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P R O T O K Ó Ł    N R    LIII/2009 
z  pięćdziesiątej trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 30 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.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana 
Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zo-
stali wybrani jednogłośnie (24 za). 
 
 
Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: 
 
 - Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały na druku nr 485 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜe-
cie Miasta Radomia na 2008r. (podlega przegłosowaniu bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).    
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) w punkcie 6.1. 
  
 
- Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad pro-
jektu uchwały na druku nr 487 w sprawie wniesienia aportem do Spółki 
„Rewitalizacja” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością 
Gminy Miasta Radomia (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady – 15 za).    
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych, 
3 było przeciw. Projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 6.3. 
 
  
- Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad pro-
jektu uchwały na druku nr 488 w sprawie zmian w podziale Miasta Radomia 
na stałe obwody głosowania (podlega przegłosowaniu bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu Rady – 15 za).    
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Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych, 
3 wstrzymało się od głosowania. Projekt uchwały został wprowadzony            
w punkcie 6.24. 
 
  
- Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad pro-
jektu uchwały na druku nr 489 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawo-
wego składu Rady – 15 za).    
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 21 radnych, 
1 wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały został wprowadzony                   
w punkcie 6.25. 
 
 
- Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o zdjęcie porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 478 w sprawie połączenia gminnych instytucji kultu-
ry: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Mi ędzynarodowej w Rado-
miu oraz Klubu Środowisk Twórczych „Łaźnia” w Radomiu w jedną insty-
tucję pod nazwą: Centrum Kultury i Sztuki „Ła źnia”. – nie podlega głoso-
waniu. 
 
 Projekt został wykreślony z punktu 6.19. 
 
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokółów z XLIX, L sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
3. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru miasta Radomia i powiatu radomskie- 
    go w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2008 rok. 
5. Informacja dotycząca osób niepełnosprawnych.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2009r. – druki nr:  
    480, 485, 
2) udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków  
    transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną – druk nr 481,  
3) wniesienia aportem do spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o. nieruchomości  
    gruntowej – druk nr 487, 
4) upowaŜnienia Prezydenta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego  
    – druk nr 470, 
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5) przejęcia przez Gminę Miasta Radomia zadania polegającego na dokonaniu  
    projektów podziałów geodezyjnych i wypłacie odszkodowań za przejęte pod  
    inwestycje grunty na obszarze Gminy Kowala – druk nr 464, 
6) wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do Wodociągów Miejskich  
    Sp. z o.o. – druk nr 465, 
7) zmiany Uchwały Nr 101/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Stara Wola  
    Gołębiowska” – druk nr 469, 
8) gospodarowania nieruchomościami – druk nr 467, 
9) określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycz- 
    nego – druk nr 471, 
10) wyraŜenia zgody na przekazanie w bezpłatne uŜyczenie samochodu sanitar- 
      nego będącego własnością Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
      – druk nr 466,  
11) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzy- 
      stania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej w 2008r.  
      – druk nr 468, 
12) powołania Parlamentu MłodzieŜy Miasta Radomia – druk nr 473, 
13) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem  
      oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej  
      – druk nr 483, 
14) wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia projektu  
      „Zostań fachowcem – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów  
      radomskich szkół zawodowych w latach 2009 – 2010” – druk nr 474, 
15) wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia projektu  
      „Grunt to dobry zawód, zawód na dobrym gruncie – zajęcia dodatkowe  
      i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach  
      2009 – 2010” – druk nr 475, 
16) zmiany Uchwały Nr 410/2008 w sprawie zasad i trybu przyznawania,  
      wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie  
      wyniki sportowe – druk nr 476, 
17) załoŜenia szkoły Policealnej, nadania statutu i włączenia jej do Zespołu  
      Szkół OdzieŜowych Stylizacji i Usług – druk nr 479, 
18) zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 13 – druk nr 472, 
19) zmiany nazwy Policealnego Studium Zawodowego Plastycznego  
      – druk nr 477, 
20) wystąpienia do ministra właściwego ds. administracji publicznej z wnio- 
      skiem o sprostowanie urzędowej nazwy dla części miasta Radomia – druk  
      nr 463, 
21) zmiany Uchwały Nr 114/2007 w sprawie ustalenia wysokości diet dla  
      radnych – druk nr 482, 
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22) zmiany Uchwały Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usłu- 
      gi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  
      Gminy Miasta Radomia – druk nr 484, 
23) zmiany w podziale Miasta Radomia na stałe obwody głosowania – druk  
      nr 488, 
24) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia  
      w wyborach do Parlamentu Europejskiego – druk nr 489. 
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast  
    Polskich. 
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
10. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
11. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
1) informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia, 
2) informacja w sprawie wydanych decyzji naliczających jednorazowe opłaty  
    z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych Ŝądań skierowa- 
    nych do gminy o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, 
3) wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewi- 
    domych i Słabo Widzących o wyraŜenie zgody na uŜywanie herbu miasta  
    Radomia na druku firmowym oraz stronie internetowej Ośrodka. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółów z XLIX, L sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Protokóły były wyłoŜone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt nie zgłosił 
uwag do wyłoŜonych protokółów.  
 
Za przyjęciem protokółu z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rado-
miu odbytej w dniu 16 lutego 2009r. głosowało 23 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosowania. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokółu z L sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu  
23 lutego 2009r. głosowało 22 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania. Proto-
kół został przyjęty.  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została 
dołączona do materiałów z sesji.  
Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania. 
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Ad. 4. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru miasta Radomia i powiatu ra-
domskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2008 rok. 
 
Analizę omówił komendant miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej. Jej treść zosta-
ła dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Jan Rejczak zapytał jak wygląda w Radomiu sytuacja odnośnie wprowa-
dzenia uniwersalnego numeru powiadamiania 112? Jak wygląda sytuacja sprzę-
tu lekkiego? Prosi o przybliŜenie sprawy ul. śeromskiego 3, gdzie dochodzi do 
katastrof budowlanych.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę zał. nr 4, gdzie mowa o obiektach o naj-
większym zagroŜeniu katastrofą budowlaną, nie została uwzględniona kamieni-
ca śeromskiego 3. Jaka jest sytuacja tego budynku? 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych zapytała, czy zo-
stali ujęci sprawcy podpaleń i jaka była ich ilość? Co rozumie się przez niety-
powe zachowanie zwierząt? W informacji pojawił się punkt: akcje terrorystycz-
ne. Co komendant moŜe powiedzieć na ich temat?  
 
Radny Jakub Kowalski zapytał o Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Czy 
znane są jakieś perspektywy i czy wiadomo co się będzie działo z tym pomiesz-
czeniem, które ma obsługiwać to Centrum? 
 
Radny Jan Maniak stwierdził, Ŝe z otrzymanych materiałów wynika, Ŝe firma 
SITA otworzyła nową linię paliw alternatywnych. Czy ten zakład jest bezpiecz-
ny w stu procentach? Na rogu ul. Błędowskiej i ul. Klwateckiej naleŜy zabez-
pieczyć urządzenia gazowe. 
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielił komendant Gu-
staw Mikołajczyk. 
 
 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
 
Przewodnicząca Komisji Helena Łęcka poinformowała, Ŝe jeden z członków 
komisji, który pracuje przy uzaleŜnieniach ma cotygodniowe spotkania na miej-
scu w domu pomocy społecznej. Tam odbyło się w ubiegłym roku 47 spotkań. 
Takie spotkania odbywają się równieŜ w Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest tam 
drugi pracownik, który w ramach komisji prowadzi takie spotkania. Ponadto po-
informowała, Ŝe rozpoczęta jest juŜ kampania profilaktyczno – edukacyjna i do 
końca marca do gmin mają być przysłane materiały. W związku z tą ogólnopol-
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ską kampanią została mianowana ambasadorem. 7 kwietnia ma zaproszenie do 
Sejmu, gdzie ta kampania będzie omawiana. Podziękowała Radzie Miejskiej za 
zatwierdzenie budŜetu oraz Prezydentom i w sposób szczególny pani Wicepre-
zydent Kwiecień i dyrektor Skoczek za zrozumienie, Ŝyczliwość i zaufanie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, czy były przypadki, Ŝe komisja opiniowała 
cofnięcie koncesji z powodu spoŜywania alkoholu w pobliŜu miejsca sprzedaŜy? 
Ponadto poprosił o podanie składu komisji. 
 
Odpowiedzi na pytania udzieliła przewodnicząca komisji – pani Helena Łęcka.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe jest przypadek ode-
brania koncesji. Koncesję moŜna zabrać, gdy się udowodni, Ŝe spoŜycie alkoho-
lu miało miejsce na terenie sklepu. 
 
 
Ad. 5. Informacja dotycząca osób niepełnosprawnych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe punkt ten 
został wprowadzony na wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny.  
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji. 
 
Radny Jakub Kowalski stwierdził, Ŝe dochodzą go słuchy, Ŝe środki z PFRON 
są znacznie obniŜone. Jak wygląda sytuacja tych środków i na czym musimy 
oszczędzać?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak wygląda ilość osób niepełnosprawnych na 
koniec 2008r? Stwierdził, Ŝe środki przekazu donoszą, Ŝe zwiększyła się ilość 
osób bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych. Czy właściwie jest przygo-
towany urząd pracy do tych spraw?  
 
