania  
    gruntów Skarbu Państwa. 
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście  
    i aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008r. – druki  
        nr: 346, 350, 
    2) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radom na lata 2008 – 2020 – druk  
        nr 266a, 
    3) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Radomia – druk  
        nr 347, 
    4) zmiany uchwały nr 244/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego  
        Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007 – 2013  
        – druk nr 343, 
    5) zmiany uchwały nr 498/97 w sprawie zasad przygotowania budowy lub  
        modernizacji dróg lokalnych miejskich przy współfinansowaniu  
        z podmiotami innymi niŜ Gmina M. Radomia – druk nr 344, 
    6) gospodarowania nieruchomościami – druk nr 338, 339, 
    7) zmiany uchwały nr 865/2006 w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego  
        – MOSiR w  celu przekształcenia w jednostkę budŜetową – druk nr 345, 
    8) zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu RSzS – druk nr 342, 
    9) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ziętalów 13  
        oraz nadania Statutu Domu – druk nr 340, 
  10) zmiany uchwały nr 145/2007 w sprawie określenia zasad zakupu lub  
        przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich  
        przeznaczenia i standardu oraz zasad zbywania, wydzierŜawiania,  
        uŜyczania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki  
        zdrowotnej – druk nr 341, 
  11) zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach w Radomiu przy  
        ul. Marywilskiej - druk nr 348. 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast  
      Polskich. 
11. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
12. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
 
      1) apel do Premiera RP w sprawie powołania w Radomiu Państwowej  
          WyŜszej Szkoły Zawodowej, 
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      2) rozpatrzenie wniosku Aresztu Śledczego w Radomiu o wyraŜenie zgody  
          na umieszczenie herbu m. Radomia na stronie odwrotnej płata sztandaru   
          Aresztu,  
      3) informacja z realizacji Programu „Bezpieczny Radom” za okres 01.01 –  
          30.06.2008r. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe protokół              
z XXXIX sesji był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
Nikt nie zgłosił uwag do protokółu. 
 
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 7 lipca 
2008r. został przyjęty jednogłośnie (22 za).  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została 
dołączona do materiałów z sesji.  
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego sprawozdania.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe radny Jakub Kluziński na 
sesji w miesiącu maju złoŜył wniosek o informowanie Rady Miejskiej o statusie 
prac nad przygotowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzen-
nego. Wniosek po sesji został przekazany do Prezydenta Miasta, który poinfor-
mował radnego, Ŝe aktualne informacje na ten temat zamieszczone będą na stro-
nie internetowej miasta. Obecnie opublikowane tam materiały rozszerzone zo-
staną o wnioskowane przez radnego informacje. 
 
 
Ad. 3. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru m. Radomia i powiatu Ra-
domskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007r. 
 
Analizę stanu bezpieczeństwa radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
 
Materiał omówił Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej – Gustaw 
Mikołajczyk. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik złoŜył wniosek, aby czas wy-
stąpień radnych ograniczyć do 3 minut.  
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie (25 za). Czas wystąpień radnych został 
ograniczony do 3 minut.  
 
Radna Teodora Słoń podziękowała komendantowi za to, Ŝe straŜacy znajdują 
czas na udział w festynach osiedlowych. 
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy prawdą jest, Ŝe zakres działania Centrum Po-
wiadamiania Ratowniczego ma zostać ograniczony z całego Mazowsza do mia-
sta Radomia i powiatu radomskiego? 
 
Radna Agata Morgan zapytała, dlaczego na liście obiektów, w których koniecz-
ny jest system powiadamiania poŜarowego i urządzenia gaśnicze nie ma takich 
instytucji kultury jak: Biblioteka, Resursa czy Elektrownia? Jakie są kryteria, 
aby obiekt był dopuszczony do masowego uŜytkowania, gdzie znajdują się 
wraŜliwe zbiory? 
 
Radny Jan Maniak zapytał, jaki były efekty kontroli obiektów prowadzących 
handel środkami ochrony roślin, materiałami pirotechnicznymi oraz obiektów,              
w których prowadzi się działalność w zakresie segregacji, przetwarzania lub 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych? UwaŜa, Ŝe zawór gazowy przy   
ul. Klwateckiej nie jest naleŜycie zabezpieczony. W załączniku nr 1 jest wykaz 
zakładów, które są zagroŜone poŜarem. Wymieniona jest tam firma SITA jako 
obiekt tylko o duŜym zagroŜeniu ogniowym mimo Ŝe tam przerabiane są mate-
riały gazowe, natomiast zamieszczony tam został Radkom, który nie przerabia 
jeszcze odpadów na paliwo alternatywne.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak Radom jest przygotowany do zjawisko 
wynikających z anomalii pogodowych? 
 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, czy są parkingi przystosowane dla samo-
chodów przewoŜących materiały niebezpieczne? Czy komendant widzi moŜli-
wość utworzenia takich parkingów? 
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielił komendant - Gu-
staw Mikołajczyk.  
 
 
Ad. 4. Informacja nt. wysokości stawek opłat z tytułu wieczystego uŜytko-
wania gruntów Skarbu Państwa. 
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poin-
formowała, Ŝe w 2005r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu przeprowadzona zo-
stała kontrola NIK-u, w ramach której wskazano na konieczność aktualizacji 
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opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Prezy-
dent jako starosta gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 
przyznanej na ten cel dotacji z budŜetu wojewody mazowieckiego. Urząd Miej-
ski w Radomiu wielokrotnie zwracał się do Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie 
zaleceń NIK-u i dokonanie aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego. 
Niestety dodatkowych środków od 2005r. Urząd Miejski w Radomiu nie otrzy-
mał. Natomiast dotacja, którą wojewoda zabezpieczał w kolejnych latach od 
2005r. nie wystarczała na prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami Skar-
bu Państwa. W 2005r. na całą gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa 
dotacja wynosiła 205.000 zł, w 2006r. – 150.000 zł, w 2007r. – 250.000 zł                   
i w 2008r. – 250.000 zł. Władze miasta wnioskowały od 2005r. jedynie na aktu-
alizację opłat o 250.000 zł. W tym roku po dokonaniu sprzedaŜy lokali Skarbu 
Państwa przy ul. Mieszka I i Piastowskiej wygospodarowano kwotę 50.000 zł           
i w ramach tej kwoty ogłoszono przetarg na wykonanie operatów szacunko-
wych. Wystarczyło tego jedynie na częściową aktualizację. Skarb Państwa ma 
około 2.000 nieruchomości w uŜytkowaniu wieczystym. W ramach kwoty 
50.000 zł dokonano wyceny tylko 300 nieruchomości. Po przeanalizowaniu 
opracowanych operatów wynika bardzo duŜy wzrost stawek z tytułu opłat rocz-
nych za uŜytkowanie wieczyste. Powodem tego stanu rzeczy jest to, iŜ od po-
czątku lat 90-tych opłaty te nie były aktualizowane. Do 99r. gospodarka nieru-
chomościami Skarbu Państwa była realizowana przez sam Skarb Państwa w ra-
mach urzędów rejonowych, natomiast od 99r. zadania zostały przekazane do 
realizacji przez gminy. Kolejną przyczyną takiej sytuacji jest postępujący wzrost 
wartości nieruchomości w ostatnich latach. Z posiadanych operatów wynika, Ŝe 
wzrost ten będzie bardzo duŜy. W sierpniu do urzędu wpłynęło pismo od woje-
wody z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do aktualizacji 
opłat rocznych wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa z oznaczonym termi-
nem do końca listopada tego roku. Urząd wystosował protest polegający na tym, 
Ŝe z przyczyn technicznych i proceduralnych nie ma moŜliwości do objęcia tą 
aktualizacją wszystkich nieruchomości, gdyŜ brak jest przekazanych na to środ-
ków, a takŜe technicznie nie da się przeprowadzić całego postępowania.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak zwrócił uwagę, Ŝe wojewoda zobowią-
zał gminę do przeprowadzenie aktualizacji poprzez zrobienie nowych wycen do 
30 listopada, a tego technicznie nie da się zrobić. Ponadto w rękach radomskich 
przedsiębiorców znajdują się duŜe działki i wzrost o około 1500% doprowadzi 
do tego, Ŝe duŜa część przedsiębiorców radomskich wyprowadzi swoje firmy 
poza teren miasta. Problem ten dotyczy około 2000 nieruchomości. Doprowadzi 
to do bankructwa firm lub do wyprowadzenia działalności gospodarczej poza 
teren naszego miasta, a to jest ostatnia rzecz, której Prezydent by chciał. Doty-
czy to praktycznie wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonują na majątku 
firm upadłych. Spowoduje to równieŜ wzrost bezrobocia, co doprowadzi do dal-
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szego róŜnicowania miasta. Władze miasta wystosowały protest  w tej sprawie.  
 
Pan Janusz Kalotka – prezes Izby Przemysłowo – Handlowej przedstawił pro-
blem ze strony przedsiębiorców. 
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, Ŝe w innych miastach teŜ występują podwyŜ-
ki, ale nie na tą skalę. Zapytał, dlaczego w Urzędzie Miejskim wartość gruntów 
nie była aktualizowana? Dlaczego dopiero po trzech latach od kontroli NIK-u 
zobowiązuje się Prezydenta do tego, Ŝeby wprowadzić w Ŝycie tą aktualizację? 
Dlaczego wcześniej moŜna było ten fakt przekładać z roku na rok, a teraz miasto 
jest zobowiązane konkretną datą do wprowadzenia rękoma Prezydenta tej aktu-
alizacji o 1200%? Prosi o wyjaśnienie, dlaczego wcześniej nie trzeba było egze-
kwować tych zaleceń, a teraz zalecenia przysłane przez wojewodę z opcji, która 
przedsiębiorców miała wspierać są egzekwowane?  
 
Radny Krzysztof Gajewski zapytał, co w tym przypadku moŜe zrobić Rada 
Miejska?  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe miasto płaci składkę na Związek Miast 
Polskich, który moŜe interweniować u władz. Ponadto istnieje komisja wspólna 
samorządu terytorialnego i rządu, która moŜe w tej sprawie interweniować. 
Ewentualnie Rada moŜe tylko skierować wniosek czy apel do rządzących.  
 
Radny Waldemar Kordziński zapytał, czy jest jakaś droga pośrednia do docho-
dzenia do tej sytuacji? Czy jest moŜliwość stopniowego dochodzenia do okre-
ślonego poziomu?  
 
