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P R O T O K Ó Ł    N R    LI-N/2009 
z  pięćdziesiątej pierwszej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 23 marca 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.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe sesja została 
zwołana na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wniosko-
dawców porządkiem obrad. Treść wniosku została dołączona do materiałów       
z sesji.  
 
Przewodniczący powitał przybyłych na sesję gości.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Kazimierza Staszew-
skiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (26 za). 
 
 
Porządek obrad: 
 
1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Opiniującego powołanego przez 
Prezydenta Miasta Radomia z dotychczasowych prac Zespołu. 
2. Informacja Konserwatora Zabytków na temat stanu zachowania zabytków 
będących przedmiotem wniosków złoŜonych w konkursie. 
3. Dyskusja. 
 
 
Ad. 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Opiniującego powołanego 
przez Prezydenta Miasta Radomia z dotychczasowych prac Zespołu. 
 
Przewodniczący Zespołu Opiniującego – Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek 
poinformował, Ŝe w skład Komisji wchodziły następujące osoby: pani Agata 



 2 

Morgan – Przewodnicząca Komisji Kultury, pan Marek Figiel – Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie kierownik Delegatury w Radomiu, pani 
Alicja Snopkiewicz – Urząd Miejski radca prawny, pani Krystyna Szymańska – 
Urząd Miejski Wydział Kultury, pani Mirosława Bernat i Mirosława Karsznia – 
Urząd Miejski Wydział Kultury, pani GraŜyna Iwańska – Wydział BudŜetu                  
i Podatków Urzędu Miejskiego, pani Irena Synderowska – Wydział Architektury 
Urzędu Miejskiego, pani Katarzyna Wrona – Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, pan Dariusz Gaweł – Spółka „Rewitalizacja”, pan Wiesław Kowa-
lik – Starostwo Powiatowe w Radomiu, pan Konrad Brejtkop – architekt, pro-
jektant. Komisja spotkała się 3 razy: 11, 25 lutego i 4 marca. Pierwsze posiedze-
nie to było otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem formalnym. 5 ofert 
nie zawierało stosownych dokumentów. Pozostało 15. Po dodatkowych uzupeł-
nieniach, na dzień dzisiejszy zostało przedłoŜone Prezydentowi 10. Dla Komisji 
problemem byli przedsiębiorcy, poniewaŜ z mocy uchwały Rady Miejskiej ta 
sytuacja ich nie dotyczy i nie mogą się ubiegać o taką pomoc. Wątpliwości bu-
dzi takŜe to, czy wspólnota mieszkaniowa to przedsiębiorcy. Będzie to musiało 
ulec pewnemu doprecyzowaniu. Kolejnym wnioskiem z prac Komisji jest to, Ŝe 
wiele ofert zawierało błędy czysto techniczne, więc do uchwały musi być in-
strukcja wypełniania wniosków i wzory wszystkich wniosków.  
 
 
Ad. 2. Informacja Konserwatora Zabytków na temat stanu zachowania za-
bytków będących przedmiotem wniosków złoŜonych w konkursie. 
 
Konserwator Zabytków – Marek Figiel uwaŜa, Ŝe wpłynęło stanowczo za mało 
wniosków. Problemem dla członków Komisji było to, Ŝe wnioski składane przez 
właścicieli nieruchomości nie spełniały wymogów uchwały Rady. Jeśli chodzi  
o zabytki i ich własności, to ich sytuacja w Radomiu jest bardzo skomplikowa-
na. Własności te są rozczłonowane, wiec przy kilkunastu właścicielach nie ma 
szans na załatwienie sprawy. W tej sytuacji w stosunku do odrzuconych wnio-
sków naleŜałoby rozwaŜyć moŜliwość w jakimś terminie poprawienia tych 
wniosków, aby dać szansę właścicielom. Najlepiej były przygotowane wnioski 
kościołów i związków wyznaniowych, poniewaŜ te podmioty od wielu lat mniej 
lub bardziej skutecznie starają się o środki zewnętrzne. UwaŜa, Ŝe w najbliŜ-
szym czasie Rada powinna jeszcze raz podjąć decyzję i przeanalizować załącz-
niki do tego wniosku, aby moŜna je było precyzyjnie i łatwo wypełnić. śeby ci, 
którzy są właścicielami zabytków dostrzegli, Ŝe samo złoŜenie wniosku i okre-
ślenie kwoty to dopiero początek, bo najwaŜniejszą rzeczą jest przygotowanie 
dobrego projektu remontu obiektu.  
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Ad. 3. Dyskusja. 
 
