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 P R O T O K Ó Ł    N R    XLIX-N/2009 
z  czterdziestej dziewiątej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 16 lutego 2009 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. Radni nieobecni (usprawiedliwie-
ni): Jakub Kluziński oraz Agnieszka Lisiecka - Kowalczyk. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe sesja została 
zwołana na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wniosko-
dawcę porządkiem obrad. Treść wniosku została dołączona do materiałów z se-
sji.  
 
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję gości.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Jana Maniaka. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani 
jednogłośnie (22 za). 
 
 
Porządek sesji: 
 
1. Omówienie sytuacji na rynku pracy w Radomiu. 
2. Omówienie podjętych działań inwestycyjnych na terenie miasta Radomia. 
3. Omówienie stanu przygotowań i realizacji projektów unijnych. 
4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia. 
5. Wystąpienia zaproszonych gości. 
6. Dyskusja radnych. 
7. Wystąpienia Parlamentarzystów. 
8. Podjęcie uchwał i stanowisk. 
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Ad. 1. Omówienie sytuacji na rynku pracy w Radomiu. 
 
Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Pracy – ElŜbieta Wędzonka          
w pierwszej kolejności omówiła sytuację na Mazowszu. W województwie ma-
zowieckim w grudniu 2008r. było zarejestrowanych 178.000 osób bezrobot-
nych, natomiast w styczniu jest to 192.000 osób, więc jest to znaczny wzrost.    
W przypadku obszaru radomskiego liczba bezrobotnych wynosiła 51.967 osób, 
a obecnie jest to 54.812 i teŜ jest to wzrost. JeŜeli chodzi o miasto Radom, to     
w grudniu było 17.880 osób, a w styczniu 18.877 i jest to wzrost o około 5%     
w stosunku do liczby grudniowej. Nie jest to zbyt wysoki wzrost bezrobocia, bo 
w innych powiatach województwa mazowieckiego są ponad 10-cioprocentowe 
wzrosty.  Na dzień dzisiejszy w województwie mazowieckim masowe zwolnie-
nia zgłosiło 20 zakładów pracy. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 4 za-
kłady, zwolnienia monitorowane – 1 zakład. Zwolnienia grupowe w Radomiu 
zgłosiła 1 firma – Radimpex. Poinformowała, Ŝe jutro na zarządzie Sejmiku 
Mazowieckiego będzie prawdopodobnie zatwierdzone przyznanie środków na 
aktywne formy walki z bezrobociem. JeŜeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy    
w Radomiu, to przewidziane jest 23 mln zł. Są to środki z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Pani dyrektor poinformowała, Ŝe zwiększyła się ilość osób powracają-
cych z zagranicy.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła poinformował, Ŝe w bieŜą-
cym roku otrzymał informację o zwolnieniach grupowych od 1 zakładu pracy na 
40 osób. W ubiegłym roku w 2 zakładach pracy odbyły się zwolnienia grupowe. 
Podkreślił, Ŝe nic nadzwyczajnego na radomskim rynku pracy się nie dzieje. Na 
przełomie roku te statystyki rosną, a w trakcie roku maleją i wynika to z sezo-
nowości niektórych prac. Najtrudniejsze miesiące to listopad – styczeń, gdyŜ 
kończy się równieŜ wydawanie publicznych pieniędzy na aktywne formy zwal-
czania bezrobocia. JeŜeli porówna się statystyki rok do roku, to tendencja jest          
w dalszym ciągu spadkowa. Jeszcze jedną przyczyną wzrostu mającą wpływ na 
statystykę bezrobocia jest to, Ŝe 1 stycznia br. weszła w Ŝycie nowelizacja usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych, która wprowadza zmiany mające znaczenie 
dla rynku pracy. Do końca ubiegłego roku jeśli kilka osób z jednej rodziny było 
bezrobotnych, to była dla nich wydawana jedna ksiąŜeczka ubezpieczeniowa       
i była odprowadzana jedna składka zdrowotna, a teraz trzeba zarejestrować kaŜ-
dego z osobna i odprowadzić za kaŜdego z osobna składkę zdrowotną. Ponadto 
dyrektor omówił szczegółowo sytuację na radomskim rynku pracy oraz wyko-
rzystanie środków. 
 
Do protokółu została dołączona kwartalna oraz roczna informacja o sytuacji na 
rynku pracy.  
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Ad. 2. Omówienie podjętych działań inwestycyjnych na terenie miasta Ra-
domia. 
 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek omówił działania inwesty-
cyjne na terenie miasta w bieŜącym roku. W tegorocznym budŜecie na wszelkie 
wydatki inwestycyjne została zabezpieczona kwota 242.684.882 zł. W 2003r. 
wydatki inwestycyjne w budŜecie wynosiły ponad 39 mln zł, 2004r. – ponad    
91 mln zł, w 2005 – ponad 59 mln, w 2006 – ponad 59 mln, 2007 – ponad      
122 mln zł, w 2008 – ponad 145 mln zł i w 2009 – ponad 242 mln zł. Z tych cyfr 
widać w sposób jednoznaczny, Ŝe szczególny wzrost wydatków inwestycyjnych 
jest notowany w okresie ostatnich trzech lat. Zaprezentował równieŜ wskaźniki 
wydatków inwestycyjnych do ogólnych wydatków budŜetowych: 2003r. wskaź-
nik ten wynosił 9,6% ogółu wydatków, w 2004 – około 18%, w 2005r. – 11,4%, 
w 2006 – 10,6%, w 2007 – 18,3%, w 2008 – 18,7%, a w 2009 – ponad 26,3%. 
Przez ostatnie 3 lata ma miejsce znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych. 
Kwoty te dotyczą środków własnych zabezpieczonych w budŜecie. Na wszelkie 
wydatki inwestycyjne gmina pozyskuje równieŜ szereg środków zewnętrznych. 
W latach 2007 – 2008 ze środków zewnętrznych gmina pozyskała ponad          
32 mln zł, a w roku bieŜącym, czyli przez półtora miesiąca podpisana została juŜ 
umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pozyskano dotację w kwo-
cie prawie 4,4 mln zł na budownictwo socjalne; złoŜony został wniosek do mi-
nistra infrastruktury o kwotę 10 mln zł na dofinansowanie subwencji drogowej 
przebudowy drogi krajowej ul. 1905 Roku; wystąpiono do urzędu marszałkow-
skiego o dofinansowanie budowy boisk tzw. „orlików”’; wystąpiono do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pozyskanie poŜyczek preferencyj-
nych na inwestycje ekologiczne. Dyrektor szczegółowo omówił planowane na 
ten rok najwaŜniejsze inwestycje.  
 
