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

odbytej w dniu 20 kwietnia 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. Radny nieobecny (usprawiedliwio-
ny): Krzysztof Gajewski. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana 
Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zo-
stali wybrani jednogłośnie (25 za). 
 
 
Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: 
 
 - Wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały na druku nr 508 w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie 
do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudo-
wa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom” (podlega 
przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – 
15 za).    
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (26 za) w punkcie 5.14. 
  
 
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokółów z LI, LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
3. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Radomia w 2008r.: 
    1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
    2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
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    3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku  
        Komisji Rewizyjnej, 
    4) wystąpienia klubowe, 
    5) dyskusja, 
    6) przyjęcie projektu uchwały na druku nr 507 w sprawie udzielenia absoluto- 
        rium Prezydentowi Miasta Radomia za 2008 rok. 
4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2009r. – druk nr 496, 
    2) uchwalenia „Programu obniŜenia niskiej emisji na terenie m. Radomia na  
        lata 2010 – 2017” - druk nr 492, 
    3) uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów  
        zagospodarowania przestrzennego – druk nr 491, 
    4) przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany uchwał w sprawie miejscowych  
        planów zagospodarowania przestrzennego - druki nr: 497, 498, 499, 500, 
    5) gospodarowania nieruchomościami – druk nr 494, 495, 
    6) czasowego zaprzestania działalności Oddz. Ginekologiczno – PołoŜniczego  
        RSzS – druk nr 501, 
    7) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za  
        usługi opiekuńcze - druk nr 503, 
    8) wyraŜenia zgody na realizację projektów: „Wiedza to podstawa – zajęcia  
        dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach  
        2009 – 2011” oraz „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe  
        i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących na lata  
        2009 – 2011” – druku nr 504, 505, 
    9) włączenia Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego do Zespołu Szkół  
        Plastycznych im. J. Brandta - druk nr 490, 
  10) połączenia gminnych instytucji kultury: MCKiIM oraz KŚT „Łaźnia” –  
        druk nr 478a, 
  11) zmiany Uchwały Nr 907/2006 w sprawie utworzenia samorządowej  
        instytucji kultury pn. Radomska Orkiestra Kameralna – druk nr 493, 
  12) zmiany Uchwały Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za  
        usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyj- 
        nych Gminy Miasta Radomia oraz zmiany Uchwały Nr 419/2008 w spra- 
        wie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem  
        osób i bagaŜu środkami komunikacji miejskiej – druki nr: 484, 506, 
  13) zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Kusocińskie 
        go 21 – druk nr 502, 
  14) wyraŜenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego  
        pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie  
        aglomeracji Radom” – druk nr 508. 
6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
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7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast  
    Polskich. 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
9. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
10. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
      1) rozpatrzenie wezwań mieszkańców o usunięcie naruszenia prawa  
          w Uchwale Nr 480/2009.  
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółów z LI, LII i LIII sesji Rady Miejskie j w Rado-
miu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe protokóły 
były wyłoŜone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
Nikt nie zgłosił uwag do wyłoŜonych protokółów. 
 
Protokół z LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu  
23 marca 2009r. został przyjęty jednogłośnie (25 za). 
 
Protokół z LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 
27 marca 2009r. został przyjęty jednogłośnie (26 za). 
 
Protokół z LIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 marca 2009r. 
został przyjęty jednogłośnie (26 za).  
 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 
Informację radni otrzymali przed sesją. Jej treść została dołączona do materia-
łów z sesji. 
Nikt nie zgłosił uwag do przedłoŜonej informacji. 
 
 
Ad. 4. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Mias ta Radomia 
 
Prezentacji materiału dotyczącego pozyskiwania środków unijnych dokonał dy-
rektor Wydziału Projektów Strukturalnych – Sebastian Murawski. 
 
Poseł na Sejm RP – Krzysztof Sońta stwierdził, Ŝe imponująca jest dynamika 
realizacji projektów. Widać współdziałanie wszystkich sił politycznych. Zade-
klarował, Ŝe włączą się w pozyskiwanie środków i będą słuŜyć swoją pomocą. 
Pogratulował Radzie Miejskiej i władzom miasta, bo budŜet inwestycyjny za 
2008r. jest imponujący i jego realizacja równieŜ. Wzrosły nakłady inwestycyjne 
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do rekordowego budŜetu w 2007r. aŜ o 18%. Jego realizacja jest na poziomie 
95% przy braku wzrostu zatrudnienia. Tymi samymi urzędnikami prowadzona 
jest potrójna praca i tym ludziom dzisiaj na pewno naleŜy się uznanie. Jest to 
święto samorządu. Cieszy, Ŝe udało się skutecznie pozyskać środki na edukację 
na kaŜdym szczeblu nauki, co będzie procentować w przyszłości, bo nie ma 
waŜniejszej rzeczy dla młodego pokolenia od edukacji. Teraz naleŜy napisać 
projekty, które będą skierowane do osób bezrobotnych i starszych.  
 
Radna Agata Morgan pogratulowała bardzo imponujących wyników. 20 wnio-
sków juŜ otrzymało dofinansowanie na kwotę 212 mln zł. UwaŜa, Ŝe stać rów-
nieŜ gminę na wkład własny – 133 mln zł. To nie było proste dlatego, Ŝe w tym 
dofinansowaniu w latach 2007 – 2013 po raz kolejny zmienił się generator 
wniosków, zmieniły się zasady naboru. Wiele instytucji nie zdołało sobie z tym 
poradzić. Wnioski nie przechodziły przez generator. Cieszy się bardzo, Ŝe 
wszystkie radomskie wnioski, które były zaplanowane przeszły i Ŝe tak dobrze 
zostały ocenione. Radna ma nadzieję, Ŝe skończy to okres Ŝartów „o pieczątkę”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe na tym 
przykładzie widać, Ŝe jak jest konstruktywna krytyka, to przynosi ona sukcesy. 
Cała administracja naprawdę nauczyła się nie popełniać prostych błędów. Cie-
szy się, Ŝe ileś wniosków zostało bardzo wysoko ocenionych. Członkom Plat-
formy Obywatelskiej zaleŜy na tym, aby miasto się rozwijało. Dyrektor Wydzia-
łu mówił o wskaźnikach w dziale 4.1, czy są to dobre wskaźniki?  
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, Ŝe większość wniosków został przygoto-
wana na początku tej kadencji. Na czoło inwestycji wybija się budowa pawilonu 
ginekologiczno – połoŜniczego. Radny zapytał, czy jest juŜ pozwolenie na bu-
dowę ul. Słowackiego? Czy moŜna przewidywać, Ŝe wpłyną na nią środki ze-
wnętrzne?  
 
Radny Jakub Kluziński podkreślił, Ŝe przyjemnie jest słuchać o środkach, które 
zaczynają płynąć do miasta. W międzyczasie jednak pouciekały takie inwestycje 
strategiczne dla miasta jak na przykład lotnisko. Inwestycja ta wypadła z planu 
inwestycji kluczowych dla województwa mazowieckiego, natomiast radny 
chciałby mieć pewność i poczucie, Ŝe nie zapomina się o tym i stara się ten pro-
jekt realizować. Radny uwaŜa, Ŝe brakuje całościowego obrazu, jak wpisuje się 
w całokształt inwestycji miejskich remont ul. 1905 Roku. Od kilku miesięcy 
bezskutecznie próbuje dowiedzieć się jaki jest status przygotowania kluczowych 
inwestycji drogowych np.: obwodnicy południowej. Gratuluje tego, co udało się 
zrobić dotychczas, ale chciałby, aby miasto starało się dalej.  
 
Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania po-
stawione w trakcie dyskusji. 
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Ad. 3. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Radomia                  
w 2008 roku: 
 
    1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, Ŝe ostateczna wartość 
dochodów miasta w 2008r. to 755.857.000 zł. Do zwiększenia dochodów doszło 
z powodu przyrostu wpływów z podatków oraz pozyskiwania pieniędzy ze-
wnętrznych. Dochody zrealizowano na poziomie 99,5% planu rocznego. Wy-
datki to 777.500.000zł – 95,6%. Wynika to z oszczędności, które powstawały           
w drodze przetargów prowadzonych praktycznie do ostatniej chwili, a takŜe jest 
to kwestia podejmowanych decyzji strategicznych. Prezydent podziękował i po-
gratulował pracownikom, ale naleŜy pamiętać, Ŝe to początek drogi. Podkreślił, 
Ŝe mamy znakomity punkt startowy do tego, aby osiągnąć sukces.  Będzie rusza-
ło coraz więcej projektów. JeŜeli chodzi o plan inwestycyjny, to w 2008r. wyda-
no ponad 145 mln zł i jest to spory wzrost nawet w stosunku do 2007r., gdzie 
zostało wydane około 122 mln zł. Jest to wzrost na poziomie prawie 20%. Jest 
to jeden z lepszych wyników w inwestycjach w Polsce. Inwestycje to 18,7% bu-
dŜetu, co stawia gminę na dobrym poziomie w Polsce. JeŜeli chodzi o zadłuŜe-
nie, to deficyt budŜetowy w 2008r. sięgnął 23 mln zł, a nie sto kilkadziesiąt. Na 
inwestycje drogowe w 2008r. wydano około 46 mln zł, placówki oświatowe to 
ponad 15,5 mln zł, inwestycje komunalne 12,5 mln zł. Są to inwestycje bardzo 
potrzebne w odniesieniu do rozwoju infrastruktury. Wykup gruntów – 25 mln zł, 
infrastruktura w ochronie zdrowia – 11 mln zł. Był to najlepszy rok, jeŜeli cho-
dzi o inwestycje w słuŜbie zdrowia. 10 mln zł dokapitalizowano port lotniczy. 
Bezpieczeństwo publiczne – Radom jest jednym z najbezpieczniejszych miast     
w Polsce. Na ten obszar przeznaczono 3.350.000 zł. Zmiany po stronie docho-
dowej i wydatkowej są wynikiem pozyskiwanych pieniędzy w trakcie roku. Po-
zyskali 21 mln zł dodatkowych pieniędzy, które były wprowadzane w bardzo 
róŜnych sytuacjach. Dlatego zmiany budŜetowe muszą występować na kaŜdej 
sesji. Deficyt budŜetowy to ponad 25 mln zł. Wskaźnik zadłuŜenia ogólnego to 
14,5%, a dopuszczalny – 60% i jest to bardzo bezpieczna sytuacja. Wskaźnik 
zadłuŜenia wpływającego na bieŜącą spłatę zobowiązań w trakcie roku to ponad 
4,5%, a dopuszczalny – 15%. Jesteśmy bardzo bezpieczni od strony finansowej. 
Gospodarka finansowa jest prowadzona w sposób bardzo ostroŜny i bardzo 
przemyślany. Ten rok będzie oczywiście rokiem zdecydowanie większego defi-
cytu, ale będzie rokiem równieŜ zdecydowanie największych inwestycji w histo-
rii Radomia. Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła sprawozdanie bez uwag           
i zostało bardzo wysoko ocenione.  
 
Zastępca Skarbnika Miasta Sławomir Szlachetka omówił szczegółowo sprawoz-
danie z realizacji budŜetu w 2008r. Dochody budŜetu zamknęły się kwotą 
664.196.255 zł, wydatki 747.678.975 zł. Deficyt budŜetowy wynosi            
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25.794.359 zł. Dochody własne gminy i powiatu to 390.684.088 zł, subwencje – 
232.543.911 zł, dotacje na zadania zlecone – 74.607.163 zł, dotacje na zadania 
własne oraz środki z innych źródeł – 50.102.336 zł. Na wydatki zrealizowane          
w 2008r., które w odniesieniu do planu stanowią 95,6% składają się: wydatki 
bieŜące – 632.147.706 zł – 81,3% kwoty wydatków ogółem oraz wydatki inwe-
stycyjne – 145.351.333 zł – 18,7% kwoty wydatków ogółem. Zaplanowane wy-
datki inwestycyjne w kwocie ponad 156 mln zł zrealizowano w wysokości               
145 mln zł, tj. na poziomie 92,6%. Realizacja inwestycji na takim poziomie 
oznacza, Ŝe w 2008r. wydatki na inwestycje to ponad 18% ogółu wydatków 
gminy, co w odniesieniu do zrealizowanych w 2007r. inwestycji w wysokości 
122 mln zł daje wzrost o kwotę 23.211.000 zł, tj. o 19%.  Skarbnik poinformo-
wał, Ŝe w budŜecie 2008r. otrzymano dofinansowanie realizacji zakupów inwe-
stycyjnych środkami zewnętrznymi w łącznej kwocie blisko 21 mln zł. Wymie-
nił poszczególne pozycje i zadania składające się na tę kwotę. Stan zadłuŜenia 
Gminy Miasta Radomia na dzień 31.12.2008r. był wyŜszy o niespełna 34 mln zł 
w stosunku do roku 2007 i wynosił 123.514.775 zł, w tym z tytułu zaciągniętych 
kredytów i poŜyczek – 89.343.479 zł,  emisji obligacji komunalnych –                         
20 mln zł, poręczeń i gwarancji – 14.169.149 zł, pozostałych zobowiązań – 
2.147 zł. Wskaźniki ustawowe długu kształtowały się na bezpiecznym poziomie 
i wyniosły: wskaźnik zadłuŜenia ogółem – 14,5% (dopuszczalny 60%) oraz 
wskaźnik obciąŜenia budŜetu spłatami zadłuŜenia – 4,6% (dopuszczalny 15%). 
BudŜet 2008r. został zrealizowany prawidłowo czego potwierdzeniem jest pozy-
tywna opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym sprawozdaniu             
z wykonania budŜetu. Dochody zostały zrealizowane w blisko 100%, czyli 
zgodnie z planem budŜetowym po zmianach. Wydatki nie przekroczyły pozio-
mu planowanych. NiŜsze wykonanie wynikało z przyczyn obiektywnych – 
przede wszystkim z oszczędności na zrealizowanych zadaniach bieŜących i in-
westycyjnych oraz niŜszych kosztów niŜ były zaplanowane. ZadłuŜenie gminy 
pozostało na bezpiecznym, niskim poziomie, umoŜliwiającym dalszy rozwój 
miasta.  
 
 
    2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Karol Sońta odczytał uchwałę              
nr 5/2009 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2009r. wraz z uzasadnieniem              
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomia za 
wykonanie budŜetu w roku 2008. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawoz-
danie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rado-
mia.  
 
Dokładna treść opinii Komisji Rewizyjnej została dołączona do materiałów             
z sesji.  
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    3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku  
        Komisji Rewizyjnej, 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła: 
- Uchwałę Nr RIO-R/70/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie opinii o przedłoŜonym 
przez Prezydenta Miasta Radomia sprawozdaniu z wykonania budŜetu za rok 
2008, 
- Uchwałę Nr RIO-R/110/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie opinii o przedłoŜonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z wykonania budŜetu za rok 2008. 
 
Uchwały RIO radni otrzymali przed sesją.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do 
godz. 10.55 na wniosek Klubu Radnych „Radomianie Razem”.  
 