Radny Robert Fiszer spytał, czy Urząd moŜe przewidzieć koszty jakie będą po-
niesione w przyszłym roku? Jak ta sprawa wygląda w innych województwach?  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe opłaty te robią wraŜenie. Jedno, co moŜe 
Rada zrobić, to tylko zaapelować do wojewody Ŝeby jeszcze raz przeanalizował 
swoją decyzję. Dodał, Ŝe punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia, bo jak był 
wprowadzany podatek od deszczu, to nikogo z izby gospodarczej nie było. Jak 
Platforma wprowadza, to jest źle, a jak PiS to dobrze i na odwrót. SLD sprzeci-
wia się i jednym podwyŜkom i drugim. Do tej pory obciąŜenia są za duŜe.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe podniesienie po-
datku o 1700% jest to zasadnicza róŜnica niŜ podatek od deszczu. Przypomniał, 
Ŝe Platforma Obywatelska w swoim programie mówiła o obniŜeniu podatków,                    
a tutaj podrzuca kukułcze jajo w postaci 1700% dla przedsiębiorców. Rozumie, 
Ŝe to w ramach hasła: „By Ŝyło się lepiej wszystkim”. Myśli, Ŝe w 76r. Radomia 
nie udało się zniszczyć, a teraz rękoma Platformy Obywatelskiej próbuje się 
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niszczyć nasze miasto. Prosi, aby się nad sobą zastanowili, bo szukanie pienię-
dzy do budŜetu państwa za wszelką cenę po to, aby wzmocnić pijar pana pre-
miera, to naleŜy się z tego wycofać.  
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe nie jest 
winą przedsiębiorców, Ŝe do tej pory mieli takie opłaty. Winą natomiast jest to, 
Ŝe kolejni wojewodowie i prezydenci nie respektowali i nie realizowali prawa. 
Teraz przyszli ludzie, którzy chcą uporządkować wszelkie moŜliwe własności              
i wszelkie moŜliwe stosunki ekonomiczne, które panują równieŜ na mieniu 
Skarbu Państwa. Z przykrością moŜna stwierdzić, Ŝe dotyczy to iluś przedsię-
biorców radomskich. Nie jest dobrym rozwiązaniem wprowadzanie tak obliga-
toryjnego rozwiązania, bo nie jest to moŜliwe do rozwiązania. Wprowadzenie 
przejściowego rozwiązania teŜ nie jest sprawiedliwe, bo stwarza się niekorzyst-
na relacja między tymi, którzy juŜ zostali wycenieni, a tymi, którzy będą wyce-
nieni za rok. RóŜnica moŜe dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wyda-
je się, Ŝe najwyŜszy problem będą mieć niektóre spółdzielnie, które gospodarują 
na tym mieniu. Zadeklarował, Ŝe poda na podstawie jakich ustaw i zarządzeń 
działa wojewoda i w jakim czasie został zobligowany by tę sprawę doprowadzić 
do takiego a nie innego rozwiązania.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pacholec stwierdził, Ŝe podwyŜka 
do 2000% przy duŜych przedsiębiorstwach daje nieprawdopodobną kwotę tej 
podwyŜki. Nie pozostaje nic innego w takim przypadku jak zamknięcie zakładu. 
Jest to bardzo polityczne działanie tego rządu i tego wojewody. 
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Rejczak, Jakub Kluziński. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak udzielił dodatkowych informacji. Po-
nadto zwrócił się z prośbą do radnych, aby przyłączyli się do apelu Prezydenta 
skierowanego do wojewody.  
 
 
Ad. 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mie-
ście i aktualnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji.  
 
Sytuację przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Józef Bakuła. 
 
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksander Kornatowski 
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przedstawił sytuację bezrobocia na Mazowszu. Radom jest sklasyfikowany na 
ostatnim miejscu wśród miast, które utraciły status miasta wojewódzkiego.             
W Radomiu pozostała grupa osób powyŜej pięćdziesiątego roku Ŝycia, bardzo 
trudna do zaktywizowania. Podkreślił, Ŝe Wojewódzki Urząd Pracy kładzie du-
Ŝy nacisk na to, aby rejonowe urzędy pracy zaczęły współpracować z pracodaw-
cami.  
 
Senator RP Wojciech Skurkiewicz zwrócił się do dyrektora Kornatowskiego ze 
stwierdzeniem, Ŝe moŜe naleŜy upatrywać przyczyn w tym, Ŝe znaczna część  
funduszy jest wysysana przez powiat radomski. Stwierdził, Ŝe starosta Osiński 
na ostatniej sesji powiatu poinformował, iŜ Prokuratura Okręgowa w Radomiu 
prowadzi postępowania w sprawie pewnych nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Czy Prezydent i Rada mają wiedzę 
na ten temat? Zapytał, czego dotyczą te postępowania prokuratorskie?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe Radom ma najwyŜsze bezrobocie w kra-
ju na poziomie 20%. Zapytał, jak w tym roku wygląda rejestrowanie cudzo-
ziemców i w jakich zawodach? Czy oni nie odbierają miejsc pracy naszym 
mieszkańcom?  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe spadek bezrobocia występuje równieŜ 
u nas, ale jest niŜszy niŜ w innych ośrodkach i jest to bardzo niepokojące. Nadal 
ma miejsce zatrudnianie na czarno i to na wysoką skalę. Zapytał, jak ta sprawa 
wygląda? Stwierdził, Ŝe likwidacja szarej strefy poprawiłaby statystykę. Na jaką 
skalę odbywa się zatrudnienie subsydiowane?  
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: dyrektor Józef 
Bakuła i zastępca dyrektora – Aleksander Kornatowski.  
 
Poseł na Sejm Krzysztof Sońta podkreślił, Ŝe temat ten jest bardzo waŜnym te-
matem. Sprawami bezrobocia i sprawami społecznymi zawsze się interesował. 
Zjawisko to jest tak dynamiczne, Ŝe trzeba reagować na niego na bieŜąco. Ma to 
związek z aplikowaniem gminy o środki unijne u marszałka województwa ma-
zowieckiego. Stwierdził, Ŝe w maju 2007r. było 21.735 osób bezrobotnych,               
w październiku 2007r. – 20.054, dzisiaj 18.337. Stwierdził, Ŝe dynamika spadku 
bezrobocia na terenie miasta jest zadowalająca. Dzisiaj trzeba połączyć siły Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, gminy, ościennych 
gmin po to, aby osoby bezrobotne wykluczone z rynku pracy bardzo dawno te-
mu odzyskać. Jednym z kierunków jest pozyskanie środków unijnych na to, aby 
w Radomiu powstały duŜe inwestycje ze środków unijnych, bo wtedy prości 
pracownicy budowlani otrzymają pracę. Liczy, Ŝe gmina i południowe Mazow-
sze będzie miało odzwierciedlenie w podziale środków unijnych u marszałka           
w juŜ ogłoszonych konkursach i w konkursach, które będą ogłoszone za chwilę. 
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O to zwraca się do dyrektora Kornatowskiego, a do Prezydenta i dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy o współpracę w zakresie odzyskania dla rynku pracy 
osób szczególnie dotkniętych bezrobociem.  
 
Radny Jakub Kluziński w sprawie formalnej – stwierdził, Ŝe w porządku obrad 
jest punkt poświęcony wystąpieniom parlamentarzystów. Był on ustalony po to, 
aby radni mogli wysłuchać parlamentarzystów w odpowiednim terminie i tego 
naleŜy się trzymać. Ponadto prosi o nie uŜywanie terminu południowe Mazow-
sze, bo Radom nie naleŜy do Mazowsza. Radom jest w województwie mazo-
wieckim, ale nie jest częścią Mazowsza.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jest w kłopotliwej sytuacji dlate-
go, Ŝe zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł i senator 
ma prawo zabrać głos w kaŜdym punkcie. Trzeba tylko apelować do posłów Ŝe-
by dostosowali się do naszego porządku obrad, ale Przewodniczący nic więcej 
nie moŜe zrobić.  
 
 
Ad. 6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Mias ta Radomia. 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do dokumentów z sesji.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Komisja Gospodarki i Śro-
dowiska przyjęła przedłoŜoną informację do wiadomości.  
 
Informację przedstawił dyrektor Wydziału Projektów Unijnych i Strategii Mia-
sta – Sebastian Murawski.  
 
Radny Włodzimierz Konecki poruszył sprawę budowy centrum rekreacyjno – 
hippicznego na Wośnikach. PodobnieŜ obiekt ten miasto ma wystawić do sprze-
daŜy. Zapytał, dlaczego miasto chce sprzedać te obiekty?  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, Ŝe w przedstawionej informacji w ogó-
le nie ma mowy o szkołach zawodowych.  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe obecnie jest niŜszy kurs euro niŜ wtedy, 
gdy zarówno państwo jak i Mazowsze otrzymywało pulę środków. Jaka to skala 
niedoboru i kto to pokryje? Ile środków będzie przypadało na wszystkie gminy 
w województwie mazowieckim? 
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe martwi niski poziom oczekiwań jakie sta-
wia sobie gmina. UwaŜa, Ŝe naleŜy przygotować pomysły alternatywne, które 
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będą sięgały równieŜ poza granice Polski. Z zazdrością patrzy na projekty 
współpracy międzynarodowej. Dobrze by było, aby gmina nawiązała taką 
współpracę. Chciałaby usłyszeć o projektach sztandarowych dla miasta i źró-
dłach ich finansowania.  
 
Radny Krzysztof Gajewski zapytał, ile środków pozyskano przez 2 lata? Posiada 
informację, Ŝe w 2007r. Ŝaden projekt nie przeszedł kwalifikacji. Jak wygląda 
perspektywa na ten rok? Podkreślił, Ŝe w tej kadencji nie ma wytyczonych kie-
runków rozwoju.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Jan Pszczoła, Mirosław Rejczak, Jakub 
Kluziński, Robert Fiszer.  
 
Odpowiedzi udzielili: Wiceprezydent Miasta – Igor Marszałkiewicz oraz dyrek-
tor – Sebastian Murawski.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe radni mówili o środkach 
na drogi i infrastrukturę drogową i jest to przedmiot analiz miasta. Zwracają 
uwagę urzędowi marszałkowskiemu w róŜnej formie na to, Ŝe 87 mln zł na in-
frastrukturę drogową trudno nazwać kroplą w morzy potrzeb. Potrzeby miast 
prezydenckich na Mazowszu są około 25 – 30 krotnie większe niŜ przeznaczone 
środki w budŜecie Mazowsza. NaleŜy zdać sobie sprawę, Ŝe duŜe środki na in-
frastrukturę w mazowieckim RPO są mitem. Podano informację, Ŝe 2 mln zł to 
jest to, na co mogą liczyć podmioty, które będą startować, to jest to sygnalizacja 
świetlna na większym skrzyŜowaniu. Trzeba zdać sobie sprawę, Ŝe te pieniądze 
są bardzo małe. Prezydent stwierdził, Ŝe czas najwyŜszy, aby mazowieckie RPO 
zostało przebudowane. Jest konieczność renegocjacji mazowieckiego RPO               
w Brukseli i przekierowaniu źródeł finansowych na rzeczy podstawowe dla 
rozwoju Mazowsza. Bardzo duŜe środki są przeznaczane na róŜnego rodzaju 
szkolenia i szeroko pojętą innowację, której do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi 
zdefiniować. Mówi się o rzeczach górnolotnych a zapomina się o rzeczach pod-
stawowych dla rozwoju. Prosi, aby radni określili si ę czy lepiej składać duŜo 
wniosków, czy lepiej jak się ich nie składa. JeŜeli chodzi o trasę N-S, to trzeba 
mieć świadomość, Ŝe wchodzi się tam na tereny kolejowe. Obecnie trwają roz-
mowy i uzgodnienia z koleją, ale niestety przez kilkadziesiąt lat nic poza roz-
mowami w tym zakresie się nie działo. Zgadza się z tym, Ŝe jest to jedna z naj-
istotnieszych dróg w Radomiu. Podkreślił, Ŝe nie da się składać wniosków do 
czegoś czego nie ma. Pierwsze konkursy będą rozstrzygane na przełomie roku 
2008/2009, co spowoduje wzrost wartości inwestycji. Liczy na pozyskanie 
środków finansowych z programów ogłaszanych przez poszczególne minister-
stwa. Są to szalenie waŜne konkursy. Ma nadzieję, Ŝe koledzy z Platformy 
Obywatelskiej będą pomagać w zdobyciu tych pieniędzy zarówno w urzędzie 
marszałkowskimm jak i w ministerstwach. JeŜeli w radomskiej słuŜbie zdrowia 
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uda się zrealizować to, co zostało zaplanowane, to będzie to skok o kilkadziesiąt 
lat. Prezydent poinformował, Ŝe urząd marszałkowski jest głuchy na argumenty 
dotyczące centrum rehabilitacyjno – sportowego „Radomiak”. Wniosek złoŜony 
na to centrum nie odpowiada ani potrzebom ani moŜliwościom prawnym. Od 
początku kadencji zwracają uwagę sejmikowi na zmianę przepisów dotyczących 
obiektów sportowych związanych z piłką noŜną. Nie da się udać, Ŝe centrum 
rehabilitacyjno – sportowe to nie stadion piłkarski. Obiekty sportowe dla takiego 
miasta jak Radom, to obiekty o wielkości na 16.000 miejsc.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek  Prezydenta zarzą-
dził zmianę w kolejności rozpatrywania punktów. Z uwagi na przybycie gości  
w chwili obecnej będzie rozpatrzony punkt 8.6. 
 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 338. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Przedstawiciel inwestora i tłumacz Piotr Olczak przedstawił sytuację firmy            
FENICE oraz planowane działania na terenie miasta Radomia. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zapytała, co 
oznacza nazwa firmy? Ile osób zatrudni ta firma i jakie kwalifikacje zawodowe 
będą musiały spełnić te osoby? 
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy w przyszłości firma planuje poszerzenie swo-
jej działalności o ośrodek SPA?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe chciał-
by bliŜej poznać plany inwestycyjne i rozwojowe firmy. W jakim okresie ma 
powstać ten zakład? W jakim okresie planuje się dojście do pełnego zatrudnie-
nia? Ile osób zostanie zatrudnione docelowo?  
 