 
Ad. 3. Omówienie stanu przygotowań i realizacji projektów unijnych.  
 
Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych Sebastian Murawski omówił stan 
przygotowań i realizacji wniosków unijnych.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe to, co zostało powiedzia-
ne przez ostanie pół godziny, to jest wyznacznikiem i odpowiedzią na to, co się 
dzisiaj dzieje w Polsce, a co miasto potrafiło przewidzieć dobre pół roku temu,  
a więc sytuację gospodarczą w naszym mieście. To, co zostało powiedziane            
w trakcie kampanii wyborczej przez Prezydenta i przez osoby, które startowały 
do wyborów z listy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówili o tym, Ŝe nasze mia-



 4 

sto potrzebuje inwestycji, do dnia dzisiejszego jest dotrzymywane i będzie do-
trzymywane bez względu na sytuację gospodarczą w mieście. Prezydent odniósł 
się do sytuacji budŜetowej miasta. Tegoroczny budŜet został skrojony w sposób 
bardzo ostroŜny. W trakcie przyjmowania budŜetu mówił, Ŝe przewidują pew-
nego rodzaju tąpnięcia i mają co do tego obawy. Niestety te przypuszczenia się 
w jakiś sposób sprawdziły. BudŜet miasta na 2009r. po stronie dochodowej jest 
oparty o wartości wypracowywane w 2008r. i jest niŜszy po stronie dochodowej 
jak to, co zostało wypracowane. Z poczucia obawy przyjęli załoŜenie, Ŝe strona 
dochodowa będzie jeszcze niŜsza jak ta, która została uzyskana w poprzednim 
roku. Przyjęli wpływy na poziomie 96,6%. Tym samym Prezydent uznał, Ŝe 
wpływy do budŜetu będą realnie niŜsze niŜ w 2008r. Jest to budŜet bardzo 
oszczędny. W ostatnim czasie miasto otrzymało decyzję ministra finansów po-
twierdzającą wpływy dotyczące subwencji i moŜna powiedzieć o realnym wzro-
ście subwencji o 11% w stosunku do roku zeszłego. Prezydent cieszy się, Ŝe ten 
wzrost będzie tak znaczący i to by nie potwierdzało sytuacji kryzysowej i ma 
nadzieję, Ŝe subwencja w tej wielkości będzie przekazana do miasta. RównieŜ 
dochody własne gminy i powiatu zostały przewidziane na niŜszym poziomie jak 
w zeszłym roku - na poziomie 93,5%. Dochody z majątku gminnego równieŜ 
zostały przyjęte na niŜszym poziomie niŜ w zeszłym roku. Analogiczna sytuacja 
jest przy dochodach z dzierŜaw poszczególnych gruntów, gdzie wartość została 
przyjęta na poziomie niecałych 75%. W podatkach lokalnych załoŜono dochody 
na poziomie zeszłego roku. JeŜeli chodzi o podatki tzw. państwowe (PIT i CIT) 
załoŜono wartość na poziomie zeszłego roku. Sytuacja kryzysu została przewi-
dziana przez miasto i ma bezpośrednie odzwierciedlenie w tym budŜecie. Pre-
zydent jest przeciwnikiem cofania się, a jest zwolennikiem pójścia do przodu,         
a ucieczką do przodu bez wątpienia są inwestycje. Inwestycje są kluczem do 
tego, abyśmy się obronili jako miasto przed duŜym kryzysem. Wydatki inwesty-
cyjne pozostaną na takim poziomie jakim są. Jest to wpompowaniem do radom-
skich firm olbrzymiej ilości pieniędzy. Zdecydowana większość inwestycji re-
alizowanych na terenie miasta jest realizowana przez firmy radomskie. Prezy-
dent podkreślił, Ŝe nie zmieni tego załoŜenia. Kolejną propozycją jest zmniej-
szenie czynszów dzierŜawnych na czas prowadzenia inwestycji. W ciągu dwóch 
tygodni ma nadzieję, Ŝe będzie wstanie przedstawić dokładną analizę. Kolejną 
propozycją jest ulga regionalna. Są to zwolnienia z podatków od nieruchomości, 
od środków transportu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przedstawi 
w tej sprawie projekt uchwały Przewodniczącemu, aby radni mogli się z nim 
zapoznać. W ostatnim czasie poprosił dyrektorów o to, aby doprowadzić do za-
mroŜenia części wydatków na poziomie około 8%. Urząd Miejski w Radomiu 
jest piątym urzędem pod względem oszczędności czy sposobu jego funkcjono-
wania. Gospodarują w sposób przemyślany publicznymi pieniędzmi, a mimo 
wszystko prosi dyrektorów jednostek podległych Prezydentowi o to, aby doko-
nać zamroŜenia części wydatków bieŜących i zakupów nie dotykając inwestycji. 
Bardzo duŜy obszar współdziałania i moŜliwości pomocy to szeroko pojęty ry-
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nek pracy. Prezydent poinformował, Ŝe zaproponuje projekty specjalne, których 