Przewodnicząca Komisji Kultury – Agata Morgan podziękowała Prezydentowi, 
Ŝe przeznaczył aŜ tak ogromną sumę na zabytki. Do przyznania było w tym roku 
3 mln zł, ale nie udało się wydać tych pieniędzy. Wpłynęło 20 wniosków, z cze-
go większość nie spełniała wymogów postawionych w uchwale. Zespół Opiniu-
jący, który musi zakończyć prace do końca marca przedłoŜył Prezydentowi listę 
podmiotów rekomendowanych, które mogłyby uzyskać dotację. Udało się zare-
komendować wnioski za trochę więcej niŜ 2 mln zł. W kraju jest bardzo niewie-
le miast, które przeznaczają aŜ tak wiele pieniędzy na zabytki i przykro jest, Ŝe 
nie udało się wydać tych pieniędzy. WaŜne jest, aby w procesie rewitalizacji 
wzięli udział prywatni właściciele. Takim przykładem jest ul. śeromskiego, któ-
ra niewątpliwie powinna być odnowiona i pokazana wszystkim, którzy przyjeŜ-
dŜają do Radomia. Najlepiej przygotowane do tego były kościoły i wnioski były 
złoŜone bardzo dobrze. Natomiast właściciele kamienic niestety nie byli wstanie 
spełnić oczekiwań. Problemy są po obydwóch stronach. Z jednej strony Rada 
przyjęła nieco zbyt restrykcyjną uchwałę. Niewątpliwie ta uchwała musi zostać 
poprawiona. Rada musi uwzględnić wnioski Zespołu Opiniującego i poprawić ją 
w taki sposób, Ŝeby osobom składającym wnioski było łatwiej. Intencją zarówno 
Rady jak i Prezydenta było to, Ŝeby przyznać te pieniądze, a w tym momencie 
się to nie udało. W tej uchwale jest zapisane, Ŝe jest tylko jeden termin składania 
wniosków w danym roku budŜetowym do 31 stycznia. Wydaje się, Ŝe był to 
bardzo sensowny zapis, poniewaŜ wszystkie dotacje muszą być wydane w pro-
cedurze przetargowej. Właściciele po uzyskaniu decyzji i po podpisaniu umowy 
muszą ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę zgodnie z prawem zamówień pu-
blicznych. Jest to procedura długotrwała, a dotacja musi być wydana do końca 
roku. W związku z tym ten termin był sensowny, ale w dniu dzisiejszym jest 
taka sytuacja, Ŝe pozostały pieniądze do wydania. Radna chciałaby usłyszeć wo-
lę zarówno Prezydenta jak i Rady, Ŝe te pieniądze rzeczywiście chce się wydać 
na zabytki. Ta uchwała otwiera taką furtkę, bo w § 5 jest zapis, Ŝe termin, o któ-
rym mowa nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace 
interwencyjne wynikające z zagroŜenia zabytków lub katastrofy budowlanej. 
Okazuje się, Ŝe w tych wnioskach, które zostały źle złoŜone jest taka decyzja 
nakazująca właścicielowi zabytku zajęcie się tym zabytkiem. W związku z tym 
wydaje się, Ŝe jest taka moŜliwość, aby jeszcze w tym roku wydać całe 3 mln zł 
przynajmniej na te zabytki, które najbardziej potrzebują takiej pomocy czy 
ochrony. Jest to pomysł jednego z członków Zespołu. Natomiast ta uchwała 
niewątpliwie wymaga poprawy i doprecyzowania. JeŜeli chodzi o przedsiębior-
ców, to rzeczywiście z jednej strony nie chcieliby przeznaczać tych pieniędzy na 
budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bo są to na ogół 
budynki, które przynoszą zyski, a z drugiej strony rzeczywiście jest tak w wielu 
przypadkach, Ŝe w tych budynkach po prostu mieszkają przedsiębiorcy, którzy 
w ogóle nie prowadzą działalności gospodarczej w tym budynku, a ta uchwała 
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ich wykluczyła z ubiegania się o przyznanie dotacji. Radna prosi, aby pani me-
cenas powiedziała, czy jest to moŜliwe, aby z jednej strony nie dotować tych, 
którzy i tak wliczają koszty remontów w koszt prowadzenia działalności,                         
a z drugiej strony, aby nie było podwójnego dofinansowania. Radna bardzo by 
chciała, aby z tego spotkania radni wyszli z taką decyzją, Ŝe rzeczywiście te                