Odpowiedzi udzielił przedstawiciel inwestora – Piotr Olczak. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(22 za) podjęła  

Uchwałę nr 368/2008 
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierŜa-
wy gruntu połoŜonego w Radomiu przy ulicach Kieleckiej i Hodowlanej 
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oznaczonego jako działki o numerach 19/1 i 19/2 o łącznej pow. 24.070 m2 
na okres dziesięciu lat. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych udzieliła głosu 
pani Janinie Dłuskiej autorce ksiąŜki „śółwik babuni”.  
 
Pani Janina Dłuska poinformowała, Ŝe dochód z tej ksiąŜeczki jest przepisany na 
dzieci potrzebujące pomocy – na fundusz bp. Jana Chrapka. Podkreśliła, Ŝe bez 
radnych ta ksiąŜeczka nie zostanie uruchomiona. Jest to cegiełka, która kosztuje 
10 zł. Za pomocą radnych ta ksiąŜeczka mogłaby trafić do róŜnych środowisk.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych poinformowała, 
Ŝe pani Janina Dłuska ma ksiąŜeczkę przy sobie i byłaby wdzięczna za wsparcie.  
 
 
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Mia-
sta. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na XXXIX 
sesji radni złoŜyli 9 interpelacji. Odpowiedzi na nie zostały udzielone w termi-
nie. 
 W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŜyli następują-
cy radni: 
- Jakub Kluziński – 8 szt., 
- Bohdan Karaś – 1 szt.,  
- Jolanta Korpetta – Zych – 1 szt. 
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złoŜyły następujące osoby: 
1. Radny Krzysztof Gajewski – w sprawie sytuacji Ŝyciowej i mieszkaniowej  

  mieszkańców bloku przy ul. Odlewniczej 2, 
2. Radny Bohdan Karaś -  w sprawie  podwyŜek czynszu przez spółkę  
     „Administrator”, 
 - w sprawie pomocy dla RKP 1926 Broń Radom, 
 - w sprawie środków przeznaczonych na inwestycje, 
 - w sprawie przeciwdziałania wyścigom motocyklistów,  
 - w sprawie nakładów na delegacje i wyjazdy słuŜbowe, 
 - w sprawie remontu ul. Beliny – PraŜmowskiego, 
 - w sprawie prowadzenia punktu informacji turystycznej, 
3. Radni: Waldemar Kordziński i Włodzimierz Konecki – w sprawie lotniska  

  cywilnego w Radomiu, 
4. Radny Jan Pszczoła – w sprawie bałaganu przy ul. Wyścigowej (przy  

  pawilonach na skarpie). 
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Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jakub Kluziński 
złoŜył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni 
przed sesją w sprawach:  
- kostki bazaltowej z ul. śeromskiego, 
- sytuacji w spółce Rewitalizacja – cz. 2, 
- remontu kamienicy Rwańska 7, 
- kosztów delegacji, telefonów i samochodów słuŜbowych, 
- procedury obsługi klientów w Urzędzie Miejskim.  
 
Radny Jakub Kluziński poruszył sprawę dwóch interpelacji: 
- w sprawie kostki bazaltowej – zapytał, co się stało z tą kostką? Gdzie ona jest           
i dlaczego nie moŜna jej wykorzystać przy okazji kolejnych remontów? 
- w sprawie spółki Rewitalizacja i budynku Rwańska 7 – czy dotrzymano termi-
nu określonego na 30 czerwca? Czy nie dotrzymanie tego terminu nie powoduje 
ryzyka utraty pieniędzy? Czy w przypadku nie dotrzymania terminu miasto wy-
ciągnie od wykonawcy jakieś konsekwencje?  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poinformował, Ŝe sprawę kostki śledzi od 
2000 roku. JeŜeli chodzi o kamienicę Rwańska 7 to przyjrzy się tej sprawie. Je-
Ŝeli chodzi o kostkę, to od 2000r. była ona składowana na terenie ZUK. Był 
problem co z nią zrobić. Poseł był wtedy ostrym krytykiem remontu ul. śerom-
skiego. UwaŜał, Ŝe naleŜy zdjąć nawierzchnię asfaltową i pozostawić kostkę. 
Prezydent Włodarczyk wówczas uwaŜał inaczej. To, jak dzisiaj wygląda ul. śe-
romskiego i cała ta zmiana poseł uwaŜa, Ŝe ta krytyka była za duŜa w stosunku 
do efektu, który jest dzisiaj. Ta wizja podoba się mieszkańcom i wpisuje w roz-
wój tej ulicy. UwaŜa, Ŝe odzyskaną kostkę naleŜy rozdać na cele publiczne       
np. na budowy kościołów. Jeśli radny posiada wiedzę, Ŝe ta kostka zaginęła, to 
naleŜy zawiadomić prokuraturę. Rwańka 7 – poseł stwierdził, Ŝe z wypowiedzi 
radnego Kluzińskiego wynika ogromne rozŜalenie co do przeznaczenia tej ka-
mienicy i jej funkcji. Radny Kluziński po dwóch latach kadencji nabył cechy 
zacietrzewienia politycznego przez które przeszedł równieŜ poseł. W swojej wi-
zji Rwańskiej 7 radny nie widzi postępu i dobra, które stworzył Prezydent Kosz-
towniak. Poseł równieŜ krytycznie patrzy na spółkę Rewitalizacja, ale stara się 
robić to z dystansem. Wizja radnego o epitafium dla Stowarzyszenia Rwańska 7, 
która nigdy nie powstała wynika z zaangaŜowania emocjonalnego w Rwańską 7. 
Stowarzyszenie Rwańska 7, które nie powstało zrobiło duŜo dobra. Nie zostało 
ono zarejestrowane, poniewaŜ było to stowarzyszenie polityczne w koalicji Ra-
domianie Razem – Kocham Radom. Poseł zaprezentował wykaz publikowany 
przez gazetę lokalną, kto skąd startował w ostatnich wyborach. Zacietrzewienie 
polityczne radnego opozycyjnego wzięło górę jeszcze przed przydzieleniem 
funkcji temu stowarzyszeniu. Radny z góry załoŜył, Ŝe Prezydent tam nie wpu-
ści tego stowarzyszenia. Takiego podmiotu nie wpuści, bo taki podmiot nie ist-
nieje. Poradził, aby na sprawy miejskie patrzeć bez zaangaŜowania politycznego 
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i nie przez pryzmat własnej koszuli, bo wtedy widzi się ślepo i widzi się intere-
sem, a to jest interes miejski, a nie tego czy innego stowarzyszenia. Ponadto nie 
naleŜy upolityczniać pracy wszelkich stowarzyszeń. Poprzez upolitycznienie się 
je zabije, a one tworzą duŜo dobra.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe najpóźniej     
w poniedziałek wystosuje pismo do marszałka Sejmu z zapytaniem, w jakim 
trybie posłowie mogą się wypowiadać na sesji Rady Miejskiej.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz ustosunkował się do wystąpienia 
radnego Jakuba Kluzińskiego dotyczącego kamienicy Rwańska 7. Ponadto po-
prosił radnego, aby trzymał się faktów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do 
godz. 13.25.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak zwrócił się do radnego Jakuba Kluziń-
skiego zauwaŜając, Ŝe tradycyjnie radny Kluziński rzuci temat, a następnie wy-
chodzi i go nie ma, bo go nie obchodzi, co inni mają mu do powiedzenia. Poin-
formował, Ŝe jeŜeli są przesłanki co do tego, Ŝe dane zamówienie moŜe dopro-
wadzić do sytuacji braku konkurencyjności, powoduje to, Ŝe kaŜdy moŜe skar-
Ŝyć zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w konkretnym czasie 
przewidzianym prawem. Prosi, Ŝe jeŜeli ktoś taki jest, to Ŝeby to robił zgodnie     
z przepisami prawa, a poszczególni radni nie posługiwali się domysłami. Rozu-
mie, Ŝe radni są od kontrolowania Prezydenta, tylko trzeba to ująć w ramy 
przewidziane prawem, a nie ramy domysłów czy fantazji, bo one mogą ubliŜać 
choćby tej sali. Przykre jest to, Ŝe dochodzimy do sytuacji, która w polskiej poli-
tyce funkcjonowała kilka lat temu. Był taki pan, który swego czasu wysypywał 
zboŜe na tory, a dzisiaj niektórzy radni przynoszą na sesję kostkę brukową. Te 
informacje są do dyspozycji radnych i nie tylko radnych, ale kaŜdego mieszkań-
ca naszego miasta. Prosi, Ŝe jeŜeli są nieprawidłowości, aby składać doniesienie 
do prokuratury i informować Prezydenta, ale nie posługiwać się stwierdzeniami, 
które ubliŜają poziomowi tej Rady.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
 
1) Radny Krzysztof Gajewski – w sprawie sytuacji Ŝyciowej i mieszkaniowej 
mieszkańców bloku przy ul. Odlewniczej 2 – poruszył sprawę wstecznego nali-
czania opłat za wodę i ogrzewanie. Czy jest moŜliwe poprawienie oświetlenia 
oraz drogi w tym rejonie? Czy jest moŜliwe wpisanie do budŜetu na 2009r. do-
cieplenia tego budynku? W bloku tym znajduje się 3 wolne mieszkania. Prosi      
o rozwaŜenie moŜliwości przekazania jednego z mieszkań na potrzeby świetlicy 
- w tej sprawie złoŜył interpelację.  
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2) radna Agata Morgan zapytała, jak wygląda sytuacja dotycząca miejsc            
w przedszkolach? 
 
3) Radny Jan Rejczak – plac zabaw przy ul. Kolberga – ma nadzieję, Ŝe taki plac 
powstanie tam w przyszłym roku, 
- kostka bazaltowa – pan Marcinkowski wszystko wie na temat tej kostki, więc 
moŜe powiedzieć o tym panu Kluzińskiemu, 
 
4) Radny Włodzimierz Konecki – dofinansowanie do lotniska – kiedy będzie 
opracowany masterplan dla tego lotniska, co bardzo interesuje marszałka? –       
w tej sprawie złoŜył równieŜ interpelację, 
- ul. Śniadeckich i ul. Gomulickiego – został tam zawiązany komitet budowy 
kanalizacji sanitarnej – przeciąga się termin wykonania tego przyłączenia. Prosi 
o wyjaśnienie tej sprawy. 
 
5) Radny Bohdan Karaś – składał interpelację na temat kwot wydawanych na 
delegacje słuŜbowe w mieście i spółkach komunalnych – otrzymał szczątkową 
informację i poraŜającą, bo okazało się, Ŝe w trzech miesiącach w niektórych 
działach jest wykonanie zbliŜone do ubiegłego roku. Nie otrzymał natomiast 
informacji dotyczących spółek komunalnych, więc prosi o udzielenie odpowie-
dzi. – ponownie złoŜył interpelację. 
 
6) Radny Jan Pszczoła poinformował, Ŝe 29 maja składał interpelację w sprawie 
uporządkowania terenów na Ustroniu na skarpie. Nie otrzymał na nią odpowie-
dzi.  Czy jest to przejawem lekcewaŜenia czy jest to zwyczaj? ZłoŜył ponownie 
kserokopię tej interpelacji i prosi Przewodniczącego o wyegzekwowania udzie-
lenia odpowiedzi.  
 