Radny Jan Pszczoła poprosił Prezydenta, aby w przyszłych budŜetach przewi-
dzieć likwidację barier architektonicznych. 
 
Radna Agata Morgan przypomniała, Ŝe na początku kadencji była mowa o przy-
stosowaniu budynku urzędu przy ul. Moniuszki dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W budynku tym znajduje się Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie 
ludzie mają sprawy do załatwienia. Czy w tej kadencji uda się przystosować ten 
budynek dla potrzeb tych osób? 
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Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: Wiceprezydent 
Miasta Anna Kwiecień oraz Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi odnośnie ilości 
bezrobotnych wśród niepełnosprawnych na koniec 2008r. Temat dzisiaj poru-
szany jest tak waŜny, Ŝe na następnej sesji równieŜ powinien być punkt dotyczą-
cy tej sprawy. Radny uwaŜa, Ŝe naleŜy ponad podziałami dąŜyć do tego, aby 
wywrzeć presję na rząd premiera Tuska, Ŝeby nie kroił tych pieniędzy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na przyszłą 
sesję na piśmie będzie udzielona radnemu odpowiedź.  
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 6.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 480 i 485. 
 
- druk nr 480. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej; Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytywne; Komisji Gospo-
darki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospo-
darki komunalnej i ochrony środowiska.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe są błędy w załącznikach. Przy planie 
wydatków w budŜecie gminy na 2009r. w inwestycjach oświatowo - kultural-
nych termomodernizacja budynku na Osiedlowej zaplanowana na 3 lata - braku-
je około 300.000 zł. Podobny przypadek jest przy przebudowie ulic przy Rynku 
Miasta Kazimierzowskiego – ucieka 600.000 zł. Ponadto jest koniec miesiąca 
marca, więc czy nadal musimy posługiwać się przewidywanym wykonaniem za 
2008r.? Zwiększa się plan dochodów w gospodarce mieszkaniowej o 375.000 zł 
i dotyczy ZUK-u i bazy na ul. Suchej, ale zmniejsza się plan dochodów z tytułu 
budynku na ul. śeromskiego, gdzie jest Kredytbank, a który został przekazany 
do RTBS „Administrator” o 470.000 zł.  Na operacji zamiany dokonanej w mie-
siącu lutym między ZUK-iem a „Administratorem”  gmina ma o prawie      
100.000 zł mniej dochodów. Niepokoi to, Ŝe juŜ od lutego zdejmowane są środ-
ki na zadanie dotyczące remontu ul. Warszawskiej. Teraz zdejmowane są środki 
z ul. Dębowej, częściowo z ul. Kozienickiej, ul. MałcuŜyńskiego, a w uzasad-
nieniu jest zapis, Ŝe prawdopodobnie będzie problem z realizacją tych zadań. Co 
się zmieniło w przeciągu trzech miesięcy? Taka sama sytuacja dotyczy budynku 
szkolnego przy ul. Kruczej. Ponadto zdejmowane są środki z przedszkola przy 
ul. Ofiar Firleja. Czy uchwalając budŜet nie ma pewnej świadomości, które za-
dania są przygotowane i czy mogą być realizowane?  
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Ponadto w dyskusji wzięli udział: radny Jan Pszczoła, radny Jan Maniak oraz 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz, który udzielił odpowiedzi na pyta-
nia postawione w trakcie dyskusji. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (18 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 484/2009 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2009 rok. 
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe radni dzisiaj otrzymali równieŜ 
zmiany do budŜetu na druku 485, a Komisja nie przyjrzała się jeszcze tej spra-
wie, więc powinna być przerwa i Komisja powinna wydać do niej opinię. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe zgodnie               
z regulaminem obrad, jeŜeli Rada zdecyduje, Ŝe będzie głosowała nad wnio-
skiem, nie musi być przerwy w celu odbycia Komisji.  
 
 
- druk nr 485.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Skarbnika Miasta – 
Sławomir Szlachetka.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe w § 3 dział 801 przesuwa się 50.000 zł z wy-
datków inwestycyjnych na pozostałą działalność. W uzasadnieniu jest napisane, 
Ŝe przesunięcie wydatków między rozdziałami wynika z potrzeby zabezpiecze-
nia wymaganych środków finansowych na opracowanie audytów energetycz-
nych dla budynków szkolnych. Natomiast w paragrafie jest napisane, Ŝe prze-
suwa się je na wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów              
i aplikantów. Jest tu chyba jakiś błąd, bo od kiedy Gmina Miasta Radomia płaci 
sędziom pensje? 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe głosowanie nad tą uchwałą to zły 
przykład pracy Rady Miejskiej. Jak moŜna głosować nad projektem dotyczącym 
kilku mionów złotych, gdy tuŜ przed sesją otrzymuje się projekt uchwały? Zapy-
tał, czy załącznik nr 3 dotyczący zadań, które mają być dofinansowane ze środ-
ków na ochronę zabytków, to juŜ jest wszystko, co będzie uchwalane w ramach 
uchwały o pomocy przy remontach obiektów zabytkowych? Czy przyjęcie tej 
uchwały jest równoznaczne z zatwierdzeniem listy wynikającej z uchwały doty-
czącej pomocy przy remontach obiektów zabytkowych? Poprosił o podanie 
współwłaścicieli kamienicy Piłsudskiego 13.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy przy przebudowie dróg wokół Słoneczne-
go Centrum partycypuje firma? 
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Skarbnik Miasta Krystyna Dadej udzieliła odpowiedzi na pytania postawione           
w trakcie dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do 
godz. 10.55. 
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej zgłosiła autopoprawkę polegającą na: w § 3 na 
str. 3 – zmiana na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Ponadto udzieli-
ła odpowiedzi na pozostałe pytania.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przedstawił propozy-
cję opozycji, aby wyłączyć załącznik nr 3 z projektu uchwały i część uchwały 
jego dotyczącej do osobnej uchwały. Radni chcieliby, aby szczegółowo tą spra-
wą zajęła się Komisja Kultury. Ponadto chcieliby równieŜ poznać, kto kryje się 
pod konkretnymi obiektami.  
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej poinformowała, Ŝe dotacje po konkursach zo-
stały juŜ rozdzielone, konkursy rozstrzygnięte. W związku z tym dokonali po-
działu dotacji.  
 
Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe równieŜ jest zaskoczona, Ŝe znalazło się to 
w tym projekcie uchwały. Sądziła, Ŝe będzie to oddzielna uchwała, ale chyba 
było to podyktowane troską, aby jak najszybciej przyznać te pieniądze, gdyŜ 
przed wszystkimi wnioskodawcami procedura przetargowa. Zostało to przyzna-
ne w wysokości w jakiej Ŝyczyli sobie wnioskodawcy. Są tu tylko te wnioski, 
które spełniały wymogi formalne.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, Ŝe ten załącznik to sku-
tek prośby Rady Miejskiej, aby te pieniądze zostały przeznaczone na zabytki.  
W tej chwili nie ma źródłowej dokumentacji, kto składał poszczególne wnioski, 
bo to było przez radnych i Komisję wcześniej analizowane. Pani Agata Morgan 
jest radną Rady Miejskiej w Radomiu, a nawet Przewodniczącą Komisji Kultury 
o czym radny powinien wiedzieć.  
 
Radna Agata Morgan poprosiła, aby ten temat nie był powodem do kłótni. Była 
taka sytuacja, Ŝe było więcej pieniędzy niŜ chętnych. Chciałaby, aby poszedł 
jasny sygnał, Ŝe chce się przydzielić pieniądze wszystkim, którzy składają wnio-
ski. Bez względu na współwłaścicieli wniosek został złoŜony dobrze, więc nie 
ma powodów, aby nie udzielić tej dotacji. 
 