wprowadzenie przewiduje ustawa. Chciałby, aby taki projekt został złoŜony 
wspólnie przez Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy i ma nadzieję, Ŝe Urząd 
Wojewódzki włączy się w pomoc co do tego projektu, ministrowi pracy i poli-
tyki społecznej. Byłby to projekt na współfinansowanie instrumentów rynku 
pracy. Są to konkretne moŜliwości pozyskania pieniędzy dla naszych pracodaw-
ców. NaleŜałoby się równieŜ zastanowić nad zmianami struktury wydatków             
w instrumentach zatrudnienia. W dniu dzisiejszym naleŜy zastanowić się nad 
tym, aby duŜą część pieniędzy z funduszu pracy, którego dysponentem jest 
urząd pracy skierować na roboty interwencyjne, które są adresowane bezpośred-
nio do samych przedsiębiorców. Kolejny instrument to poŜyczki na utworzenie 
nowych miejsc pracy. Jest to równieŜ adresowana pomoc bezpośrednio do sa-
mych przedsiębiorców. Szalenie waŜną rzeczą jest refundacja kosztów pracy. 
Prezydent stwierdził, Ŝe nie ma wyobraŜenia, aby moŜna było wspólnie z urzę-
dem pracy przeznaczyć 10 mln zł na stworzenie dodatkowych miejsc pracy 
choćby w samorządzie, gdyŜ jest zwolennikiem racjonalnego zatrudniania osób. 
Zdecydowanie lepszą formą jest zwrócenie się ku przedsiębiorcom. Kolejna 
propozycja to dofinansowanie wkładu własnego dla wszystkich organizacji po-
zarządowych z terenu miasta, które będą się starały o środki europejskie. Jest to 
bardzo istotna sprawa dla rozwoju sektora pozarządowego. Prezydent otrzymał 
sygnały dotyczące zwolnień pracowników w Urzędzie Miejskim i jednostkach 
podległych. Prezydent zadeklarował, Ŝe nie jest zainteresowany zwolnieniami 
pracowników z Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Nie jest to forma 
walki z bezrobociem. Taką formą walki jest pompowanie pieniędzy w inwesty-
cje. Ma nadzieję, Ŝe wszystkie osoby, które dzisiaj pracują w Urzędzie Miejskim 
i jednostkach będą pracowały, chyba, Ŝe będzie wynikało to z przyczyn natural-
nych – odejścia na emeryturę, odejścia samemu z pracy ewentualnie złamania 
prawa. Nie będzie zwalniał ludzi, bo nie jest to najlepsza forma oszczędzania            
i walki z kryzysem. Od 2007r. nie ulegają podniesieniu stawki podatkowe                
w mieście i nie zamierza tego robić do końca kadencji, jeŜeli chodzi o tzw. po-
datki lokalne. Kolejnym instrumentem najmniej opierającym się o liczby jest 
podjęcie współpracy. Deklaruje jeszcze raz to, co deklarował na początku i do 
czego namawiał Platformę Obywatelską przed rozpoczęciem prezydentury. 
Zwracali się o to, aby razem współrządzili miastem. Zostało to bez odzewu, co 
PiS szanuje. Prosi o to, aby wspólnie potrafić współpracować. Kryzys w Polsce 
moŜna zwalczyć środkami europejskimi. Polska jako jedyne państwo w Europie 
ma tak wielkie środki na działalność związaną z projektami europejskimi. Te 
pieniądze są kluczem do tego, aby spłaszczyć tendencję kryzysu. Apeluje               
o przyspieszenie pozyskania tych środków, aby wpompować je w słabnącą go-
spodarkę. Proponuje, aby zastanowić się juŜ dzisiaj nad ewentualną moŜliwością 
renegocjacji poszczególnych programów operacyjnych. NaleŜy się równieŜ za-
stanowić nad wstępnym refinansowaniem kosztów funkcjonowania projektów. 
Jest to prośba do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i do administracji rzą-
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dowej. Kolejną propozycją są inwestycje centralne w poszczególne obszary kra-
ju. Jest to forma ucieczki przed kryzysem, bo są one motorem rozwoju gospo-
darki. Prosi, aby takie inwestycje zostały przygotowane. Kolejną sprawą jest 
naliczanie czynszu dzierŜawnego z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów 
Skarbu Państwa. Gorąco prosi, aby znaleźć rozwiązanie prawne, które mogłoby 
doprowadzić albo do zamroŜenia tych stawek albo do tego, aby w niektórych 
przypadkach odstąpić od tak wysokiego naliczenia. Nie będzie przedsiębiorcy, 
który wytrzyma podniesienie czynszu dzierŜawnego za grunt Skarbu Państwa      
o 1200 – 1400%. Część zaproponowanych rozwiązań Prezydent konsultował          
z radnymi PiS. Prosi radnych opozycji o konkretne propozycje, aby moŜna to 
było wprowadzić w Ŝycie.  
 