7) Radny Jakub Kluziński – Rwańska 7 – czy kwota 7.000 zł za 1m2 jest ade-
kwatna?  
- kostka bazaltowa – radny stwierdził, Ŝe radomski deptak bardzo mu się podo-
ba, ale chodzi o wyjaśnienie tego faktu. Od Prezydenta w czerwcu otrzymał in-
formację, Ŝe 5.865 ton tej kostki jest. Radny nie znalazł tej kostki tam, gdzie 
miała być. Nie oskarŜa Prezydenta, ani nikogo, tylko pyta. Czy skieruje wniosek 
do prokuratury jeszcze nie wie. Jeśli otrzyma odpowiedź, być moŜe nie będzie 
potrzeby robienia całej tej sprawy.  
- ruch na rondzie Kotlarza – co MZDiK zamierza zrobić w zakresie organizacji 
ruchu na tym rondzie, poniewaŜ po uruchomieniu świateł sytuacja w promieniu 
kilku kilometrów wokół tego skrzyŜowania jest dramatyczna?  
 
8) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych – stwierdziła, 
Ŝe po raz kolejny jest wiele zastrzeŜeń co do podziału środków przez Powiatowy 
Urząd Pracy na gminę Radom i inne gminy. Czy Prezydent rozwaŜa moŜliwość 
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utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy?  
- czyją własnością jest „Browar Saski”? 
 
9) Radny Robert Fiszer – 14 sierpnia odbyła się w Resursie konferencja „Marka 
Radom” – czy jest moŜliwość, aby radni, media oraz mieszkańcy, którzy będą 
chcieli otrzymali jakieś materiały z tej konferencji?  
- czy miasto coś czyni w zakresie pozbycia się torebek foliowych?  
- budynek „Radoskóru” przy ul. Folwarcznej – czy został juŜ rozstrzygnięty 
przetarg? 
- tereny wokół „Radomiaka” – czy jest moŜliwość odkupienia terenów wokół 
obiektów „Radomiaka” od pana Kupidury? Czy w umowie nie było zapisów, Ŝe 
w przypadku nie zrealizowania planów nieruchomość moŜna odzyskać? 
- część przydworcowa osiedla Planty – czy moŜna w przyszłości podłączyć tę 
część Plant do miejskiego systemu ciepłowniczego?  
 
Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak: - plac zabaw          
w Leśniczówce – obiecał, Ŝe będzie sprzymierzeńcem tego placu. Takie urzą-
dzenia są potrzebne w tym rejonie, 
- odpowiedzi na interpelacje – odnosi się do radnego Karasia z wielkim szacun-
kiem jaki i do kaŜdego innego człowieka, 
- masterplan lotniska – w ubiegłym tygodniu został uniewaŜniony przetarg na 
masterplan przez spółkę miejską. Kwoty zaproponowane przez składających 
oferty przewyŜszały wartość jaka została przekazana na masterplan. Prezydent 
Ŝałuje, Ŝe wszystkiego dowiaduje się nie od marszałka Szprendałowicza. Jest co 
raz większy problem z komunikacją z marszałkiem Szprendałowiczem. Prosi, 
aby pan Szprendałowicz mimo wszystko przełamał się do osoby Prezydenta        
i próbował się z nim komunikować. Masterplan moŜe być zrealizowany, ale ter-
min podany na samym początku przez urząd marszałkowski był nierealny do 
spełnienia. Oferty przedłoŜyły 4 firmy. Mówiły one o tworzeniu planu w około 
300 dni. Ponadto ustawodawca powinien doprecyzować, co rozumie przez poję-
cie masterplanu.  
- obwodnica południowa – marszałek mówił, Ŝe przekaŜe pieniądze na budowę 
tej obwodnicy. Gmina nie jest w stanie przekazać swoich pieniędzy na tą inwe-
stycje. JeŜeli będą to pieniądze pochodzące z urzędu marszałkowskiego, urzędu 
administracji rządowej, wtedy jak najbardziej są gotowi, aby przyjąć na siebie to 
zobowiązanie.  
- ogrzewanie dzielnicy Planty – Prezydent musi się zapoznać z tym tematem       
i odpowie. JeŜeli są techniczne moŜliwości, aby dokonać podłączenia, to jak naj-
bardziej jest to logiczne, aby te bloki zostały podłączone do sieci miejskiej.  
- działka przy „Radomiaku” – wielokrotnie wraz z Wiceprezydentem Marszał-
kiewiczem rozmawiali na temat moŜliwości nabycia tej działki. Prezes wskazał 
kwotę, która go interesuje za zbycie tej działki. Na dzień dzisiejszy jest to gdzieś 
w granicach 2 – 2,2 mln zł netto. Proszą o to, aby pan Kupidura zbył ją jeszcze 
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taniej. Wydaje się, Ŝe jest to granica, która interesuje właściciela tej nierucho-
mości.  
- Miejski Urząd Pracy – na ten temat potrzeba szerszej dyskusji. Prezydent 
chciałby znać zdanie Rady Miejskiej na ten temat. 
Na pozostałe pytania udzieli odpowiedzi na piśmie. 
 
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 346, 350 z autopo-
prawką. 
 
- druk nr 346. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika – Sławomir 
Szlachetka, który jednocześnie zgłosił autopoprawkę do projektu polegającą na: 
wykreśleniu z nazwy zadania Przebudowa ulic przy Rynku Starego Miasta 
Kazimierzowskiego” słowa: „Starego”. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opi-
nię pozytywną; Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozy-
tywną; Komisji Kultury, która wydała opinię pozytywną oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części ochrona 
zdrowia.  
 
Radny Jakub Kluziński poprosił o przedstawienie krótkiej informacji nt. inwe-
stycji drogowych. Stwierdził, Ŝe tym razem spadają środki z trasy N-S. Kolejną 
kwestią są rosnące koszty. Prosi o przedłoŜenie informacji na temat zmian          
w kluczowych inwestycjach. Wątpliwości budzi kwota 700.000 zł dla „Admini-
stratora” za egzekucję czynszów. Jest to ogromna kwota. Jaka jest skala tej kwo-
ty, bo wydaje się ona bardzo wysoka? Z planu spada przedłuŜenie trasy N-S. 
Pamięta stwierdzenie Prezydenta tuŜ po wyborach, Ŝe w zakresie terenów jest 
wszystko gotowe jeŜeli chodzi o I etap trasy od dworca do ul. śeromskiego. Mi-
ja 2 lata, a spada to na 2009r. Poprosił o poinformowanie, na jakim etapie znaj-
duje się ta inwestycja.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe najwaŜniejsze dla Radomia inwestycje        
z jednej strony spadają, a z drugiej strony deficyt dochodzi do 100 mln zł. Rad-
ny nie widzi korelacji między efektami materialnymi a zadłuŜeniem miasta. 
Miała być przebudowa placu przed Urzędem Miejskim i miała kosztować           
1 mln zł. W wyniku szerokiego protestu społecznego pomysł fatalny został 
zmieniony na pomysł zły. Przypomniał, Ŝe jednym z najcenniejszych zabytków 
Radomia jest jego czytelny układ urbanistyczny. W tym momencie robi się coś, 
co niszczy ten zabytek, poniewaŜ to co miało być zaznaczone jako zabudowa 
pałacowa zostaje zniszczone, a do tego wszystkiego ma to kosztować o kolejne 
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700 tys. droŜej. Zdaniem radnego jest to nierozsądne. Radny stwierdził, Ŝe bu-
dynek urzędu ma 4 strony. Jedna strona jest przyzwoita, a otoczenie pozostałych 
3-ech stron to slumsy, a miasto zajmuje się tą stroną, która właśnie jest przy-
zwoita zamiast zająć się tamtymi stronami. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o 700.000 zł dla „Admi-
nistratora”, to wydawało się, Ŝe jest to forma wsparcia tej spółki, ale wynika to 
jednak z porozumień między spółką a gminą. UwaŜa, Ŝe Komisja BudŜetowa 
kiedyś powinna powrócić do tej sprawy, ale na tym etapie takie działanie jest 
konieczne. Z uchwalonego budŜetu tnie się wiele zadań. Przebudowa ul. Kozie-
nickiej to bardzo waŜny temat, gdyŜ robi się tam koszmar w godzinach szczytu. 
Instalacja barier dźwiękochłonnych – juŜ drugą kadencję walczy o te bariery. 
Były pieniądze na wykonanie dokumentacji, a  teraz nawet te pieniądze się 
zdejmuje. PrzedłuŜenie ul. Mieszka I – zrealizowanie tego tematu usprawni ruch 
miejski. Radny uwaŜa, Ŝe do budŜetu naleŜy wpisywać te zadania, które mają 
szansę powodzenie.  
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: Prezydent Mia-
sta – Andrzej Kosztowniak, Wiceprezydent Miasta – Igor Marszałkiewicz oraz 
dyrektor MZDiK – Marek CzyŜ.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (17 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących się) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 369/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe jeŜeli były tylko dwa spotkania w sprawie 
placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego, to chyba byli na róŜnych spotka-
niach, bo z obserwacji radnego, to jedynymi zwolennikami byli: Prezydent, Pre-
zydent Marszałkiewicz i pracownicy urzędu. I to Prezydent powiedział, Ŝe decy-
zja zapadła, a jest tylko dyskusja co do formy. Jedynie to spowodowało, Ŝe fa-
talna decyzja została zamieniona w złą decyzję. Natomiast dalej twierdzi, Ŝe 
Prezydent postanowił zniszczyć ten kawałek urbanistyki Radomia i tego doko-
nał.  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o ul. Kozienicką, to śledzi tą 
sprawę. Dopiero za czwartym razem przetarg w jakiś sposób doszedł do realiza-
cji. O 180 stopni zmieniła się sytuacja. Kiedyś byliśmy stawiającymi warunki,     
a w tej chwili, to wykonawca i projektant stawiają warunki. 
 
Radna Małgorzata Półbratek poprosiła o dopuszczenie do głosu pana Dariusza 
Krajewskiego – dyrygenta Orkiestry Grandioso.  
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Pan Dariusz Krajewski podziękował Prezydentowi za zainteresowanie proble-
mami orkiestry. Podziękował za to, Ŝe znalazł czas, aby ich wysłuchać i za to, Ŝe 
znalazł środki, aby ich wspomóc. Podziękował równieŜ Radzie i liczy na więcej. 
 
