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P R O T O K Ó Ł    N R    XLII-N/2008 
z czterdziestej drugiej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 8 września 2008 roku 
 na terenie nowo wybudowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunal-

nych w Radomiu przy ul. Witosa 76 
 
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. Obecny był równieŜ pan Jerzy Te-
lepko wraz z pracownikami  z firmy Faber Maunsell Polska. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe  sesja została 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę porządkiem.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał przybyłych gości na dzisiejszą sesję. 
Poinformował, Ŝe na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni: przedstawiciele Mosto-
stalu, którzy odmówili przybycia, poprzedni prezes Chentko, który poinformo-
wał, Ŝe nie będzie go w tym czasie w Radomiu, przedstawiciel NFOŚ, który 
przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz były prezes Mazurkiewicz. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Krzysztofa Gajewskiego i Jana Mania-
ka. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wy-
brani  jednogłośnie (22 za). 
 
 
Porządek sesji: 

1. Prezentacja nowo wybudowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunal-
nych oraz prezentacja technologii. 

2. Przedstawienie aktualnych problemów w zakresie realizacji projektu „Bu-
dowa ZUOK” związanych z przekazaniem zakładu przez Wykonawcę do 
uŜytkowania przez RADKOM Sp. z o.o. – wystąpienie  Zarządu PPUH 
RADKOM Sp. z o.o. 

3. Wystąpienie MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu nt. przedstawie-
nia negocjacji z Wykonawcą w czasie trwania projektu. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Wykonawcy. 
5. Wystąpienie InŜyniera Kontraktu. 
6. Wystąpienie przedstawiciela NFOŚiGW. 
7. Pytania Radnych do wystąpień. 



 2 

8. Odpowiedzi na zadane pytania. 
9. Wnioski. 
10. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wytyczenia kierunków po-

stępowania dla Zarządu PPUH RADKOM Sp. z o.o. w celu uruchomienia 
ZUOK i przekazania go do eksploatacji. 

 
 
Ad. 1. Prezentacja nowo wybudowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Ko-
munalnych oraz prezentacja technologii. 
 
Radni oraz przybyli na sesję obejrzeli film o funkcjonowaniu Zakładu, a następ-
nie udali się na zwiedzanie obiektu. 
 
 
Ad. 2. Przedstawienie aktualnych problemów w zakresie realizacji projektu 
„Budowa ZUOK” zwi ązanych z przekazaniem zakładu przez Wykonawcę 
do uŜytkowania przez RADKOM Sp. z o.o. – wystąpienie  Zarządu PPUH 
RADKOM Sp. z o.o. 
 
Prezes „Radkomu” Edyta Pająk i Wiceprezes Adam Suliga omówili sytuację 
spółki. Przedstawili: ogólne informacje o projekcie, harmonogram zdarzeń, za-
groŜenia w zakresie prowadzonej inwestycji, finansowanie projektu, wykorzy-
stanie środków z dokapitalizowania w 2007r., planowany wynik za 2008r., rosz-
czenia wykonawcy i zamawiającego.  
Informacja w formie pisemnej w powyŜszym zakresie została dołączona do ma-
teriałów z sesji.  
 
 
Ad. 3. Wystąpienie MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu nt. przed-
stawienia negocjacji z Wykonawcą w czasie trwania projektu. 
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe w tej sprawie od-
było się 6 spotkań. W spotkaniu uczestniczyli zarząd miasta, Wiceprezydent, 
Prezydent Kosztowniak, Wiceprezydent Skiba i zarząd „Radkomu”. Jak przed-
stawił to prezes „Radkomu” Polimex wysłał 28 roszczeń róŜnego kalibru.         
W tych roszczeniach zaistniały dwie kwoty. Jedna kwota to 5.500.000 euro oraz 
kwota 1.260.000 zł, którą rości sobie firma Polimex – Mostostal. Firma Polimex 
Ŝąda przedłuŜenia terminu wykonania inwestycji do lipca 2008r., czyli                 
o 14 miesięcy, co powoduje utratę moŜliwości ściągnięcia kar umownych          
w kwocie 2 mln zł, ale jak mówiła pani prezes do końca nie jest to dla nas opła-
calne, aby kary umowne w pełnej kwocie naliczyli. Miasto zgadza się na rosz-
czenie numer 1, bo zdaje sobie sprawę, Ŝe teren nie był odgórniczony. Ten ter-
min jest na pewno zgodny, a winę na pewno ponosi inwestor, czyli gmina           
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i Radkom. Chcą dalej z Polimexem rozmawiać na temat czasu wydłuŜenia inwe-
stycji. DąŜą do tego, aby zmienić klauzulę nr 20 kontraktu. Jest to z punktu wi-
dzenia miasta najwaŜniejsze, aby wreszcie moŜna było w sposób rzetelny te 
wszystkie roszczenia omawiać w komisji rozjemczej, aby nie było takich pro-
blemów, jakie mamy dzisiaj, Ŝe komisja rozjemcza do pierwszego roszczenia 
wydała werdykt, z którego tak naprawdę nie wiadomo o jaki termin jest ta inwe-
stycja przedłuŜona, a juŜ w ogóle nie jesteśmy w stanie ocenić jaką kwotę mia-
sto powinno z roszczenia nr 1 zapłacić. Chcą, aby wspólnie ustalić, Ŝe zmienia 
się klauzulę nr 20, aby usystematyzować prace komisji rozjemczej i aby moŜna 
poszczególne roszczenia poddać weryfikacji tej komisji, aby miasto było świa-
dome jakie koszty związane z tą inwestycja musi ponieść. Nic więcej na dzień 
dzisiejszy nie moŜna powiedzieć.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienie przedstawiciela Wykonawcy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał pismo firmy Polimex 
– Mostostal informujące o nieobecności na posiedzeniu Rady. 
 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 5. Wystąpienie InŜyniera Kontraktu.  
 
Pan Jerzy Telepko – inŜynier kontraktu – stwierdził, Ŝe w zasadzie w dniu dzi-
siejszym juŜ wszystko zostało powiedziane. Prezes Suliga bardzo dobrze zrefe-
rował wszystkie roszczenia. Podkreślił, Ŝe instytucja inŜyniera jest instytucją 
niezaleŜną od zamawiającego i od wykonawcy. InŜynier kontraktu wydaje okre-
ślenia na podstawie klauzuli 3.5., w których określa jakie roszczenia są obowią-
zujące. JeŜeli chodzi o roszczenia, to praktycznie zgadzają się ze wszystkimi 
roszczeniami zamawiającego. Kwestią jest tylko oszacowanie kwot naleŜnych 
zamawiającemu od wykonawcy. JeŜeli chodzi o roszczenia firmie wykonawczej, 
to generalnie mają podobne stanowisko do zamawiającego, moŜe z jednym wy-
jątkiem, a mianowicie transportu wirfiksu, z tym Ŝe nie uznają całości roszcze-
nia firmy wykonawczej, z tego względu, Ŝe jest to roszczenie ich zdaniem zbyt 
wielkie, natomiast moŜe być to niewielka kwota naleŜna. Natomiast w tej chwili 
nie ustosunkują się do tego roszczenia, poniewaŜ wykonawca powinien to rosz-
czenie sprecyzować. ZłoŜyli takie pismo do firmy wykonawczej z prośbą w ra-
mach konsultacji z klauzuli 3.5. Dostali odmowę z firmy wykonawczej. W pią-
tek inŜynier wezwał ich po raz drugi do sprecyzowania roszczeń celem ich oce-
ny. Do dnia dzisiejszego nie mają odpowiedzi. MoŜe dzisiaj coś wpłynęło do 
firmy. W tej chwili analizują wszystkie roszczenia, z tym Ŝe robią to wstępnie 
dlatego, Ŝe do obowiązków strony, która dochodzi roszczenia naleŜy obowiązek 
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ich prawidłowego udokumentowania, a w szczególności wykazania związku 
przyczynowo – skutkowego. Muszą odrzucić kaŜde roszczenie, nawet gdyby 
zamawiający chciał zawrzeć ugodę z firmą wykonawczą, to jako inŜynier mo-
gliby nie przyjąć takich naleŜności dla firmy wykonawczej dopóki nie będą one 
prawidłowo udokumentowane, a na dzień dzisiejszy nie są. JeŜeli chodzi o rosz-
czenie nr 1, to w e-mailu skierowanym do firmy wykonawczej wskazał sposób 
w jaki mogą policzyć to roszczenie. Faktem jest, Ŝe nie mogą dochodzić kwoty 
wyŜszej niŜ składali wniosek do KRS. Natomiast zaproponował, aby firma wy-
konawcza w celu przedstawienia prawidłowej kwoty tego roszczenia powołała 
biegłego rewidenta. InŜynier powinien to ocenić, ale decyzja KRS jest tak sfor-
mułowana, Ŝe uniemoŜliwia inŜynierowi prawidłowe wyliczenie tej kwoty, po-
niewaŜ musieliby być wpuszczeni do działu księgowości firmy wykonawczej,    
a nikt z firmy wykonawczej się nie zgodzi na sprawdzanie ich dokumentów fi-
nansowo - księgowych całości firmy, a taki wzór został przedstawiony. Aby 
zweryfikować, czy ta kwota, której dochodzili jest prawidłową, moŜe to tylko 
zrobić biegły rewident. Taką propozycję otrzymali, ale inŜynier nie wie, czy się 
do tego ustosunkują. W chwili obecnej z korespondencji prowadzonej ze strony 
firm wykonawczych wynika, Ŝe nie wyraŜają oni Ŝadnej woli współpracy, ani 
załatwienia sprawy polubownie. Dlatego wezwali firmę wykonawczą dwoma 
poleceniami: wezwanie ich do wstawienia się na terenie ZUOK i kontynuowanie 
prób eksploatacyjnych. Wykonawca w jednym z pism napisał, Ŝe wszelkie pró-
by podjęcia eksploatacji ze względu na fakt, Ŝe stanowią zagroŜenie Ŝycia, 
zdrowia i majątku są niedopuszczalne i w związku z tym z pisma wynika 
wprost, Ŝe jedyną firmą, która moŜe prowadzić te próby eksploatacyjne jest ta 
firma wykonawcza.   W związku z powyŜszym wezwali firmę wykonawczą do 
wstawienia się na terenie ZUOK-u i kontynuowania prób eksploatacyjnych. Te-
go samego dnia po wysłaniu pisma zwizytowali ZUOK i stwierdzili, iŜ na kom-
postowni został pozostawiony osad. Z pism firmy wykonawczej wynika, Ŝe ten 
osad został usunięty, natomiast została jego półmetrowa warstwa. W związku     
z tym kolejnego dnia natychmiast zmodyfikowali polecenie, w którym wezwali 
do natychmiastowego wstawiennictwa na terenie budowy ze względu na nie-
bezpieczeństwo, bo jeŜeli na kompostowni składowany jest osad, to wydziela się 
metan. Obiekt nie jest przewidziany do jego zatrzymania, bo kompostownia jest 
wentylowana mechanicznie w sposób wyciągowy, natomiast wykonawca nie 
zaprojektował czujki metanu i zszedł z budowy, dlatego teŜ powiadomili proku-
raturę i nadzór budowlany i w tej chwili w związku z tym, Ŝe wykonawca nie 
wstawił się na terenie budowy w dniu jutrzejszym prawdopodobnie wyjdzie od 
nich pismo do prokuratury o zbadanie, czy nie doszło do przestępstwa lub wy-
kroczenia. Taki jest stan na dzisiaj.  
 