3 mln zł zostanie wydane na zabytki w formie na jaką zezwala prawo uchwalone 
przez radnych. I Ŝeby Rada zechciała podjąć decyzję o tym, Ŝe ta uchwała wy-
maga poprawienia. Prosi Prezydenta, aby została przygotowana instrukcja do 
wypełniania wniosku i moŜe jakieś szkolenie dla wnioskodawców.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, kiedy było ogłoszenie o moŜliwości przy-
stąpienia do tego konkursu? Czy był wystarczający czas na to, aby wszyscy za-
interesowani mogli złoŜyć te oferty? Czy było to dobrze nagłośnione? Ile wnio-
sków spełniło wymogi, a ile nie? Jakie uchybienia pojawiły się w tych wnio-
skach? JeŜeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to radny nie ma wątpliwości, 
bo wspólnota mieszkaniowa jest tylko formą zarządzania daną nieruchomością, 
natomiast własność jest prywatna osób tam zamieszkałych. I nawet jeŜeli ma 
tam mieszkanie przedsiębiorca, to jest to jego prywatna własność, chyba, Ŝe ma 
wykupione mieszkanie pod działalność gospodarczą. Radny uwaŜa, Ŝe te wnio-
ski, które spełniają wymogi powinny być rozstrzygnięte, natomiast otwartą 
sprawą jest, czy Rada nie powinna się zastanowić na ustanowieniem w tym roku 
drugiego terminu.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych podkreśliła, Ŝe 
kwestia tych wniosków nie była omawiana na Komisji Kultury. Była mowa, Ŝe 
w jednym przypadku została dołączona stara decyzja. Jaką wadę miała stara de-
cyzja i co to jest za decyzja? Radnej zdaje się, Ŝe przepadł wniosek dotyczący 
kamienicy róg Rwańska i Rynek, a od strony Rwańskiej na ścianie tej kamienicy 
mieści się bardzo zabytkowy zegar słoneczny. Tej kamienicy grozi całkowita 
ruina. Poinformowała, Ŝe w okresie międzywojennym funkcjonowało Towarzy-
stwo Upiększania Miasta Radomia i moŜe naleŜałoby reaktywować takie towa-
rzystwo? 
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, Ŝe przeznaczenie 3 mln zł na zabytki, to 
ogromny wysiłek miasta, ale bardzo potrzebny i opłacalny. Przekłada się to na 
promocję miasta. Stwierdził, Ŝe zabrakło tu komunikacji społecznej. Zwrócił się 
do dziennikarzy, aby więcej czasu poświęcili na propagowanie rozwoju kultury. 
Przestrzega niektórych radnych, którzy uwaŜają, Ŝe na przykład magazyn samo-
rządowy jest sprawą polityczną. Nie jest on sprawą polityczną, bo właśnie w ten 
sposób moŜna docierać do mieszkańców i informować ich co się dzieje w Ra-
dzie Miejskiej. Radny uwaŜa, Ŝe te pieniądze naleŜy jak najszybciej rozdyspo-
nować. Ma równieŜ nadzieję, Ŝe takie pieniądze znajdą się w przyszłych budŜe-
tach.  
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Radny Jakub Kluziński zapytał, po co została zwołana ta sesja akurat dzisiaj? 
Temat jest bezdyskusyjnie waŜny i bezdyskusyjnie waŜne są działania miasta na 
rzecz wspierania zabytków, remontów. Jest zgoda na to, Ŝe trzeba uszczegóło-
wić regulamin i wyeliminować rzeczy, które uniemoŜliwiają niektórym właści-
cielom korzystanie tych pieniędzy. Na to jest zgoda, tylko dlaczego dzisiaj? 
Czemu ta dzisiejsza sesja słuŜy? śeby posłuchać sobie o działaniach miasta, tyl-
ko po co? W porządku obrad radny nie znajduje punktu, który by dotyczył  
przyjęcia uchwały zmiany regulaminu. Czy jest za tym jakaś intencja, o której 
radny nie wie? Będzie prosił Przewodniczącego o dopuszczenie do głosu po 
wypowiedziach radnych pana Jerzego Sokołowskiego, który jest przedstawicie-
lem wspólnoty mieszkaniowej, jednej z tych, która składała wniosek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik wyjaśnił, Ŝe sesja moŜe być 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Radomia lub na wniosek grupy radnych. 
Ta sesja została zwołana na wniosek siedmiu radnych.   
 