 
- druk nr 350 z autopoprawką. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika – Sławomir 
Szlachetka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej; Komisji Gospo-
darki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne; Komisji Kultury, która wy-
dała opinię pozytywną w części kultura oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej i rodziny, która równieŜ wydała opinię pozytywną w części ochrona 
zdrowia.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 370/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 266a.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik referatu w Wydziale 
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta – Magdalena Tusińska, która jedno-
cześnie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegająca na zmianie tytu-
łu dokumentu na; „Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 
2020”.  
Treść autopoprawki na piśmie została dołączona do materiałów z sesji.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, Ŝe Komisja Rozwoju Miasta postanowiła 
poddać ten dokument konsultacjom społecznym. Takie konsultacje się odbyły. 
Odbyło się 6 posiedzeń Komisji, na których przeanalizowano ponad 100 uwag     
i wniosków. Uwagi te spływały zarówno od mieszkańców jak i od instytucji, 
stowarzyszeń i poszczególnych radnych oraz Komisji Rady. Większość z tych 
uwag i wniosków Komisja wprowadziła do projektu dokumentu. Jest równieŜ 
kilka wniosków istotnych z punktu widzenia Komisji, które nie zostały wpro-
wadzone z róŜnych względów. Komisja zamierza dalej pracować nad tymi 
wnioskami i najbardziej istotne dla Komisji elementy do tej strategii wprowa-
dzić. W opinii radnego i innych rozmówców po pracach Komisji ten dokument 
jest o wiele bardziej spójny i czytelny. W porównaniu z takimi dokumentami 
innych miast nie odbiega on od normy. Jest to strategia, która powinna dzisiaj 
przez radnych być przyjęta po to, Ŝeby moŜna było w niedługim czasie składać 
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projekty i występować o środki zewnętrzne. Komisja wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zwróciła uwagę 
na str. 99 na przypis nr 37 – czy jest szansa aby uzyskać 500 tys. mieszkańców     
i Ŝeby zostać ośrodkiem metropolitarnym? Str. 54 – umieszczone są tam korty 
tenisowe na os. Michałów. Stwierdziła, Ŝe tych kortów to juŜ w ogóle nie ma. 
Basen „Czarnych” natomiast ograniczony jest do konkretnej grupy osób. W stra-
tegii moŜna przeczytać, Ŝe waŜna jest promocja miasta, Ŝe naleŜy organizować 
więcej imprez ogólnopolskich. W związku z tym przypomniała, Ŝe jest jeszcze 
taka impreza jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Majki JeŜowskiej. Poprosi-
ła o usunięcie błędów literowych (str. 71, 83, 25).  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe wszelkie problemy i nieszczęścia wyni-
kają z tego, Ŝe Radom nie jest województwem. Apeluje do władz, aby Radom 
stał się miastem, z którego wypłynie propozycja zmiany podziału administracyj-
nego kraju, w tym Radomia jako stolicy województwa. W trakcie prac nad tym 
dokumentem radny zgłaszał pomysł utworzenia zalewu na rzece Pacynce. Po-
mysł ten przedstawili ludzie, którzy tam mieszkają. Firma „WYG” stwierdziła, 
Ŝe to rozwiązanie jest zbyt szczegółowe. Radny uwaŜa, Ŝe inne rozwiązania są    
o wiele bardziej szczegółowe niŜ to. Radny chciałby, aby ten pomysł trafił do 
obywateli.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe nie jest to dokument dobry, ale jest to do-
kument niezbędny. Czy 40.000 zł wydane na ten dokument zostały dobrze wy-
dane? UwaŜa, Ŝe zostały te pieniądze zmarnowane, poniewaŜ Urząd Miejski 
własnymi siłami mógłby równie dobry lub równie niedobry dokument, a nawet 
lepszy stworzyć sam. Na Komisji Rozwoju stwierdzono, Ŝe z tego dokumentu 
radni nie są zadowoleni, a w zasadzie nie było nikogo, kto by powiedział, Ŝe ten 
dokument jest dobry. Tylko tyle, nikt nie mógł wziąć na swoje sumienie tego, Ŝe 
Komisja odrzuci ten dokument, a później nie będzie dokumentu i przez to nie 
mogły by być złoŜone wnioski do Unii. Jest to postawienie radnych pod murem, 
bo jeŜeli dzisiaj ten dokument nie zostanie przyjęty, jutro nie pójdą wnioski              
i Prezydent będzie mógł powiedzieć, Ŝe on chciał dobrze, a źli radni nie uchwa-
lili tego dokumentu. Prezydent mówił, Ŝe przez dwa lata nie moŜna było apli-
kować o wnioski unijne, poniewaŜ nie były ogłaszane konkursy. Natomiast te 
dwa lata moŜna było rzeczywiście spoŜytkować na dyskusje, na prace koncep-
cyjne i w wyniku tego byłby dokument na pewno niezły. Dokument został zro-
biony źle, w ostatniej chwili, drogo i z tego dokumentu tak naprawdę niewiele 
wynika. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe jest to dokument, który trzeba uchwa-
lić, bo bez niego nie moŜna starać o środki zewnętrzne. Zapytał, czy trzeba było 
zapłacić 40.000 zł za bardzo teoretyczne opracowanie w pierwszej części, ksiąŜ-
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kowe, niewiele wnoszące? Z załączników moŜna się juŜ więcej dowiedzieć od-
nośnie tego, jakie opracowujący widzi potrzeby na najbliŜsze lata. Ciekawym 
przedsięwzięciem jest utworzenie funduszu wspierania przedsiębiorczości,           
a niedawno został on zlikwidowany, czyli opracowujący z zewnątrz jak gdyby 
mówił, Ŝe to był błąd. Ciekawym jest realizacja przedsięwzięcia kompleksowej 
gospodarki odpadami. Radny uwaŜa, Ŝe raczej jest to kontynuacja, poniewaŜ 
proces ten został rozpoczęty w momencie przystąpienia do realizacji zakładu. 
Ciekawym tematem jest tworzenie parków dzielnicowych. Zgadza się z tym, ale 
przez dwa lata nie moŜe doprosić się, aby park na Gołębiowie był kontynuowa-
ny. Tworzenie nowych terenów zieleni na osiedlach mieszkaniowych – jest bar-
dzo za i myśli, Ŝe ten temat wreszcie znajdzie uznanie w oczach i Rady i Prezy-
denta. Niezrozumiałym jest temat dotyczący przeznaczania zwolnionych obiek-
tów w pierwszej kolejności niepublicznym placówkom oświatowym – nie bar-
dzo wiadomo, co z tego wynika. Myśli, Ŝe gdyby urzędnikom dać połowę czy 
1/3 czy ¼ tych pieniędzy stworzyliby chyba nie gorszy dokument. NaleŜy wie-
rzyć w swoich ludzi, w mieszkańców w pracowników, którzy są w stanie zreali-
zować na pewno nie gorszy dokument od tego, a często moŜe bardziej czytelny. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe nowa-
torskie jest podejście, Ŝe dokument stworzyli nie obecnie rządzący, a firma ze-
wnętrzna. Radny z dokumentem w tej treści się po prostu nie zgadza, ale to wca-
le nie oznacza, Ŝe nie będzie głosował za nim, bo dokument jest jako jeden         
z niezbędnych do dalszego szukania pieniędzy, więc radni są zmuszeni, aby ten 
dokument przyjąć. Wydaje się, Ŝe wiele z tego, co było obiecywane w deklara-
cjach przedwyborczych ten dokument nie bardzo pasuje do tych deklaracji. Są-
dzi, Ŝe w najbliŜszym czasie będzie moŜliwość poprawienia tego dokumentu, 
aby przystawał on do naszej rzeczywistości i do naszych realiów i załoŜeń. Do-
kument ten moŜna by znacząco odchudzić chociaŜby o te ksiąŜkowe formułki 
zawarte w skryptach uczelnianych. Dla radnego ten dokument jest za gruby, nie 
bardzo trafiony. Radny wolałby mieć konkretne rozwiązania i propozycje nie na 
kilkadziesiąt lat, bo taki okres jest nieprzewidywalny. Elementy bardzo waŜne     
w tym dokumencie powinny być skrupulatnie ujęte.  
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe tak naprawdę spadł jej kamień z serca jak 
usłyszała, Ŝe większość opozycji będzie głosowała za tą strategią, bo w tej sytu-
acji bez wyrzutów sumienia radna moŜe nie zagłosować za nią. Jednym z argu-
mentów jest to, Ŝe ten dokument musimy przyjąć, bo jest on potrzebny do tego, 
Ŝeby składać wnioski. Tak moŜna prowadzić pracę w tej Radzie cały czas, bo 
ciągle uchwala się rzeczy, które są potrzebne i mało co moŜe spaść z porządku 
obrad bez negatywnych skutków dla mieszkańców. Wydaje się, Ŝe jest to dobry 
moment na refleksję i zastanowienie się w jaki sposób warto by pracować nad 
tego typu dokumentami. Nie wystarczy zatrudnić firmę i zapłacić jej za to, aby 
coś napisała. Trzeba zapłacić za to, Ŝeby ten dokument był przyjęty i Ŝeby tak 
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naprawdę wokół tego zbudował się konsensus radnych. Problemem było to,        
w jaki sposób ta firma nie współpracowała z radnymi. Wszyscy członkowie 
Komisji zgodzili się co do tego, Ŝe hasło: „Radom biegunem południowego Ma-
zowsza” jest po prostu niedobre. Dyskutowali nad tym, Ŝe nie chcemy być dla 
całego Mazowsza, a dla naszych mieszkańców chce się stworzyć strategię            
i z nimi się komunikować. W opinii firmy jest to hasło odpowiednie dla doku-
mentu jakim jest strategia rozwoju, poniewaŜ juŜ sam tytuł wyznacza ambitne 
cele rozwoju miasta w bardzo szerokim zakresie. Radna uwaŜa ten dokument za 
niedobry.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe zgadza się z radnym Kazimierzem Woźnia-
kiem, Ŝe w urzędzie ten dokument grupa urzędników opracowałaby lepiej. Na 
pewno ten dokument w tej wersji nadaje się juŜ do przyjęcia. Natomiast jasno 
trzeba powiedzieć, Ŝe „WYG” potraktował nasze miasto jako miasto bez aspira-
cji, jako jakieś tam miasto w środku Polski, które potrzebuje strategii do tego, 
Ŝeby pozyskiwać środki unijne. Nie wysilili się. Radny waha się czy się 
wstrzymać w głosowaniu, czy podnieść rękę za, ale myśli, Ŝe to wielkiego zna-
czenia nie ma, bo dokument będzie przyjęty. Nie wie na jakiej zasadzie przyj-
mowano lub odrzucano wnioski. Komisja Sportu jednogłośnie przyjęła i była 
takŜe akceptacja ze strony Prezydenta Ryszarda Fałka, Ŝe co roku chce się bu-
dować ileś tam boisk, hal sportowych. Odbyło się to w atmosferze konsensusu,      
a okazuje się, Ŝe wniosek przez firmę „WYG” nie został przyjęty i radny zupeł-
nie nie rozumie dlaczego. Dobrze, Ŝe Prezydent zdecydował się na konsultacje, 
bo to był krok we właściwym kierunku i to pomoŜe uniknąć kompromitacji, bo 
ten dokument naprawdę juŜ moŜna dzisiaj przyjąć. Ponadto ta strategia powinna 
mieć inny tytuł.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe nie jest dumny z tego dokumentu. śałuje, 
Ŝe nie znalazło się ze zrozumieniem to, co mówił juŜ prawie dwa lata temu, aby 
za 400 – 500 tys. zrobić dobrą strategię. Ta strategia kosztowała czterdzieści 
kilka tysięcy złotych – kiepsko płacimy, taki towar otrzymujemy. Dla radnego 
strategia, to dokument, który wyznacza kierunek. Po lekturze tej strategii radny 
nie wie jaki jest kierunek naszego miasta. Radny uwaŜa, Ŝe naleŜy zmienić po-
dejście i rozumienie inwestorów. Postuluje, aby nie uŜywać nazwy Mazowsze, 
południowe Mazowsze w odniesieniu do Radomia. Radom nie leŜy na Mazow-
szu, leŜy w Małopolsce i jest Ziemią Radomską. Mówienie: „Radom biegunem 
wzrostu południowego Mazowsza” moŜna porównać do mówienia „Gruzja bie-
gunem wzrostu południowej Rosji”.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe propozycję utworzenia zalewu na Pacyn-
ce Komisja Gospodarki i Środowiska zaopiniowała pozytywnie. W przedłoŜo-
nym dokumencie jest bardzo wiele błędów. JeŜeli chodzi o brak terenów inwe-
stycyjnych w mieście to są moŜliwości rozwiązania tego problemu na przykład 
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współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie pozyskiwania gruntów inwesty-
cyjnych. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe jest to dokument general-
ny. Ponadto ustosunkował się do wypowiedzi poszczególnych radnych.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (18 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 371/2008 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008 – 
2020. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 15 minut przerwy do godz. 15.30. 
 
 
Ad. 8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 344. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg i Komunikacji – Marek CzyŜ. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną wraz z wnioskiem: „w § 2 wstawić nowy pkt. 2 -    
§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Budowa lub modernizacja drogi musi 
uwzględniać odwodnienie drogi”. Istniejący punkt 2 staje się punktem 3 
itd.”.  
 
Radny Robert Fiszer uwaŜa, Ŝe projekt uchwały jest słuszny, bo zakłada, Ŝe 
udział własny podmiotów, które chcą wykonywać ulicę w tzw. czynach drogo-
wych zmniejszyć z 15 do 10%. Na Komisji Gospodarki i Środowiska, gdy była 
ustalana ta lista był problem, bo wiele ulic nie mieściło się w progu 15%. Po-
prawka zaproponowana przez Komisję ma na celu obniŜyć ten udział nie tylko 
w drodze, ale równieŜ w odwodnieniu, czyli w kanalizacji deszczowej. 
 