 
Ad. 6. Wystąpienie przedstawiciela NFOŚiGW . 
Nie przybył Ŝaden przedstawiciel Funduszu. 
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Ad. 7. Pytania Radnych do wystąpień. 
 
Przewodniczący Komisji Doraźnej ds. budowy ZUOK-u Włodzimierz Konecki 
poinformował, Ŝe Komisja został powołana uchwałą Rady Miejskiej                       
nr 264/2008 28 stycznia 2008r. Do sierpnia Komisja odbyła 6 posiedzeń pod-
czas, których analizowała załoŜenia planu pracy Komisji. Komisja miała zająć 
się zbadaniem zasadności zapłaconych dodatkowych naleŜności oraz prowadze-
nia procesu inwestycyjnego przy budowie ZUOK-u przez spółkę Radkom. Na 
posiedzenia Komisja zapraszała osoby bezpośrednio związane z realizacją tego 
zadania, czyli zarząd spółki Radkom, który najczęściej był reprezentowany 
przez pana wiceprezesa Suligę. Komisja skupiła się w pierwszej fazie nad głów-
nym roszczeniem wynikającym z późniejszego terminu wejścia na inwestycję 
dotyczącego sprawy odgórniczenia terenu. W trakcie posiedzeń zaproszono 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego: dyr. Eugeniusza Kaczmarka, dyr. GraŜynę 
Krugły i geodetę miejskiego panią Wieczorek. W trakcie posiedzeń przeanali-
zowano dokumenty dostarczone z Urzędu dotyczące pozyskiwania tych tere-
nów. Wynikało z nich, Ŝe we wstępnej fazie przygotowywania planu zagospoda-
rowania przestrzennego w 2001r. nie uzgodniono terenów górniczych. Z analizy 
tych dokumentów nasuwa się spostrzeŜenie, Ŝe były sytuacje nie wyjaśnione do 
końca przy przekazywaniu terenów, które były eksploatowane przez Silikaty.  
W opinii Komisji Silikaty winny wcześniej z tego uŜytkowania rozliczyć się.          
W ocenie Komisji była to jedna z przyczyn powstania tej sytuacji. Postanowie-
nie prokuratury na dzisiejszym posiedzeniu Komisji było jej przedstawione. 
Komisja nie ma wyrobionego zdania co do orzeczenia. Jest sugestia Komisji, Ŝe 
błędem powodującym dalsze perturbacje z roszczenia nr 1 jest złe przygotowa-
nie planu zagospodarowania przestrzennego na działkach, na których ta inwe-
stycja jest posadowiona. Komisja sugeruje, Ŝe dalszą sytuację związaną z rozli-
czeniem tej inwestycji mogłaby zająć się jakaś zewnętrzna komisja czy firma 
audytorska, która mogłaby tą sytuację rozstrzygnąć, ale jest to wstępna sugestia 
nie ustalona do końca. Chce, aby to potraktować jako sugestię, a nie decyzję. 
Komisja postanowiła na najbliŜszym posiedzeniu poznać zdanie drugiej strony             
i chcieli by zaprosić na posiedzenie inŜyniera kontraktu.  
 
Pan Jerzy Telepka zacytował zapis kontraktu o odstąpieniu i treść pisma wyko-
nawcy w aspekcie powiadomienia prokuratury o wejściu w Ŝycie powiadomie-
nia o odstąpieniu według klauzuli 15.5. „Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie 
całej dalszej pracy poza taką pracą jaka moŜe być polecona przez inŜyniera           
w celu ochrony Ŝycia lub własności lub w celu bezpieczeństwa robót”. Pismo 
wykonawcy; „Informujemy, Ŝe w przypadku niewłaściwego procesu komposto-
wania moŜe dojść do wydzielania się gazu np. metanu oraz dojść do przekro-
czenia dozwolonych granicznych poziomów składu powietrza w hali kompo-
stowania, co stanowi bezpośrednie zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi. Próby nie-
właściwej eksploatacji instalacji do kompostowania impresywnego, które po-
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mimo powyŜszego ostrzeŜenia będą prowadzone mogą wprost narazić osoby, 
które podejmą decyzję o takiej eksploatacji na odpowiedzialność karną i cywil-
ną”. Jak stwierdzili w dalszym ciągu wykonawca nie usunął całości kompostu.  
 
Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Kor-
petta – Zych.  
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poprosił o rozwaŜenie kierunku postępowa-
nia w tej sprawie. Po pierwsze ten zakład moŜe zjednoczyć, a takie zjednoczenie 
jest niezbędne wobec diagnozy. Diagnozą w opinii posła jest dezercja wyko-
nawcy i ucieczka z placu budowy. Dzisiejsza nieobecność świadczy o braku wo-
li rozwiązania tego problemu. Dzisiaj naleŜy zjednoczyć wszelkie wysiłki po to, 
aby zabezpieczyć dwa interesy. Wydatkowano określone kwoty na budowę tego 
zakładu i teraz trzeba je zabezpieczyć. Niebezpieczeństwem jest utrata pomocy  
z Unii Europejskiej, bo zakład pracuje i moŜe pracować i jest to pierwszy inte-
res. Drugi interes to cena śmieci przy odbiorze. Uruchomienie zakładu skutkuje 
ceną śmieci przy odbiorze z gospodarstwa domowego. Te dwa interesy powinny 
warunkować i postawić murem nie tylko Radę Miejską, nie tylko Prezydentów, 
nie tylko zarząd spółki, ale kaŜdego mieszkańca przed wykonawcą, który wyka-
zał się ewidentnie złą wolą. Nie jest winą gminy Radom, ani Ŝadnego Prezyden-
ta, ani Ŝadnego mieszkańca, Ŝe spadła cena kursu euro. Jedyną winą jaką moŜna 
przypisać urzędnikom jest to, Ŝe ktoś wydał pozwolenie na budowę nie odgórni-
czając terenu. I to jest jedyne o czym moŜna rozmawiać z wykonawcą robót            
o roszczeniach. UwaŜa, Ŝe naleŜy stanąć murem jako mieszkańcy przeciwko 
wykonawcy, który okazał się dezerterem i uciekł z placu budowy. Przeprosił za 
te mocne słowa.  
 