 
    4) wystąpienia klubowe, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaprezentował stanowisko   
Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość podkreślając, Ŝe budŜet 2008r. był re-
kordowym w historii Radomia zarówno jeśli chodzi o dochody jak i wydatki. 
Rekordowe były równieŜ nakłady na inwestycje, które stanowiły około                     
150 mln zł., czyli ponad 18% wszystkich wydatków. Na same inwestycje dro-
gowe wydatkowano 46 mln. Szczególnie cieszy nowy ślad ulicy Kilińskiego,             
a takŜe budowa drogi dojazdowej w ul. Hodowlanej dla Centrum Przetwarzania 
Danych. Jeden z tych przykładów obrazuje rewitalizację historycznego Rado-
mia, zaś drugi pokazuje dynamikę rozwoju gospodarczego miasta z uwzględnie-
niem nowoczesnych technologii. Przeprosił wszystkich mieszkańców za czaso-
we trudności w przemieszczaniu się po mieście z powodu korków. Podkreślił 
poruszenie ostatnimi wydarzeniami w Kamieniu Pomorskim. Stwierdził, Ŝe za-
stanawiają się jak włączyć miasto w akcję pomocy pogorzelcom. Poprosił rad-
nych o podsuwanie pomysłów. Przewodniczący poruszył równieŜ sprawę bu-
dowy mieszkań socjalnych. Podkreślił, Ŝe cieszą go najbardziej inwestycje 
związane ze zdrowiem, edukacją i kulturą. Poinformował, Ŝe wznoszą się mury 
pod szkołe muzyczną, widać wznoszący się gmach nowego szpitala połoŜnicze-
go. Remontowany jest blok operacyjny. Kupowane są kolejne karetki, w tym dla 
noworodków. Ukończono budowę szkoły w Starej Woli Gołębiowskiej. Budo-
wane są sale gimnastyczne, boiska sportowe dla młodzieŜy np. przy ul. Wyści-
gowej i Sandomierskiej. Przebudowany został basen Delfin na Michałowie,               
a teraz przystępuje się do rozstrzygnięcia przetargu na budowę basenu wielo-
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funkcyjnego na ul. Wyścigowej. Przewodniczący podkreślił, Ŝe w swoim wystą-
pieniu nie posługiwał się argumentami politycznymi, a fakty z realizacji budŜetu 
bronią się same. Stwierdził, Ŝe niech Ŝałują ci radni, którzy budŜetu w 2008r. nie 
poparli i nie uczestniczą aktywnie w procesie podnoszenia Radomia na wyŜszy 
poziom cywilizacyjny. Nie obraŜają się ani na krytykę, ani na tych, którzy ule-
gają malkontentom, a wyciągają z niej wnioski i korygują swoje plany. Przed 
podjęciem decyzji oglądają kaŜdą złotówkę. Dlatego Przewodniczący myśli, Ŝe 
absolutorium z wykonania budŜetu 2008r. zostanie uchwalone jednogłośnie.  
 
Radny Mariusz Fogiel – Klub Radnych „Radomianie Razem” – poruszył sprawę 
placu przed budynkiem Corazziego. Stwierdzają, Ŝe była to niepotrzebna inwe-
stycja, która zniszczyła pewien historyczny fragment miasta. Podobnie ma się 
sprawa z remontami ulic. Wszystkie te remonty cofają układ komunikacyjny              
o jakieś dwadzieścia lat, poniewaŜ drogi są przebudowywane w ten sposób, Ŝe 
jest więcej trawników, są szersze chodniki, natomiast są węŜsze jezdnie. Kilka 
miesięcy temu została uchwalona strategia rozwoju miasta, ale jest to bardzo 
słaby dokument. Do dnia dzisiejszego nie ma programu organizacji ruchu                    
w mieście. Z jednej strony dobrze, Ŝe nie rosną podatki od nieruchomości, ale 
zafundowano mieszkańcom dodatkowe wydatki podatkowe, nie mówiąc juŜ               
o podatku deszczowym. W budŜecie miasta zapisano bardzo duŜo zadań inwe-
stycyjnych, natomiast w trakcie roku te zadania znikały. Takim przykładem jest 
rewitalizacja Parku Kościuszki, Plac Małgorzatki. Spółki komunalne – są działa-
jące dobrze, ale są działające nie najlepiej – Rewitalizacja i Radkom, a w zasa-
dzie budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych, który juŜ powinien pra-
cować. Inwestycje w szpitalu – dobrze, Ŝe są te inwestycje, ale jednocześnie ro-
śnie zadłuŜenie tego szpitala i nie ma pomysłu na to, co zrobić, aby to zadłuŜe-
nie się zmniejszało. Mieszkania socjalne – budowa została zastopowana, a rok 
2008 był zmarnowany. Została zmieniona przynaleŜność straŜy miejskiej, co 
miało poprawić efektywność, a są kłótnie i niesnaski. Oświata – wydaje się pie-
niądze na poprawę infrastruktury oświatowej i dobrze, natomiast dzieją się ja-
kieś dziwne rzeczy przy organizacji konkursów na dyrektorów szkół. Na po-
czątku kadencji planowano objąć przynajmniej 50% miasta planami zagospoda-
rowania przestrzennego, a w 2008r. uchwalono dwa niewielkie planiki. Na plus 
pana Prezydenta w tej kadencji naleŜy zaliczyć to, Ŝe udało się doprowadzić do 
porządku ul. Kilińskiego, za co podziękował. W związku z powyŜszymi argu-
mentami Klub „Radomian Razem” nie będzie mógł poprzeć udzielenia absolu-
torium Prezydentowi. 
 
Radny Waldemar Kordziński w imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatel-
skiej” – Podkreślił, Ŝe ocenia się realizację budŜetu nie tego uchwalonego                     
w grudniu 2007r., ale zaktualizowanego. W budŜecie tym wystąpiło bardzo du-
Ŝo zadań, które albo nie doczekały się realizacji albo zostały przesunięte.                      
Z punktu 9 opinii RIO wynika, Ŝe zobowiązania na koniec roku budŜetowego 
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według tytułów dłuŜnych wynosiły 109.345.625,96 mln zł. Jest to owszem 
wskaźnik bardzo bezpieczny, ale jeśli będzie prowadzona polityka inwestycyjna, 
to ten wskaźnik zadłuŜenia będzie wzrastał. Podkreślił, Ŝe te organy, w których 
Platforma Obywatelska ma coś do powiedzenia bardzo mocno sprzyjają temu, 
aby pomagać samorządowi miasta Radomia w uzyskiwaniu jak największych 
moŜliwości uzyskania dofinansowania. Skarbnik podał stan zadłuŜenia na ko-
niec 2008r. nie 109 mln, ale 123.514.000. Poprosił o wyjaśnienie tej róŜnicy. Na 
kompleksową ocenę inwestycji w Radkomie przyjdzie czas po jej zakończeniu                    
i rozliczeniu. Tak samo przyjdzie czas na  ocenę pracy spółki Rewitalizacja, po-
niewaŜ są tam cały czas jakieś zawirowania. Lotnisko – brak bieŜącej informacji 
jak to wszystko funkcjonuje i czego dotyczą ostatnie działania. Remonty ulic – 
mieszkańcy mają odczucie, Ŝe brak jest tu koordynacji działań. Niepokój budzi 
fakt, Ŝe wielkie inwestycje to remonty starych ulic, a brak jest nowych. Brak jest 
dobrej komunikacji między Radą Miejską a Prezydentem Miasta nawet jeśli 
chodzi o interpelacje. Radny złoŜył cztery interpelacje, a odpowiedź dostał na 
jedną dotyczącą zatrudnienia.  Czy przekazanie sprzątaczek do ZUK spowodo-
wało zmniejszenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim? Radny nie otrzymał in-
formacji nt. przetargów, które obywały się w mieście. Czy były jakiekolwiek 
odwołania i zaskarŜenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych? Nie po-
zwala to do końca ocenić sposobu pracy Urzędu. W opinii radnych opozycyj-
nych jest ciągły niedosyt w otrzymywaniu informacji. Informacje są bardzo 
ogólnikowe, lakoniczne i nie wyjaśniające sprawy. Platforma Obywatelska nie 
moŜe poprzeć wykonania budŜetu przez Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka.   
 
 
    5) dyskusja, 
 
Senator RP Wojciech Skurkiewicz jest dumny z tego, Ŝe jego miastem rządzi 
Prezydent Andrzej Kosztowniak z tak dobraną druŜyną. Wskaźniki zapropono-
wane przez Prezydenta rzeczywiście są imponujące. W poprzedniej kadencji 
budŜet inwestycyjny sięgał od 40 do 60 mln zł, a teraz jest grubo ponad sto. Po-
gratulował Prezydentowi. Zapewnił o swoim zaangaŜowaniu w to, aby miesz-
kańcom Radomia wiodło się jak najlepiej, aby za kilka lat powiedzieli, Ŝe po           
89 roku najlepszym Prezydentem Miasta Radomia był Andrzej Kosztwniak. Te-
go Ŝyczy Prezydentowi i wszystkim radomianom.  
 