Radny Kazimierz Woźniak poinformował, Ŝe Prezydent stwierdził, Ŝe radni bra-
li udział w komisji, a tak naprawdę w tej specjalnej komisji brała udział tylko 
jedna radna Agata Morgan. W związku z tym nie moŜna zrzucać odpowiedzial-



 10 

ności na radnych, Ŝe brali udział w pracach tej komisji. Radni materiał dostali            
w trakcie tej sesji, więc nie mogli się z nim zapoznać.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe od pewnego czasu w reto-
ryce wypowiedzi radnego Kazimierza Woźniaka pojawia się sytuacja jakiegoś 
skandalu, dziwnego zainteresowania.  Gdy przedstawiciel Rady Miejskiej bierze 
udział w pracach takiej komisji, to rozumie, Ŝe reprezentuje radnych, a nie osobę 
prywatną. Tak zakłada współpracę z Radą Miejską. To, o co radni poprosili na 
sesji nadzwyczajnej zostało przedstawione. KaŜdy radny ma prawo zapoznania 
się z pracą tej komisji.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (15 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr 485/2009 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2009 rok.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe to był zły przykład tworzenia prawa, 
gdy materiały radni dostają w trakcie sesji. KaŜe się radnym głosować, a później 
wytyka się, Ŝe radny nie miał moŜliwości zapoznać się z materiałami. Niech 
Prezydent powie jak radny miał zapoznać się z materiałami, jak materiał dostaje 
w trakcie sesji, a materiały z pracy komisji są gdzieś w Urzędzie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka sądzi, Ŝe moŜna                 
w sposób normalny unikać takich konfliktów. Pytania były bardzo proste. Rze-
czywistość jest taka, Ŝe radni dostali w czasie trwania sesji uchwałę, którą mu-
szą przyjąć lub odrzucić nie mając tak naprawdę moŜliwości sprawdzenia od 
początku do końca co pod tym wszystkim się kryje. Poprzednia sesja nadzwy-
czajna dotycząca kultury była potrzebna, ale była zwołana w sposób ogólny, a to 
jest rozwiązanie dość szczegółowe. Radni nie uzyskali odpowiedzi na nurtujące 
pytania. Fatalna praktyka.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak przypomniał, Ŝe komisja, która zajmo-
wała się sprawą dofinansowania poszczególnych obiektów zabytkowych w Ra-
domiu nie pracowała przez ostatnich parę dni. Radni mogli zapoznać się z efek-
tami jej pracy. Prosi, aby nie oczekiwać tego, Ŝe jeŜeli będzie funkcjonowało 
takie czy inne ciało, kaŜda informacja zostanie przedłoŜona pisemnie. JeŜeli 
radni poproszą o coś takiego, to jak najbardziej zostanie to dostarczone, ale nie 
moŜna mówić w kategoriach, Ŝe coś zostało zrobione pod płaszczykiem nocy, 
nie wiadomo dlaczego. Pani Agata Morgan i pan Wiceprezydent Fałek mogą 
dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieć jak długo ta komisja procedowała, jak wiele 
zostało napisane na ten temat w mediach, jak wiele się na ten temat mówiło.  
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Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe to wszystko moŜna było zapytać na nad-
zwyczajnej sesji. Prezydent miał wszystkie dokumenty. Radni mogli poprosić            
o dodatkowe materiały. Pamięta wtedy tylko pretensje, Ŝe sesja jest niepotrzeb-
na. W skład komisji opiniującej wchodzą głównie specjaliści od zabytków: kon-
serwator zabytków, historycy sztuki, którzy oceniają to pod kątem merytorycz-
nym. Są teŜ inni członkowie obecni na sali, na przykład pani GraŜyna Iwańska     
z Wydziału BudŜetu i Podatków, która ocenia to pod względem prawnym. Ko-
misja jest bardzo duŜa, bo liczy chyba 11 osób. To naprawdę nie jest Ŝadna ta-
jemnica. Wszystko moŜe zostać udostępnione.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, Ŝe zmiany budŜetowe na druku 485 między 
innymi uwzględniają postanowienia Rady Miejskiej, które były na sesji nad-
zwyczajnej w sprawie remontu zabytkowych obiektów.  
 
Radny Waldemar Kordziński poinformował, Ŝe nikt z opozycji nie jest przeciw-
ny temu Ŝeby te pieniądze przeznaczać na ochronę zabytków. Mają zastrzeŜenia 
do tego, Ŝe sesja specjalna, która była temu poświęcona nie przedstawiła radnym 
Ŝadnych dokumentów. Mieli tylko porządek obrad i nie było Ŝadnej szczegóło-
wej informacji. Nie było Ŝadnego projektu uchwały, nie było Ŝadnego projektu 
stanowiska, nie było Ŝadnych dokumentów przekazanych radnym. Radnym cho-
dzi tylko o sposób pracy. Radni nie mają Ŝadnych zastrzeŜeń nawet do punktu 8.   
 
Radny Mariusz Fogiel stwierdził, Ŝe złą praktyką jest wrzucanie dosyć waŜnych 
spraw w taki sposób. Prosi, aby ostatni raz była załatwiana sprawa w taki spo-
sób. Odnośnie przedstawiciela Rady Miejskiej, to nikt nie kwestionuje, Ŝe pani 
Agata jest radną, bo na to są dokumenty, natomiast czym innym jest, jeŜeli pan 
Prezydent powołuje kogoś z radnych, a czym innym, gdy Rada wybiera swojego 
przedstawiciela. Gdyby radna Agata Morgan była wybrana jako przedstawiciel 
Rady Miejskiej, byłaby rzeczywiście przedstawicielem Rady Miejskiej, a tak 
jest po prostu jedną z radnych wybraną przez pana Prezydenta.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe wydelegował 
radną Agatę Morgan do pracy w tej komisji u pana Prezydenta jako Przewodni-
czącą Komisji Kultury. 
 
 
Ad. 6.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 487. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zarządzania 
Nieruchomościami – Małgorzata Pracka. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 5 wstrzymują-
cych się) podjęła 
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Uchwałę nr 486/2009 
w sprawie wniesienia aportem do spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o. nieru-
chomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Radomia. 
 
 
Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 481. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Go-
spodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, Ŝe ten projekt to pomoc dla 
naszego regionu. Uchwała sprowadza się do pomocy inwestorom, którzy będą 
inwestowali na terenie Radomia i zatrudniali pracowników w tych inwestycjach 
i w tych przedsiębiorstwach. Ulga dotyczy dwóch obszarów. Z jednej strony ob-
szaru nieruchomości poprzez zwolnienie z części zobowiązania z tytułu podatku 
od nieruchomości jak i zwolnienia z podatku od środków transportu. Te podatki 
są jednymi z najczęściej płaconych podatków w przypadku radomskiego bizne-
su. Jest to projekt uchwały, który wychodzi bardzo mocno na przeciw temu, co 
moŜne samorząd zaproponować radomskiemu biznesowi. Jest to chyba najsze-
rzej idąca pomoc, którą moŜe nieść samorząd w obecnym stanie prawnym. Do-
tyczy to podmiotów, które będą inwestować na terenie miasta i będą zatrudniać 
osoby. Uchwała została podzielona na 3 grupy ze względu na długość czasu ko-
rzystania z tej ulgi, a jest to wypadkową ilości osób zatrudnionych w tych fir-
mach. Prezydent omówił przedstawiony podział.  
 
Kierownik Biura Strategii Rozwoju Miasta i Relacji Inwestorskich Magdalena 
Tusińska omówiła ulgi i zwolnienia z czynszu dzierŜawnego. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił przerwę do godziny 
13.15. 
 
Skarbnik Miasta Krystyna Dadej zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 
polegającą na: zmianie w § 1pkt. 2 z „10 miejsc pracy” na „3 miejsca pracy”. 
 
Radny Mariusz Fogiel uwaŜa, Ŝe w uzasadnieniu w punkcie 7) jest sformułowa-
nie „utworzenie” a powinno być „utrzymanie”. UwaŜa, Ŝe powinno to być sczy-
tywane przed przekazaniem projektów uchwał do Rady. Stwierdził, Ŝe jest to 
projekt idący w dobrym kierunku. Jest to w pewnym sensie kontynuacja podob-
nej uchwały z poprzedniej kadencji, która straciła juŜ swoją waŜność. Stwier-
dził, Ŝe niestety tamta była lepsza, bo tutaj wiąŜe się to tylko z nowymi inwesty-
cjami. Nie obejmuje to obecnie działających na naszym rynku przedsiębiorców. 
Radny prosi, Ŝeby tak zmienić uchwałę, aby dotyczyła przedsiębiorców juŜ ist-
niejących.  
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Radny Jakub Kowalski poinformował, Ŝe rozporządzenie Rady Ministrów jasno 
określa, Ŝe taka uchwała moŜe dotyczyć tylko nowych inwestycji. Zapytał, czy 
były prowadzone analizy, ile firm mogłoby skorzystać z tej pomocy i jakie mo-
gą być mniejsze wpływy z tego tytułu do budŜetu miasta?  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe Gmina Radom juŜ w latach 90-tych 
wprowadzała w drodze uchwał ulgi czy zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści dla inwestorów, którzy uruchamiali nowe miejsca pracy. Czas trwania ulg 
był uzaleŜniony od ilości osób przyjmowanych przez przedsiębiorców i wiel-
kość inwestycji. Po wejściu do Unii Europejskiej te rzeczy są regulowane przez 
Unię i Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, z czego wynika termin utworzenia miejsca pracy 
przez podatnika?  
 
Radny Włodzimierz Konecki zwrócił Prezydentowi uwagę, aby pomóc juŜ ist-
niejącym podmiotom. Poprosił o takie działania.  
 