 
Ad. 5. Wystąpienia zaproszonych gości. 
 
Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej Janusz Kalotka poin-
formował, Ŝe na południowym Mazowszu najwięcej firm to firmy ze sfery 
usług. Następnie to przedsiębiorstwa budowlane, transportowe i metalowe. Na 
dzień dzisiejszy w firmach usługowych nie daje się jeszcze odczuć kryzysu, 
chociaŜ są juŜ pewne symptomy. Pierwsze cięcia dotyczą spraw związanych       
z reklamą i wizerunkiem firmy oraz szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji 
pracowników. Dopiero później dochodzi do cięć pracowniczych, czyli zwolnień. 
Jeśli chodzi o elementy ekonomiczne to następuje ograniczenie akcji kredyto-
wych szczególnie dla nowych firm. Nie stwierdza się na dzień dzisiejszy więk-
szych procesów związanych z utratą płynności, chociaŜ taka sytuacja moŜe się 
pojawić w najbliŜszym czasie. JeŜeli chodzi o zachód, to pojawia się wydłuŜenie 
terminów płatności, co oznacza, Ŝe przedsiębiorcy muszą brać na ten okres kre-
dyty. W umowach długoterminowych pojawia się zmniejszenie dostaw szcze-
gólnie w kierunku wschodnim. Ograniczono wysyłkę naszych towarów na 
wschód, szczególnie na Ukrainę, bo nie było za nie zapłaty. Rynek zachodni jest 
obecnie niebezpiecznym rynkiem. Obserwuje się obniŜenie cen usług budowla-
nych w przetargach, co moŜe doprowadzić do cięcia kosztów i moŜe się to od-
być kosztem jakości. JeŜeli chodzi o sytuację deweloperów, to jest ona zła. 
Transport na razie jest na plusie. Natomiast niedobrze zaczyna się dziać w bran-
Ŝy metalowej. Źle się dzieje w zbrojeniówce, gdyŜ brak jest kontraktów. JeŜeli 
chodzi o dzierŜawę wieczystą, to wzrosła ona średnio o 1200%. Zastanawia się, 
jak moŜna w ciągu roku robić takie podwyŜki? Dochodzi jeszcze opłata od 
deszczu uchwalona przez Radę Miejską. Jedno z przedsiębiorstw, które ma obie 
te opłaty będzie musiało zmniejszyć zatrudnienie o 10 osób, aby pokryć te wy-
datki. Bardzo mocno popiera Prezydenta i zwraca się do parlamentarzystów              
o zmiany legislacyjne. Liczy, Ŝe kryzys doprowadzi do tego, Ŝe zostaną dokoń-
czone elementy struktury, Ŝe będzie wiadomo co to jest społeczna gospodarka 
rynkowa, Ŝe musi się ona opierać na własności prywatnej i trzeba określić, co to 
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jest własność prywatna. WaŜna jest równieŜ swoboda działalności gospodarczej, 
a takŜe relacja między państwem i organizacjami społecznymi.  
 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Broni „Łucznik” Zbigniew 
Cebula poinformował, Ŝe od 2000r. Fabryka realizuje zamówienia głównie dla 
MON i MSWiA. Zatrudnienie w tym okresie wahało się od 300 – 420 osób.              
Z wypracowanych przez załogę zysków udało się odkupić od syndyka grunty, 
budynki, budowle, maszyny i urządzenia, czyli wszystko, co jest niezbędne do 
produkcji. Produkcja skupia się na określonym odbiorcy, czyli MON i MSWiA. 
Nie ma tu Ŝadnej produkcji cywilnej. Zamówienia na sprzęt trafiały w okolicach 
maja – lipca, ale wcześniej firma wiedziała co wojsko czy słuŜby specjalne za-
mówią. W grudniu ubiegłego roku otrzymali informację, Ŝe karabiny, które mia-
ły być wyprodukowane w pierwszym kwartale nie będą odebrane, a zamówienia 
będą bardzo powaŜnie obcięte. Na tę chwilę nie mają Ŝadnych zamówień. Od 
dnia dzisiejszego firma do końca miesiąca jest na przymusowym urlopie. Zosta-
ły tylko osoby, które na bieŜąco handlują. Przewodniczący podkreślił, Ŝe jeŜeli 
chodzi o pomoc miasta, to ma świadomość, Ŝe instrumenty są bardzo ograniczo-
ne. JeŜeli uda się temu przedsiębiorstwu pomóc, to o to bardzo prosi. Podzięko-
wał w imieniu wszystkich pracowników, Ŝe Rada pochyliła się nad tym proble-
mem.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Janiszek stwierdziła, 
Ŝe na ten moment ma bardzo optymistyczne informacje.  Przedstawiła jak sytu-
acja wygląda ze strony MOPS.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka w imieniu Klubu 
Platformy Obywatelskiej poprosił o 10 minut przerwy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił przerwę do godz. 15.25. 
 