Radny Waldemar Kordziński dołącza się do głosu radnego Kluzińskiego i za-
apelował do radnych, którzy się podpisali pod tym wnioskiem, Ŝeby nie zwoły-
wać sesji, na której mają być omawiane tylko teoretycznie jakieś działania. Na-
leŜy szanować swój czas i nie naleŜy ulegać presji, Ŝe jeŜeli ktoś powiedział kie-
dyś, Ŝe radni biorą pieniądze za nic, to ilością nadzwyczajnych sesji stworzy się 
wraŜenie, Ŝe radni pracują więcej. NaleŜy pracować więcej, ale bardziej meryto-
rycznie. Jest za tym, aby wspierać ratowanie radomskich zabytków jak najwięk-
szymi kwotami. Z racji pracy w Urzędzie Marszałkowskim trzeci rok radny pra-
cuje przy podziale środków na ochronę zabytków. W pierwszym roku pracy na 
teren regionu radomskiego trafiło tylko 10% wszystkich środków. Następnie 
pracownicy Urzędu jeździli po regionie i zachęcali, pomagali wypełniać wnio-
ski, sugerowali co moŜna robić i przełoŜyło się to na to, Ŝe w ubiegłym roku tra-
fiło ponad 20% tych środków. W tym roku było zorganizowane szkolenie dla 
wszystkich chętnych, na które przybyło ponad 60 osób. Zaowocowało to ol-
brzymią ilością wniosków. Aby liczyć na duŜą ilość wniosków spełniających 
warunki, trzeba tym ludziom pomóc w przygotowaniu tych wniosków. Czy są  
w mieście zinwentaryzowane podmioty, które mogłyby być beneficjentami 
świadczeń związanych z ratowaniem zabytków? Czy wiadomo ilu właścicieli 
tych obiektów spełnia wymogi nałoŜone uchwałą Rady Miejskiej? Czy informa-
cja o konkursie ukazała się w mediach?  
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe jest jej przykro, Ŝe panu Kluzińskiemu nie 
odpowiada przyjeŜdŜanie na dodatkowe sesje i rozumie, Ŝe jest to wysiłek, ale ta 
sesja mogłaby się odbyć bez udziału pana Kluzińskiego. Poinformowała, Ŝe se-
sja została zwołana, bo do 31 marca Zespół Opiniujący musi zakończyć prace 
nad oceną złoŜonych wniosków. Wnioski spełniające wymagania formalne są na 
duŜo niŜszą kwotę niŜ przyznana i jest to około 1 mln zł. Sesja jest po to, aby 
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uzyskać od pana Prezydenta zapewnienie, Ŝe rzeczywiście te 3 mln zł nadal chce 
przeznaczyć na ratowanie zabytków. MoŜna by ogłosić dodatkowy konkurs, na-
tomiast wymagałoby to zmiany chwały, a potem trzeba jeszcze przeprowadzić 
procedurę przetargową. Propozycja pana Konrada Brejtkopa, aby skorzystać               
z furtki na prace przy najbardziej zniszczonych zabytkach na podstawie opinii 
konserwatora zabytków jest właściwym rozwiązaniem. Na Komisji Kultury rze-
czywiście na ten temat nie było mowy, bo na Komisji Kultury rozmawia się               
o projektach uchwał. Gdy Zespół zgłosi swoje propozycje, to na pewno będą 
one przedmiotem opinii Komisji Kultury. Decyzja, o której była wcześniej mo-
wa to decyzja konserwatora zabytków pozwalająca na rozpoczęcie prac i ma ona 
swoją waŜność. Niektórzy mieli bardzo powaŜne uchybienia np.: nie byli wła-
ścicielami i nie mieli umocowania, aby występować w imieniu właścicieli bu-
dynku, nie dołączyli wypisu z księgi wieczystej, nie mieli pozwolenia na budo-
wę i decyzji konserwatora. Wszystkie gazety pisały o tym konkursie. Zamiesz-
czona była równieŜ informacja na stronie internetowej miasta. Pieniądze, o któ-
rych mówił pan radny Kordziński, to kwota około 500.000 zł na całe wojewódz-
two. Zgadza się    z tym, Ŝe szkolenia są potrzebne.  
 
Przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej Jerzy Sokołowski uwaŜa, Ŝe wspólnota 
mieszkaniowa z mocy prawa jest ułomną osobą prawną i moŜe nabywać prawa     
i obowiązki do własnego majątku. Zaprezentował orzeczenie Sądu NajwyŜszego 
z 21.12.2007r. o nabywaniu praw i obowiązków przez wspólnotę do własnego 
majątku. Prosi o wzięcie pod uwagę wspólnot mieszkaniowych i uznanie ich 
jako podmioty, które mogą ubiegać się o te dotacje.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe naleŜy trzymać się meritum. Radny nie 
wnika w Ŝycie osobiste radnej Agaty Morgan i jej tryb pracy i dlatego prosi, aby 
ona równieŜ nie wnikała w jego. Radny jest na dzisiejszej sesji i stara się być na 
wszystkich sesjach. Porządek dzisiejszych obrad nie przewiduje przyjmowania 
uchwał, regulaminów i innych spraw. Jest tylko czysta dyskusja. Uchwała naj-
wcześniej moŜe być zmieniona w przyszły poniedziałek. Nie ma sensu co po-
niedziałek zwoływać sesji nadzwyczajnej, aby porozmawiać o ciekawych spra-
wach. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe intencją uchwały było to, 
aby pomóc osobom fizycznym w rewitalizacji poszczególnych zabytków. Jeste-
śmy chyba jednym z nielicznych miast, które przekazuje aŜ tak wiele pieniędzy 
na wspomoŜenie osób posiadających nieruchomości zabytkowe. Stan prawny 
nieruchomości w Radomiu jest niebywale skomplikowany. Chcą pomóc właści-
cielom nieruchomości, bo bardzo często bywa tak, Ŝe będą oni mocno ograni-
czeni w tym, aby gdzie indziej składać tego typu wnioski. 3 mln zł zostało prze-
kazane na ten konkretny cel i podtrzymuje deklaracje, Ŝe powinny one być prze-
kazane na zabytki. Pytanie jest tylko do radnych, w jaki sposób chcą to prze-
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prowadzić? Termin 31 stycznia jako termin złoŜenia wniosków był przemyśla-
ny. Ci, którzy pozyskają te pieniądze muszą wykorzystać je zgodnie z przepisa-
mi. JeŜeli chodzi o informowanie, to obowiązek ten spoczywa zarówno na Pre-
zydencie, Urzędzie jak i na Radzie, aby informować wszystkich mieszkańców               
o tym, Ŝe takie pieniądze są postawione do dyspozycji. Był to bardzo nośny te-
mat w naszych mediach i Prezydent nie przyjmuje do wiadomości, Ŝe ktoś mógł 
o tym nie wiedzieć. Prosi o to, aby radni nie doprowadzili do sytuacji, Ŝe nie-
wiele trzeba spełnić, aby móc otrzymać te pieniądze. Prywatnie Prezydent jest 
przeciwnikiem rozdawania pieniędzy. NaleŜy wspólnie się zastanowić nad tym, 
w jaki sposób stworzyć system, w którym będzie moŜna te pieniądze skonsu-
mować w tym roku, ale będzie to jasne i przejrzyste, bo za chwilę okaŜe się, Ŝe 
przyjdą właściciele innych nieruchomości, którzy zapytają, dlaczego oni nie do-
stali. JeŜeli chodzi o przedsiębiorców, to przedsiębiorca jest właścicielem nieru-
chomości jako osoba fizyczna i nie powinno tu być Ŝadnego problemu z tym 
związanego. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy nieruchomość jest własno-
ścią konkretnego przedsiębiorstwa. Nie powinno się wiązać osoby przedsiębior-
cy prowadzącej działalność gospodarczą z jego osobistym majątkiem.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe sesja jest bardzo owocna, bo radni do-
wiedzieli się, Ŝe Urząd Marszałkowski juŜ od trzech lat organizuje pomoc, ale 
chciałby się jeszcze dowiedzieć w jakiej wysokości Radom dostał środki w cią-
gu tych trzech lat na ratowanie zabytków w Radomiu. UwaŜa, Ŝe jeszcze bar-
dziej naleŜy docierać do mieszkańców Radomia w kaŜdej sprawie. Dlatego bar-
dzo owocne są wszelkie kontakty medialne. Apeluje, aby prasa równieŜ zechcia-
ła bardziej włączać się w nasze sprawy. 
 