Radny Kazimierz Staszewski uwaŜa, Ŝe powinno dotyczyć to równieŜ juŜ dzia-
łających przedsiębiorstw. Z tego co wie mają oni jednak moŜliwość skorzystania 
bezpośredniego i piszą do Prezydenta pisma. JeŜeli uŜyją dobrych argumentów 
to tak się to odbywa. Zapytał, gdzie jest mowa o utrzymaniu miejsc pracy? 
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe to nie jest tak, Ŝe firmy piszące do Prezyden-
ta mogą uzyskać zwolnienie, bo nie mogą. Radny zna kilka firm, które pisały               
i motywowały to utrzymaniem miejsc pracy i otrzymały odmowę. Oczywiście 
poprze tę uchwałę, ale trzeba pamiętać, Ŝe jest czas wojny z kryzysem i jak wia-
domo w czasie wojny uŜywa się działań wojennych, bo kto uŜywa działań poko-
jowych jest naraŜony na to, Ŝe poniesie skutki tej wojny. Radny prosi o to, aby 
się zastanowić jak pomóc tym, którzy są na rynku, bo boi się, Ŝe ta uchwała bę-
dzie martwa, bo dzisiaj wszyscy patrzą jak przetrwać. Trzeba pamiętać teŜ, Ŝe 
Radom jest miastem o charakterze usługowo – handlowym i Ŝe czynsze dzier-
Ŝawne w mieście nie mówiąc o tych pod tereny inwestycyjne, są wyŜsze o kilka-
set procent niŜ w sąsiednim SkarŜysku i duŜo wyŜsze niŜ w Kielcach. NajwaŜ-
niejsza byłaby ochrona dotychczasowych miejsc pracy. Radny boi się, Ŝe mimo 
dobrych intencji pana Prezydenta nie będzie to stymulowało rozwoju, ale dobrze 
by było aby taka uchwała funkcjonowała, bo kryzys jak się gwałtownie zaczął 
moŜe się gwałtownie skończyć i dopiero wtedy odniesie ona naleŜyty skutek.  
 
Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe uchwała jest godna poparcia. Pro-
muje przedsiębiorców, którzy podejmują wysiłek inwestycyjny, tworzą miejsca 
pracy i z tego naleŜą im się odpowiednie gratyfikacje. Ile podmiotów będzie 
wstanie skorzystać z tej uchwały? Prezydent na sesji dotyczącej kryzysu podał 
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informację o preferencyjnych stawkach czynszów dzierŜawnych. Radny zapytał, 
czy jest moŜliwość przedstawienia tej informacji radnym w formie pisemnej? 
Co będzie z pozostałymi deklaracjami związanymi z promowaniem radomskich 
przedsiębiorców? 
 
Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzieliła zastępca dyrek-
tora Wydziału BudŜetu i Podatków – GraŜyna Iwańska.  
 
Radny Bohdan Karaś poprosił o wymienienie trzech firm spełniających wymogi 
tej uchwały. 
 
Radny Robert Fiszer zapytał, skąd wynika data? 
 
Dodatkowych informacji udzieliła pani GraŜyna Iwańska.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(24 za) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką  

Uchwałę nr 487/2009 
w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podat-
ku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwesty-
cyjną.  
 
 
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 470. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej oraz Komisji Bez-
pieczeństwa, które wydały opinie pozytywne.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś przypomniała, Ŝe jest to uchwała, która 
powoduje pewne zobowiązania finansowe, w związku z czym ustawa przewidu-
je, Ŝe przy takich uchwałach naleŜy głosować bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Powinno być więcej 
głosów za niŜ głosów przeciw i wstrzymujących się.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 488/2009 
w sprawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Radomia do zaciągnięcia zo-
bowiązania wekslowego na zabezpieczenie umowy z dnia 23.02.2009r.                  
Nr Z/2.14/III/3.3.1/1545/05/3/09 o dofinansowanie Projektu: „Rozwini ęcie 
systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kazimierzowskiego                    
w Radomiu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 
2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działanie 3.3 – Zdegradowane 
obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, współfinansowanego z Eu-
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ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
 
Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 464. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie ( 23 za) podjęła 

Uchwałę nr 489/2009 
w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Radomia zadania polegającego na 
dokonaniu projektów podziałów geodezyjnych i wypłacie odszkodowań za 
przejęte pod inwestycje grunty na obszarze Gminy Kowala wraz ze środ-
kami uj ętymi w budŜecie Gminy Kowala.  
 
 
Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 465. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 1 przeciw, 0 wstrzymują-
cych się) podjęła 

Uchwałę nr 490/2009 
w sprawie wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do Wodociągów 
Miejskich w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
 
Ad. 6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 469. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe uchwa-
ła dotyczy terenu sąsiadującego z cmentarzem. Czy będzie ona dotyczyła                            
i w jaki sposób cmentarza?  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Bronisław ElŜanowski poinfor-
mował, Ŝe w zakres planu „Cmentarz” wchodziła równieŜ ul. Kozienicka. Oka-
zało się, Ŝe wygodniej będzie zaprojektować węzeł skrzyŜowania między               
ul. Północną a ul. Kozienicką w tym planie, a nie tak jak było to zawarte w po-
przednim planie miejscowym. Stąd ta korekta granic. Dotyczy ona tylko i wy-
łącznie skrzyŜowania ul. Kozienickiej z ul. Północną. Natomiast nie ma to abso-
lutnie Ŝadnego wpływu na termin opracowania planu miejscowego „Cmentarz”. 
Zarówno ten plan jak i kilkadziesiąt innych planów zostały trochę przystopowa-
ne z racji na nową ustawę o ochronie środowiska.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 
Uchwałę nr 491/2009 

w sprawie zmiany Uchwały nr 101/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23.04.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ul. Pół-
nocną, terenem kolejowym, ul. Stara Wola Gołębiowska i ul. Potkańskiego, 
zwanego „Stara Wola Gołębiowska”. 
 
 
Ad. 6.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 467. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska oraz 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, które wydały opinie pozytyw-
ne.  
 
Radny Jan Maniak zapytał, czy na tę działkę jest plan zagospodarowania prze-
strzennego? 
 
Radny Krzysztof Gajewski namawia do przyjęcia tej uchwały bez względu na 
to, czy jest plan zagospodarowania czy nie. Tak szczytny cel jak pomoc dzie-
ciom chorym powinien przejść jednogłośnie.  
 
Kierownik referatu w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Michał Michal-
ski poinformował, Ŝe w obecnej chwili ta działka nie jest objęta obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym stu-
dium między innymi są to tereny jako tereny mieszkaniowe i tzw. miastotwór-
cze. Usytuowanie tego hospicjum w tym miejscu było ustalane z Wydziałem 
Architektury i jest to najbardziej optymalne rozwiązanie. Hospicjum było zare-
jestrowane w lutym 2004r. Obejmuje opieką około 30 osób. Z uwagi na małe 
warunki lokalowe i brak moŜliwości rozwoju hospicjum nie moŜe pozyskiwać 
dodatkowych środków finansowych. Hospicjum planuje na tej nieruchomości 
pawilon administracyjny, pawilon medyczny, pawilon edukacyjny.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(24 za) podjęła 

Uchwałę nr 492/2009 
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej połoŜonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej oznaczo-
nej jako działka nr 184/3 dla Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. 
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Ad. 6.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 471. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 493/2009  
w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury               
i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu oraz zasad zby-
wania, wydzierŜawiania, wynajmowania, uŜyczania majątku trwałego sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
 
 
Ad. 6.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 466. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Krzysztof Gajewski przypomniał, Ŝe jest to samochód, który miał przy-
jemność wyszarpać od firmy Grupa śywiec, ale był wtedy jeden warunek: dar-
czyńca zastrzegł sobie wtedy, Ŝe te samochody pozostaną w gestii jednostek 
uspołecznionych. Prosi, aby uszanować to, co darczyńca zgłosił dając wtedy te 
dwa samochody. Miały one wtedy wartość ponad 200.000 zł.  
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień poinformowała, Ŝe samochód jest uŜyt-
kowany dla chorych. Nie jest to uŜyczenie komuś do jakiś prywatnych celów. 
Jest on uŜyczany w drodze otwartego przetargu z zapewnieniem, Ŝe samochód 
ten lub inny przez firmę, która zajmuje się transportem chorych będzie zapew-
niony transport chorego. Te samochody juŜ się dosyć zuŜyły i wymagają stałych 
napraw. JeŜeli zostanie on zachowany w strukturze szpitala, to trzeba będzie za-
trudnić pięciu kierowców, a jest to koszt 250.000 zł w skali roku. W sytuacji 
jakiejkolwiek awarii i tak szpital musi skorzystać z zastępczego transportu. 
Szpital chce uŜyczyć ten samochód z zapewnieniem, Ŝe ma stały transport dla 
swoich po dokładnej analizie ekonomicznej. Nie przyjęcie uchwały spowoduje 
naciągnięcie szpitala na dodatkowe bardzo zbyteczne koszty.  
 
Radny Krzysztof Gajewski nie mówi, Ŝe ten samochód musi do końca Ŝycia jeź-
dzić w szpitalu. Natomiast jest coś takiego jak zapytanie darczyńcy. Być moŜe 
darczyńca wyrazi zgodę. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe dzięki dobrym rela-
cjom między Gminą Miasta Radomia i Grupy śywiec były samochody, sztuczne 
nerki, aparatura do znieczulania kobiet podczas porodów, łóŜka do transportu 
powypadkowego, ale tylko dlatego, Ŝe były dobre relacje.  
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (13 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 494/2009 
w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w bezpłatne uŜyczenie samo-
chodu sanitarnego, będącego własnością Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego. 
 
