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

odbytej w dniu 22 grudnia 2008 roku  
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radom wręczyli Radzie 
Miejskiej w Radomiu Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z Ŝyczeniami, które 
złoŜył przedstawiciel harcerzy przypominając jednocześnie historię Betlejem-
skiego Światełka.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień w imieniu Prezydenta Miasta złoŜyła 
najlepsze Ŝyczenia oraz wręczyła radnym bombki.  
 
 
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. Radni nieobecni: Jakub Kluziński 
oraz Jerzy Pacholec. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe sesja została 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym 
przez wnioskodawcę porządkiem obrad. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego oraz 
Krzysztofa Gajewskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. 
Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (26 za). 
 
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję parlamentarzystów: Senatora Woj-
ciecha Skurkiewicza oraz posła Krzysztofa Sońtę.  
 
 
Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 423 w sprawie nadania nazwy ulicy (podlega przegło-
sowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).  
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Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (20 za) w punkcie 1.9. 
 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Radomskie- 
    go Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego  
    – druk nr 416, 
2) zmiany podziału środków PFRON – druk nr 420, 
3) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 r.  
    – druk nr 422, 
4) ustalenia wydatków budŜetu Miasta Radomia, które  w roku 2008 nie  
    wygasają z upływem roku budŜetowego – druk nr 421, 
5) zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia preferencyjnego kredytu  
    długoterminowego w wysokości 1 mln zł w Banku Gospodarstwa Krajo- 
    wego III Oddział w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinanso- 
    wanie planowanego deficytu budŜetowego w 2009 r. – druk nr 419, 
6) uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- 
    nia przestrzennego Gminy Radom’’ – druk nr 417, 
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  
    Radomia, obejmującego teren ograniczony ulicami 11 - go Listopada,  
    Struga i Zbrowskiego - druk nr 418, 
8) ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia  
    cen grobów murowanych i prefabrykowanych, cen usług pogrzebowych  
    i stawek opłat cmentarnych, obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym  
    w Radomiu – druk nr 392, 
9) nadania nazwy ulicy – druk nr 423. 

2. Imienne wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej do udziału w negocjacjach 
określających regulamin wynagradzania dla nauczycieli i uzgodnienia go ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 416. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej     
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną. 
 
Radny Jakub Kowalski zgłosił wniosek formalny o ograniczenie wystąpień 
radnych na dzisiejszej sesji do 3 minut. 
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Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się 
od głosowania. Wniosek został przyjęty. Czas wypowiedzi radnych ograni-
czono do 3. minut. 
 
Radny Mirosław Rejczak poprosił o poinformowanie o losach oddziału gineko-
logiczno – połoŜniczego. Czy został juŜ rozstrzygnięty przetarg?  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, iŜ wie, Ŝe przetarg został juŜ rozstrzy-
gnięty. Natomiast wczoraj został poinformowany, Ŝe są jakieś perturbacje z bie-
Ŝącą działalnością oddziału ginekologiczno – połoŜniczego. Prosi o poinformo-
wanie, czy jest to prawda, czy nie? JeŜeli chodzi o uchwałę, to Komisja jedno-
głośnie ją popiera, bo zmierza ona do ułatwienia procedur związanych z kon-
traktem z NFZ na 2009r.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe w czwartek upłynął 
termin 10-ciu dni, kiedy firmy przystępujące do przetargu mają prawo do wnie-
sienia protestu. śadna z firm nie wniosła protestu, dlatego w piątek została wy-
słana umowa do firmy, która została w drodze przetargu wybrana. Jest to najtań-
sza oferta na poziomie 26 mln zł. JeŜeli chodzi o bieŜącą działalność, to na 
wniosek pani ordynator oddziału noworodkowego poproszono o tymczasowe 
wstrzymanie przyjęcia pacjentów, bo niestety bywa tak, Ŝe jeśli zostanie wyho-
dowana jakaś bakteria, która mogłaby stanowić zagroŜenie, to naleŜy wstrzymać 
przyjęcia, wyczyścić oddział. Robi się to co roku, ale w sytuacjach nagłego za-
groŜenia na oddziałach wstrzymane są przyjęcia na krótki okres czasu po to, Ŝe-
by wydezynfekować oddział. Wszystkie pacjentki będą przyjmowane przez od-
dział ginekologii w szpitalu na Józefowie.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(23 za) podjęła  

Uchwałę nr 438/2008 
w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 
 
 
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 420. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Wiceprezydent Miasta – Anna 
Kwiecień. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej     
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną oraz Społecznej Powiatowej Rady      
ds. Osób Niepełnosprawnych, która równieŜ zaopiniowała pozytywnie przed-
miotowy projekt.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 
Uchwałę nr 439/2008 

w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2008 roku. 
 