Poseł na Sejm RP Marek Suski myśli, Ŝe po tym wstrząsającym przedstawieniu 
historii inwestycji i ostatnich bardzo nieodpowiedzialnych zachowań inwestora, 
iŜ wszyscy będą zjednoczeni w tym, Ŝeby wspierać Prezydenta, aby zakończyć 
ten spór, ale jednocześnie zabezpieczyć interesy miasta. Jeśli wykonawca będzie 
się tak zachowywał, to jedyną drogą jest skierowanie pozwu do sądu przeciwko 
nieodpowiedzialnym działaniom wykonawcy.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, jak wykonawca chciał przekazać nieskończony 
zakład bez dokumentacji bez odbioru? Prosi o wyjaśnienie tej kwestii. Czy kwe-
stie własnościowe związane ze składowiskiem odpadów wcześniej nie zostały 
uregulowane? Czy dopiero musi to robić ten zarząd i przekazywać na to pienią-
dze? Jak to było w latach poprzednich, co było z tym składowiskiem? W 2006r. 
były próby połączenia frakcji rdf i przekazywanie jej do Radpecu celem produ-
kowania tańszego paliwa alternatywnego.  
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Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe ma wraŜenie, iŜ jesteśmy w punkcie wyj-
ścia. Radny stwierdził, Ŝe miasto jest w duŜo gorszej sytuacji niŜ wykonawca. 
Chciałby pomóc miastu i zarządowi spółki, ale chciałby wiedzieć jak Rada moŜe 
to zrobić? Niepokojąca jest kwestia efektu ekologicznego związanego z rdf-em. 
Plac Radkomu jest w stanie przyjąć go na 4 miesiące. Pani prezes stwierdziła, Ŝe 
dopiero w przyszłym roku zostaną podjęte jakieś działania, proces inwestycyjny, 
który będzie zmierzał do określenia, co z rdf-em trzeba zrobić. Czy nie da się 
tego zrobić wcześniej? Ta inwestycja miała być inwestycją wzorcową na skalę 
kraju, a moŜe stać się naszą poraŜką. Radny zapytał, w jakim miejscu jesteśmy 
dzisiaj i jakie są zagroŜenia i co moŜna zrobić?  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe najprawdopodobniej ktoś chce naszymi 
rękoma wyrwać ileś milionów euro, a na to nie ma zgody. W biznesie istnieje 
takie coś, jak ubezpieczenie się od ryzyka kursowego. Czy takie ubezpieczenie 
nastąpiło? Zapytał inŜyniera kontraktu, czy zdarzyła się taka historia, aby w ta-
kiej sytuacji, gdzie jest zagroŜenie metanem, firma zeszła z placu budowy?  
 
Radny Zbigniew Neska zapytał, jaka była umowa z inŜynierem kontraktu i dla-
czego nie reagowano wcześniej na te zagroŜenia? W jakim stopniu ta budowa 
jest zafakturowana? UwaŜa, Ŝe wykonawca powinien się ubezpieczyć od sko-
ków kursów walut. 
 
Radna Agata Morgan zapytała, jak doprowadzić do końca tą inwestycję? Jak 
doprowadzić do sytuacji, w której śmiecie będą odprowadzane i jak zagospoda-
rować tą frakcję rdf? MoŜna się skupić na tym, gdzie były błędy, kto zawinił            
i jakie roszczenia i komu są naleŜne, ale to nie Rada jest instancją rozstrzygają-
cą, a sądy. Zapytała inŜyniera kontraktu, w jaki sposób to zakończyć w takiej 
sytuacji, jaka jest?  
 
Radny Waldemar Kordziński - wydaje się, Ŝe moŜna zrozumieć działania wyko-
nawcy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w 2005r., natomiast rok 2006, to 
wzrost cen, wzrost wartości usług budowlanych. Dla nas ten kontrakt był bardzo 
dobrze przygotowany, gdzie na wszystkie usługi były nałoŜone kwoty ryczałto-
we, czyli za gotowe oddane budynki i pomieszczenia. Dla zamawiającego są to 
warunki komfortowe, poniewaŜ róŜnice kursowe go nie dotyczą. Gdyby sytu-
acja była odwrotna i wykonawca na tej inwestycji by zarobił nadmiernie, to nie 
oddałby inwestorowi tych pieniędzy. Radny uwaŜa, Ŝe prawidłowym zachowa-
niem jest to, Ŝe upominamy się o to, aby warunki kontraktu zostały przestrzega-
ne przez wykonawcę. Czy wcześniejsze uruchomienie wbrew woli wykonawcy 
tego zakładu nie spowoduje utraty jakiejkolwiek gwarancji? Czy nie grozi to 
jakimiś konsekwencjami w przyszłości? Jakich dokumentów brakuje, aby ten 
zakład moŜna było uznać za oddany do uŜytku? Jaki termin ostatecznego złoŜe-
nia roszczeń przewiduje kontrakt? Czy takie terminy są wyznaczone?  
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Radny Mariusz Fogiel zapytał, kto z ramienia spółki występował jako pełno-
mocnik spółki w sporze z wykonawcą przed komisją rozjemczą? Stwierdził, Ŝe 
dziwi skala roszczeń wykonawcy. Czy wynikają one z faktu, Ŝe inwestor z wy-
konawcą nie potrafili się dogadać, czy z indolencji wykonawcy, czy po prostu ze 
słabości inwestora? Faktem jest, Ŝe były 3 miesiące opóźnienia, jeŜeli chodzi       
o odgórniczenie terenu. Tak naprawdę inwestor rozpoczął inwestycję trochę 
wcześniej na zasadzie zgłoszenia budowy. Pani prezes powiedziała, Ŝe nawet po 
otrzymaniu pozwolenia na budowę inwestor dalej się spóźniał tak, Ŝe większość 
winy leŜy po stronie wykonawcy. Stwierdził, Ŝe stare przysłowie mówi, Ŝe nie 
zmienia się koni w środku drogi, a tutaj to nie zostało dotrzymane. Przypomniał, 
Ŝe w zasadzie wszyscy, którzy się zajmowali opracowaniem projektu, studium 
wykonalności, uzgodnieniami z Brukselą itd. zostali z tej spółki zwolnieni. Jakie 
doświadczenie w prowadzeniu inwestycji ma obecny zarząd? Najlepiej, aby by-
ło pokazane, Ŝe ktoś prowadził konkretne duŜe inwestycje. Mimo posiadanego 
doświadczenia, chyba nie była to najszczęśliwsza decyzja, poniewaŜ wszystkie 
dokumenty, które dotyczą tej inwestycji liczą ponad 12.000 stron, w związku            
z tym trzeba by naprawdę sporo czasu, aby się z tym wszystkim zapoznać. Czy 
ktoś w tej chwili jest w stanie powiedzieć, Ŝe zna całość tej dokumentacji? Na-
stępne problemy będą przy odbiorze przez Komisję Europejską tej inwestycji. 
Co z tymi ponad 30.000 ton rocznie rdf i ponad 25.000 ton kompostu? Czy nie 
naleŜałoby jednak zintensyfikować poszukiwania odbiorców, poniewaŜ nawet 
jeŜeli wyjdziemy ochronną ręką z obecnych problemów, to moŜe się okazać, Ŝe 
później będą jeszcze większe. Czy tzw. MAO został wymieniony, czy jest cały 
czas ta sama osoba? Trzyma kciuki za pana Prezydenta i za zarząd spółki, po-