 
Ad. 6.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 473. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną. Ponadto Komisja pozostawiła do wyjaśnienia na sesji Rady Miej-
skiej zapis zawarty w § 41 Statutu Parlamentu MłodzieŜy Miasta Radomia.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprezydent Miasta Ryszard 
Fałek.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe jego zdaniem jest wada prawna, poniewaŜ 
nie ma zapisu, komu powierza się wykonanie uchwały.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek zgłosił w tej sprawie autopoprawkę pole-
gającą na powierzeniu wykonania Przewodniczącemu Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe Rada wróci do 
tego punktu w dalszej części obrad.  
 
 
Ad. 6.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 468. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 495/2009 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej  
i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej 
działające na terenie Miasta Radomia w 2008 roku. 
 
 
Ad. 6.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 483. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymują-
cy się) podjęła 

Uchwałę nr 496/2009 
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych sys-
temem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy spo-
łecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 6.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 474. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 497/2009 
w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia  
projektu „Zosta ń fachowcem – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla 
uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009-2010” współfinanso-
wanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz określenia wysokości  środ-
ków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realiza-
cję tego projektu 
 
 
Ad. 6.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 475. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 498/2009 
w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia  
projektu „Grunt to dobry zawód, zawód na dobrym gruncie – zajęcia do-
datkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w la-
tach 2009-2010” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Działania 9.2  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 
oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez 
Gminę Miasta Radomia  na realizację tego projektu 
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Ad. 6.16. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 476. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 499/2009 
zmieniającą Uchwałę Nr 410/2008 Rady Miasta w Radomiu z dnia 
27.10.2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofa-
nia stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników 
w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach ze-
społowych. 
 
 
Ad. 6.17. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 479. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła 

Uchwałę nr 500/2009 
w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, na-
dania statutu i włączenia jej do Zespołu Szkół OdzieŜowych Stylizacji                     
i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5. 
 
 
Ad. 6.18. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 472. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe nasuwa 
się pytanie, czy nobliści są dwujęzyczni czy gimnazjum ma być z oddziałami  
dwujęzycznymi? UwaŜa, Ŝe z tytułem uchwały jest coś nie tak. UwaŜa, Ŝe po-
winno się ono nazywać Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Polskich Noblistów i tak byłoby chyba prawidłowo.  
 
Dyrektor PG Nr 13 Tomasz Gogacz stwierdził, Ŝe jest to zapis ustawowy. Taka 
jest proponowana nazwa. Dyrektor wykonał to, co jest zaleceniem kuratorium.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe pojawiły się py-
tania, Ŝe dyrektor nie dotrzymał terminów przy składaniu wniosku. Czy dyrektor 
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to potwierdza i czy wszystko jest w porządku?  
 
Dyrektor Tomasz Gogacz stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o terminy, to stanowisko 
organu prowadzącego i kuratorium jest z listopada 2008r. Cały czas nadzoruje 
kwestie formalne i nie widzi tu Ŝadnych uchybień. Organem nadzorującym jest 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty, którego pismo dyrektor odczytał. Podkreślił, 
Ŝe Rada nadała szkole imię „Polskich Noblistów”, a „z oddziałami dwujęzycz-
nymi” jest dopisem.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe nazwa powinna 
brzmieć w następujący sposób: Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Polskich Noblistów.  
 
Dyrektor Tomasz Gogacz poinformował, Ŝe w takich szkołach dopisywane są 
oddziały dwujęzyczne i inne nazwy jako do nazwy własnej. Dopisek w czym się 
szkoły specjalizują jest na końcu. Opiera się na nazwach innych szkół w Polsce. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe taka jest procedura i tak 
większość nazw szkół brzmi. Natomiast jak się zestawi imię patrona szkoły, to 
rzeczywiście uwaga radnego Wędzonki jest bardzo trafna. Z odczytanej przez 
dyrektora opinii nie wynika, w którym momencie ma być dopisek. JeŜeli dyrek-
tor nie ma jasnego zapisu, Ŝe ma to być na końcu, to proponuje to uwzględnić                
w ramach autopoprawki. JeŜeli nie musi to być na końcu to jest wszystko, Ŝe 
jest to Gimnazjum 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. .... i wszystko pasu-
je, jest logiczne i lekko się czyta i dobrze. 
 
Dyrektor Tomasz Gogacz stwierdził, Ŝe jest to kwestia otwarta.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie 
(24 za) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką  

Uchwałę nr 501/2009 
w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Polskich Nobli-
stów w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79 na Publiczne Gimnazjum nr 13 z Od-
działami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 Czerw-
ca 79. 
 
 
Ad. 6.19. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 477. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
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Radny Jan Pszczoła zapytał, czy przepisy prawa jakie tworzy Rada powinny być 
kompatybilne ze Statutem Miasta Radomia? Czy niecelowe byłoby w uchwa-
łach zmieniających załącznik do statutu dopisać, Ŝe zmienia się załącznik? Ko-
misja Regulaminowa zbierze te wszystkie dotychczasowe niedociągnięcia prze-
pisów prawa i będzie zmuszona w formie jednej uchwały to zrobić. Czy na 
przyszłość niecelowe byłoby, aby nie tworzyć kolejnych uchwał, tylko umieścić 
zapis o zmianie załącznika do statutu? 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 502/2009 
w sprawie zmiany nazwy Policealnego Studium Zawodowego Plastycznego 
wchodzącego do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Rado-
miu, ul. Kili ńskiego 20 na Policealne Studium Plastyczne.  
 
 
Ad. 6.20. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 463. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła 

Uchwałę nr 503/2009 
w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji pu-
blicznej z wnioskiem o sprostowanie urzędowej nazwy dla części m. Rado-
mia. 
 
 
Ad. 6.12. – c.d. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 473.  
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek stwierdził, Ŝe rzeczywiście brak jest para-
grafu mówiącego o tym, komu się powierza wykonanie uchwały. Zaproponował 
następującą autopoprawkę: obecny § 3 będzie § 4, a zostanie dopisany § 3, 
który b ędzie brzmiał: „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczące-
mu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta Radomia”. Ze statutu wynika, Ŝe 
nadzór sprawuje Rada Miejska, natomiast wykonanie pewnych czynności po-
wierza się Prezydentowi.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe do tej pory Parlament MłodzieŜy miał wy-
znaczonego pracownika w Urzędzie Miejskim, miał swoje pomieszczenie. Teraz 
jest proponowana zmiana na Biuro Rady Miejskiej i w czym się tej młodzieŜy 
polepszy? Czy teŜ będzie pracownik i pomieszczenie?  
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Radny Radosław Fogiel stwierdził, Ŝe w regulaminie wśród organów parlamentu 
jest wymieniona komisja regulaminowa. Z opisu jej działań wynika, Ŝe pełni 
ona taką funkcję jak w kaŜdym tego typu ciele komisja rewizyjna. Czy nie ma 
moŜliwości zmiany tej nazwy? Ponadto przedstawicieli w Parlamencie Młodzie-
Ŝy mają wyłącznie szkoły publiczne. Czy nie ma moŜliwości włączenia tam 
szkół niepublicznych, które w Radomiu istnieją?  
 
Radny Jakub Kowalski poinformował, Ŝe dosyć krytycznie podchodził do dzia-
łalności Parlamentu, poniewaŜ brakowało mu wielu inicjatyw, które w porów-
nywalnych miastach wykonywały młodzieŜowe rady miasta. Teraz u nas ten 
statut spowoduje, Ŝe ta organizacja zaczyna przypominać taką młodzieŜową radę 
miasta. Z tym, Ŝe całkowicie zgadza się z głosem pana Bohdana Karasia, Ŝe nie 
wie czy dobre jest sformułowanie o całkowitym nadzorze ze strony Rady Mia-
sta, bo pracownik z Urzędu Miejskiego z Wydziału Edukacji bądź Wydziału 
Kultury na pewno by się przydał, bo jeśli ta organizacja będzie chciała działać, 
to pracy trochę jest. Podejrzewa, Ŝe siłami, które posiada pan Przewodniczący 
będzie cięŜko prace tych młodych ludzi obsłuŜyć. Kolejna sprawa, to zapis, Ŝe 
Parlament będzie finansowany m. in. z budŜetu, a jak się na pewno okaŜe           
w przyszłości, to będzie finansowany głównie z budŜetu. Czy w kolejnych bu-
dŜetach będą przewidywane stałe pule na utrzymanie Parlamentu MłodzieŜy 
Miasta Radomia, czy będą to jakieś wydatki celowe na poszczególne programy 
realizowane przez ten Parlament? Według radnego warto by zmienić zapis dot. 
nadzoru i proponuje, aby nadzór merytoryczny nad programami i zadaniami re-
alizowanymi przez Parlament był prowadzony przez Wydział Edukacji Urzędu 
Miejskiego i wyznaczonego pracownika, jak było to do tej pory.  
 
Radny Włodzimierz Konecki zapytał, czy przeciąganie kampanii wyborczej              
w szkołach nie będzie uczniów absorbować nie w tym kierunku co potrzeba? 
Czy taka forma działalności nie będzie za bardzo absorbowała uczniów?  
 