 
Ad. 1.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 422. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika Miasta – 
Sławomir Szlachetka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opi-
nię pozytywną; Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozy-
tywną w części dotyczącej gospodarki i środowiska; Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej 
zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jaki był budŜet uchwalony pierwotnie i jaki 
miał deficyt? 
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe poprze tę uchwałę, natomiast na Ko-
misji zwrócił uwagę na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł w za-
daniach własnych gminy związanych ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na 
usługi opiekuńcze. Być moŜe to zapotrzebowanie jest większe, natomiast jest 
problem z dotarciem do osób, które wymagają takiej opieki. MoŜe naleŜałoby 
zwiększyć intensywność informacji, Ŝe takie usługi gmina świadczy i Ŝe są one 
dostępne.  
 
Odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania udzielił Zastępca Skarbnika – 
Sławomir Szlachetka. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(24 za) podjęła 

Uchwałę nr 440/2008 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok. 
 
 
Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 421. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika Miasta - Sła-
womir Szlachetka. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Go-
spodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne. 
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 
Uchwałę nr 441/2008 

w sprawie ustalenia wydatków budŜetu miasta Radomia, które w roku 2008 
nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
 
 
Ad. 1.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 419. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika Miasta – 
Sławomir Szlachetka, który zgłosił jednocześnie autopoprawkę polegającą na:  
w § 1 pkt. 2 po słowie: „obwodnicy” dodać słowo: „Południowej” .  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opi-
nię pozytywną. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 442/2008 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia preferencyjnego kre-
dytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł w BGK III Oddział          
w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetowego w 2009r. 
 
 
Ad. 1.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 417. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej – Bronisław ElŜanowski. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała 
opinię negatywną oraz Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Radny Mariusz Fogiel zgłosił wniosek o 5 minut przerwy. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poprosił, aby Rada Miejska odrzuciła tę 
uchwałę, bo jest ona szkodliwa dla miasta i nie przyniesie nic dobrego naszemu 
miastu. Nie jest to dobre, Ŝe na święta chcemy sobie zafundować kolejny wiel-
kopowierzchniowy handel. śyczy mieszkańcom, aby Rada Miejska nie podjęła 
tej uchwały nigdy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy do godz. 19.00. 
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz na wniosek Klubu Radnych PiS po-
prosił o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 6 i 7.  
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Projekty uchwał na: druku nr 417 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ra-
dom”  oraz  na druku nr 418 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego teren ograni-
czony ulicami 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego zostały zdjęte z po-
rządku obrad. 
 
 
Ad. 1.7. – zdjęty z porządku obrad. 
 
 
Ad. 1.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 392. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Cmentarza Komunalne-
go – Jan Maciaszek. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe po to likwidowano własne wykonaw-
stwo, aby było taniej, a teraz ceny grobów rosną o ponad 40%. Czy radni byli 
wprowadzeni w błąd, Ŝe będzie taniej? Radnego nie przekonuje argumentacja     
o materiałach dlatego, Ŝe jest to sprawa oferenta przystępującego do przetargu. 
O ile radny nie ma zastrzeŜeń do cen świadczonych usług, o tyle ma zastrzeŜe-
nia do cen grobów.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poprosił o sprecyzo-
wanie, jaki procent ceny grobów to wzrost cen materiałów budowlanych w sto-
sunku do tego, co robili sami pracownicy cmentarza? Dziwi równieŜ, Ŝe cmen-
tarz dokłada płyty nagrobkowe, bo przecieŜ kiedyś ktoś zapłacił za te płyty. Ro-
zumie, Ŝe te płyty w dziwny sposób się rozpłynęły. JeŜeli tak się stało, to ile na-
prawdę brakuje tych płyt? Rozumie, Ŝe tym powinny zająć się jakieś organy.  
 