niewaŜ jeŜeli nie znajdzie rozwiązania dla tej inwestycji i tych problemów, to 
będzie to tragedia dla budŜetu miasta na wiele lat. W związku z tym wszyscy 
powinni robić wszystko, aby ta sprawa została doprowadzona do szczęśliwego 
końca.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe na 
pewno wszyscy się zgadzają, Ŝe ta inwestycja jest jedną z najwaŜniejszych               
w Radomiu tuŜ po inwestycjach robionych przez Wodociągi Miejskie. Miała to 
być i przez długi czas była to inwestycja wzorcowa, ale nastąpiło coś, co tą in-
westycje nagle zmieniło w inwestycję zagroŜoną. Roszczenie z 28 grudnia 
2006r. nie zostało załatwione w tamtym czasie nie zostało doprowadzone do 
końca, a w tej chwili wszyscy uwaŜają je za słuszne. Rozumie, Ŝe z punktu wi-
dzenia wykonawcy to nie załatwione roszczenie powoduje eskalację dalszych 
roszczeń. Jest to punkt wyjściowy tego, co mogło nie nastąpić. W związku                  
z powyŜszym, co władze miasta zamierzają dalej zrobić? Komisja rozjemcza juŜ 
była, a jej wyniki są według władz Ŝadne, czyli nadal nie wiemy ile i za co ma-
my zapłacić. Wiceprzewodniczący prosi o to, by to sprecyzować i tą sprawę za-
łatwić jednoznacznie. Brakuje mu tu jeszcze jednego waŜnego elementu, czyli 
głosu, którym by mówiła rada nadzorcza. Chciałby wiedzieć czy rada nadzorcza 
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w poszerzonym składzie w stosunku do tamtej dobrze ocenia pracę obecnego 
zarządu i czy w pełni się z tą pracą identyfikuje? Gdy poprzedni Prezydent pod-
pisywał umowę, to kurs euro był 4,2 zł z tendencjami zwyŜkowymi. Natomiast 
w tej chwili euro kosztuje 3,4 -3,3 zł. W związku z tym na wstępie wiadomo, Ŝe 
wykonawca praktycznie jest na stratach, więc naturalną rzeczą jest to, Ŝe szuka 
innego załatwienia sprawy i usiłuje od miasta wyciągnąć takie czy inne pienią-
dze. Namawia do bardzo bliskiej współpracy z inŜynierem kontraktu i mimo 
wszystko znalezienie jakiegoś kompromisu. W całej sprawie złą rzeczą będzie, 
gdy sprawa trafi do sądu, bo znając praktyki sądowe i gospodarcze, to obydwie 
strony na tym stracą, a tak naprawdę najwięcej moŜemy stracić my jako miesz-
kańcy, bo moŜemy się nie rozliczyć z pieniędzy. Cieszy się z informacji, którą 
podała pani prezes, Ŝe są juŜ umowy z gminami sięgające 500.000 osób, czyli 
ilość śmieci trafiających do zakładu nie będzie zagroŜona, a 112.000 ton praw-
dopodobnie zostanie osiągnięta wcześniej, czyli załoŜenia ekonomiczne do 
2017r. zostaną spełnione wcześniej i straty wynikające z eksploatacji tego za-
kładu będą zmniejszone lub efekt ekonomiczny na zero powinien nastąpić wcze-
śniej. śyczy powodzenia, ale chciałby usłyszeć jak oceniany jest ten punkt 
zwrotny, który nastąpił i jakie są szanse zniwelowania i wytrącenia argumentów 
jakimi szafuje wykonawca?  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe wszyscy wiedzą, 
Ŝe nastąpił błąd w odgórniczeniu terenu. To roszczenie uznaje inŜynier kontrak-
tu i władze miasta i o tym roszczeniu moŜna rozmawiać. Zarząd nie moŜe roz-
mawiać z wykonawcą o pozostałych roszczeniach, bo są one bezzasadne. Za-
rząd, jeŜeli uznałby te roszczenia w celu zakończenia tej inwestycji, to poniósł-
by odpowiedzialność karną. Zarząd nie moŜe sobie na to pozwolić. Jedynym 
wyjściem jest prośba do inŜyniera kontraktu, Ŝeby spróbował przekonać wyko-
nawcę do powrotu na plac budowy i Ŝeby przystąpić do komisji rozjemczej           
i niech komisja rozjemcza rozstrzygnie ten spór. JeŜeli wykonawca nie chce iść 
do komisji rozjemczej, bo się boi, Ŝe komisja teŜ uzna, Ŝe roszczenia są nieza-
sadne, to niech idzie do sądu i niech sąd zdecyduje o tym, kto zakończy inwe-
stycję i czy te pieniądze im się naleŜą czy nie. Przewodniczący twierdzi, Ŝe wy-
konawca przeliczył się i przegrał na kursie euro jak wielu przedsiębiorców i te-
raz próbuje w bandycki sposób wyciągnąć pieniądze od mieszkańców tego mia-
sta. Nie moŜemy sobie na to pozwolić i nie moŜe pozwolić sobie na to zarząd 
miasta, nie moŜe sobie pozwolić pan Prezydent, zarząd spółki. JeŜeli wykonaw-
ca nie powróci, to moŜe trzeba będzie czynić inne kroki, na przykład poszukać 
inwestora zastępczego, chociaŜ będzie to bardzo cięŜkie dlatego, Ŝe dla firmy 
Sutko jest to projekt autorski i nie ma wykonawcy, który by dokończył tą inwe-
stycję. Jest to naprawdę powaŜny problem i cieszy się, Ŝe nie ma głosów krytyki 
w stosunku do zarządu i pana Prezydenta, bo wszyscy działają tu zgodnie z pra-
wem. śaden z zarządów nie popełnił istotnego błędu. Decyzja o budowie zakła-
du utylizacji była jedną z waŜniejszych i została zrealizowana. Trzeba ją tylko 
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dokończyć, Ŝeby nie pozostawić następnym pokoleniom pomnika, który będzie 
świecił pustkami. Apeluje do inŜyniera kontraktu, aby za wszelką cenę spróbo-
wał ściągnąć wykonawcę. 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe wykonawca pozostawił mieszkańców 
Radomia w bardzo trudnej sytuacji schodząc z inwestycji w trakcie trwania jej 
rozruchu. W tej chwili pozostawił niebezpieczeństwo metanowe, a kaŜdy dzień 
opóźnienia powoduje ogromne koszty dla mieszkańców Radomia. Te koszty 
związane są z tym, Ŝe jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie moŜna składować 
na wysypisku śmieci w ilości 20%, a będzie składowane 100%. Dotyczy to 
kompostu i rdf. Zapytał, ile rocznie gmina poniesie straty z tego tytułu, Ŝe kom-
post i rdf nie trafi tam, gdzie powinien trafić? Polimex – Mostostal to wykonaw-
ca znany w świecie i zastanawia dlaczego się nie zabezpieczył pod względem 
ryzyka cenowego. Taka firma powinna się zabezpieczyć, a nie sięgać potem do 
kieszeni mieszkańców wymyślając nieuzasadnione roszczenia. InŜyniera kon-
traktu zapytał, jak długo będzie trwać umowa między miastem i inŜynierem 
kontraktu na realizację tego przedsięwzięcia? Jaka suma pieniędzy przewidziana 
była na rozruch zakładu, bo ktoś musi ponieść te koszty?  
 