Radny Jakub Kluziński podkreślił, Ŝe częste zmiany w budŜecie powodują to, Ŝe 
nikt nie jest wstanie śledzić tych zmian. Powoduje to, Ŝe gospodarka finansowa 
miasta jest całkowicie nieprzejrzysta. UwaŜa, Ŝe samo słowo inwestycje nie jest 
z gruntu pozytywne, a trzeba wiedzieć w co inwestować i po co. Nie sztuka wy-
dać kilkaset milionów złotych. Nie sztuka zadłuŜyć miasto do poziomu, do któ-
rego jeszcze moŜna. Nie sztuka wydać pieniądze, które teraz dostajemy z Unii 
Europejskiej jakkolwiek. Sztuka jest wydać te pieniądze sensownie. Większość 
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remontowanych dróg jest wymuszona inwestycjami Wodociągów. Oddaje się  
ul. Reja, która juŜ w momencie oddania jest dziurawa. Oddaje się drogę Kelles – 
Krauza, przy której miała być ścieŜka rowerowa, po czym okazuje się, Ŝe tam 
ścieŜka się nie mieści. Czy to jest złośliwość, czy to jest przypadek? Wyremon-
towano mnóstwo dróg, natomiast nie wybudowano Ŝadnej nowej. Nie mówi się 
o Ŝadnej poprawie układu komunikacyjnego. Spółki miejskie – spółkę Rewitali-
zacja miasto co roku dokapitalizowuje kwotą milionów złotych. Jest to spółka 
wokół której krąŜy mnóstwo wątpliwości. Jest to spółka, od której radny jako 
przewodniczący komisji ds. spółek nie jest wstanie od roku otrzymać odpowie-
dzi na interpelacje, co się w tej spółce dzieje. Druga spółka to „Administrator”. 
Tak samo dziwna sprzedaŜ nieruchomości za podejrzanie niską cenę. Przekaza-
nie kamienicy przy ul. śeromskiego, w której mieści się oddział jednego z ban-
ków. Jakaś dziwna transakcja na 53% udziału tylko po to, aby tę spółkę sztucz-
nie wesprzeć. Są to rzeczy, które ściśle wiąŜą się z budŜetem. Świat nam ucieka, 
Polska nam ucieka. Wydaje się ogromne pieniądze na promocję, z której nic nie 
wynika, bo o Radomiu mówi się źle, albo wcale. Jesteśmy kojarzeni ze średniej 
wielkości miastem powiatowym i taką trochę mamy mentalność. Radny nie jest 
wstanie poprzeć tego absolutorium. W zeszłym roku wstrzymał się od głosu, 
natomiast rok 2008 wygląda bardzo źle.  
 
Radna Jolanta Koszałka podkreśliła, Ŝe zagłosuje za udzieleniem absolutorium, 
bo nie ma zastrzeŜeń do prowadzonej gospodarki finansowej. Radna omówiła 
działania w słuŜbie zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Radny Adam Bocheński przypomniał, Ŝe jako jeden z pierwszych złoŜył inter-
pelację do pana Prezydenta w sprawie budowy nowej szkoły nr 19 przy           
ul. Energetyków. Pan Prezydent podjął w 2007r. bardzo odwaŜną, bardzo mądrą              
i bardzo słuszną decyzję o budowie tej szkoły. 2 lutego został w tej szkole otwo-
rzony segment dydaktyczny. Chciałby wszystkich zaprosić, aby zobaczyli ra-
dość tych dzieci. Nie wszyscy radni wiedzą, w jakich warunkach do tej pory 
musiały się uczyć te dzieci z dzielnic peryferyjnych. NaleŜy mówić nie tylko               
o śródmieściu, bo tam są teŜ ludzie, mieszkańcy, obywatele. Prezydent obiecał, 
Ŝe jednym z jego zadań jest zasada zrównowaŜonego rozwoju i to realizuje. PSP 
nr 19 jest sztandarową inwestycją na peryferiach miasta, co powoduje, Ŝe pod-
nosi się te tereny na wyŜszy poziom cywilizacyjnego rozwoju. To samo dotyczy 
kanalizacji w dzielnicach peryferyjnych.  
 
Radna Małgorzata Półbratek podkreśliła, Ŝe waŜną rzeczą jest budowa Ŝłobka. 
Chyli czoła, jeŜeli chodzi o ochronę zdrowia. JeŜeli chodzi o ilość funduszy 
przeznaczanych na inwestycje oświatowe, to w tym roku róŜnica na plus jest                  
o 44 mln zł. Na inwestycje w oświacie w ubiegłym roku przeznaczono                     
15,7 mln, na remonty – 9,3 mln. Radna wymieniła, co za te środki zrobiono. Po-
nadto poinformowała, Ŝe duŜe środki przeznaczono na doŜywianie uczniów, 
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prowadzenie świetlic, pomoc w szkołach dla uczniów biednych, pomoc mate-
rialną w zakupie  podręczników.  
 
Radny Włodzimierz Konecki podkreślił, Ŝe sukcesy Prezydenta w realizacji bu-
dŜetu były realizowane przy pomocy radnych opozycji. Przypomniał, Ŝe moŜli-
wość inwestowania w szpitalu umoŜliwiła duŜa dotacja przekazana przez panią 
minister zdrowia Ewę Kopacz w wysokości 6 mln zł. Aby szpital mógł się roz-
wijać trzeba tych środków wygospodarować ponad 100 mln zł. Przy realizacji 
ZUOK-u są duŜe opóźnienia. Inwestycja ta pochłonęła duŜe środki. Sztandaro-
wą inwestycją sportową miał być Radomiak. W budŜecie 2008r. wspominało się 
o Koniówce, Ŝe tam by się przeniosło tę inwestycję. Teraz nie ma Radomiaka, 
nie ma Koniówki, nie ma Ŝadnej takiej wiodącej inwestycji sportowej, którą 
moŜna by się poszczycić. Teraz zielonym światełkiem dla tych inwestycji jest               
z inicjatywy urzędu marszałkowskiego i marszałka wybudowanie stadionu lek-
koatletycznego. W tę sprawę bardzo się zaangaŜował pan Piotr Szprendałowicz.  
Czystość – miasto wymaga posprzątania. Lotnisko – brak masterplanu powodu-
je, Ŝe uciekły duŜe pieniądze. Centrum Słoneczne – miała się zmienić infrastruk-
tura drogowa, ale teraz wszystko się opóźnia. Zwrócił się z prośbą do Prezyden-
ta, aby w następnych planach uwzględnił to, Ŝe zamiary i czyny muszą iść w pa-
rze.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował, aby niektórzy 
radni opozycji przejrzeli protokóły z poprzednich sesji absolutoryjnych i co 
mówili w poprzednich latach, jakie mieli oczekiwania w stosunku do Prezyden-
ta, a teraz ci sami radni zaprzeczają sami sobie. Prosi, aby radni zapoznali się              
z tym i zweryfikowali swoje poglądy. Ich poglądy zmieniają się w zaleŜności od 
sytuacji. Myśli, Ŝe to jest taki punkt widzenia, Ŝe na kaŜdej sesji czy to absoluto-
ryjnej czy budŜetowej trzeba „Kosztowniakowi dowalić”. Przewodniczący od-
biera to w taki sposób.  
 