Radny Waldemar Kordziński zapytał, dlaczego nie zdecydowano się na pozo-
stawienie własnej grupy budowlanej? Czy była przeprowadzona analiza, ile by 
kosztowało według nowych cen usług i materiałów wykonanie tego własnym 
sumptem? Czy byłoby to tańsze czy droŜsze od usługi zleconej na zewnątrz? 
Czy wykonawca, który będzie wykonywał te groby będzie dowoził je z ze-
wnątrz, czy będzie je wykonywał na potencjale cmentarza i na jakich zasadach 
będzie rozliczany? Kto będzie realizował budowę dróg do grobów lub infra-
strukturę roślinną? Czy jest przygotowana odpowiednia ilość grobowców na zi-
mę?  
 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, jak się przedstawiają ceny w innych pod-
miotach, które sprawują opiekę nad grobami?  
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Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Rejczak i Jan Maniak.  
 
Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji udzielił dyrektor Jan Macia-
szek. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (15 za, 11 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 443/2008 
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu 
oraz ustalenia cen grobów murowanych i prefabrykatów, cen usług pogrze-
bowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komu-
nalnym w Radomiu. 
 
 
Ad. 1.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 423. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta – Igor 
Marszałkiewicz. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych rozumie, Ŝe do 
Galerii Rosa ulica nadal nazywa się Mickiewicza? Czy w tej chwili nazywamy 
ten kawałek placu?  
 
Radny Krzysztof Gajewski stwierdził, Ŝe moŜe tam powinien być parking         
im. Adama Mickiewicza.  
 
Radna Agata Morgan  zapytała, czy tamta część ulicy nosi nazwę Mickiewicza 
czy Adama Mickiewicza? Poprosiła o sprostowanie ewidentnej pomyłki pisar-
skiej w uzasadnieniu, bo Śródmieście pisze się przez „ó”.  
 
Radny Waldemar Kordziński zapytał, czy teren, na którym znajduje się ul. Mic-
kiewicza jest terenem gminnym, bo jeśli nie w przyszłości mogłyby powstać 
komplikacje?  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz udzielił odpowiedzi na zadane pyta-
nia. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(25 za) podjęła 

Uchwałę nr 444/2008 
w sprawie nadania nazwy ulicy. 
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Ad. 2. Imienne wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej do udziału w ne-
gocjacjach określających regulamin wynagradzania dla nauczycieli                    
i uzgodnienia go ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Prezydent 
Miasta zwrócił się do Przewodniczącego Rady z pismem o wskazanie przedsta-
wicieli Rady Miejskiej do udziału w negocjacjach do określenia regulaminu wy-
nagradzania dla nauczycieli i uzgodnienia go ze związkami zawodowymi zrze-
szającymi nauczycieli. Komisja Edukacji wskazała do pracy Przewodniczącą 
Komisji – radną Małgorzatę Półbratek. Poprosił, aby radni opozycji wskazali 
jeszcze jednego przedstawiciela.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zgłosiła kandyda-
turę radnego Bohdana Karasia. 
 
Radny Bohdan Karaś nie wyraził zgody, ale zgłosił kandydaturę Waldemara 
Kordzińskiego.  
 
Radny Waldemar Kordziński wyraził zgodę. 
 
Kandydatura radnej Małgorzaty Półbratek  do udziału w negocjacjach do 
określenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli i uzgodnienia go ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli została wybrana jednogło-
śnie (25 za).  
 
Za wyborem radnego Waldemara Kordzińskiego do udziału w negocjacjach 
do określenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli i uzgodnienia go ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli głosowało 23 radnych,         
1 wstrzymał się od głosowania. 
 
O wyborze radnych: Małgorzaty Półbratek i Waldemara Kordzińskiego do 
udziału w negocjacjach do określenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli 
i uzgodnienia go ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli poin-
formowano pisemnie Prezydenta Miasta Radomia. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik złoŜył mieszkańcom miasta 
Ŝyczenia świąteczne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XLVIII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ra-
domiu  o godz. 20.00.  
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Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 1), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Gajewski Krzysztof  ………………………… 
 
2. Staszewski Kazimierz  ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 