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zadane pytania. 
 
Zastępca prezesa Radkomu Adam Suliga udzielił odpowiedzi na postawione py-
tania – JeŜeli chodzi o przekazanie do Radkomu niedokończonego projektu to 
wyjaśnił, Ŝe terminem kontraktowym zakończenia inwestycji był koniec maja 
2007r., a komisja rozjemcza przesunęła ten termin na 30 października 2007r. 
Wykonawca robił wszystko w tym okresie Ŝeby ten zakład przekazać i uznać, Ŝe 
wszelkie niedoróbki i wszelkie braki nie mają wpływu na eksploatację zakładu. 
Tego nie mogli uznać, poniewaŜ były tam wady nie tylko techniczne  w postaci 
nie wykonania części elementów kontraktu, ale przede wszystkim były wady 
prawne. Główną wadą prawną był brak pozwolenia zintegrowanego, które 
uniemoŜliwia eksploatację zgodnie z prawem i takŜe brak koncesji prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na to, Ŝeby moŜna było sprzedawać do sieci ener-
gię dzieloną. Grunt pod składowiskiem ma nieuregulowany stan prawny od sa-
mego początku istnienia Radkomu. Wcześniej nie stwierdzili Ŝeby zarządy tym 
problemem w jakiś sposób się zajmowały. Jest to problem trudny poniewaŜ oko-
ło 5,5 hektara gruntów pod składowiskiem ma w księgach wieczystych wykaza-
nych właścicieli prywatnych. Muszą teraz regulować te sprawy. Rozmawiają            
z dwoma współwłaścicielami tego terenu, którzy posiadają największe udziały. 
Odbędzie się sprawa sądowa poświęcona temu tematowi i spodziewają się, Ŝe 
sąd zasądzi jakieś odszkodowanie. Pytanie, czy na rozwiązanie problemu rdf-u 
nie jest za późno – uwaŜa, Ŝe jest to trudny problem, bo jest bardzo kosztowny              
i nie znaleźli sposobu, aby zrobić to wcześniej. Temat był podnoszony w po-
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czątkowej fazie przygotowywania dokumentów kontraktowych i uzgadniania           
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie było wykazane, Ŝe w ra-
mach miasta Radom, ten problem zostanie rozwiązany, a więc rdf zostanie wy-
segregowany w Radkomie, następnie zostanie gdzieś przerobiony na paliwo al-
ternatywne i będzie spalony w instalacji, która zostanie wykonana w Radpecu. 
Radpec się z tego projektu wycofał w związku z tym pozostał Radkom i urzą-
dzenia do tego, aby ten rdf wysortowywać. Koszty są bardzo duŜe, poniewaŜ 
rdf-u ma być docelowo produkowane około 30.000 ton rocznie razy 200 zł, to 
roczna kwota jest rzędu 6.000.000 zł, aby ten problem zamknąć. Czy inwestycja 
jest zagroŜona – ostroŜność kaŜe powiedzieć, Ŝe na pewno sytuacja nasza nie 
jest idealna, natomiast czas na rozliczenie zdaniem zastępcy prezesa jeszcze jest 
dosyć długi. W tej chwili jest to koniec 2009r. Na pewno czas rozliczenia będą 
przekładać do końca 2010 roku i jest to maksymalny okres, na jaki moŜna prze-
dłuŜyć. Jednocześnie będą składać wniosek o to, aby zmienić efekt ekologiczny, 
poniewaŜ jest to związane z rdf-em i chcieliby doprowadzić do tego, Ŝeby było 
to realne do wykonania. W tej chwili mamy prawo jeszcze tylko do tego, aby 
wprowadzić jedną zmianę, więc nie moŜna złoŜyć zwyczajnego wniosku o to, 
Ŝeby wydłuŜyć termin rozliczenia, bo wtedy zostanie utracone prawo do mody-
fikacji efektu ekologicznego. Zrobią wszystko, aby z tego punktu widzenia nie 
było moŜliwe, aby gmina straciła dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ile zafak-
turowano – ok. 87%. Dlaczego Polimex nie ubezpieczył kursu euro – nie jest           
w stanie na to pytanie odpowiedzieć. MoŜe nawet ubezpieczył, ale takich infor-
macji nie posiada. Czy dobrze się stało, Ŝe zakład został uruchomiony wbrew 
woli wykonawcy – nie uruchomiono całego zakładu, a sortownię, która nie 
stwarza takich kontrowersji i zagroŜenia. Sortownia to zespół przenośników, sit 
i stanowisk pracy ręcznej i automatycznej, które pracują „w warunkach normal-
nych”. Nie ma tu jakiegoś ponad przeciętnego zagroŜenia. Nie jest to inne za-
groŜenie niŜ w kaŜdym innym zakładzie pracy. To, Ŝe uruchomiono wbrew woli 
poprawia naszą pozycję negocjacyjną z wykonawcą, poniewaŜ pokazujemy wy-
konawcy, Ŝe jesteśmy w stanie część zakładu prowadzić. Polepsza to teŜ sytu-
ację gwarancyjną, poniewaŜ gwarancja liczy się od momentu przejęcia. InŜynier 
wystawił dokument o nazwie świadectwo przejęcia z datą 3 lipca. JeŜeli ono ist-
nieje, to leci juŜ gwarancja techniczna. W związku z tym, jeŜeli będziemy się 
powstrzymywać od eksploatacji zakładu ta gwarancja będzie bezproduktywnie 
uciekała. Wiele urządzeń ma gwarancje producentów. Niektóre urządzenia firma 
Sutko kupiła na rynku i zamontowała w linii i te urządzenia są objęte normalną 
gwarancją producencką. Z niektórych gwarancji korzystali i są one jak najbar-
dziej waŜne i uznawane przez wytwórców urządzeń. Sam fakt, Ŝe sortownia jest 
eksploatowana powoduje, Ŝe jest wysegregowana część surowców wtórnych i są 
one sprzedawane. Niebagatelne są korzyści społeczne, poniewaŜ do pracy zosta-
ło przyjęte około 10 osób. Są teŜ osoby pozyskane do pracy z Powiatowego 
Urzędu Pracy, czyli uruchamiając ten zakład zostało zmniejszone bezrobocie           
w regionie. Jakich dokumentów brakuje – na dzień dzisiejszy brakuje koncesji 
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wydanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaŜ energii zielo-
nej. Brakuje jej dlatego, Ŝe wykonawca nie dostarczył wymaganego przez prze-
pisy układu pomiarowego, który będzie w stanie zliczyć w sposób uznawany 
przez Urząd Regulacji Energetyki ilość energii zielonej, która jest produkowana 
i wprowadzona do sieci. Bez tego nie jest moŜliwe wydanie koncesji. Zakład 
ponosi koszty tego, poniewaŜ nie zarabia, albo zarabia znacznie mniej i będzie 
to takŜe tematem jednego z roszczeń w stosunku do wykonawcy. Kto z ramienia 
spółki prowadzi sprawy w komisji rozjemczej – te sprawy prowadził wicepre-
zes, ale nie był sam, a był cały zespół plus radca prawny reprezentujący spółkę. 
Zapewnił, Ŝe wszelkie argumenty, które były moŜliwe do poniesienia zostały 
podniesione. Decyzja komisji rozjemczej wywołała zdziwienie, która częściowo 
ustnie uzasadniła fakt uznania roszczenia tym, Ŝe od razu w chwili podpisywa-
nia umowy i później przesunięcia terminu związanego z terenem górniczym 
wykonanie deklarowanym przez wykonawcę terminie było niemoŜliwe. Termin 
pomimo, Ŝe był podpisany przez Polimex był uznany za termin nierealny. Skąd 
tyle roszczeń – wiceprezes teŜ chciałby znać odpowiedź na to pytanie. Prawdę 
mówiąc wykonawca poszedł na ilość i nie patrzył w pewnym okresie na to czy 
ma to sens czy nie,  po prostu składał nowe roszczenia po to, Ŝeby później z ilo-
ści roszczeń móc wywodzić, Ŝe zarząd nie panuje nad kontraktem, Ŝe jest nie-
kompetentny. Podkreślił, Ŝe to faktycznie nie są roszczenia, tylko są powiado-
mienia o roszczeniach, więc skutek jest Ŝaden. Problem z kompostem – nie są-
dzi, aby go było za duŜo. Kompostu będzie duŜo produkowane, ale w pierw-
szym rzędzie ten kompost będzie zagospodarowany w spółce, aby rekultywować 
składowisko. Będzie mógł być sprzedawany do rekultywacji terenów zdegrado-
wanych. Roszczenie nr 1 jest rzeczywiście roszczeniem, z którego później wy-
wodzi się duŜo innych roszczeń. Polimex usilnie dąŜył i dąŜy dalej do tego, aby 
Radkom zapłacił te kwoty, które sobie sami wyliczyli. Natomiast Radkom po-
siada ekspertyzy prawne, które w bardzo powaŜnym stopniu kwestionują zasad-
ność Ŝądania tak duŜych kwot, a zwłaszcza kosztów administracji i zarządu, któ-
re sobie wyliczyli w wysokości ponad 660.000 euro i znacznie ponad pierwotne 
roszczenie. Ile pieniędzy przewidziano w kontrakcie za rozruch zakładu – za 
próby eksploatacyjne, które przerwał wykonawca jest przewidziane trochę po-
nad 300.000 euro. Zwrócił uwagę na to, Ŝe na pewno ta pozycja w kosztorysie 
jest pozycją niedowatościowaną, poniewaŜ jest pozycją, która jest na samym 
końcu procesu technologicznego, w związku z tym wykonawca robiąc kosztorys 
całości inwestycji na pewno wyŜej wycenił wszystkie elementy, które są na po-
czątku inwestycji, poniewaŜ chce jak najszybciej dostać pieniądze. Dlatego 
moŜna się spodziewać, Ŝe pozycja ta jest niedowartościowana.  
 
Radny Jakub Kluziński zapytał, co przez ten czas zostało zrobione jeŜeli chodzi 
o tereny pod wysypiskiem? Czy ten teren spółka albo miasto będzie kupowało 
od wspólnoty gminnej? O rdf-ie rozmawiano juŜ w zeszłym roku i co przez ten 
czas zrobiono?  
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Wiceprezes Adam Suliga – poinformował, Ŝe decyzja komisji rozjemczej nie ma 
mocy wiąŜącej. WiąŜe tylko wtedy, jeŜeli obie strony uznają decyzje komisji 
rozjemczej. Nasz kontrakt został tak nieszczęśliwie zmodyfikowany, Ŝe komisja 
rozjemcza stała się nagle sądem polubownym.  
 
Prezes Edyta Pająk stwierdziła, Ŝe jeŜeli chodzi o grunty pod składowiskiem, to 
proces sądowy z jednym ze współwłaścicieli tej wspólnoty trwał od 2006r. Jest 
ponad 37 właścicieli, którzy są ujawnieni w księdze wieczystej. Jeden z tych 
współwłaścicieli wniósł do sądu pozew o bezumowne korzystanie z gruntu                     
i o odszkodowanie za 1 miesiąc bezumownego korzystania z gruntu. Sprawa 
trwała prawie dwa lata i pod koniec ubiegłego roku zapadł wyrok, gdzie sąd za-
sądził temu współwłaścicielowi 2,54 gr odszkodowania za 1 miesiąc za bezu-
mowne korzystanie z gruntu, czyli ponad 700 zł wynosi odszkodowanie dla jed-
nego właściciela za 1 miesiąc za bezumowne korzystanie z gruntu. Na podsta-
wie tego wyroku, od którego była apelacja, wyliczyli rezerwę, która była wska-
zana w rozliczeniu dokapitalizowania jako 240.000 zł. W tej rezerwie jest wska-
zana kwota za 10 lat wstecz bezumownego korzystania z gruntu dla tego 
współwłaściciela. Negocjują równieŜ z tym współwłaścicielem wykup od niego 
tej części nieruchomości po to, aby uzyskać status współwłaściciela w tej 
wspólnocie i wtedy dalej będą prowadzić negocjacje z pozostałymi współwła-
ścicielami. Jeśli chodzi o zagospodarowanie rdf-u, to na dzień dzisiejszy odbyło 
się kilka spotkań w NFOŚ w celu określenia efektu ekologicznego jako obowią-
zującego w 2008 i 2009r. Efekt ekologiczny w zasadzie będzie rozliczany od 
2009r. Składali wnioski o to, aby efekt ekologiczny był rozliczany objętościo-
wo, poniewaŜ takie wstępne sugestie były przekazane do Unii Europejskiej.             
W grudniu 2007r. otrzymali jednoznaczną odpowiedź z ministerstwa ochrony 
środowiska i ministerstwa rozwoju regionalnego, Ŝe efekt ekologiczny dla tego 
przedsięwzięcia musi być liczony wagowo. W związku z tym w 2017r. na dzień 
dzisiejszy obowiązujący jest efekt ekologiczny w postaci redukcji odpadów              
o 79% tych, które mają trafić na składowisko. JednakŜe jest jeszcze moŜliwość 
skorzystania w okresie przejściowym z efektu ekologicznego w wysokości 53%, 
ale pod warunkiem, Ŝe zostaną rozpoczęte jakieś inwestycje w celu dalszego za-
gospodarowania rdf-u. Jest to rozwiązanie czasowe. W tym celu przez gminę  
podjęte są działania. Umowa z inŜynierem kontraktu była do końca roku 2007. 
Cały czas trwały negocjacje co do przedłuŜenia tej umowy i obecnie umowa 
przedłuŜona jest do końca września tego roku.  
 
Radny Mariusz Fogiel przypomniał, Ŝe pytał o doświadczenie w prowadzeniu 
duŜych inwestycji przez zarząd spółki. Czy członkowie zarządu mają jakieś do-
świadczenie, czy zatrudniają jakiś specjalistów, czy teŜ wszystkie te sprawy za-
łatwia inŜynier kontraktu?  
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Prezes Edyta Pająk poinformowała, Ŝe zarządzaniem kontraktu pod względem 
inwestycyjnym zajmuje się inŜynier kontraktu. Pani prezes stwierdziła, Ŝe nie 
ma doświadczenia w zakresie prowadzenia inwestycji i nigdy nie chwaliła się 
takim doświadczeniem. Doświadczeniem w zakresie inwestycji moŜe się po-
szczycić jej zastępca. Prowadził on duŜe kontrakty w Niemczech. 
 