Radna Agata Morgan uwaŜa, Ŝe ta sesja stała się pretekstem do oceny Prezyden-
ta Kosztowniaka i całej kadencji, a to nie jest jeszcze koniec kadencji. Takie za-
klinania, co robi pan członek zarządu Piotr Szprendałowicz czy pani minister 
Kopacz, niczego w dyskusji nad absolutorium nie zmieniają. Prosi, aby zwaŜać 
na atmosferę panującą na sali. Radnej wydaje się, Prezydent dobrze sobie pora-
dził z budŜetem i absolutorium mu się naleŜy, natomiast ocenę jego kadencji 
naleŜy pozostawić wyborcom.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zgadza się z tym, Ŝe faktyczna ocena naleŜy do 
mieszkańców. Stwierdził, Ŝe Ŝadna Komisja nie zajęła się wykonaniem budŜetu, 
czego nie było do tej pory. Wykonanie budŜetu w wysokości 99,5% ma odnie-
sienie tylko do ostatnich dwóch tygodni grudnia. NaleŜy pamiętać, Ŝe ostatnie 
dwa lata to najlepszy okres, jeŜeli chodzi o prosperiti gospodarcze kraju. Po-
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przednicy nie mieli takiego komfortu i tak duŜych dochodów, a mieli bardzo 
duŜe obciąŜenia wynikające z przepisów prawa. Tematy, które nie podobają się 
radnemu to: podwyŜki opłat komunalnych, wzrost cen biletów MPK, wprowa-
dzenie podatku deszczowego, spółka Rewitalizacja, dziwne konkursy w oświa-
cie, przepychanki w straŜy miejskiej, brud w mieście. Nie udało się zrealizować 
dziewiętnastu tematów w inwestycjach w porównaniu do pierwotnego budŜetu: 
Amfiteatr, parki: Leśniczówka, Kościuszki, Stary Ogród, oświetlenie parku na 
Gołębiowie, ul. Dębowa, ul. Klwatecka i Błędowska, ścieŜki rowerowe, plac 
przeddworcowy, ul. Wałowa, miejsca niebezpieczne. Radny uwaŜa, Ŝe trzeba się 
chwalić, ale trzeba teŜ umieć się przyznać do błędów i tego tu brakowało.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował Prezy-
denta i mieszkańców, Ŝe do Radomia trafią konkretne pieniądze na budowę ulic. 
Wymienił te środki. Jest to przykład dobrej współpracy między PiS i PO. Wice-
przewodniczący stwierdził, Ŝe w ubiegłym roku nie zostało oddane Ŝadne 
mieszkanie socjalne. Inwestycje oświatowe – na Komisji pytał, jaka kwota jest 
potrzebna, aby w jednym roku pozbyć się w szkołach starych okien? Jest to 
kwota 15 mln zł. Będzie apelował o to do Prezydenta, aby ten problem rozwią-
zać jednorazowo, jeśli się da. Niedługo radni będą przyjmować program obniŜe-
nia niskiej emisji na terenie miasta, w którym radny wyczytał, Ŝe jedna ze spół-
ek – Radpec najprawdopodobniej niczego nie inwestowała w program obniŜenia 
emisji spalin. JeŜeli chodzi o likwidację przedszkoli, to nie chciałby wymieniać 
człowieka, który na swoim kącie ma likwidację kilkudziesięciu przedszkoli               
w czasie, gdy był jednym z rządzących – wiceprezydentem. Jest to naprawdę 
rekordzista, ale były takie potrzeby. Teraz są inne czasy i trzeba pewne rzeczy 
zrobić.  
 
Ponadto w dyskusji udział wzięli radni: Bohdan Karaś, Jan Maniak, Jakub Ko-
walski, Jan Pszczoła, Mirosław Rejczak, Piotr Kotwicki. 
 
 
    6) przyjęcie projektu uchwały na druku nr 507 w sprawie udzielenia ab-
solutorium Prezydentowi Miasta Radomia za 2008 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (15 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 508/2009 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomia za               
2008 rok. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak podziękował za to głosowanie najbar-
dziej tym, którzy głosowali za przyjęciem absolutorium. Ma nadzieję, Ŝe w Ra-
domiu będzie moŜna wyjść poza pewne ramy, które niestety bardzo mocno 



 13 

ograniczają. To słowo kieruje przede wszystkim do opozycji w Radzie Miej-
skiej. Przysłuchując się tej dyskusji odnosi wraŜenie, Ŝe spotkali się w zupełnie 
innym temacie. Dyskusja poszła w zupełnie inną stronę. Wszyscy spotkali się 
przede wszystkim po to, aby ocenić gospodarkę finansową gminy. Radni doko-
nali pewnej oceny Prezydenta Miasta. Prezydent jako obywatel tego miasta ma 
równieŜ prawo do oceny pracy radnych. Szkoda, Ŝe radni Rady Miejskiej, którzy 
zasiadają w róŜnego rodzaju gremiach, są kierownikami i dyrektorami poszcze-
gólnych jednostek, nie potrafią rozróŜnić deficytu od zadłuŜenia ogółem. Nie 
dostrzeganie tej róŜnicy przypomina osobę, która kończy szkołę podstawową,             
a nie widzi róŜnicy między literą „a”, a literą „b”. To jest przeraŜające. Opozy-
cja często mówi o nieścisłościach w spółkach miejskich. Prezydent gorąco prosi 
o to, Ŝeby składali doniesienia do prokuratury, jeŜeli widzą takie nieścisłości. 
Przypomniał, Ŝe jest to obowiązek radnych wynikający ze sprawowanej funkcji. 
Dziwi, Ŝe niektórzy radni mówią o rzeczach, o których wszyscy w mieście wie-
dzą. JeŜeli podaje się za przykład 6 mln zł, od których jest uzaleŜniona budowa 
albo brak budowy pawilonu ginekologiczno – połoŜniczego, to jest to niepraw-
da, bo te 6 mln zł zostało przekazane na blok operacyjny i na zakup tam sprzętu. 
Nieumiejętność rozróŜnienia bloku operacyjnego od pawilonu ginekologiczno – 
połoŜniczego jest przeraŜająca. Prezydent prosi, aby spróbować odstąpić od ta-
kiego sposobu oceny. Oceny Prezydenta i radnych dokonają mieszkańcy. Pro-
ponuje, aby rzeczywiście zająć się pracą. Prosi, aby przestać zajmować się bie-
Ŝącą przepychanką, a zacząć zajmować się tym, w jaki sposób poprawić przed-
stawioną listę, aby moŜna było wspólnie pracować. Od początku kadencji Pre-
zydent oczekuje na propozycje. Podziękował za poparcie.  
 
 
Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 
Ad. 5.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 496 z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opi-
nię pozytywną oraz Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię po-
zytywną w części dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił wniosek o skrócenie 
czasu wystąpień do 3 minut.  
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 23 radnych, 1 był przeciw, 0 wstrzymało się 
od głosowania. Wniosek został przyjęty. Czas wystąpień ograniczono do                 
3 minut. 
 
Radny Mirosław Rejczak omówił przedłoŜoną autopoprawkę do projektu 
uchwały .  
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Radna Teodora Słoń stwierdziła, Ŝe brakuje uwzględnienia osiedla Południe             
w instalacje kamer. Na ul. Czarnoleskiej non stop dochodzi do wyrywania tore-
bek i wybijania szyb. Zapytała, kto ustala miejsca instalowania kamer?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się z apelem do Przewodniczącego Rady, 
aby projekty uchwał były omawiane na Komisjach. Stwierdził, Ŝe wydaje się 
miliony złotych bez moŜliwości zapoznania się z dokumentami. Zapytał, dla-
czego w budŜecie nie przewidziano 150.000 zł na dokończenie rozpoczętej               
w 2008r. inwestycji w budynku połoŜonym przy ul. Szwarlikowskiej 19? Było 
przecieŜ wiadomo, Ŝe będą potrzebne pieniądze na dokończenie inwestycji                
w tym roku. 140.000 zł przesuwa się na obwodnicę południową z przebudowy 
Placu Małgorzatki – dlaczego akurat te środki są niezbędne? Ponadto podkreślił, 
Ŝe miasto jest jedno i jeŜeli przykłada się troskę o bezpieczeństwo, to naleŜy sta-
rać się tę troskę rozkładać równomiernie na całe miasto. Michałów teŜ ma miej-
sca niebezpieczne albo bardzo niebezpieczne i jakoś nie widać, aby ktoś plano-
wał umieścić tam kamery. Na Gołębiowie II i na os. Akademickim teŜ są takie 
miejsca. Takie same miejsca są Nad Potokiem, na Obozisku i takich miejsc jest 
więcej. JeŜeli przewiduje się montaŜ kamer, to naleŜy pamiętać równieŜ o tych 
regionach, bo teŜ tam mieszkają ludzie. 
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe na podstawie tego dokumentu nie widać 
nic, co się dzieje w finansach miasta. Jest to lekcewaŜenie radnych. Dlaczego te 
zmiany nie mogły trafić w zeszłym tygodniu? Radny omówił poszczególne pro-
pozycje zmian. Podkreślił, Ŝe za taką politykę finansową nie moŜna udzielić po-
zytywnej oceny w rozliczeniu rocznym.  
 