Radna Małgorzata Półbratek uwaŜa, Ŝe taka forma uczy młodzieŜ demokracji, 
przygotowuje do przyszłych wyborów. Takie kampanie na pewno nie będą trwa-
ły w czasie lekcji. Dobrą zasadą jest, Ŝe będzie to wszystko ujednolicone.  
 
Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe uczenie młodzieŜy demokracji przez 
dawanie moŜliwości wyboru jest bardzo dobrą lekcją, natomiast uwaŜa, Ŝe po-
winno to być trochę inaczej przeprowadzone. Wybory te powinny być przepro-
wadzone łącznie z wyborami do samorządu szkolnego. Nie naleŜy doprowadzać 
do dodatkowej agitacji i dodatkowego zaostrzenia konfliktów. Funkcjonowanie 
Parlamentu pociągnie za sobą koszty. Jakie są przewidziane na to wydatki                
w skali roku i z którego paragrafu będzie to regulowane? 
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Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe nadzór powinien być 
przypisany Radzie Miejskiej, natomiast pewne akty wykonawcze Prezydentowi. 
Nic się nie zmieni, ten pracownik, który do tej pory koordynował, pilotował, 
udostępniał moŜliwości druku, pisania, spotykania się dalej to będzie. Jest po-
mieszczenie 153,  gdzie odbywają się debaty. Tu się nic nie zmieni. JeŜeli cho-
dzi o komisję regulaminową, to tak było w poprzednim statucie i tak się parla-
mentarzyści przywiązali do tego zapisu i tak chcą Ŝeby było. Wiceprezydent nie 
chciał tego zmieniać na siłę. Obecnie kadencja Parlamentu będzie trwała dwa 
lata od września do września. JeŜeli chodzi o udział szkół społecznych, to tak 
było dotychczas. Nie ma ustawowych uregulowań, Ŝe nie mogą działać placów-
ki, których miasto nie jest organem prowadzącym. Do tej pory była wola, aby 
były to placówki, których miasto było organem prowadzącym. JeŜeli będzie wo-
la, moŜna dopisać, Ŝe dotyczy to wszystkich szkół tego typu. Urząd nie odcina 
się od współpracy. W Wydziale Edukacji była pani inspektor, która to koordy-
nowała i dalej będzie to robiła. Nie było jako takich kosztów działalności Par-
lamentu. JeŜeli są pewne wydatki, to Prezydent poprzez Wydział Promocji fi-
nansuje zadania i zakupy niezbędne dla Parlamentu MłodzieŜy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do go-
dziny 15.00.  
 
Radny Radosław Fogiel odczytał wniosek zgłoszony przez grupę radnych nastę-
pującej treści: „Wnioskujemy o zmianę załącznika nr 2, §2 pkt. 1 – wykreślić 
zapis, „dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia”. 
Zapis toŜsamy w pkt. 2”. 
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, czy w ogóle była taka inicjatywa ze szkół 
niepublicznych przynaleŜenia do Parlamentu MłodzieŜy?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jeŜeli uczniowie szkół niepu-
blicznych nie będą mieli ochoty przynaleŜeć, to nie będą, ale wniosek jest do-
bry.  
 
Za przyjęciem wniosku grupy radnych głosowało 22 radnych, 0 przeciw,                   
1 wstrzymał się od głosowania. Wniosek został przyjęty.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła z autopoprawką oraz 
wnioskiem  

Uchwałę nr 504/2009 
w sprawie powołania Parlamentu MłodzieŜy Miasta Radomia. 
 
 



 25 

Ad. 6.21. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 482. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 505/2009 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
25 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.  
 
 
Ad. 6.22. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 484. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił radny Bohdan Karaś.  
 
Zastępca dyrektora MZDiK Kamil Tkaczyk poinformował, Ŝe propozycja rad-
nego Bohdana Karasia nie spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem MZDiK. 
Pierwszy powód związany jest z wyrokiem NSA z 2003r. Wyrok NSA narzucił, 
Ŝe nie wolno róŜnicować opłaty za tę samą usługę, wykonywaną tym samym 
narzędziem, w tym samym miejscu tylko i wyłączenie ze względu na to, Ŝe bilet 
jest zakupowany u kierowcy. Opłata musi być stała. ZałoŜeniem pana Karasia 
było to, aby poszerzyć dostępność pasaŜera do biletów, gdy uchwała o wprowa-
dzeniu przepisów porządkowych ogranicza moŜliwość sprzedaŜy biletów u kie-
rowcy. Radni sami ograniczyli to tylko i wyłącznie do dni świątecznych i nie-
dziel. Od pasaŜerów dochodzą prośby, aby udostępnić moŜliwość zakupu biletu 
po godzinie 19 równieŜ w dni powszednie. UwaŜa, Ŝe radni powinni się zasta-
nowić nad tym, aby równieŜ uwzględnić tę prośbę pasaŜerów. PoniewaŜ sprze-
daŜ biletu u kierowcy ma być sytuacją incydentalną i wyjątkową, MZDiK ma 
propozycję wprowadzenia nowego karnetu 5-cioprzejazdowy, który będzie rów-
noznaczny z wielokrotnością opłaty podstawowej. Karnet 5-cioprzejazdowego 
będzie kosztował 10,50 zł i nie stosuje się Ŝadnych zniŜek. Przyjęcie zmiany 
radnego Bohdana Karasia moŜna się spodziewać, Ŝe w trybie nadzorczym wo-
jewoda uchyli tę uchwałę, bądź mieszkańcy sami wystąpią do NSA o uchylenie 
tej uchwały. Rozwiązanie MZDiK jest wyliczeniem określonych wartości.  
 
Radny Bohdan Karaś poinformował, Ŝe Rada Miejska proponuje wprowadzenie 
zupełnie nowego produktu – biletu specjalnego. Takie bilety funkcjonują w du-
Ŝych miastach. JeŜeli chodzi o zmiany w regulaminie, to zostaną one wprowa-
dzone na następną sesję. Projekt uchwały popierany jest przez całą opozycję.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił wniosek, aby ten pro-
jekt został przełoŜony na następną sesję i został skierowany do prac w Ko-
misji .  
 
Za wnioskiem głosowało 20 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 
Projekt uchwały na druku nr 484 został skierowany do pracy w Komisji 
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Gospodarki i Środowiska. 
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe jeŜeli są róŜnice, to trzeba je dopracować. 
Natomiast celem radnego było wzbudzenie dyskusji. Cieszy się, Ŝe MZDiK wy-
szło naprzeciw mieszkańcom Radomia i oczekiwaniom radnych i zaczęło my-
śleć nad tym jak ułatwić, a nie utrudnić Ŝycie mieszkańcom miasta.  
 
Radny Jan Pszczoła poprosił, aby Komisja nie brała pod uwagę karnetów, bo 
mija się to z celem.  
 
Radny Krzysztof Gajewski zwrócił uwagę, Ŝe istnieje przez nikogo nie uchylony 
bilet specjalny, który się kupuje w pociągu za określoną kwotę więcej. Radny, 
jeŜeli by wsiadł do autobusu i miałby zapłacić 150 czy 100 zł za brak biletu, to 
wolałby zapłacić 5 czy 2 zł więcej za bilet i nie mieć konsekwencji.  
 
 
Ad. 6.23. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 488. 
 
Radna Małgorzat Półbratek poinformowała, Ŝe w załączniku w poz. nr 16 jest 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Lucjana Szenwalda, a nie jest to juŜ 
aktualne.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jest to słuszna 
uwaga.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 506/2009 
w sprawie zmian w podziale Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił uwagę, aby Prezydent 
zadbał, Ŝeby nazwy były prawidłowe. 
 
 
Ad. 6.24. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 489. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła 

Uchwałę nr 507/2009 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta 
Radomia w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  
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Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Karol Sońta nie przedkładał in-
formacji.  
 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku 
Miast Polskich. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe dwa tygodnie temu              
w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. 
Komisja była usatysfakcjonowana pobytem. Obrady odbywały się w dwóch pla-
cówkach. Pierwszego dnia w szkole samochodowej i szkole plastycznej, gdzie 
odbyło się spotkanie z panią minister Hall. Wiceprezydent omówił, nad czym 
obradowała Komisja. Odwiedzono równieŜ szkołę mistrzostwa sportowego.  
 
Radna Małgorzata Półbratek poinformowała, Ŝe duŜe poparcie zyskały projekty, 
które w Radomiu zostały wprowadzone. Członkowie Komisji chwalili, Ŝe u nas 
jest duŜo szkół zawodowych i duŜa ich promocja. DuŜa aprobata była dla tańca  
i lekcji wychowawczych dotyczących m. in. walki z uzaleŜnieniami. Wszystkim 
uczestnikom bardzo się Radom podobał.  
 
 
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Mia-
sta. 
 