Radny Krzysztof Gajewski poinformował, Ŝe dwadzieścia parę milionów idzie 
na Muzeum Wsi Radomskiej i jest to troszeczkę więcej niŜ 3. Proponuje 10 mi-
nut przerwy na napisanie jakiegoś stanowiska i aby zebrała się Komisja Kultury. 
Tak naprawdę to jest uchwała budŜetowa, która obowiązuje i nie została zmie-
niona, więc te pieniądze są w budŜecie i będą. JeŜeli te propozycje mają mieć 
formę stanowiska Rady Miejskiej, to powinno być ono przyjęte przez Radę. Je-
Ŝeli miało to polegać tylko na tym, Ŝe radni mieli podać swoje opinie, to się to 
stało, ale co to zmienia? Z doświadczenia radnego jesteśmy w tym samym punk-
cie, co o godzinie 15.29, czyli przed sesją. JeŜeli dzisiejsze spotkanie ma mieć 
jakąkolwiek moc, to powinno być jakiekolwiek stanowisko.  
 
Radna Agata Morgan podkreśliła, Ŝe celem Rady jest radzenie. Zespół Opiniują-
cy teŜ nie był zgodny co do tego, w jakim trybie naleŜy te pieniądze rozdzielić.  
Rozumie obawy Prezydenta, co do tego, Ŝeby za bardzo nie rozluźnić warunków 
przyznawania tych pieniędzy i nie rozdawać ich, natomiast w tym wypadku nie 
ma takiego zagroŜenia, poniewaŜ nie wszystkim konserwator zechce wydać de-
cyzję, która jest decyzją wskazującą na to, Ŝe budynek zabytkowy jest rzeczywi-
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ście zagroŜony. Spotkanie to zostało zorganizowane po to, aby zadecydować, 
czy Rada decyduje się na dodatkowy termin i na zmianę tej uchwały natych-
miast, czy teŜ wierzy się Prezydentowi i uzyskuje honorowe przyrzeczenie, Ŝe              
3 mln zł zostanie wydane na zabytki w tym roku pod warunkiem, Ŝe zgodnie               
z prawem. Nie widzi powodu, aby przyjmować jakieś stanowisko przez Komisję 
Kultury, bo nie jest to jej kompetencja. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik proponuje, aby poruszać się 
tylko wśród tych wniosków, które zostały złoŜone na tą edycję. śeby komisja 
lub pan Figiel spośród tych dwóch wniosków, a mają taką moŜliwość, wskazali 
czy istnieją takie budynki, które wymagają natychmiastowego remontu i przeka-
zać dofinansowanie tylko na te budynki i zamknąć temat. Ogłaszanie kolejnego 
konkursu wydłuŜy czas i istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe przedsiębiorcy nie 
zdąŜą wydatkować tych pieniędzy.  
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: Konserwator 
Zabytków – Marek Figiel oraz Wiceprezydent Miasta – Ryszard Fałek.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, Ŝe jeŜeli chodzi o wprowadze-
nie zmiany w uchwale nr 426/2008, to na dzisiejszej sesji juŜ taka moŜliwość 
nie istnieje, poniewaŜ wymagałoby to zmiany porządku obrad. Natomiast jeŜeli 
chodzi o sesje nadzwyczajne Regulamin Obrad Rady Miejskiej przewiduje, iŜ 
wnioski w sprawie zmiany i ewentualnego uzupełnienia porządku obrad powin-
ny być zgłoszone przez Prezydenta Miasta Przewodniczącemu Rady w formie 
pisemnej najpóźniej do momentu otwarcia sesji. Dzisiejszy porządek nie został 
zmieniony, ani nie znajdował się w nim projekt tej zmiany. UwaŜa, Ŝe do prze-
głosowania tej zmiany w dniu dzisiejszym nie moŜe dojść. JeŜeli chodzi o § 2 
uchwały stanowiący, Ŝe dotacja nie obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to intencją uchwałodawcy nie 
było wyłączenie wszelkich przedsiębiorców, ale tych którzy korzystają z dotacji 
i mogliby wliczać ją w koszty uzyskania przychodu. MoŜna się zastanowić nad 
zmianą § 2.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe w piątek o godz. 15.00 bę-
dzie kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek grupy rad-
nych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął LI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Radomiu  
o godz. 16.55.  
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Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej                   
(szt. 1), która stanowi integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
2. Staszewski Kazimierz  ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 