Radny Jan Maniak uwaŜa, Ŝe naleŜałoby pominąć obligatoryjność kanalizacji 
deszczowej, poniewaŜ są teŜ takie ulice, które takiej kanalizacji nie wymagają. 
JeŜeli będzie to obligatoryjne, to będzie to podraŜało koszty tam, gdzie nie ma 
takiej konieczności. 
 
Radny Kazimierz Woźniak uwaŜa, Ŝe faktycznie są takie sytuacje, gdzie kanali-
zacja deszczowa jest niezbędna, albo juŜ istnieje, chyba, Ŝe umówimy się, Ŝe 
zapis ten dotyczy tylko tych ulic, gdzie ta kanalizacja jest niezbędna, a  gdzie 
jest zbędna, tego zapisu nie będzie się stosować. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe 
10% to wymagane minimum. Dobrze by było, aby była deklaracja Prezydenta, 
Ŝe poziom, środków przeznaczanych na czyny społeczne nie będzie mniejszy 
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niŜ do tej pory dlatego, Ŝe moŜna dojść do takiej sytuacji, Ŝe jak wniosków bę-
dzie bardzo duŜo, to będą się załapywali ci, którym będzie bardzo zaleŜało.  
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe uchwała jest zła. Jest lepsza o 1/3 niŜ była, 
ale to nie jest powód Ŝeby ją popierać. W swoim czasie powodem przyjęcia tej 
uchwały było to, Ŝeby mieszkańcy miasta nie szukali znajomości w wysokich 
kręgach urzędu, a takŜe względy finansowe, bo to zawsze dla miasta trochę le-
piej. Zła jest równieŜ dlatego, Ŝe w Radomiu są uliczki, które nie będą zrobione 
dopóki ta uchwała będzie funkcjonowała. Na Glinicach są dwie takie uliczki: 
Prosta     i Klinowa. Są to uliczki zamieszkałe albo przez emerytów albo przez 
ludzi nie posiadających Ŝadnej własności. W tej chwili miasto idzie za wyko-
nawcami, poniewaŜ najpierw się buduje domy, a później buduje się ulice. Radny 
by sobie wyobraŜał, aby to Urząd Miejski  wybudował ulice, a później by sprze-
dawał działki za odpowiednią cenę i miałby środki na rozwój miasta.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz ustosunkował się do wypowiedzi      
z dyskusji. 
 
Dyrektor Marek CzyŜ poprosił, aby we wniosku Komisji zmienić na zapis: „bu-
dowa lub przebudowa drogi”, bo obecnie prawo budowlane nie przewiduje 
takiego pojęcia jak modernizacja.  
 
Za wnioskiem Komisji Gospodarki i Środowiska z poprawką zgłoszoną przez 
dyr. CzyŜa głosowało 26 radnych, 1 był przeciw. Wniosek został przyjęty.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował, aby w formie 
autopoprawki zmienić w pkt. 5 nazwę Komisji na: Komisja Gospodarki i Śro-
dowiska.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (26 za, 1 przeciw) podjęła z przyjęta poprawką oraz autopoprawką  

Uchwałę nr 372/2008 
w sprawie zmiany uchwały nr 498/97 z dnia 25 września 1997r. w sprawie 
zasad przygotowania budowy lub modernizacji dróg lokalnych miejskich 
przy współfinansowaniu z podmiotami innymi niŜ Gmina M. Radomia. 
 
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 347. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła jej wnioskodawczyni – radna 
Małgorzata Półbratek. Ponadto radna odniosła się do wypowiedzi radnego Klu-
zińskiego na łamach „Gazety Wyborczej”. Podkreśliła, Ŝe wszyscy radni mają 
wyŜszą dietę radnego, równieŜ pan Kluziński Jakub. Tutaj nie protestował, nie 
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prosił o ocenę swojej pracy czy kogokolwiek z radnych, a po prostu wszyscy 
przyjęli tą podwyŜkę z automatu. Miło jej, Ŝe w gronie nauczycieli pana Kluziń-
skiego jest równieŜ Kali. Radna podkreśliła, Ŝe we wszystkich miastach taka 
uchwała została przyjęta w maju oprócz jednego miasta – Olsztyna, ale jeŜeli 
dawać za przykład Prezydenta Olsztyna, który czeka na rozprawę za molesto-
wanie swoich pracownic w swoim gabinecie w godzinach pracy, to radna dzię-
kuje. Zapytała radnego Kluzińskiego, czy świadomie oszukuje mieszkańców 
Radomia, czy nie jest do końca poinformowany, bo obniŜka pensji nie moŜe na-
stąpić, chyba Ŝe zostanie rozwiązana umowa o pracę. Radna słyszała, Ŝe ludzie 
dzielą się na tych, co wiedzą co mówią i na tych co mówią. JeŜeli radnemu tak 
się podobają inne miasta, to przecieŜ nie przeszkadza, aby tam kandydował.            
W Radomiu radny teŜ tylko bywa.  
 
Radny Jakub Kluziński zapytał, czy radna zarzuciła mu kłamstwo? Radny nig-
dzie nie wspomniał, Ŝe w tych miastach nie dokonano rewaloryzacji, a podał ile 
wynosi uposaŜenie Prezydenta w tym mieście. Radna przed chwilą raczyła 
stwierdzić jakoby powiedział, Ŝe w tych miastach dokonano rewaloryzacji. Nig-
dzie czegoś takiego nie powiedział. Prosi radną o sprawdzenie tego. Jeśli chodzi 
o obniŜkę pensji Wiceprezydenta, to istnieje taka moŜliwość w postaci wypo-
wiedzenia zmieniającego. Radny prosi, aby rozmawiać osobiście, a nie przez 
media.  
 
Radna Agata Morgan podkreśliła, Ŝe wszyscy pracują dla wspólnego dobra          
i wszyscy chcieliby mieć z tego powodu satysfakcję równieŜ finansową. Niedo-
brze by było gdyby ten projekt uchwały stał się momentem oceny merytorycznej 
pracy Prezydenta, bo na ten moment przyjdzie czas w wyborach. Jesteśmy mia-
stem, które ma coraz wyŜsze dochody i jesteśmy duŜym miastem i niewątpliwie 
zajęć, które ma Prezydent jest duŜo. Niedobrze by było, aby Prezydent miał ta-
kie poczucie, Ŝe wszyscy jego zastępcy, którzy odpowiadają w mniejszym stop-
niu za miasto, zarabiają więcej. Proponuje odejście od oceny merytorycznej,       
a skupić się na tym, Ŝe mamy Prezydenta, który za swoja pracę powinien otrzy-
mywać godziwe wynagrodzenie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław  Wędzonka stwierdził, Ŝe nie od-
powiada mu sposób załatwienia sprawy. UwaŜa, Ŝe normalną rzeczą byłoby, aby 
taka inicjatywa pojawiła się od Przewodniczącego Rady Miasta, bo z tego co 
wie, to Przewodniczący podpisuje umowę o pracę z Prezydentem, a wtedy było-
by duŜo łatwiej dojść do porozumienia. Oświadczył, Ŝe radni Platformy Obywa-
telskiej nie będą brać udziału w dyskusji. KaŜdy wypowie się poprzez głosowa-
nie.  
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Radny Krzysztof Gajewski w imieniu Klubu Radnych Radomianie Razem 
stwierdził, Ŝe będą oni głosować przeciwko tej podwyŜce. Odczytał treść 
oświadczenia.  
Została ona dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał radnego Gajewskiego, który mówi, Ŝe mieszkańcy 
Radomia nie są zadowoleni z propozycji podniesienia pensji Prezydentowi, czy 
w poprzedniej kadencji jak radni podnosili pensje Prezydentowi, ludzie byli za-
dowoleni?  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe nie rozumie uzasadnienia do projektu 
uchwały. Rozporządzenie, na które powołuje się wnioskodawczyni nie nakłada 
obowiązku wyrównania. Jeśli byłby taki obowiązek, to jest za, ale jeśli nie na-
kłada, to jest to decyzja Rady. Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe Prezydent 
powinien zarabiać godnie. Czy ponad 10.000 zł brutto w Radomiu, to nie jest to 
godna pensja? Zdaniem radnego jest to godna pensja, zwłaszcza w sytuacji mia-
sta niezbyt zamoŜnego o najwyŜszym bezrobociu w Polsce. Dyskutowanie nad 
tym czy 1.000 zł więcej czy mniej dramatycznie pogorszy sytuację pana Prezy-
denta wydaje się niesmaczne. W innych miastach Prezydenci w miastach powy-
Ŝej 100.000 do 400.000 zarabiają od 8 tys. z hakiem do 12 tys. z hakiem. Prezy-
denci Bydgoszczy, Szczecina i Lublina zarabiają ponad 12.000 zł, ale są to mia-
sta ponad 400.000 zł. Radom powinien porównać się do Kielc, Torunia, Rze-
szowa. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na liczbę Wiceprezydentów. Z tych 
miast do których się porównujemy, jesteśmy jedynym miastem, które ma czte-
rech Wiceprezydentów. Toruń ma dwóch, Kielce trzech, Rzeszów i Olsztyn teŜ 
trzech. Pensja jednego Wiceprezydenta w wysokości 10.000 zł miesięcznie daje 
rocznie sto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Będzie pierwszym, który podwyŜszy 
Prezydentowi wynagrodzenie, jeśli ograniczy liczbę Wiceprezydentów. Pani 
Małgorzata Półbratek uŜyła wobec radnego dość mocnych zarzutów i na to sa-
mo pozwoli sobie w stosunku do radnej. Jest mu bardzo przykro, Ŝe absolwentka 
Liceum im. Kochanowskiego, nauczycielka, kobieta uŜywa takich argumentów    
i takiej formy na forum publicznym wyraŜając się o innym radnym na dodatek 
manipulując. Chciał pani radnej powiedzieć, Ŝe mieszka w Radomiu i dlatego 
teŜ jest tutaj radnym. Jeśli by mieszkał w innym mieście, to kandydowałby        
w innym mieście. Radom jest miastem radnego i dlatego jest tu radnym. Ma 
prośbę, aby radna zdementowała, albo potwierdziła pewną informację: czy pani 
córka pracuje w Urzędzie Miejskim bądź w jakiejś spółce podległej miastu i czy 
to wpływa na motywację radnej? Przeprasza, Ŝe był zmuszony do odwołania się 
do tej klasy argumentów.  
 
Radna Małgorzata Półbratek poinformowała, Ŝe jej córka nie pracuje w Urzę-
dzie Miejskim i bardzo tego Ŝałuje, bo jest to absolwentka bardzo dobrej uczel-
ni, świetnie zna dwa języki, a w tej chwili skończyła studia doktoranckie i Ŝału-
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je, Ŝe nie moŜe swojej wiedzy przekazać miastu. Pracuje w Strefie Ekonomicz-
nej.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe martwi go, iŜ coraz częściej musi się zga-
dzać z panem posłem Sońtą, który dzisiaj powiedział do niego, aby napisał na 
swoim blogu, Ŝe ta sprawa w ogóle nie powinna dzisiaj stawać na sesji. Radny 
zgadza się, Ŝe na dzisiejszej sesji nie powinna stawać, ale nie zgadza się, Ŝe rad-
ni nie powinni oceniać pana Prezydenta. Myśli, Ŝe w cywilizowanym świecie     
w takim mieście jak Radom powinno się właśnie zacząć od oceny Prezydenta, 
obiektywnej i sprawiedliwej oceny, bo kaŜdemu się taka naleŜy. Dopiero          
w oparciu o te kryteria powinno się Prezydentowi ustalać pensję. Radny ma na 
przykład szereg pytań, których dzisiaj nie jest w stanie rozstrzygnąć. Na przy-
kład głosował nad budŜetem miasta Radomia i część zapisów, które w tym bu-
dŜecie miały być zrealizowane, realizowane nie są, a radny nie wie dlaczego. 
Nie będzie Prezydentowi przy tej okazji takich pytań zadawał. Zwrócił się                 
z apelem do wnioskodawczyni – niebawem mija półmetek rządów Prawa i Spra-
wiedliwości w mieście i pana Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka – o wycofanie 
tego wniosku i zorganizowanie debaty z udziałem mieszkańców lub bez. W ob-
liczu tego, Ŝe radny nie ma stosownej wiedzy na wiele tematów, a interpelacje 
tego nie wyczerpują dzisiaj musi głosować na nie. Natomiast być moŜe w paź-
dzierniku czy w listopadzie po uzyskaniu tych odpowiedzi głosowałby na tak.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 347 w sprawie ustalenia wyso-
kości wynagrodzenia dla Pana Andrzeja Kosztowniaka Prezydenta Miasta 
Radomia głosowało 13 radnych, 14 było przeciw. Projekt uchwały nie został 
przyj ęty.  
 