Na L (50) sesji radni złoŜyli 18 interpelacji.  
W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŜyli następujący 
radni: 
- Jakub Kluziński – 10 szt., 
- Adam Bocheński – 2 szt. 
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złoŜyły następujące osoby: 
1. Radni Zdzisław Marcinkowski i Bohdan Karaś – w sprawie wycinki drzew  

  w okolicy ul. Waryńskiego, 
2. Radny Bohdan Karaś – w sprawie wystąpień w „Magazynie Samorządo- 

  wym”, 
 - w sprawie remontu nawierzchni ul. Tybla, 
 - w sprawie zatrudnienia w spółkach komunalnych i innych jednostkach  
             podległych Prezydentowi, 
 - w sprawie zmiany podziału administracyjnego kraju, 
 - w sprawie rankingu na najlepszego prezydenta, 
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3. Radna Agnieszka Lisiecka – Kowalczyk - w sprawie wykazu nieruchomości  
  zarządzanych przez SM „Łucznik”, 

 - w sprawie obsługiwania RSzS przez firmę „STYMAT”, 
 - w sprawie wyników kontroli w domach pomocy społecznej, 
 - w sprawie pobierania kaucji przy wynajmie mieszkań, 
4. Radny Jan Pszczoła - w sprawie oświetlenia dojścia do liceum społecznego, 
 - w sprawie placu zabaw przy ul. Sowińskiego, 
  - w sprawie wyrównania terenu przy kładce naziemnej przy ul. Jana  

  Pawła II, 
 - sprawie terenu wynajmowanego pod cyrk, 
 - w sprawie przeglądu wiaduktu na ul. Lubelskiej, 
 - w sprawie rozbudowy przedszkola nr 16, 
 - w sprawie nasadzenia drzewek przy ścieŜce rowerowej przy ul. Grzecz- 

  narowskiego, 
 - w sprawie prowadzonego przez policję dochodzenia w sprawie  

  kłusownictwa, 
 - w sprawie miejsc parkingowych przy ul. Bulwarowej, 
 - w sprawie ograniczenia ruchu nauk jazdy w godzinach szczytu, 
 - w sprawie bałaganu na działkach gminnych na Ustroniu, 
 - w sprawie wybudowania krótkiego odc. sieci ciepłowniczej przy  

   ul. Spółdzielczej, 
 - w sprawie oznakowania przejścia na ul. Słowackiego, 
 - w sprawie oznakowania przejścia przy ul. Sandomierskiej, 
 - w sprawie placu zabaw przy przedszkolu nr 16, 
5. Radny Jan Maniak – w sprawie oczyszczenia koryta potoku, 
 - w sprawie usunięcia usterek w sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszaw- 

   ska – Witosa, 
 - w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Kilińskiego, 
 - w sprawie budowy ul. Mieszka I, 
6. Radny Kazimierz Woźniak – w sprawie przebudowy układu drogowego  

  Kościuszki – 1905 Roku – Dowkonta – Grzecznarowskiego, 
 - w sprawie praktyk stosowanych przez RTBS „Administrator” wobec  

  wspólnot, 
 - w sprawie wstrzymania prac przy przebudowie ul. Szewskiej, 
 - w sprawie trasy N-S, 
 - w sprawie dofinansowania prac przy obiektach zabytkowych, 
7. Radny Waldemar Kordziński – w sprawie preferencyjnych czynszów dla  

  przedsiębiorców, 
 - konkursu na dyrektora PSP Nr 4, 
 - w sprawie odwołań i protestów do przetargów, 
 - w sprawie obsadzenia stanowisk w Urzędzie w 2008r., 
8. Radny Wiesław Wędzonka – w sprawie rozbudowy kaplicy przy ul. Podwal- 

  nej, 
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 - w sprawie utwardzenia ul. Jarzynowej, 
 - w sprawie budowy basenu przy ul. Wyścigowej, 
 - w sprawie nauki pływania w szkołach, 
 - w sprawie przystosowania dla niepełnosprawnych hali sportowej  

  MOSiR, 
 - w sprawie funkcjonowania StraŜy Miejskiej, 
 - w sprawie zainstalowania świateł na skrzyŜowaniu Warszawska –  

  Janiszewska. 
 
Dokładna treść interpelacji została przekazana do Prezydenta Miasta Radomia. 
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jan Pszczoła 
złoŜył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni 
przed sesją w sprawach:  
- przydzielenia mieszkań socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, 
- oświetlenia terenu Przedszkola Nr 10 przy ul. Wyścigowej, 
- koszy przy ul. Moniuszki, 
- zanieczyszczenia kolumn i wejścia przez ptaki do Pałacu Ślubów przy ul. Mo-
niuszki, 
- wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul. świrki i Wigury, 
- umów o wywóz nieczystości, 
- nasadzeń krzewów przy ul. Grzecznarowskiego i Jana Pawła II. 
 
Radny Jan Pszczoła omówił interpelacje oraz odpowiedzi na nie. Ponadto po-
prosił o rozpatrzenie sprawy nasadzenia drzew wzdłuŜ ścieŜki rowerowej przy 
ul. Grzecznarowskiego.  
 
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
 
1) Radny Piotr Kotwicki – spotkania dot. filozofii wschodniej w „Łaźni” – czy 
Prezydent wie, co się dzieje podczas tych spotkań? Poprosił o zwiększenie kon-
troli nad tym stanem rzeczy. Jak ta sprawa wygląda i co zostanie z nią zrobione? 
 
2) Radny Mirosław Rejczak – oszczędność energii – chodzi o to, aby w dobie 
kryzysu oszczędnie gospodarować energią. UwaŜa, Ŝe w sobotę i niedzielę               
w gmachach publicznych naleŜałoby ograniczyć ogrzewanie do temperatury  
12-13 stopni, co dałoby ogromne oszczędności.  
- oświetlenie uliczne – czy jest potrzebne tak intensywne oświetlenie uliczne            
w nocy? MoŜna wyłączyć co którąś latarnię.  
 
3) Radna Małgorzata Półbratek – parking przy ul. Niedziałkowskiego – Czy 
parking ten mógłby mieć zainstalowane parkometry?  
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4) Radny Kazimierz Woźniak – odpowiedzi na interpelacje – złoŜył interpelację 
w sprawie reklam na słupach oświetleniowych, a otrzymał odpowiedź nie na 
temat.  
- czystość w mieście – StraŜ Miejska wysłała do spółdzielni pismo z prośbą              
o utrzymanie czystości na terenie zasobów. Przypominanie spółdzielniom o czy-
stości nie jest wskazane. Poleciłby aby tereny miejskie, które są wokół zasobów 
spółdzielni były lepiej sprzątane oraz tereny prywatne. WzdłuŜ ul. Pułaskiego 
jest masa śmieci. 
- napraw nawierzchni – po zimie jest masa dziur w jezdniach. W jednej z dzi-
siejszych uchwał budŜetowych zostały ograniczone środki na utrzymanie jezdni 
i chodników. Poleca, aby powoli przymierzać się do remontów cząstkowych po 
zimie.  
- remont ulicy Szewskiej – został rozpoczęty remont, który został wstrzymany, 
gdyŜ podobnieŜ trzeba tam jeszcze wybudować kanał deszczowy i ciepłociąg. 
Czy jest to prawda? Czy na poziomie urzędu nie ma jakiegoś koordynatora?  
 
5) Radny Bohdan Karaś - wycinka drzew w okolicy ul. Waryńskiego – w tej 
sprawie złoŜył interpelację,  
- handel przy ul. śeromskiego i Traugutta – prosi o przeanalizowanie problemu 
osób, które mieszkają i handlują przy tych ulicach. Zaproponowane w odpowie-
dzi na interpelację rozwiązania zupełnie nie satysfakcjonują mieszkańców, po-
niewaŜ spowodują, Ŝe ten fragment dzielnicy zamrze. Mieszkańcy czują się po-
zostawieni samym sobie.  
 
6) Radny Jan Pszczoła -  nauki jazdy – czy niecelowe byłoby wyeliminowanie 
nauk jazdy w godzinach szczytu z centrum Radomia?  
 
7) Radny Wiesław Wędzonka - utwardzenie ul. Jarzynowej, 
- zainstalowanie świateł na skrzyŜowaniu Warszawska – Janiszewska 
- rozbudowa kaplicy przy ul. Podwalnej 
W powyŜszych sprawach radny złoŜył interpelacje.  
- śmieci na ul. Mokrej – czy zostało ustalone do kogo naleŜy działka, a w zasa-
dzie część chodnikowa? Czy została zwrócona uwaga lub wręczony mandat? 
Kiedy ta ulica zostanie wysprzątana?  
 
8) Radny Włodzimierz Konecki – domy dziecka – czy powołane ostatnio dwa 
rodzinne domy dziecka mają dopełnione wszystkie formalności związane z po-
zwoleniami na prowadzenie tego typu ośrodków? Kiedy były uruchomione 
środki na utrzymanie tych domów? Chodzi o wypłatę wynagrodzenia za ich 
prowadzenie.  
- ul. Śniadeckich i ul. Gomólickiego – kiedy będzie realizacja tych ulic?  
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9) Radny Mariusz Fogiel – segregowania odpadów – do kogo naleŜy obowiązek 
ustawiania koszy na śmieci segregowane na mokre i suche? Czy ktoś to kontro-
luje?  
- ilości odpadów – czy Radkom posiada informacje co do ich ilości? Czy gminy, 
które podpisały umowy na współpracę wywiązują się z nich? Czy nie przycho-
dzi zbyt duŜo śmieci z innych gmin, które nie są brane pod uwagę? MoŜe się 
okazać, Ŝe zanim zostanie uruchomiony zakład utylizacji, to wysypisko będzie 
w 100% zapchane, co moŜe spowodować pewne problemy.  
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – StraŜ Miejska wypisująca mandaty za złe 
parkowanie ustawiła swój samochód tak, Ŝe zastawiła całkowicie widoczność            
i naruszyła bezpieczeństwo ruchu drogowego. Często podobnie postępuje rów-
nieŜ policja. Prosi, aby straŜnicy nie utrudniali Ŝycia i ruchu innym.  
 