InŜynier kontraktu Jerzy Telepko na pytanie dotyczące okresu umowy z inŜynie-
rem i dlaczego inŜynier nie działał wcześniej poinformował, Ŝe jest podpisany 
aneks terminowy z potwierdzeniem działań inŜyniera od 1 stycznia. Aneks zo-
stał podpisany przed tygodniem w związku z tym inŜynier moŜe formalnie wy-
dawać dokumenty. Strony działały zgodnie i faktycznie trwały negocjacje z in-
Ŝynierem w sprawie przedłuŜenia kontraktu. Trwało to dosyć długo. Wymagane 
były róŜne analizy prawne itd. Sprawa została sfinalizowana przed tygodniem. 
Czemu inŜynier nie mógł wydać Ŝadnych dokumentów – pierwszy powód to był 
taki, Ŝe wydanie takiego dokumentu w sporze zamawiający z wykonawcą skut-
kowałoby w sądzie uniewaŜnieniem jakiegokolwiek dokumentu wydanego 
przez inŜyniera, być moŜe nawet ze skutkiem finansowym niekorzystnym dla 
jednej ze stron. Co więcej inŜynier by jeszcze odpowiadał za wprowadzenie             
w błąd stron. InŜynier działał przez cały czas, nawet jak nie wydawał dokumen-
tów. Odbywały się konsultacje i z zamawiającym i z wykonawcą, takŜe nego-
cjacje i mediacje przez cały czas. Jedyne czego inŜynier nie mógł robić, to nie 
mógł wydać bardzo waŜnych dokumentów, te, które zostały wydane w tej chwi-
li, a mianowicie o konieczności powrotu wykonawcy na budowę. Natomiast           
w świetle tych zdarzeń, które mają miejsce dzisiaj domniemywa, Ŝe nawet gdy-
by taki dokument mógł być wydany i tak wykonawca by go nie wykonał dlate-
go, Ŝe jego postępowanie zmierza do wyegzekwowania określonej kwoty finan-
sowej, a następnie dopiero do tej kwoty próbuje znaleźć roszczenia. Takie jest 
jego zdanie jako inŜyniera kontraktu i jest to zdanie oparte na dokumentach, któ-
re otrzymują jak i na sformułowaniach których uŜywał m. in. pan prezes Artwik, 
któremu inŜynier zadawał dwukrotnie pytanie, na które nie odpowiedział: czy 
jeŜeli powrót na budowę będzie zgodny z prawem, czy powrócą? Domniemywa, 
Ŝe juŜ zakładał, Ŝe z budowy zejdzie, co więcej oczekiwał zapłaty kwoty bezwa-
runkowo ze wszystkich roszczeń, które wskazał, ale przed wejściem na budowę. 
Wykonawca najpierw musi udokumentować swoje roszczenia, bo obowiązek 
dowodowy ciąŜy na stronie, która dochodzi roszczeń, a nie na drugiej stronie        
i nie na inŜynierze. W chwili obecnej oczekuje od wykonawcy złoŜenia wnio-
sków roszczeniowych, ale złoŜonych prawidłowo, w których wyraźnie będzie 
pokazana przyczyna i skutek. Przykład: wykonawca dochodzi roszczenia z tytu-
łu nie przyjęcia na składowisko odpadów za co odpowiada teoretycznie zama-
wiający, a sytuacja wygląda tak, Ŝe jest to roszczenie odwrotne i zamawiający 
powinien dochodzić roszczenia i będzie dochodził z tytułu nie dostarczenia do-
kumentów środowiskowych, do którego wykonawca był zobowiązany. JeŜeli 
wykonawca opiera swoje roszczenie na takich absurdalnych przesłankach, to dla 
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inŜyniera jest to zwykły szantaŜ nie wchodząc dodatkowo na budowę w mo-
mencie, gdy zachodzi zagroŜenie zdrowia i Ŝycia. Prawo budowlane mówi, Ŝe 
nie ma znaczenia, ile wynosi zagroŜenie, jest zagroŜenie albo prawdopodobień-
stwo zagroŜenia a obowiązek podjęcia działań. W takim wypadku w stosunku  
do kierownika budowy personalnie natychmiast powinny być wyciągnięte kon-
sekwencje. Decyzja jest taka, Ŝe jutro skierują pismo do prokuratury. Czy po-
wrót wykonawcy jest moŜliwy – uwaŜa, Ŝe są 4 moŜliwości. Wykonawca wraca 
na budowę. W takim wypadku niezaleŜnie od tego czy on wraca, czy nie inŜy-
nier i tak musi rozliczyć kontrakt, zrobić określenia, ustalić kwoty dłuŜne stron. 
Czy wróci, czy nie są to sprawy niezaleŜne, natomiast uzaleŜnianie wykonawcy 
działań inŜyniera i próba szantaŜu na zamawiającym i inŜynierze pod rygorem 
nie wejścia bądź doprowadzenia do katastrofy, bo tak to trzeba nazwać jest co 
najmniej niepowaŜne. Druga moŜliwości: w piątek wystąpili z wnioskiem do 
firmy Sutko z prośbą o spotkanie w dniu jutrzejszym o godz. 14 w siedzibie fir-
my inŜyniera. JeŜeli do takiej rozmowy dojdzie, w takim wypadku zgodnie               
z klauzulą 12.4 zamawiający moŜe zatrudnić Sutko według dowolnej kwoty i tą 
kwotą później obciąŜyć konsorcjum, więc Sutko nic na tym nie traci. Jest to naj-
lepsze rozwiązanie dla Sutko, bo jeŜeli wyjdzie inna firma wykonawcza na pró-
by eksploatacyjne, to zaczną krytykować wykonawcę i Sutko, bo tak się zwykle 
dzieje. Dojdzie do tego, Ŝe pojawi się kolejne roszczenie z tytułu wadliwie wy-
konanej technologii, a podejrzewa, Ŝe Sutko zdaje sobie z tego sprawę, dlatego 
inŜynier chce się z nimi skontaktować i to przedstawić. Kolejne rozwiązanie: 
zamawiający sam prowadzi próby eksploatacyjne i tak się dzieje częściowo             
w tej chwili na kompostowni i sortowni i bardzo dobrze. Jest to kolejne roszcze-
nie zamawiającego do wykonawcy, poniewaŜ wykonawca miał wykonać próby 
eksploatacyjne, a skoro prowadzi je sam zamawiający na własne ryzyko zgodnie 
z klauzulą 12.4 tym kosztem powinien obciąŜyć wykonawcę i zgodnie z tą klau-
zulą uwaŜa się, Ŝe próby eksploatacyjne zostały zakończone pomyślnie przez 
wykonawcę i wykonawcy naleŜy się kwota za te próby eksploatacyjne, ale nale-
Ŝy się kolejne roszczenie zamawiającego do wykonawcy o to, Ŝe sam wykonuje 
próby eksploatacyjne. Ostatnie rozwiązanie: trzeba znaleźć firmę, która ewentu-
alnie przeprowadzi próby eksploatacyjne w szczególności na kompostowni. Bę-
dzie się to wiązało od razu z biofiksem i nie wykluczone, Ŝe z kolejnym rosz-
czeniem zamawiającego o zwrot częściowo kwoty za biofiks. Myśli, Ŝe najgor-
szym rozwiązaniem dla Sutko byłoby nie skorzystanie z zaproszenia i nie wej-
ście na obiekt, który sami projektowali i wykonywali. Ryzyko metanu – procent 
ryzyka nie jest kompletnie istotny. Technologia została tak skonstruowana, Ŝe 
obiekt miał pracować w pracy ciągłej z chłodzącą wentylacją. W tej chwili są 
otwarte drzwi i bardzo dobrze, które pozwalają na przewietrzenie hali. W jego 
przekonaniu i tak jest stworzone zagroŜenie, poniewaŜ tworzy się mieszanka 
wybuchowa. To, Ŝe nie osiągnie poziomu metanu do wybuchu, ale tworzy się             
i tutaj wykonawca teŜ powinien zająć jakieś stanowisko i to w trybie natychmia-
stowym. We wtorek skierowali pismo z wezwaniem firmy wykonawczej             
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w terminie 7-miodniowym wejścia na budowę. Natomiast po wizytacji natych-
miast kolejnego dnia wysłali im pismo o wejście natychmiastowe na budowę, bo 
stwierdzili, Ŝe jest kompost. Wizytacja stwierdziła, Ŝe wykonawca złoŜył fał-
szywe oświadczenie skoro poinformował strony, Ŝe usunął kompost, ale kom-
post nie jest usunięty. Prześlą to równieŜ do prokuratury. Co naleŜy zrobić – 
przede wszystkim obiekt jest wykonany, a tak naprawdę są drobne problemy z 
przejściem prób eksploatacyjnych. Nie uwaŜa tego za bardzo powaŜny problem, 
z którym moŜna sobie poradzić i bez tych firm wykonawczych i to ze szkodą dla 
tych firm. Takie jest jego zdanie.  
 