Zastępca Skarbnika Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania posta-
wione w trakcie dyskusji. 
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, Ŝe są to poprawki i Rada Miejska moŜe je 
przegłosować. JeŜeli chodzi o Słoneczne Centrum, to sprawa jest bardzo złoŜo-
na. Pieniądze na drogi wokół tego centrum są podzielone po połowie między 
wykonawcę i miasto. Poinformował, Ŝe AIG została dofinansowana sumą                
180 mld dolarów przez rząd amerykański, więc to wszystko jest juŜ w rękach 
amerykańskiego rządu.  
 
Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski poinformował, Ŝe decyzja o rozbudowie 
monitoringu jest podejmowana na podstawie trzech przesłanek. Jedną z nich jest 
przestępczość. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” wykonało mapę zagroŜeń, 
która była, realizowana z wieloma podmiotami. Radni mają rację mówiąc, Ŝe na 
tamtych osiedlach równieŜ dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń, ale równieŜ 
naleŜy pamiętać o tym, Ŝe Prezydent podejmując decyzje musi kierować się 
bezpieczeństwem mieszkańców, i dlatego monitoring dalej jest rozbudowywa-
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ny, i racjonalnością wydatków. W ramach działania 5.2 na rewitalizację na                         
XV – Lecie łącznie z jedną ulicą na Obozisku, na część Ustronia oraz na Planty 
moŜna pozyskać dodatkowe środki unijne. Dlatego w pierwszej kolejności 
wchodzi się w te osiedla. Ponadto monitoring musi się zamykać i trzeba prze-
chodzić z osiedla na osiedle. To jest powód takich decyzji.  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poin-
formowała, Ŝe w budŜecie na 2009r. zapisano 800.000 zł na wypłatę odszkodo-
wań na rzecz byłych właścicieli w związku z przebudową Placu Małgorzatki.      
W chwili obecnej są juŜ operaty szacunkowe, z których wynikają pewne 
oszczędności, stąd moŜna przenieść 140.000 zł na wypłatę odszkodowań zwią-
zanych z budową obwodnicy południowej. W budŜecie 2009r. było 2 mln zł i na 
ten moment te pieniądze tak naprawdę są juŜ skonsumowane. 1 mln zł jest za-
blokowany z uwagi na decyzję odwoławczą jednego z duŜych właścicieli, nato-
miast pozostały milion jest juŜ wydany i te 140.000 zł musi być przesunięte, bo 
są kolejne decyzje w przygotowaniu. 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (14 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących się) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr 509/2009 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2009 rok.  
 
 
Ad. 5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 492. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe jest to program dla programu, bo posiada 
pewne mankamenty. Poinformował, Ŝe do radnych lewicy zgłosiło się kilku-
dziesięciu lokatorów z ul. Spółdzielczej, Ŝe nie mogą od dłuŜszego czasu roz-
wiązać problemu ich ogrzewania z lokalnej instalacji gazowej. Cena tego 
ogrzewania jest o 40% wyŜsza niŜ cena przesyłu energii nieekologicznej węgla. 
Jak Prezydent widzi moŜliwość zachęcenia mieszkańców do zmiany ogrzewania 
na ekologiczne? Ponadto radny poinformował, Ŝe jest wiele bloków, w których 
są piecyki gazowe. Są to bomby, które powodują śmierć lub zatrucie mieszkań-
ców. Czy planuje się zmianę tych piecyków na dostarczanie ciepła z duŜej rury  
z Radpecu?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe w pro-
gramie niektóre dane są wykropkowane. Ponadto podkreślił, Ŝe istotnym ele-
mentem w doborze źródła ciepła jest zaangaŜowanie audytora energetycznego. 
Tylko ludzie odpowiednio wykształceni są wstanie wybrać najlepsze źródło 
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energii. Prosi, aby taki zapis znalazł się w tym programie.  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe program będzie wdraŜany w pierw-
szej kolejności w dzielnicach Kaptur, Glinice, Planty, gdyŜ tam zostały przekro-
czone dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego. Konsultacje społeczne zostały 
zrealizowane poprzez umieszczenie zawiadomienia informującego o sporządze-
niu dokumentu na stronie internetowej miasta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim oraz w „Gazecie Wyborczej”.  
 
Odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania udzieliła dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – GraŜyna Krugły.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe jednym 
z elementów powinien być audyt energetyczny po to, Ŝe gdy ktoś będzie zainte-
resowany zmianą pieca na baterie słoneczne, to będzie wiedział, co ma jeszcze 
wykonać, aby całkowicie osiągnąć współczynnik, o który chodzi. Radnemu za-
leŜałoby na tym, aby edukacja była pełniejsza, a taki audyt będzie kosztował 
kilkaset złotych, czyli przy tych kosztach nie będą to wielkie koszty.  
 
Dyrektor GraŜyna Krugły stwierdziła, Ŝe koszty audytu byłyby po stronie wła-
ściciela nieruchomości. Stąd mogłoby być bardzo niewielkie zainteresowanie 
wymianą, gdyby naleŜało zacząć od audytu, gdzie juŜ trzeba by było wyłoŜyć 
jakieś środki. UwaŜa, Ŝe nie naleŜy ludzi zraŜać koniecznością wykonania audy-
tu. Na pewno będzie to wymóg w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Kosz-
tów audytu nie moŜna sfinansować z funduszy celowych.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (21 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 510/2009 
w sprawie uchwalenia „Programu obniŜenia niskiej emisji na terenie miasta 
Radomia na lata 2010 – 2017”. 
 
 
Ad. 5.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 491. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za) podjęła 

Uchwałę nr 511/2009 
w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  
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Ad. 5.4. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 497, 498, 499, 500. 
 
- druk nr 497. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe jest to rzecz, o której mówi się w tym gro-
nie od wielu miesięcy. Sprawa ta dotyczy dosyć kontrowersyjnej inwestycji, 
która jest planowana na tym terenie. Chodzi o budowę bloków mieszkalnych               
w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska Piotrówka. Do tej pory miasto nie miało 
moŜliwości zablokowania tej inwestycji, poniewaŜ nie obowiązywał tam miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar planu kończył się wła-
śnie na Grodzisku Piotrówka. Plan ten będzie domykał obszar pomiędzy Gro-
dziskiem Piotrówka i parkiem Stary Ogród i będzie obejmował i ochraniał ob-
szar bardzo cenny dla miasta Radomia – obszar wczesnośredniowiecznego gro-
dziska, obszar zabytkowego obszaru urbanistycznego na Starym Mieście i po-
zwoli równieŜ zabezpieczyć i ochronić te tereny przed niepoŜądaną działalno-
ścią inwestycyjną. Nie chodzi o to, aby zablokować tam jakiekolwiek inwesty-
cje, bo obszar ten wymaga inwestycji, ale chodzi o to, aby nie doprowadzić do 
zniszczenia tego terenu. Wyraził wdzięczność i satysfakcję, Ŝe MPU i Prezydent 
przychylili się do zgłaszanych uwag i przedstawili tę uchwałę.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za) podjęła 

Uchwałę nr 512/2009 
w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Radomiu zwanego „Stare 
Miasto”. 
 
 
- druk nr 498. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 

Uchwałę nr 513/2009 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Radomiu zwanego 
„Stary Ogród”. 
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- druk nr 499. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne. 
 
Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe zmiana ta polega na rozszerzeniu ob-
szaru objętego sporządzaniem planu na drugą stronę torów kolejowych przy                
ul. Domagalskiego. Plan ten nierozerwalnie wiąŜe się z konkursem na koncepcję 
zagospodarowania terenu. Z niektórych zaproponowanych w koncepcji rozwią-
zań zwłaszcza rozwiązań komunikacyjnych warto skorzystać. Warto, aby to 
miejsce było przede wszystkim funkcjonalne, ale równieŜ reprezentacyjne.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, ile w ciągu dwóch lat wykonano planów 
miejscowych? W ubiegłym roku wykonano 2. Pierwsza uchwała w sprawie tego 
planu była przyjęta pod koniec 2006r. Upłynęło dwa i pół roku i zmieniamy 
treść uchwały i powiększamy zakres jej obowiązywania. Czy jest to gra na 
zwłokę? Czy nie moŜna było tego zakresu, o który rozszerza się ten plan objąć 
odrębną uchwałą? Rozszerzenie planu o ten zakres to pomieszanie dwóch tema-
tów: komunikacyjnego oraz przemysłowego.  
 
Zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Beata Malicka – Ząbek 
poinformowała, Ŝe po podjęciu uchwały w 2006r. zapadła decyzja o ogłoszeniu 
konkursu dla tego terenu. Prace nad warunkami konkursu i samym konkursem 
trwały dosyć długo. Jest to bardzo waŜny teren i z wieloma problemami.  
Wszystkie rozwiązania zaproponowane w konkursie nie będą włoŜone do planu 
miejscowego, natomiast konkurs był niezwykle waŜny, bo zwrócił uwagę na 
konieczność traktowania terenów po północnej i południowej stronie torów ra-
zem, co umoŜliwi rozpatrywanie komunikacji zarówno kołowej jaki i pieszej 
bezkolizyjnie dla połączenia strony północnej i południowej. W tej chwili opra-
cowywana jest koncepcja usprawnienia ruchu na tym obszarze, a chodziło rów-
nieŜ o włączenie do tego terenów przed kinem Odeon i rozwiązanie skrzyŜowa-
nia Kwiatkowskiego – Słowackiego. Ponadto poinformowała, Ŝe MPU w tej 
chwili kończy opracowywanie tematów technicznych, którymi głównie zajmo-
wała się w poprzednich latach, natomiast w tej chwili bardzo ostro ruszyli z pla-
nami. Ma nadzieję, Ŝe koniec tego roku pokaŜe, Ŝe są rzeczy moŜliwe do speł-
nienia.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła 

Uchwałę nr 514/2009 
w sprawie zmiany uchwały nr 861/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.08.2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Dworzec kolejowy”. 
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Radny Jan Pszczoła zapytał, czy w uchwale 491 likwidując uchwały na śół-
kiewskiego, Wojska Polskiego nie otwiera się drogi do zwrotu tych działek? 
Czy nie naleŜałoby zrobić reasumpcji?  
 
Zastępca dyrektora MPU Beata Malicka – Ząbek stwierdziła, Ŝe podjęcie 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wstrzymuje zwrotów terenu. Uchylenie tych uchwał nie po-
woduje tego, Ŝe naraŜa się te tereny na zwroty, natomiast uchylenie jest podyk-
towane tym, Ŝe są to uchwały, dla których zostały w tej chwili praktycznie opra-
cowane dokumentacje techniczne, są decyzje lokalizacyjne podejmowane naj-
częściej w trybie specustawy o drogach. Uchylenie tych planów niczym nie za-
graŜa.  
 
 
- druk nr 500. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji 
Gospodarki i Środowiska, które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Jan Pszczoła zapytał, czy w procesach sądowych, gdy jest opracowany 
plan zagospodarowania przestrzennego jest brane pod uwagę ograniczenie moŜ-
liwości inwestycyjnych, czy nie?  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymują-
cy się) podjęła 

Uchwałę nr 515/2009 
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
30 grudnia 2002r. zmienionej uchwałą Nr 323/2003 Rady Miejskiej w Ra-
domiu z dnia 29 grudnia 2003 oraz uchwałą Nr 699/2005 Rady Miejskiej               
w Radomiu z dnia 24 października 2005r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru doliny rzeki Mlecznej w granicach administracyjnych miasta, przezna-
czonego w planie miasta pod funkcję terenów zielonych otwartych (OTD).  
 
 
Ad. 5.5. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 494, 495. 
 
- druk nr 494. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 
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Uchwałę nr 516/2009 
w sprawie przedłuŜenia czasu trwania dzierŜawy terenów przyległych do 
targowiska miejskiego przy ul. Wernera 10 w Radomiu na okres 10 lat. 
 
 
- druk nr 495. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Radna Teodora Słoń stwierdziła, Ŝe jest to uzyskanie mienia od PKP za uŜytko-
wanie wieczyste i naleŜności podatkowe. Zapytała, czy w takim układzie nie 
moŜna by w taki sposób uzyskać terenów przy ul. Czarnej i Ŝeby wreszcie ci 
ludzie mieli spokojną głowę?  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami poinformowała, Ŝe aby 
przejąć grunt od kogokolwiek musi być uregulowany stan prawny tych gruntów, 
czyli musi być właściciel lub uŜytkownik wieczysty. Działka przy ul. Domagal-
skiego jest w uŜytkowaniu wieczystym PKP, więc stan prawny jest uregulowa-
ny, natomiast ul. Czarna ma nieuregulowany stan prawny, bo na dzień dzisiejszy 
nie ma właściciela. Najprawdopodobniej PKP musiałoby zrobić dokumenty do 
uwłaszczenia.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 517/2009 
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miasta Radomia od Spółki Polskie Ko-
leje Państwowe SA prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜo-
nej w Radomiu przy ul. Władysława Domagalskiego. 
 
 
Ad. 5.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 501. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej    
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła 

Uchwałę nr 518/2009 
w sprawie czasowego zaprzestania działalności Oddziału Ginekologiczno – 
PołoŜniczego z Odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 Dnia Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego. 
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Ad. 5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 503 z autopoprawką     
w uzasadnieniu. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej     
i Rodziny, która wydała opinię pozytywną.  
Wpłynęła w formie pisemnej autopoprawka do uzasadnienia projektu uchwały 
polegająca na dopisaniu na końcu uzasadnienia zdania: „Kryterium docho-
dowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z póź. zm.) wynosi odpowiednio: 
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł 
b) dla osoby w rodzinie – 351 zł”. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 

Uchwałę nr 519/2009 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
i trybu ich pobierania.  
 
 
Ad. 5.8. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 504, 505. 
 
- druk nr 504. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 

Uchwałę nr 520/2009 
w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia 
projektu „Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla 
uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 – 2011” współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1, Pod-
działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz określenia 
wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Ra-
domia na realizację tego projektu.  
 
 
- druk nr 505. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 
Uchwałę nr 521/2009 

w sprawie wyraŜenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Radomia 
projektu „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównaw-
cze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009 – 
2011” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 
przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.  
 
 
Ad. 5.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 490. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za) podjęła 

Uchwałę nr 522/2009 
w sprawie włączenia Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu, ul. Chałubińskiego 22 do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa 
Brandta w Radomiu, ul. Kili ńskiego 20. 
 
 
Ad. 5.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 478a. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury, która nie wydała opi-
nii z uwagi na wynik głosowania (4 za, 4 przeciw).  
 
Radny Kazimierz Woźniak poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, aby wy-
jaśniała dlaczego Komisja nie wydała opinii. Podkreślił, Ŝe uzasadnienie do pro-
jektu uchwały jest bardzo lakoniczne. Tłumaczenie połączenia tych dwóch jed-
nostek tym, Ŝe potrzebna jest galeria z prawdziwego zdarzenia, to radnego dziwi  
dlaczego w tych dwóch jednostkach taka galeria nie mogła powstać. Co stało do 
tej pory na przeszkodzie, aby taką galerię stworzyć na bazie którejś z tych jed-
nostek? W czym to połączenie moŜe pomóc?  
 
Radna Agata Morgan wyjaśniła, Ŝe Wiceprezydent Fałek prowadził konsultacje 
z 14 organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie kultury, z czego 
tylko jedna wydała negatywną opinię. Natomiast w przypadku członków Komi-
sji ten podział zarysowała się od początku – opozycja jest przeciw, a koalicja za. 
Radny Woźniak nie ma racji, bo będzie znaczne zwiększenie powierzchni wy-
stawienniczej w przypadku lokalu na Traugutta. Obecnie z dwóch pomieszczeń 
biurowych zostanie zrobiona druga sala wystawowa.  
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Radny Włodzimierz Konecki podkreślił, Ŝe te jednostki prowadziły róŜną dzia-
łalność związaną z kulturą. RóŜnorodność tych jednostek dawała większe moŜ-
liwości pokazania róŜnorodności kultury na terenie miasta. Połączenie tych in-
stytucji zawęzi spojrzenie na kulturę. Zwrócił się o zastanowienie się nad połą-
czeniem tych jednostek.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (15 za, 11 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła 

Uchwałę nr 523/2009 
w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum 
Kultury i Informacji Mi ędzynarodowej w Radomiu oraz Klubu Środowisk 
Twórczych „Ła źnia” w Radomiu w jedną instytucję pod nazwą „Ła źnia” – 
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.  
 