10) Radny Krzysztof Gajewski – remont ul. Wałowej – kiedy rozpocznie się 
wreszcie remont nawierzchni na ul. Wałowej?  
- remont ul. 1905 Roku – czy ktoś koordynuje prace na tej ulicy biorąc pod 
uwagę, Ŝe lada moment ruszy tam budowa dwupoziomowego przejazdu?  
- parkowanie przy ZUS – jest tam problem z zaparkowaniem samochodów. Przy 
ul. Dzierzkowskiej jest duŜa działka gminna. Proponuje zastanowić się nad zro-
bieniem tam jakiegoś parkingu nawet płatnego.  
 
11) Radny Adam Bocheński – gazociągu przy ul. Energetyków – jakie są moŜ-
liwości podłączenia do wybudowanego gazociągu przy ul. Energetyków ulicy 
Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej? 
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania do-
tyczące: 
- oszczędności energii, 
- parkingu na ul. Niedziałkowskiego, 
- remontów ulic, 
- ograniczenia ruchu przy ul. śeromskiego, 
- ograniczenia ruchu nauki jazdy w godzinach szczytu, 
- budowy ul. Jarzynowej, 
- instalacji świateł na skrzyŜowaniu Warszawska – Janiszewska, 
- remontu ul. 1905 Roku, 
- parkingu przy ZUS, 
- podłączenia do gazociągu w ul. Energetyków. 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczą-
ce rodzinnych domów dziecka. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
organizowania spotkań w „Łaźni”. 
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Ad. 10. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę opieszałości w komercjali-
zacji PPKS. Zapoznał radnych z pismami w tej sprawie. 
 
 
Ad. 11. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
 
1) wnioski grup radnych o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sytuacji rad-
nej Agnieszki Lisieckiej – Kowalczyk oraz radnego Kazimierza Woźniaka          
i radnego Wiesława Wędzonki. 
 
Grupa 12. radnych złoŜyła wniosek następującej treści: „W zwi ązku z infor-
macjami, które dotyczą sytuacji radnej RM Agnieszki Lisieckiej – Kowal-
czyk wnioskujemy o zbadanie sprawy jej statusu przez Komisję Rewizyjną 
RM oraz sprawdzenie, czy Przewodniczący Rady Miejskiej nie zaniechał 
wyjaśnienia jej statutu w ustawowym terminie 3 miesięcy od momentu po-
wstania zdarzenia”. 
 
Radny Mirosław Rejczak zgłosił wniosek w imieniu grupy radnych: „w sprawie 
zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Radomiu wszystkich 
wątpliwości dotyczących uprawnień do sprawowania mandatu radnego 
przez radnych: Wiesława Wędzonkę, Kazimierza Woźniaka i Agnieszkę 
Lisiecką – Kowalczyk. Prosimy o nadanie temu wnioskowi trybu pilnego            
w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez wyborców”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe jeden z wnio-
sków jest dalej idący, brakuje tylko Przewodniczącego Rady Miejskiej. Prosi 
wnioskodawców, aby do tego wniosku dopisać sprawy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i będzie to wniosek dalej idący, który zostanie przegłosowany. Ponad-
to wyjaśnił, Ŝe ustalenia na posiedzeniu Prezydium mają się nijak do tego, co 
podpisują. Poinformował, Ŝe na Prezydium Rady Miejskiej sposób procedowa-
nia przy wniosku o radną Agnieszkę Lisiecką– Kowalczyk był omawiany bar-
dzo dokładnie. Wszyscy członkowie Prezydium się z tym zgodzili. Dla niektó-
rych słowo jest niewaŜne i nic niewarte.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka potwierdził, Ŝe rze-
czywiście rozmawiali na ten temat i przyjęli pewne załoŜenia co do tej sprawy. 
Natomiast zaczęły krąŜyć róŜne inne plotki w związku z tym uznali, Ŝe jest to 
zwykły ohydny szantaŜ wobec ich osób. Nie mogli postąpić inaczej, jak tylko 
zgłosić taki wniosek. Sprawa radnego jest znana, prasa o tym pisała, radny po-
kazywał prasie wszystko, czym była zainteresowana. W związku z tym zaprasza 
jeszcze raz wszystkich i udostępni wszelkie dokumenty. Będzie głosował za tym 
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wnioskiem. Nie widzi Ŝadnych problemów. Komisja Rewizyjna jest po to, by 
sprawdzać takie rzeczy. UwaŜa, Ŝe ta grupa, która się podpisała pod tym wnio-
skiem dołączyła do tych ludzi, którzy usiłowali radnego szantaŜować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do 
godz. 17.05. 
 
Radny Mirosław Rejczak odczytał treść poprawionego wniosku: „w sprawie 
zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Radomiu wszystkich 
wątpliwości dotyczących uprawnień do sprawowania mandatu radnego 
przez radnych: Wiesława Wędzonkę, Kazimierza Woźniaka i Agnieszkę 
Lisiecką – Kowalczyk oraz wyjaśnienia roli Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w kwestiach dotyczących mandatu radnej Agnieszki Lisieckiej - Ko-
walczyk. Prosimy o nadanie temu wnioskowi trybu pilnego w związku                 
z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez wyborców”. 
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, 0 przeciw, 2 wstrzymało się od 
głosowania. Wniosek został przyjęty. Sprawa została przekazana do Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił Komisję Rewizyjną o zajęcie się 
sprawą w trybie natychmiastowym.  
 
 
2) informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta R adomia, 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji.  
 
 
3) informacja w sprawie wydanych decyzji naliczających jednorazowe opła-
ty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych Ŝądań skiero-
wanych do gminy o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę, 
 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołą-
czona do materiałów z sesji.  
 
 
4) wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych i Słabo Widzących o wyraŜenie zgody na uŜywanie herbu miasta 
Radomia na druku firmowym oraz stronie internetowej Ośrodka. 
 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury pod warun-
kiem, Ŝe herb będzie bez labrów.  
 
Rada Miejska w Radomiu wyraziła jednogłośnie (23 za) zgodę na uŜywanie 
herbu miasta Radomia bez labrów, zgodnie z sugestią Komisji Kultury, na druku 
firmowym i stronie internetowej Ośrodka. 
 
O fakcie tym poinformowano Ośrodek pisemnie. Treść pisma została dołączona 
do materiałów z sesji.  
 
 
5) pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie analizy 
oświadczeń majątkowych.  
 
Naczelnik I Urzędu Skarbowego dokonał analizy oświadczeń majątkowych               
2 osób i nie stwierdził nieprawidłowości.  
Pismo zostanie dołączone do materiałów z dzisiejszej sesji i jest do wglądu              
w Biurze Rady Miejskiej. 
 
 
6) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał o obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych. Termin składania upływa z dniem                     
30 kwietnia br. Oświadczenia majątkowe naleŜy składać w dwóch egzempla-
rzach wraz z kserokopią złoŜonego formularza PIT. 
 
 
7) stanowisko w sprawie współuczestniczenia Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego w organizacji Air Show.  
 

 
Treść stanowiska: 

„Zwracamy się do Zarządu Województwa za pośrednictwem Pana 
Marszałka o współuczestnictwie w organizacji tegorocznej edycji Air Show, 
które odbędzie się 29 i 30 sierpnia na radomskim lotnisku Sadków. Warun-
kiem odbycia się pokazów, postanowionym przez Dowództwo Sił Powietrz-
nych,    jest współfinansowanie przez Gminę Miasta Radomia w wysokości 
do 2 mln zł. W budŜecie nie mamy zaplanowanych środków na ten cel i je-
dyną moŜliwością byłoby zrezygnowanie z części zaplanowanych inwestycji. 
Jednak uwaŜamy, iŜ mogłaby być to międzynarodowa promocja nie tylko 
Radomia, lecz całego województwa mazowieckiego. Poza tym większa część 
widzów to właśnie mieszkańcy naszego województwa. 

W związku z tym przy wspólnym pokryciu niezbędnych środków 
podtrzymalibyśmy wieloletnią tradycj ę największych pokazów lotniczych  
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w tej części Europy”.    
 
Radny Adam Bocheński poprosił o skierowanie stanowiska do wszystkich rad-
nych Sejmiku. 
 
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie (25 za). 
 
Stanowisko zostało przekazane do Marszałka Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Roberta Soszyńskiego Przewodniczącego Sejmiku z prośbą o poin-
formowanie wszystkich radnych oraz do Prezydenta Miasta Radomia.  
 
 
8) Kolejna sesja absolutoryjna odbędzie się 20.04.2009r. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął LIII Sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
17.20.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 4), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan    ………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 
  
 
 
 