 
Ad. 6. Dyskusja radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował Prezydentowi, 
aby rozwaŜył moŜliwość powołania zespołu złoŜonego ze wszystkich Prezyden-
tów od 90 roku, aby wspólnie popracowali. Poinformował, Ŝe w tej chwili                   
w kraju przygotowywana jest kampania „kupuj tylko polskie”. Przewodniczący 
przygotował projekt znaczka: „kupuj radomskie produkty”. Ma to zachęcić 
mieszkańców, aby kupowali radomskie produkty i w radomskich sklepach u ro-
dzimych kupców. Ten projekt przedłoŜył pod dyskusję i Ŝeby moŜna było po-
rozmawiać na ten temat na kolejnej sesji.  
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Radny Krzysztof Gajewski zapytał, jak się ma wypowiedź pana Prezydenta do 
faktu, Ŝe na jedną z największych inwestycji radomskich – pawilon ginekolo-
giczny – przetarg wygrała firma z Janowa Lubelskiego? Trzeba spróbować, aby           
z naszego budŜetu korzystały firmy radomskie i mieszkańcy. Prosi Prezydenta, 
aby zwracał na to uwagę, bo w innych miastach złamano ten monopol.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka podkreślił, Ŝe są go-
towi do współpracy, czekają tylko na konkretne propozycje. Zadeklarował, Ŝe 
zrobi wszystko, aby miasto otrzymało maksymalnie duŜo pieniędzy i maksy-
malnie duŜo inwestycji. Stwierdził, Ŝe wypowiedź Prezydenta była nacechowa-
na duŜą dozą ogólników. Oczekuje konkretnych projektów uchwał np.: dotyczą-
cych czynszu dzierŜawnego. Sądził, Ŝe propozycja Prezydenta będzie dotyczyła 
wszystkich przedsiębiorców, a została ograniczona tylko do tych, którzy inwe-
stują. Popiera wkład własny dla wszystkich organizacji pozarządowych. Podzię-
kował za deklarację nie podnoszenia stawek podatków od nieruchomości. Wice-
przewodniczącemu podoba się propozycja konwentu prezydentów. Prezydent na 
pewno dowiedziałby się od nich w jaki sposób moŜna było nie wprowadzać tak 
drastycznych podatków teoretycznie wprowadzonych przez wojewodę. Podkre-
ślił, Ŝe istnieje moŜliwość odwołania się do wojewody, jeŜeli chodzi o drastycz-
ne zwiększenie stawki za uŜytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Wo-
jewoda będzie kaŜdą taką sprawę rozpatrywał indywidualnie i ma nadzieję, Ŝe 
uda się pomóc tym firmom. JeŜeli chodzi o utratę wojewódzkości, to nie przy-
pomina sobie, aby którykolwiek z prezydentów czy Rada Miasta występowała         
o cokolwiek dla tego miasta jako zadośćuczynienie.  
 
Radny Adam Bocheński podkreślił, Ŝe rekompensatą dla Radomia jest przywró-
cenie województwa radomskiego, a szansą jest dyskusja, która się toczy o wyłą-
czenie Warszawy ze struktur województwa mazowieckiego. JeŜeli chodzi o in-
westycje, to to, co zostało zapisane w budŜecie, to była bardzo mądra i poŜądana 
decyzja. Prosi, aby słuŜby Prezydenta przygotowały zestawienie tabelaryczne 
tego, co miasto moŜe zrobić i tego, co moŜe zrobić rząd czy samorząd szczebla 
wojewódzkiego. 
 
Radny Kazimierz Staszewski podkreślił, Ŝe opowiada się za inwestowaniem, 
które na pewno nie zmniejszy zatrudnienia, być moŜe Ŝe w niektórych przypad-
kach je zwiększy. W perspektywie ta metoda da więcej korzyści. Pan radny Wę-
dzonka wypowiadał się ostatnio w gazecie za ograniczeniami w administracji. 
Ograniczenie to nie pomoŜe to gospodarce, a niektóre spółki współpracujące           
z administracją będą musiały ograniczyć zatrudnienie. Zgadza się z większością 
rozwiązań zaproponowanych przez Prezydenta. JeŜeli w perspektywie trzeba 
będzie zagłosować za zwiększeniem deficytu równieŜ podniesie rękę. JeŜeli 
chodzi o ulgi, to muszą one być rozdawane rozsądnie. UwaŜa, Ŝe powinna być 
równieŜ pomoc miasta dla Fabryki Broni. Zwrócił się do Prezydenta, władz 
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miejskich i prezesów spółek o to, aby pamiętali o tym, Ŝe przy kryzysie trzeba 
przede wszystkim prowadzić dialog ze związkami zawodowymi i organizacjami 
społecznymi, a nie dyktować tak warunki, jak koalicja PO – PSL, która od ze-
szłego roku jest w ciągłej konfrontacji ze związkami zawodowymi. Liczy na taki 
dialog w regionie. 
 
Radny Bohdan Karaś przypomniał, Ŝe z tych dziesięciu punktów przedstawio-
nych przez Prezydenta, o pięciu opozycja mówiła zawsze. Warunkiem poparcia 
opozycji dla budŜetu dwa lata z rzędu było zamroŜenie podatków lokalnych. Je-
Ŝeli chodzi o zwiększenie oszczędności w poszczególnych działach, to mówiąc 
o ograniczeniach w administracji nigdy nie mówili o zwolnieniach. Zmniejsze-
nie czynszów dzierŜawnych – dobrze by było, gdyby czasami nie było to tylko 
na czas inwestycji. Są firmy, które mają duŜo dzierŜaw i byłaby to ogromna 
pomoc. JeŜeli chodzi o wkład własny dla organizacji pozarządowch, to jest to 
bardzo dobra sprawa. Trzeba się zastanowić, czy nie powinien powrócić fundusz 
poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców. Powinny zostać opracowane kryte-
ria obniŜenia podatków od nieruchomości i od środków transportu i liczy, Ŝe 
Prezydent taki dokument przedstawi. W imieniu opozycji proponował rozwaŜe-
nie moŜliwości zastosowania robót publicznych w mieście. 10 mln zł, o których 
na ten cel mówił, to nie chodziło nawet o kwotę, a bardziej o symbol i próbę po-
kazania, Ŝe takie instrumenty są i posiada je Prezydent. Po dzisiejszych informa-
cjach, tego wniosku na razie nie będą składać, ale myśli, Ŝe w odpowiednim 
momencie pan Prezydent sam będzie wiedział, kiedy ten instrument zastosować.  
 