Radny Bohdan Karaś oświadczył, Ŝe minutę temu zgłosił konkretną propozycję 
dla rządzących. Czasami chyba warto posłuchać radnego opozycji.  
 
Radna Agata Morgan oświadczyła, Ŝe jest jej przykro, Ŝe radni tak chętnie gło-
sują przeciw, bo we wszystkich innych uchwałach, które są często przecieŜ kon-
trowersyjne i nie zawsze dobre raczej się wstrzymują od głosu i zachowują się 
zachowawczo, natomiast w ludzkich sprawach jaki mocny front przeciw.  
 
Radny Jakub Kluziński oświadczył, Ŝe podwyŜkę, którą otrzymał jako radny          
w wysokości 47 zł miesięcznie będzie do końca kadencji przekazywał na cele 
charytatywne. 
 
Radna Małgorzata Półbratek podziękowała wszystkim tym, którzy przychylili 
się do jej prośby. Radnej smutno, Ŝe po wielu rozmowach radni podjęli taką de-
cyzję. Wola radnych, tylko nie wie jak będą dalej z tym Ŝyć. MoŜe powiedziała 
to zbyt emocjonalnie. Przeprasza za to. W sumieniu radnej to nie jest w porząd-
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ku Ŝeby wszyscy pracownicy urzędu, radni, wiceprezydenci z klucza podwyŜkę 
otrzymali, a jednemu człowiekowi, którego podwyŜka zaleŜy od radnych, robi 
się to w ten sposób. KaŜdy ma jakieś swoje racje.  
 
Radny Krzysztof Gajewski oświadczył, Ŝe nie pierwszy i nie ostatni raz radny 
Jakub Kluziński oddaje znaczną część swojej diety na cele charytatywne m. in. 
na CAL. Radny kupuje nagrody z panią dr Słoń bardzo często. W tej chwili 
przeznaczał pieniądze na pomoc dla dzieci z osiedla Potkanów i nadal to będzie 
robił.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe Prezydent był 
przeciw tej podwyŜce. Dziwi się tylko, Ŝe w poprzednich kadencjach ci rani, 
który teraz tak stanowczo podnosili rączkę do góry przeciw, wtedy głosowali za 
argumentami nawet radnych Wspólnoty Samorządowej, które były nawet nieza-
sadne i trzeba to przyznać. W tej chwili radni weszli w buty radnych Wspólnoty 
Samorządowej. Prezydent tej podwyŜki nie chciał. Sam chciał ten wniosek wy-
cofać, ale prosił go aby nie wycofywał i Ŝeby poczekał co będzie na sali. 
 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 343. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Inwestycji – 
Eugeniusz Kaczmarek, który poprosił w pierwszej kolejności o wprowadzenie  
w miejsce tego projektu projektu na druku nr 343a, który zawiera autopoprawkę.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła 

Uchwałę nr 373/2008 
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 zmienioną Uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu nr 356/2008 z dnia 07.07.2008r. 
 
 
Ad. 8.6. – c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 339. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
Radna Agata Morgan zapytała, co to jest za budynek i gdzie znajduje się ta uli-
ca?  



 29 

Dyrektor Małgorzata Pracka poinformowała, Ŝe jest to obecna lokalizacja Sane-
pidu.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 374/2008 
zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 280/2008 z dnia 
25.02.2008r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej połoŜonej 
przy ul. Okulickiego 9d stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia na 
nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa połoŜoną 
przy ul. Zielonej 21. 
 
 
Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 345. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta – Ryszard 
Fałek. 
 
Radny Mariusz Fogiel poinformował, Ŝe do tej pory w Radomiu funkcjonował 
punkt informacji turystycznej prowadzony przez pewną mieszkankę na własny 
koszt i na własne ryzyko bez wydawania pieniędzy przez Urząd Miejski. Robiła 
ona to tak długo, Ŝe moŜna było pewne sprawy z nią omówić. Osoba ta zwraca 
się do miasta o jakieś wsparcie, ale nigdy tego nie dostała. W tej chwili juŜ to 
jest zlikwidowane i miasto chce to robić, ale czy lepiej radny tego nie wie, ale 
na pewno droŜej. Jest to kolejna rzecz w tej kadencji, Ŝe miasto przejmuje na 
siebie pewne obowiązki droŜej. Zlikwidowano Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
Spółkę Wodną, a teraz punkt informacji turystycznej. Radny podejrzewa, Ŝe 
chodzi  o zwiększenie ilość etatów podległych Prezydentowi. 
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli: radny Robert Fiszer i Wiceprezydent Miasta – 
Ryszard Fałek, który udzielił odpowiedzi na pytania z dyskusji. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 2 przeciw) podjęła 

Uchwałę nr 375/2008 
w sprawie zmiany uchwały Nr 865/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28 sierpnia 2006r. w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego – Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę 
budŜetową.  
 
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 342. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień. 
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za) podjęła 

Uchwałę nr 376/2008 
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego po zmianach. 
 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 340. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła  

Uchwałę nr 377/2008 
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu 
przy ul. Rodziny Ziętalów 13 oraz nadania Statutu Domu.  
 
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 341. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej   
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, czy na dzień 
dzisiejszy szpital udostępnia podmiotom i osobom fizycznym gabinety? JeŜeli 
tak, to w jakiej ilości, jakiej specjalności? UwaŜa, Ŝe wynajmowanie gabinetów 
na prywatne praktyki komukolwiek sprzeczne jest z jednym z punktów w § 16, 
bo wynajęcie tam gabinetu jest to sprawa preferencyjna dla kaŜdego prowadzą-
cego działalność gospodarczą w dziedzinie słuŜby zdrowia.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe w tej chwili Ŝaden 
gabinet nie jest wynajmowany. Natomiast jest to unormowanie i ucywilizowanie 
w takim kierunku, aby w sytuacjach, gdy jednak są wykonywane jakieś czynno-
ści, które są zupełnie niekonkurencyjne dla szpitala, Ŝeby szpital z tego tytułu 
miał dochód. 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(22 za) podjęła 

Uchwałę nr 378/2008 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
2 lipca 2007r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu oraz 
zasad zbywania, wydzierŜawiania, wynajmowania, uŜyczania majątku 
trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 348. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe prowadzenie 
salonów gier na automatach wymaga zezwolenia udzielonego przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych. Wniosek o udzielenie zezwolenia 
powinien zawierać opinię rady gminy o lokalizacji  salonu gier. W związku                   
z powyŜszym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest konieczne. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną oraz Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię 
negatywną oraz Komisja Kultury, która nie wydała opinii z uwagi na wynik gło-
sowania (0 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się).  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 348 w sprawie zaopiniowania 
lokalizacji salonu gier na automatach w Radomiu przy ul. Marywilskiej  
głosowało 11 radnych, 11 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania. 
Uchwała nie została przyjęta.  
 
O fakcie tym poinformowano firmę Casino Gold pisemnie. Treść tego pisma 
została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
Ad. 9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Karol Sońta poinformował, Ŝe 
zgodnie z rocznym planem pracy Komisji, na następnym posiedzeniu Komisja 
Rewizyjna przystępuje do kontroli Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.  
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku 
Miast Polskich. 
 
Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski poinformował, Ŝe w ostatnim okresie nie 
odbyło się Ŝadne posiedzenie. 
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Ad. 12. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
 
1) apel do Premiera RP w sprawie powołania w Radomiu Państwowej WyŜ-
szej Szkoły Zawodowej, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na poprzed-
niej sesji został powołany zespół, który miał opracować projekt apelu. Projekt 
ten radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
 
Apel został przyjęty jednogłośnie (20 za). 
 
Treść apelu:  
„Rada Miejska w Radomiu zwraca się z apelem do Pana Premiera o pomoc               
w powołaniu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Radomiu. 

Radom – czternaste co do wielkości miasto w Polsce – stanowi najlepiej dostęp-
ny ośrodek dla okręgu liczącego około miliona mieszkańców. Na mapie kraju 
region radomski wyróŜnia się wysokim przyrostem naturalnym ludności. Wśród 
czterdziestu największych polskich miast – powyŜej 100 tysięcy mieszkańców – 
Radom posiada największy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Jed-
nak obecnie większość absolwentów szkół średnich wyjeŜdŜa na stałe z Rado-
mia. Powodem są niewielkie moŜliwości kształcenia na poziomie akademickim, 
zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych. Radom posiada bowiem tylko jedną 
publiczną uczelnię o profilu technicznym, podczas gdy wiele porównywalnych 
miast ma dwie lub więcej publicznych uczelni o róŜnych profilach. 

Radomskie bezrobocie – najwyŜsze wśród wspomnianych czterdziestu miast – 
jawi się nie tylko jako skutek upadku przemysłu, ale przede wszystkim – konse-
kwencja odpływu najbardziej kreatywnej warstwy społecznej. Aspekt ekono-
miczny sprawia równieŜ, Ŝe wiele osób nie stać na studia w innych miastach 
bądź na płatnych uczelniach prywatnych. 

Brakuje w Radomiu instytucji, które mogą kształcić, zatrzymywać i przyciągać 
kapitał intelektualny. Nie licząc Gdyni Radom jest największym w Polsce mia-
stem nieposiadającym publicznej uczelni o profilu humanistycznym. 

Opisany problem narasta od kilkudziesięciu lat, w przeciągu których miało 
miejsce wyprowadzanie z Radomia instytucji o znaczeniu regionalnym do miast 
ościennych, przede wszystkim Kielc i Warszawy. Dość wspomnieć, iŜ radomską 
proweniencję posiadają dwie największe uczelnie wyŜsze w Kielcach. Dodat-
kowo po wypadkach Czerwca 1976 celowo wstrzymano wszelką działalność 
inwestycyjną w Radomiu. Niski poziom wyposaŜenia w infrastrukturę publiczną 
był podnoszony jako jeden z powodów pozbawienia Radomia statusu woje-
wódzkiego. Tymczasem utrata rangi administracyjnej staje się przyczynkiem do 
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dalszej marginalizacji miasta. W tym świetle argumentacja pani minister Barba-
ry Kudryckiej, iŜ wobec bliskości Kielc, Lublina i Warszawy nie ma potrzeby 
powołania w Radomiu wyŜszej szkoły zawodowej – jest trudna do przyjęcia. 

Jesteśmy przekonani, iŜ wzmocnienie środowiska akademickiego to najlepsza 
droga do przełamania kryzysu społecznego w Radomiu. Najpilniejszym krokiem 
w tym względzie jest utworzenie publicznej uczelni o profilu humanistycznym. 
Pragniemy, by w przyszłości osiągnęła ona status uniwersytetu i oferowała peł-
ny wachlarz kierunków kształcenia – co jest standardem w tej wielkości mia-
stach europejskich”. 

Apel został skierowany do Premiera RP – Donalda Tuska oraz przekazany do 
wiadomości Prezydentowi Miasta Radomia. 
 
 
2) rozpatrzenie wniosku Aresztu Śledczego w Radomiu o wyraŜenie zgody  
na umieszczenie herbu m. Radomia na stronie odwrotnej płata sztandaru   
Aresztu,  
 
Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała wniosek Aresztu.  
Wniosek ten radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została do-
łączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Piotr Kotwicki stwierdził, Ŝe przedstawiona jest jedna strona sztandaru,  
a powinna być takŜe druga.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zastanawia się, czy jest to faktycznie promocja na-
szego miasta. Czy sztandar nie moŜe się obyć bez herbu miasta? Czy nie wy-
starczy, Ŝe jest na nim nazwa miasta? Herb ma symbolizować pozytywne strony 
naszego miasta. Nie poprze tego wniosku. 
 