 
Ad. 9. Wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pacholec uwaŜa, Ŝe radni zebrali się 
w troszkę innym celu, aby zorientować się co jest z kontraktem, jakie są zagro-
Ŝenia tego kontraktu i co ewentualnie robić, aby ratować ten kontrakt tak, aby 
nie straciło miasto. Z przedstawionych informacji od zarządu i inŜyniera kon-
traktu według radnego wygląda to tak, Ŝe firma Polimex straciła duŜe pieniądze 
na kursie euro. Zarząd firmy i zarząd miasta jest zobowiązany do wywiązania 
się w określonym czasie z zakończenia kontraktu, a tego czasu juŜ jest niewiele. 
W grę wchodzą olbrzymie pieniądze. Za utracone na kursie euro pieniądze firma 
stawia pod ścianą zarząd. Dla radnego jest to czysty bezczelny szantaŜ ze strony 
tej firmy. Radny złoŜył następujący wniosek: „Zobowi ązać Przewodniczącego 
Rady Miejskiej do skierowania sprawy do prokuratury na firmę Polimex - 
Mostostal w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa poprzez ce-
lowe działania na niekorzyść Gminy Miasta Radom w związku z zejściem              
z budowy w trakcie prób technologicznych. Przeprowadzenie prób techno-
logicznych jest niezbędne do rozliczenia dotacji z Unią Europejską. ZłoŜył 
równieŜ wniosek o poinformowanie opinii publicznej poprzez środki maso-
wego przekazu o postępowaniu firmy Polimex – Mostostal, a takŜe poin-
formowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawicieli 
Związku Miast Polskich po to, aby inne miasta wiedziały jak nierzetelną 
firm ą jest firma Polimex – Mostostal. Poinformowanie równieŜ Giełdy Pa-
pierów Wartościowych i akcjonariatu. Zaproponował równieŜ wysłanie ste-
nogramu z dzisiejszej sesji do zarządu firmy Polimex – Mostostal”.  
 
InŜynier Jerzy Telepko uwaŜa, Ŝe przyjęcie takiego wniosku i przekazanie go do 
tych wszystkich instytucji mogłoby skutkować procesem odszkodowawczym         
w przypadku przegrania sprawy sądowej. Takie rzeczy robi się wtedy, gdy ma 
się juŜ prawomocny wyrok sądu. W tej chwili takie działania byłyby przedwcze-
sne.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił, aby wnioskodawca          
w tej chwili wycofał ten wniosek. Temat został rzucony. Wie, Ŝe na sali jest 
przedstawiciel Polimexu, tylko trochę ukryty i nie chce się ujawnić. Myśli, Ŝe do 
tej sprawy powróci się na kolejnej sesji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pacholec wycofał swój wniosek. 
 
 
Ad. 10. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wytyczenia kierun-
ków postępowania dla Zarządu PPUH RADKOM Sp. z o.o. w celu urucho-
mienia ZUOK i przekazania go do eksploatacji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał projekt stanowiska 
Rady w tej sprawie. 
 
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Waldemar Kordziński poprosił o 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe wpłynęły dwie zmiany                 
w stanowisku: aby zamiast „upowaŜniamy” było „zobowi ązujemy” oraz wy-
kreślenie zdania: „z zachowaniem troski o gospodarne rozporządzanie 
środkami mieszkańców Radomia”. Poinformował, Ŝe ten projekt stanowiska 
był prezentowany na Komisji, która zajmuje się ZUOK i tam nie było sprzeci-
wów. Przewodniczący nie wie co się stało, Ŝe następują jakieś zmiany. Prosi, 
aby to stanowisko przegłosować w pierwotnej wersji dodając słowa: „i Zarząd 
Spółki” . Wniosek ten nikomu nie sprawi kłopotów i zdziwiłby się gdyby ktoś 
był przeciw.  
 
Za przyjęciem stanowiska z poprawką zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady 
głosowało 18 radnych, 6 wstrzymało się od głosowania. Stanowisko zostało 
przyj ęte. Zostało ono przekazane do Prezydenta Miasta oraz Zarządu Spółki 
„Radkom”.  
 
Treść stanowiska:  

„Mieszkańcy Radomia przez kilka kadencji kosztem innych inwesty-
cji buduj ą ZUOK. Celem tej inwestycji jest dbałość o ekologię naszego mia-
sta oraz o jak najniŜsze ceny za odbiór śmieci, m. in. z gospodarstw domo-
wych. Wokół inwestycji tej Radni kilku kadencji zjednoczyli wysiłki                  
i podejmowali trud przeprowadzenia tego zadania od projektu przez uzy-
skanie dofinansowania z Unii Europejskiej, aŜ do zbudowania zakładu.          
W poczuciu odpowiedzialności za majątek mieszkańców Radomia, uwzględ-
niając aktualne problemy z wykonawcą, upowaŜniamy Pana Prezydenta           
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i Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań celem uruchomienia i odda-
nia do uŜytku Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych z zachowaniem 
troski o gospodarne rozporządzanie środkami mieszkańców miasta”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik podziękował za to, Ŝe ten 
wniosek przeszedł, szkoda, Ŝe nie jednomyślnie. Z niektórymi radnymi, którzy  
teraz wstrzymali się od głosowania umawiał się. Szkoda, Ŝe nie moŜna umówić 
się wcześniej i wypracować wspólnego stanowiska. Do momentu przerwy nie 
było innych propozycji. Widać tu ewidentne działanie Platformy Obywatelskiej 
i pana Wędzonki, aby robić wszystko na złość. Myślał, Ŝe współpraca z panem 
Wędzonką będzie się układała. W Biurze Rady Miejskiej jest wniosek o odwo-
łanie pana Wędzonki i zostanie on skierowany na Radę Miejską.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe na tej sali nie ma osoby, która nie chciała-
by, aby ten zakład powstał jak najszybciej i Ŝeby ewentualne kary ze strony mia-
sta były jak najniŜsze, Ŝeby nie przepadło dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Natomiast nie musimy upowaŜniać pana Prezydenta do tego, co jest w jego 
ustawowych kompetencjach i w jego zakresie obowiązków. Zgłaszana popraw-
ka była dosyć kompromisowa, natomiast nie została przyjęta. Dlatego chciałby 
widzieć realne działania, poniewaŜ ma wraŜenie, Ŝe od roku czy półtora nie stało 
się nic poza tym, Ŝe powstało dwadzieścia kilka nowych roszczeń. Chciałby, aby 
przestać szukać alibi dlaczego coś nie wychodzi i kto jest winny i dlaczego, tyl-
ko Ŝeby to dokończyć.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka powiedział, Ŝe ma do 
Prezydenta pełne zaufanie, Ŝe w tej sprawie zrobi wszystko, Ŝeby te straty, które 
ewentualnie groŜą miastu będą zminimalizowane, ewentualnie ich w ogóle nie 
będzie. Jest pewien, Ŝe Prezydent przestrzega prawa, przestrzega ustaw, a z nich 
wynika, Ŝe Prezydent będzie robił wszystko by tych strat nie było. W związku         
z powyŜszym takie stanowisko Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej i jak rozumie Klubu PiS jest dla radnego nie do końca do przyjęcia, bo ono 
mówi, Ŝe Prezydent do tej pory nie zrobił wszystkiego w tej sprawie. Jest to fa-
talny wydźwięk sprawy. Jak Przewodniczący i jego radni będą go chcieli zdjąć z 
Wiceprzewodniczącego to ich wola i nic takiego złego się nie stanie. Przewod-
niczący niech się nie denerwuje, tylko słucha starszych doświadczonych ludzi, 
którzy potrafią wyciągać wnioski z działalności. 
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe trzeba dotrzymywać słowa.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe trzeba 
było dać mu szansę i przynajmniej przedstawić mu to stanowisko, czego Prze-
wodniczący nie uczynił.  
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Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe naprawdę trzymają kciuki za pana Pre-
zydenta w tym temacie. Daje słowo. Nie próbowali szukać ani jednej osoby 
winnej, nie spalili na tej sali ani jednej czarownicy. To stanowisko zostało przy-
jęte przez Radę, tylko ono mówi o jednej rzeczy, Ŝe zobowiązuje pana Prezy-
denta i zarząd, aby robił to, co do niego naleŜy. Jest to oczywista oczywistość.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe zaleŜy im na szybkim wprowadzeniu 
tego zakładu. Ten zakład powinien być jak najszybciej uruchomiony dlatego, Ŝe 
mieszkańcy juŜ od pół roku ponoszą opłatę marszałkowską w wysokości              
80 zł/tonę i dopóki nie będzie tego zakładu będą ja nadal ponosić, a są to 
ogromne koszty dla mieszkańców.   
 
Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe cały przebieg dyskusji na dzisiejszej 
sesji dał wyraźny sygnał, Ŝe całej Radzie zaleŜy na tym, Ŝeby ta inwestycja była 
dokończona jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem i jak najsprawniej. Przy-
jęcie stanowiska Rady w takiej postaci kłóci się z ich pojęciem tego, co Prezy-
dent powinien i do czego nie potrzebuje specjalnego upowaŜnienia. Nie było to 
polityczne głosowanie. ZaleŜy im na tym, aby poszedł wyraźny sygnał do 
wszystkich, łącznie z wykonawcą, Ŝe cała Rada jest za tym, Ŝeby inwestycja zo-
stała dokończona z jak najmniejszymi kosztami dla miasta. Są pełni poparcia dla 
wszystkich działań pana Prezydenta. Natomiast jeŜeli chodzi o opłaty marszał-
kowskie, to nie weszły one za rządów Platformy Obywatelskiej, tylko zostały 
ustalone wcześniej.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe jest to niepotrzebny mały zgrzyt na 
koniec. MoŜna było tego uniknąć, bo na pewno wszyscy są zgodni w kwestii, Ŝe 
zakład stoi i jak najszybsze jego uruchomienie będzie dla wspólnego poŜytku. 
MoŜna było przyjąć tą poprawkę dotyczącą zobowiązania, a byłaby ona nawet 
korzystniejsza dla pana Prezydenta, bo mógłby pokazać przed wykonawcą, Ŝe 
został przez Radę zobowiązany, czyli ma dołoŜyć wszelkich wysiłków łącznie     
z prawnymi moŜliwościami jakie w tej sprawie mogły zafunkcjonować do tego, 
aby ten zakład uruchomić. Zobowiązanie byłoby bardziej wiąŜące. Drobny 
kompromis w tej sprawie by spowodował tylko to, Ŝe byłoby głosowanie jedno-
głośne.  
 
Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe temat śmieci jest nieprawdopodobnie 
waŜną sprawą. O tym przekonało się miasto Radom. W tej Radzie powinno się 
wspólnie uzyskać pewne zagadnienia, które nie podlegają politycznym przeta-
sowaniom, a takim tematem jest właśnie gospodarka śmieciowa.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik to upowaŜnienie nie wnosi na-
prawdę nic wielkiego tylko dlaczego, jeŜeli radni się umówią dwie godziny 
wcześniej, Ŝe tak głosują, to po 5 minutach przerwy proponuje się dalsze zmia-
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ny? Jest to kolejny raz, gdy radni na coś się umówili, a później nie dotrzymali 
słowa. Przewodniczący Komisji pan Konecki stwierdził, Ŝe stanowisko w takiej 
formie moŜe być. Na Komisji byli równieŜ przedstawiciele wszystkich radnych, 
którzy równieŜ tak stwierdzili, to Przewodniczący rozumie, Ŝe na coś się umó-
wili i później tak się robi, a nie w ostatniej chwili próbuje się coś podrzucić.           
W tej Radzie nie zdarzyło się tak, Ŝe jeŜeli umówił się z którymś z radnych, aby 
nie dotrzymał słowa. Prawie na kaŜdej sesji czy na Prezydium umawia się                
z radnymi, a później jest przez niektórych radnych oszukiwany, dlatego nie 
chciał wprowadzić tej zmiany.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe pojawiło sie pytanie, po 
co ta sesja? Myśli, Ŝe w ciągu tych paru godzin wszyscy znaleźli jej uzasadnie-
nie. Po to, aby radnym zdać relacje na bieŜąco. Jest to tak waŜny projekt, Ŝe jest 
konieczność informowania radomian i radnych, aby ktoś kiedyś nie powiedział, 
Ŝe ktoś coś pod dywan zamiatał. JeŜeli chodzi o upowaŜnienie, to cieszy się, Ŝe 
radni tak martwią się o jego osobę, ale zapewnił, Ŝe zobowiązanie nakłada na 
niego ustawodawca, więc w odniesieniu do tego, o czym mowa była przez 
ostatnie Rady, gdy padał termin, Ŝe jest to inteligentna opozycja, to jeŜeli zobo-
wiązanie jest na niego nałoŜone przez prawo, to po co jeszcze drugi raz zobo-
wiązywać. Ci, którzy nalegali na to, aby wpisać to słowo przed chwilą się pod-
pisali pod tym, Ŝe to zobowiązanie jest. Chciałby, aby radni nieraz zastanowili 
się nad tym, w jaki sposób są formułowane pewnego rodzaju stwierdzenia. Od-
powiedział na pytanie dotyczące składu zarządu spółki – zarząd opuścił tylko 
jeden człowiek – prezes zarządu. Tego samego dnia zostało złoŜone pierwsze 
roszczenie od wykonawcy. W Ŝaden sposób  nie próbuje tego wiązać ze swoją 
osobą, ale zarządu czy radny nadzorczej nie opuścili wszyscy członkowie. Drugi 
członek zarządu odszedł po pewnym czasie sam, na własne Ŝyczenie, a Prezy-
dent miał nadzieje, Ŝe pokieruje on tą firmą. JeŜeli chodzi o to, jak wywiązuje 
się obecny zarząd, to wydaje się, Ŝe jeŜeli zarząd doprowadził do powstania tego 
zakładu, pomimo problemów wynikających w jednoznaczny sposób z decyzji, 
które zapadały w roku 2000 i 2001. NaleŜy się zgodzić, Ŝe pierwsze roszczenie 
jest niejako na barkach Radkomu i miasta Radom, ale zarząd spółki nie mógł się 
z godzić z tym, aby w sposób jednostronny została określona kwota z tego tytu-
łu. Roszczenie zasadne co do zasady jest jak najbardziej przez nich przyjęte, ale 
kwota jest juŜ sprawą dyskusyjną. UwaŜa, Ŝe komisja rozjemcza powinna stanąć 
na wysokości zadania i wskazać tą kwotę. JeŜeli radni pytają, czy ten zarząd do-
brze działa, to jeŜeli w dostarczonym opracowaniu jest zapisane, Ŝe ponad 18% 
większa jest ilość śmieci ponad to, co jest potrzebne dzisiaj do funkcjonowania 
tego zakładu, to moŜna powiedzieć, Ŝe w tej konkretnej materii na pewno zarząd 
się sprawdza, bo zapewnił ten strumień śmieci, o który się wszyscy obawiali. 
Wiele osób zastanawia się nad załoŜeniami do tego projektu. Z tytułu amortyza-
cji na ten rok przewidziano kwotę na poziomie 7.120.000 straty, to pokazuje, Ŝe 
ta projekcja jest bardzo trudna. Przyjęcie załoŜenia, Ŝe rdf nic nas nie będzie 
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kosztował wydaje się równieŜ przesadzone. Trzeba pamiętać, Ŝe rozmowa doty-
czy odpadów, za które wszędzie na świecie się płaci, jeŜeli się składuje. Powie-
dzenie, Ŝe nie będzie to nas nic kosztowało w przekonaniu Prezydenta było 
błędne od początku. Nie moŜna było tego załoŜyć. Dzisiaj okazuje się, Ŝe moŜe 
on nas kosztować około 200 zł/tonę łącznie z transportem, czyli w ciągu roku 
około 6 mln zł. Takie pytania powinny być zadane ładnych kilka lat temu. Dzi-
siaj faktycznie nie powinno się wskazywać jak to powiedział jeden z radnych 
czarownic, a zastanowić się nad tym, w jaki sposób doprowadzić do właściwego 
rozstrzygnięcia. Prezydent myśli, Ŝe konsorcjum Polimex i Sutko mają jedno-
znaczny przekaz ze strony firmy, ze strony radnych, ze strony Prezydenta co do 
tego, Ŝe chcą rozmawiać, ale w oparciu o konkrety, które są do zaakceptowania 
przez dwie strony. Jest przekonany, Ŝe te firmy mają teŜ świadomość, tego, Ŝe 
rozpowszechnianie takich informacji, które tu dzisiaj padały choćby ze strony 
inŜyniera kontraktu nie są chwalebne dla tych firm. Przychodzi ten czas, kiedy 
ta refleksja w odniesieniu do jednej i drugiej firmy jest potrzebna i powrót do 
dokończenia tej inwestycji i właściwego jej rozliczenia. Dyskusyjny jest rów-
nieŜ efekt ekologiczny. Prezydent myśli, Ŝe wykonawca w prosty sposób nie 
moŜe przerzucić odpowiedzialności na zamawiającego z tytułu choćby wspo-
mnianych kursów poszczególnych walut i jest przekonany, Ŝe taka firma jak Po-
limex ubezpieczyła się. Nie najlepiej świadczyłoby o firmie gdyby nie ubezpie-
czyła się od ryzyka kursowego w odniesieniu do inwestycji, które funkcjonują 
przez parę lat. Jest przekonany, Ŝe jest to firma bardzo profesjonalna i to zrobiła. 
Ma nadzieję, Ŝe ta firma do nas wróci, Ŝe dokończy swoje dzieło i będą rozma-
wiać na temat pierwszego roszczenia. Część z omawianych roszczeń wydaje się 
absurdalna. Trudno jest przerzucać odpowiedzialność na kogoś, w momencie 
kiedy samemu było się do czegoś zobowiązanym. Prosi gorąco, aby zakończyć 
wycieczki w stosunku do siebie, bo są rzeczy, które istotnie są bardzo waŜne dla 
całego miasta, a to jest ta rzecz, nad którą musimy się razem pochylić. Prosi, aby 
w tej sprawie mówić jednym głosem.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe 
porządek obrad został wyczerpany i zamknęła XLII nadzwyczajną Sesję Rady 
Miejskiej w Radomiu  o godz. 16.55.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na  płycie (szt. 1), która stanowi inte-
gralną część protokółu. 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
Sekretarze: 
1. Gajewski Krzysztof ………………………… 
 
2. Maniak Jan  ………………………… 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