Radna Agata Morgan przypomniała, Ŝe Brytyjczycy, Włosi i Niemcy mówią                   
o zamykaniu rynków pracy dla Polaków. Dlatego trzeba coś znaleźć dla ludzi, 
którzy powracają z zagranicy. Być moŜe moŜna rozwaŜyć sprawę robót pu-
blicznych. JeŜeli chodzi o budowę mieszkań socjalnych, to być moŜe to zadanie 
moŜna podzielić tak, aby część prac wykonywały firmy specjalistyczne, a roboty 
wykończeniowe były organizowane przez gminę w ramach robót publicznych, 
które dadzą zatrudnienie ludziom, którzy powrócili z zagranicy. W latach tłu-
stych szuka się oszczędności, a w latach chudych liczy się trwałość zatrudnienia 
i pewna solidarność. JeŜeli chodzi o utratę wojewódzkości, to radna myślała, Ŝe 
powstanie program rządowy, który pomoŜe się tym miastom uporać z proble-
mami. Kolejny rząd tego nie zrobił, więc moŜe trzeba iść w drugą stronę i zło-
Ŝyć konkretne zamówienie. Fabryka Broni powstała w ramach takiego programu 
rządowego w 1922r. MoŜe więc warto teraz postawić taki warunek, aby był ja-
kiś minimalny poziom zamówień dla tej fabryki. MoŜe moglibyśmy równieŜ od 
rządu pozyskać poŜyczkę na sfinansowanie tej części robót publicznych, która 
naleŜy do gminy na bardzo preferencyjnych warunkach.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Rejczak, Jan Pszczoła.  
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Ad. 7. Wystąpienia Parlamentarzystów. 
 
Poseł na Sejm RP Marek Suski poinformował, Ŝe parlamentarzyści dla ulŜenia 
w tej trudnej sytuacji mogą podejmować pewne działania, głównie nacechowane 
troską o miejsca pracy i inwestycje. Jednym z działań proinwestycyjnych jest 
zabieganie o budowę trasy kolejowej, budowę trasy E7. Podejmowali równieŜ 
działania w celu nie wprowadzania tak wysokich stawek opłat za wieczyste 
uŜytkowanie. Interweniowali w sprawie Centrum Ratownictwa. Parlamentarzy-
ści obecni w dniu dzisiejszym w Radomiu zwołali konferencję prasową poświę-
coną sprawom Fabryki Broni. ZłoŜyli do premiera w tej sprawie apel. Poseł od-
czytał treść tego apelu. Podkreślił, Ŝe chcą współpracować w zakresie obrony 
przed skutkami kryzysu z rządem i oczekują działań od obecnie rządzącej koali-
cji na rzecz naszego społeczeństwa. 
 
Poseł na Sejm Krzysztof Sońta myśli, Ŝe z tej dyskusji będą wnioski, które będą 
się przekładać na to, Ŝe będzie praca w kaŜdej rodzinie w naszym mieście. Przy-
pomniał, Ŝe w październiku rząd mówił, Ŝe w Polsce nie ma kryzysu. Prezydent 
zaplanował budŜet na poziomie roku 2008 nie planując Ŝadnego wzrostu docho-
dów. MoŜna tak planować – bezpiecznie z utrzymaniem miejsc pracy, a moŜna 
niebezpiecznie i załoŜyć wzrost pkb. Dzisiaj w Radzie Miejskiej trzeba będzie 
pomóc naszemu szpitalowi, bo za chwilę straci płynność finansową, bo dzisiaj 
plany przychodów do Narodowego Funduszu Zdrowia są zawyŜone, a za chwilę 
przełoŜy się to na kontrakty i konkretne świadczenia. Stwierdził, Ŝe dobry jest 
pomysł z radą prezydentów, bo mądrość i doświadczenie byłych prezydentów 
jest tu bardzo potrzebne. Roboty publiczne to bardzo dobry pomysł moŜe nie na 
poziomie 10 mln zł, ale na poziomie 2,5 mln zł jesteśmy wstanie przerobić pie-
niądze, które moŜe równieŜ wygospodarować Powiatowy Urząd Pracy. Pomysł 
o ubieganie się o projekty specjalne mieści się w tym, aby zabiegać o jeszcze 
większą kwotę i jest to bardzo dobry kierunek. Podkreślił, Ŝe obecny budŜet 
miasta jest dobry. Jest to budŜet rozwojowy, który podniesie miasto na wyŜszy 
poziom cywilizacyjny pomimo tego kryzysu. Poseł pogratulował pomysłu o po-
pieraniu rodzimego handlu. Naklejka jest godna podniesienia i takimi małymi 
krokami warto zmieniać nasze miasto i warto budować świadomość naszej ma-
łej ojczyzny takimi właśnie działaniami. 
 