Za wyraŜeniem zgody na umieszczenie herbu miasta Radomia na stronie 
odwrotnej płata sztandaru Aresztu Śledczego w Radomiu głosowało 15 rad-
nych, 2 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania. Rada zgodę wyraziła. 
 
O fakcie tym poinformowano pisemnie Areszt. Treść pisma została dołączona 
do materiałów z sesji. 
 
 
3)  informacja z realizacji Programu „Bezpieczny Radom” za okres 01.01 – 
30.06.2008r.  
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji. 
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Informację omówił Komendant StraŜy Miejskiej – Kazimierz Czachor. 
  
 
4)  zaproszenie Związku Miast Polskich do udziału w VI Kongresie Miast 
Polskich, który odbędzie się 25 i 26 września w Bielsku – Białej, którego 
tematem wiodącym będzie „Jakość Ŝycia w miastach”. 
 
Szczegółowa informacja jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
 
5) zaproszenie Związku Miast Polskich do udziału w konferencji, która od-
będzie się 11 i 12 września w Zielonej Górze, której tematem będzie two-
rzenie marki/wizerunku miasta poprzez budowę jego reputacji. 
 
Szczegółowa informacja jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
 
 
Ad. 11. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
 
Poseł na Sejm RP Marzena Wróbel podziękowała za projekt stanowiska Rady 
Miejskiej. Jest on znakomity. Podziękowała za to, Ŝe radni nie odsunęli się od 
tego tematu i Ŝe wszyscy myślą w sposób bardzo podobny o sprawach waŜnych 
dla Radomia. Do tej pory inicjatywę powstania w Radomiu Państwowej WyŜ-
szej Szkoły Zawodowej popierały wszystkie waŜne podmioty zasiadające w tej 
Radzie. To jest olbrzymia wartość. Olbrzymią wartością jest to, Ŝe o rozwoju 
naszego miasta myślimy nie tylko w kontekście infrastruktury, ale przede 
wszystkim w kontekście człowieka i inwestowania w ludzi. Ta szkoła będzie 
taką inwestycją w umysły radomian.  
Ponadto poinformowała Radę o sprawach, w których występowała do poszcze-
gólnych ministerstw z zapytaniami, które dotyczą przede wszystkim inwestycji 
infrastrukturalnych: 
- powołanie ośrodków metropolitarnych, 
- przebudowa drogi krajowej nr 9 w granicach miasta Radomia, 
- przebudowa wiaduktu nad torami na ul. śeromskiego,  
- dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Rado-
mia,  
- budowa obwodnicy południowej, 
- przebieg drogi ekspresowej S12, 
- przekazanie terenu lotniska samorządowi i ewentualnego dofinansowania mo-
dernizacji tego lotniska, 
- dofinansowanie budowy pawilonu ginekologiczno – połoŜniczego. 
Pani poseł odczytała fragmenty udzielonych odpowiedzi na powyŜsze pytania. 
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Ad. 12. – cd. Sprawy róŜne i wolne wnioski. 
 
6) wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie projektu uchwały na druku 
nr 348. 
 
Grupa pięciu radnych złoŜyła wniosek o reasumpcję głosowania z uzasadnie-
niem, Ŝe na sali obecnych było 24 radnych, a wynik głosowania wyniósł 25.  
 
Radny Kazimierz Staszewski stwierdził, Ŝe nie ma uzasadnionych wątpliwości. 
Głosowanie odbyło się prawidłowo.  
 
Radca prawny Alicja Snopkiewicz poinformowała, Ŝe jeŜeli wniosek jest podpi-
sany, to powinien być przegłosowany. Będzie to głosowanie o wyraŜenie zgody 
na powtórne głosowanie.  
 
Za wnioskiem o przeprowadzenie reasumpcji głosowania głosowało 11 radnych, 
8 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania. Wniosek został przyjęty. Od-
będzie się powtórne głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 348. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do 
godz. 17.45. 
 
Przystąpiono do ponownego przegłosowania projektu uchwały na druku nr 348. 
 
Za przyjęciem projektu na druku nr 348 głosowało 10 radnych, 12 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka oświadczył, Ŝe rozu-
miem dyscyplinę, ale prowadzenie salonu gier jest to normalna działalność go-
spodarcza jak kaŜda inna i nie ma się czego bać. JeŜeli nie będzie to dochodowe 
to i tak właściciel to zamknie. Jest to złe, Ŝe radni boją się nowości. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe nie było dyscy-
pliny. KaŜdy radny głosował według swojego sumienia.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe kontrowersyjne Bingo nie mając kawiarni 
upadło, na ul. Słowackiego ten sam salon teŜ jest w trakcie upadku. Była to pro-
pozycja od 30 do 50 nowych miejsc pracy. Gratuluje rządzącym Ŝeby dalej tak 
proponowali nowe miejsca pracy.  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe cieszy się, Ŝe nie udał się ten 
szacher macher, który się odbywał na tej sali przed chwilą. Niech radni nie 
uszczęśliwiają mieszkańców salonami gier, bo kaŜdy kto śledzi sprawy miasta, 
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to wie co miało powstać na ul. Marywilskiej i jak pokarano mieszkańców kupu-
jąc tam budynek socjalny mniej więcej od tych samych właścicieli. Dzisiaj pró-
bowano poprzez reasumpcję wprowadzić szacher macher, a inni nagle pochoro-
wali się i poginęli na sali, bo trzeba było wykorzystać chwilę. Do tych, do któ-
rych mówi, to dokładnie wiedzą o czym mówi.  
 
 
7) Radny Adam Bocheński podziękował za umieszczenie na sali obrad mapy 
miasta. Ten plan jest zrobiony bardzo dobrze. Będzie on dobrze słuŜył obywate-
lom, którzy przychodzą na obrady. 
 
 
8) Radny Waldemar Kordziński poinformował Radę o akcji wojewody mazo-
wieckiego i marszałka województwa mazowieckiego pod hasłem: „PomóŜmy 
ofiarom konfliktu zbrojnego na Kaukazie”. Akcja będzie 27 sierpnia i będzie 
polegała na publicznej zbiórce darów rzeczowych w urzędach wojewódzkim             
i marszałkowskim pod honorowym patronatem wojewody i marszałka. Zbiórka 
dotyczy wyłącznie następujących towarów: tabletki na zatrucia pokarmowe, 
środki dezynfekujące do rąk w punktach medycznych, środki do mycia pacjen-
tów i personelu medycznego, namioty medyczne, łóŜka polowe ambulatoryjne, 
aparaty do badania cukrzyków, insulina, prześcieradła, ręczniki, śpiwory, koce, 
art. dla dzieci, namioty, łóŜka do spania. Prosi o wsparcie tej akcji, która będzie 
prowadzona w delegaturze urzędu marszałkowskiego przy ul. Mokrej i w dele-
gaturze urzędu wojewódzkiego przy ul. śeromskiego 53.  
 
 
9) Radna Małgorzata Półbratek poinformowała, Ŝe Komisja, która przygotowy-
wała apel zaproponowała, aby wszyscy radni wręczyli go panu Premierowi Tu-
skowi. Myśli, Ŝe taki odbiór byłby dobry. Zaproponowała wyjazdową sesję Ra-
dy.  
 
 
10) Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe do 21 sierpnia był termin składa-
nia wniosków w trakcie trwających konsultacji społecznych. Czy miasto wysłało 
swoje uwagi do planu sieci komunikacyjnej? Brak w tym projekcie jest trasy 
kolejowej i lotniska. Czy miasto zajęło stanowisko w tej sprawie? We wrześniu 
mijają terminy konsultacji dwóch kolejnych dokumentów: masterplan sieci kole-
jowej do 2030r. i strategia rozwoju sieci duŜych prędkości.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi              
o trasę kolejową nr 8 i lotnisko, to tydzień temu wysłali pismo w tej sprawie. Na 
dzień dzisiejszy zrobili wszystko, co do gminy naleŜy. 
 



 37 

11) Radny Krzysztof Gajewski poinformował, Ŝe Sekretarz Miasta obiecał, Ŝe          
1 września na stronie internetowej znajdą się druki dla starających się o stypen-
dium z Fundacji Polish Chariti. Druki te będzie moŜna składać do 30 września. 
W pierwszych dniach października kapituła rozdzieli te pieniądze.  
 
 
12) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, Ŝe 
w dniach 7 – 17 sierpnia w Radomiu – lotnisko Piastów odbyły się Mistrzostwa 
Europy w Akrobacji Szybowcowej. Była to najwyŜszej rangi impreza w Rado-
miu od dwóch lat. W imieniu organizatora podziękował panu Prezydentowi za 
pomoc, którą on i urzędnicy okazali organizatorom. Jest to sukces miasta, bo 
mistrzostwa zostały ocenione bardzo wysoko.  
Ponadto stwierdził, Ŝe zaniepokoił się wypowiedzią pana posła Sońty, który nie-
stety zniknął z sali, bo głosował w czystej i dobrej wierze za tym by to casino 
powstało. Natomiast poseł Sońta zasiał w radnym ziarno niepokoju, Ŝe jest to 
nieczysty interes. Opluł firmę i wyszedł nie mówiąc do końca o co chodzi i co to 
oznacza „szacher macher”. JeŜeli ma taką wiedzę to albo powinien powiedzieć, 
Ŝe jest to nieczysty i brzydki interes, albo złoŜyć doniesienie na prokuraturę. In-
aczej wygląda to bardzo niepowaŜnie, tym bardziej w wykonaniu posła.  
 
 
13) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przeprosił za swoje impul-
sywne zachowanie w stosunku do niektórych radnych.  
 
 
14) Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek odpowiedział na pytanie radnej Agaty 
Morgan dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkoli – poinformował, Ŝe w szko-
łach zostały potworzone oddziały przedszkolne. Sanitariaty i sale są przygoto-
wane. Wyremontowane są równieŜ place zabaw. Tylko w jednej ze szkół plac 
zabaw będzie uruchomiony trochę później ze względu na ograniczone moŜliwo-
ści producentów tego sprzętu. Pod znakiem zapytania co do kompletnego wy-
kończenia pomieszczeń stoi przedszkole w szkole przy ul. Zientarskiego, gdzie 
moŜe nastąpić opóźnienie w oddaniu miejsca, gdzie są przygotowywane posiłki, 
chociaŜ wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby zakończyć to zadanie. Dodat-
kowo są uruchomione 604 miejsca przedszkolne. W roku ubiegłym w przed-
szkolach było 2.495 przedszkolaków, a dzisiaj jest 3.234, czyli o około 800 wię-
cej. 
 
15) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe kolejna 
sesja planowana jest na ostatni poniedziałek września tj. 29. Natomiast 8 wrze-
śnia na wniosek zarządu przedsiębiorstwa „Radkom” skierowany do Prezydenta 
będzie sesja nadzwyczajna na temat ZUOK-u. Radni informację otrzymają na 
piśmie. Sesja odbędzie się na terenie nowego zakładu. 
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16) wniosek grupy radnych następującej treści: „Wnosimy o zbadanie 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej prawidłowości przeprowadzone-
go przez Spółkę „Rewitalizacja” przetargu na remont kamienicy przy                
ul. Rwańskiej 7. Wnosimy równieŜ o zbadanie zgodności z dokumentacją 
realizacji przedsięwzięcia oraz jego terminowości”.  
 
Za wnioskiem głosowało 14 radnych, 9 było przeciw. Wniosek został przyjęty. 
Sprawę skierowano do Komisji Rewizyjnej. 
 
 
17) Radny Jakub Kluziński odczytał list Bartka – dziecka autystycznego, które-
go wypoczynek został sfinansowany m. in. dzięki radnym. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XLI Sesję Rady Miejskiej w Radomiu  o godz. 
18.05.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 6), które stanowią integralną część protokółu. 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
Sekretarze: 
 
1. Koszałka Jolanta  ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