Poseł na Sejm Marzena Wróbel stwierdziła, Ŝe z prawdziwą przyjemnością wy-
słuchała przemówienia pana Prezydenta, który zaplanował wszystko to, czego 
domagają się w parlamencie dla całego państwa. UwaŜają, Ŝe w sytuacji kryzysu 
trzeba prowadzić politykę otwarcia, a nie politykę zamknięcia. Trzeba pobudzać 
koniunkturę, a nie ją zamykać. Plan działań podejmowanych przez samorząd,   
zaplanowany w celu pobudzenia gospodarki jest pełny, dalekosięŜny i odpowia-
da na ludzkie problemy. Podstawowym problemem jest zagroŜenie kolejną falą 
bezrobocia. JeŜeli będziemy inwestować, to bezrobocie przynajmniej w naszym 
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mieście będzie mniejsze. Z przyjemnością musi stwierdzić, Ŝe samorząd Rado-
mia rozumie to, czego nie rozumie bardzo wielu ludzi, którzy rządzą strukturami 
w naszym państwie, przede wszystkim samorządami. Samorząd radomski zro-
zumiał, Ŝe wzrost bezrobocia oznacza spadek dochodów miasta. Cieszy się              
z potęŜnego zastrzyku inwestycyjnego, który miasto zaplanowało na najbliŜszy 
rok. Zakłada, Ŝe większość tych pieniędzy, które zostały zaplanowane w budŜe-
cie inwestycyjnym trafi jednak do firm radomskich. W ten sposób zostanie ura-
towanych część ludzi od bezrobocia. Jest to niezwykle waŜne i gratuluje samo-
rządowi radomskiemu takiego sposobu patrzenia na rzeczywistość i gratuluje 
odwagi w zmaganiu się z problemami miasta. Poinformowała, Ŝe jest projekt 
rekompensaty za utratę wojewódzkości, który posłanka zgłosiła juŜ w 2006r. Od 
dwóch kadencji samorząd radomski nad tym projektem pracuje. W grudniu 
2007r. Prezydent Miasta Radomia złoŜył wniosek o powołanie w Radomiu Pań-
stwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej i to jest ten projekt. W 1998r., gdy doko-
nywana była reforma administracyjna kraju wówczas rząd AWS złoŜył propo-
zycję miastom, które traciły status miasta wojewódzkiego by miasta te wystę-
powały z wnioskiem o utworzenie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej.          
Z przykrością stwierdziła, Ŝe wówczas samorząd miasta Radomia  z tej moŜli-
wości nie skorzystał. Samorządy, które skorzystały z tej propozycji wygrały i to 
bardzo. Dzisiaj te szkoły rozwijają się bardzo dynamicznie zwłaszcza na tzw. 
ścianie wschodniej. W 2007r. były prowadzone nad tym projektem bardzo in-
tensywne prace, które zakończyły się złoŜeniem wniosku do minister nauki             
i szkolnictwa wyŜszego. Z przykrością stwierdziła, Ŝe wniosek ten nie był roz-
patrywany. Pani poseł przybliŜyła historię starań o utworzenie tej szkoły             
w naszym mieście. JeŜeli chodzi o Fabrykę Broni, to zapytała pana premiera           
o los zbrojeniówki. W wyniku morderczych cięć w budŜecie państwa losy tej 
fabryki i innych firm zbrojeniowych są zagroŜone. Zapytała premiera, czy rząd 
zdaje sobie sprawę z tego, czym będą skutkowały te cięcia dla ludzi tam pracu-
jących, bo to oznacza zwolnienia? To grozi zapaścią całej gałęzi przemysłu. Czy 
ze względu na bezpieczeństwo państwa moŜemy sobie na taki kryzys przemysłu 
zbrojeniowego pozwolić? Co się stanie, jeśli te zakłady upadną? Ich odbudowa 
będzie prawie niemoŜliwa w przyszłości. Pani poseł zapytała premiera Tuska, 
ile pieniędzy potrzeba, aby ocalić istnienie tych zakładów? Co z ustawą o mo-
dernizacji armii, policji i straŜy granicznej? Otrzymała odpowiedź, Ŝe się ustawę 
po prostu zmieni, a takiej odpowiedzi się nie spodziewała. Kto skorzysta na 
zniszczeniu naszego przemysłu zbrojeniowego? Zwróciła się z apelem przede 
wszystkim do parlamentarzystów PO o ratunek dla naszych dzieci i państwa 
polskiego. Jest to zakład legenda. Dla nas Fabryka Broni jest niczym Stocznia 
Gdańska dla Gdańska i dla Polski. Wydarzenia, które w Radomiu miały miejsce 
w 1976r. rozpoczęły się właśnie w Fabryce Broni. To zakład legenda, z którego 
to miasto Ŝyło przez wiele dziesięcioleci. Jest to zakład potrzebny równieŜ pol-
skiej gospodarce by ugruntować bezpieczeństwo naszego państwa.  
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Poseł na Sejm Radosław Witkowski stwierdził, Ŝe Prezydent apelował, aby ru-
szyły zaliczki na realizację projektów z funduszy europejskich. 10 lutego br. po-
jawiło się stosowne rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w tym zakre-
sie. Poseł poruszył równieŜ sprawę wykorzystania środków europejskich. Poin-
formował, Ŝe w 2008r. zrobiono wielki porządek legislacyjny. Omówił jakie 
ustawy zostały przygotowane. Poseł przypomniał, Ŝe w 2008r. przeznaczono          
11 mln zł na radomską słuŜbę zdrowia, w tym blisko 6 mln zł na blok operacyj-
ny i jest to inwestycja centralna. W tym roku przyznano ze środków europej-
skich dotację na szkołę muzyczną. W kwietniu lub maju ma nadzieję, Ŝe zosta-
nie podpisana umowa na podstawie, której gmina Radom otrzyma tereny do in-
westycji dla lotniska cywilnego Radom – Sadków. Wieczyste uŜytkowanie – 
wojewoda był narzędziem kontrolerów NIK-u. To na podstawie kontroli NIK, 
która była za czasów rządów PiS otrzymano takie zalecenia. NaleŜy zdać sobie 
sprawę, Ŝe jeśli wojewoda nie wykonałby zaleceń kontrolerów NIK mogłyby 
być postawione zarzuty w prokuraturze lub przed Trybunałem Stanu, jeśli prze-
widuje to prawo. Dobrym postulatem był postulat Przewodniczącego Rady              
o zorganizowanie rady prezydenckiej. Inwestycje centralne - warto pamiętać, Ŝe 
są umowy na blisko 400 km autostrad. Będzie to olbrzymi zastrzyk dla gospo-
darki, który na pewno zaktywizuje wiele miejsc pracy. Fabryka Broni – był 
przetarg ogłoszony przez MSWiA na 25.000 sztuk broni, czego nie była wstanie 
udźwignąć Fabryka Broni, co zaskutkowało tym, Ŝe 50% tego kontraktu spłynę-
ło do Niemiec. Prezes prosił o zmianę transz dostaw. Niestety, ale cały ten prze-
targ był rozpisany pod duŜą firmę i warunków tego przetargu radomska fabryka 
nie była wstanie spełnić. Poseł udał się z panią minister Ewą Kopacz do 
MSWiA i wtedy udało się wynegocjować zmianę transz. Fabryka Broni stałaby 
o wiele lepiej gdyby nie dwa kolejne przetargi w 2007r., które wygrała firma 
Glock. WyŜsza Szkoła Zawodowa – przez 2 lata rząd PiS mógł tą sprawę zała-
twić. Poseł wiele uwagi poświęcił temu projektowi, ale w tym momencie przed-
stawili alternatywny i godny uwagi. Prosi, aby wspólnie zadbać o to, aby kie-
runki humanistyczne rozkwitły w ramach Politechniki Radomskiej. Podkreślił, 
Ŝe jako poseł Ziemi Radomskiej jest po stronie radomskich projektów i stara się 
je wspomagać. 
 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego BoŜenna Pachol-
czak poinformowała, Ŝe konkursy zostały ogłoszone bardzo późno, a przyczyną 
jest między innymi to, Ŝe następowały zmiany kadrowe w Mazowieckiej Jedno-
stce WdraŜania Programów Unijnych. Jednak niektóre komponenty są juŜ wy-
czerpane na cały okres finansowania 2007 – 2013 i jest to np. komponent dro-
gowy. Zobowiązała się, Ŝe będzie starała się interweniować jeśli chodzi o spra-
wę tych przemieszczeń. Wiceprzewodnicząca uwaŜa, Ŝe uchwalony budŜet mia-
sta jest proinwestycyjny i to dobrze. Myśli równieŜ, Ŝe jest to budŜet realny. 
Kwota 242 mln zł na inwestycje jest najwyŜsza od kilku lat i powinno to mieć 
wpływ na utrzymanie miejsc pracy w regionie radomskich. ChociaŜ ustawa             
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o zamówieniach publicznych obowiązuje wszystkich, to naleŜy mieć nadzieję, 
Ŝe firmy radomskie będą występować jako podwykonawcy. Jest to jedno z dzia-
łań przeciwko kryzysowi. Poinformowała, Ŝe jest w komisji ds. bezrobotnych           
i zawsze szczególną uwagę zwraca na finanse, które mają być przeznaczane na 
aktywne formy zwalczania bezrobocia. Na pewno te pieniądze nie będą mniej-
sze niŜ w roku ubiegłym i dobrze by było Ŝeby i samorząd miasta i Powiatowy 
Urząd Pracy porozumieli się i wystąpili z takim programem, który byłby ko-
rzystny dla mieszkańców Radomia. Podkreśliła, Ŝe bardzo bliskie są jej sprawy 
Radomia, bo jest związana z Radomiem od lat i zarówno Prezydent jak i radni 
mają w niej sojusznika.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak ustosunkował się do spraw poruszanych 
w trakcie dyskusji.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli: poseł Marzena Wróbel, poseł Radosław Wit-
kowski oraz Prezydent Andrzej Kosztowniak. 
 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwał i stanowisk. 
 
Radny Mirosław Rejczak zgłosił wniosek następującej treści: „Wnioskuj ę                
o wprowadzenie do porządku obrad kaŜdej sesji Rady Miejskiej punktu: 
„Informacja dot. działa ń na rzecz zwalczania kryzysu””.  
 
Radny Krzysztof Gajewski uwaŜa, Ŝe nie moŜemy zwalczać kryzysu. MoŜemy 
tylko przeciwdziałać skutkom kryzysu i taki zapis proponuje. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, kto ma o tym mówić? 
Poinformował, Ŝe wnioskodawca sprecyzował, Ŝe taką informację będzie przed-
stawiał Prezydent Miasta Radomia. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak prosi o sprecyzowanie, co ma być brane 
pod uwagę. Co jest punktem odniesienia do tego, aby powiedzieć, czy w sposób 
właściwy walczymy ze skutkami kryzysu? Prosi o kreślenie wyznacznika dzia-
łań lub ich braku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował, aby wniosko-
dawca w tej chwili wycofał swój wniosek. Zostanie on przedyskutowany na ko-
lejnej sesji.  
 
Wnioskodawca wyraził zgodę na wycofanie wniosku.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XLIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ra-
domiu  o godz. 17.45.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 3), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Maniak Jan   ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