Radny Jakub Kluziński oświadczył, Ŝe ogólnie radni nie powinni mieć nic prze-
ciwko temu, jeśli słuŜyłoby to zmianom organizacyjnym i usprawnieniu, nato-
miast radnego nie do końca przekonuje uzasadnienie przedstawione przez wła-
dze i krytyczne uwagi zgłaszane przez osoby ze środowiska. Dlatego radny gło-
sował przeciw.  
 
 
Ad. 5.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 493. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła 

Uchwałę nr 524/2009 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 907/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
25.10.2006r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą Radomska Orkiestra Kameralna w Radomiu.  
 
 
Ad. 5.12. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 484, 506. 
 
- druk nr 484. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Jakub Kluziński wyraził radość, Ŝe taka uchwała staje na Radzie. Jedyny 
Ŝal wynika z tego, Ŝe stracono niepotrzebnie pół roku, poniewaŜ na sesji w paź-
dzierniku podjęto nieszczęśliwą decyzję o likwidacji moŜliwości sprzedaŜy bile-
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tów w autobusach komunikacji miejskiej. Radny prosi o poparcie tego projektu.  
 
Radny Robert Fiszer podkreślił, Ŝe projekt był wielokrotnie omawiany na posie-
dzeniu Komisji Gospodarki i Środowiska. Stanowisko MZDiK było takie, Ŝe 
pewne przepisy prawne nie pozwalają ustalać sprzedaŜy biletów w autobusach. 
Niemniej jednak względy społeczne wzięły górę.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe dzisiaj miał bardzo duŜy dylemat odnośnie 
ceny. Do tej pory w ogóle nie mówiło się o cenie, a waŜne było Ŝeby w ogóle 
był bilet. Jak juŜ jest złoŜony projekt uchwały, to potem okazuje się, Ŝe cena jest 
problemem. Wnioskodawcy doszli do wniosku, Ŝe jeŜeli cena zostanie obniŜona, 
to autobus stanie się kioskiem. Ponadto nie będzie problemów z wydawaniem. 
Zdają sobie sprawę, Ŝe cena być moŜe rzeczywiście jest za wysoka, natomiast  
zachęca do kupna biletów w punktach do tego wyznaczonych, a  to ma być mo-
ment ratunkowy, kiedy naprawdę mieszkaniec z róŜnych powodów nie będzie 
mógł tego biletu kupić.  
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością 
głosów (21 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 

Uchwałę nr 525/2009 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. 
nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe          
w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta 
Radomia. 
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe w uchwale nie został wpisany termin. Cho-
dzi o to, Ŝeby to funkcjonowało od 1 czerwca.  
Taki termin został wpisany do uchwały. 
 
 
- druk 506. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię negatywną.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe Komisja wydała opinię negatywną ze 
względu na bzdury, które są wypisane w tym projekcie.  
 
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik poprosił radnego, aby nie uŜywała takich 
sformułowań. 
 
Radny Robert Fiszer przeprosił za to. W projekcie uchwały wnioskodawcy        
w § 27 ust. 4 skreślają wyrazy „w niedzielę i święta”. W przypadku przyjęcia 
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tego projektu uchwały dochodziłoby do tego, Ŝe pasaŜer nie kasuje biletu,           
a w przypadku złapania przez kontrolę jest zwolniony z kary. Problem polegał 
na tym, Ŝe nie było Ŝadnego z wnioskodawców na posiedzeniu Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował, aby ten projekt 
skierować do Komisji, a Ŝeby wrócił pod obrady na następną sesję.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe pytał dyrektora MZDiK, czy wprowa-
dzenie jednej uchwały a nie wprowadzenie drugiej będzie powodowało jakieś 
problemy. Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie.  
 
Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe jako główny wnioskodawca nie był zapro-
szony na Komisję. JeŜeli mówi się o bzdurach, to radny sprawił jeszcze przy-
krość panu Przewodniczącemu Rady i pani mecenas, z którą to wszystko było 
konsultowane. Ponadto na poprzedniej sesji przedstawiciel MZDiK mówił o ko-
nieczności dostosowania regulaminu. JeŜeli jest chociaŜ cień wątpliwości, to 
naleŜy projekt skierować do Komisji. Radny poprosił o zaproszenie, a spróbuje 
Komisję przekonać. Wycofał projekt z porządku obrad kierując go do prac                 
w Komisji.  
 
Radny Robert Fiszer obiecał, Ŝe zaprosi radnego na posiedzenie Komisji.  
 
Projekt uchwały na druku nr 506 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 24.11.2008r. nr 419/2008 w sprawie określenia przepisów 
porządkowych związanych z przewozem osób i bagaŜu środkami komuni-
kacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, 
sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze 
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt raz wysokości opłaty manipulacyjnej 
został przekazany do Komisji Gospodarki i Środowiska.  
 
 
Ad. 5.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 502. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Club Fair 
Play” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej 
w Radomiu o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Radomiu 
przy ul. Kusocińskiego 21. Prowadzenie salonów gier na automatach wymaga 
zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicz-
nych . Wniosek o wydanie takiego zezwolenia musi zawierać opinię rady gminy 
odnośnie lokalizacji ośrodka gier. Opinia ta wymaga formy uchwały. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury oraz Komisji Bezpie-
czeństwa, które wydały opinie negatywne.  
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Radny Kazimierz Woźniak prosi o publiczne wyjaśnienie mieszkańcom jak to 
jest, Ŝe Rada Miejska negatywnie opiniuje te wnioski, a te salony powstają jak 
grzyby po deszczu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe w takim 
mieście jak Radom moŜe powstać dwa duŜe kasyna gry. W tej chwili te dwa ka-
syna są, ale do trzech automatów Rada Miejska nie ma Ŝadnego wpływu. JeŜeli 
w jednym pomieszczeniu jest zarejestrowane trzy firmy, to kaŜda z tych firm 
moŜe otworzyć po trzy automaty. Jest to omijanie prawa, ale radni nie mają na 
to wpływu, mogą tylko apelować do parlamentarzystów, aby zajęli się tą spra-
wą. Jest to naprawdę powaŜny problem. Ostatnio w Polsce policja kilkanaście 
takich automatów zarekwirowała, bo miały poprzestawiane systemy i oszukiwa-
ły. 
 
Sekretarz Miasta Rafał Czajkowski poinformował, Ŝe doszła do niego informa-
cja, Ŝe pomimo ostatniej negatywnej opinii Rady, faktycznie salon gier otrzymał 
zgodę. Zapytał, czy nie moŜna by wystąpić do organu właściwego o uzasadnie-
nie?  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik zobowiązał się, Ŝe wystąpią do ministerstwa 
finansów o udzielenie informacji w tej sprawie. 
 
Treść pisma skierowanego do ministerstwa finansów została dołączona do mate-
riałów z sesji.  
 
Za wydaniem pozytywnej opinii głosował 1 radny, za wydaniem opinii nega-
tywnej głosowało 17 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Rada 
Miejska wydała opinię negatywną. –  

Uchwała nr 526/2009 
w sprawie zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach przy                   
ul. Kusocińskiego 21 w Radomiu.  
 
O fakcie tym poinformowano firmę Club Fair Play. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 5.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 508. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za) podjęła 
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Uchwałę nr 527/2009 
w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Radom”.  
 
 
Ad. 6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Karol Sońta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe na 
ostatnim posiedzeniu Komisja rozpatrywała wniosek Rady Miejskiej w przed-
miocie zbadania prowadzenia działalności gospodarczej radnych: Agnieszki Li-
sieckiej – Kowalczyk, Kazimierza Woźniaka i Wiesława Wędzonki. Komisja 
nie wypracowała Ŝadnego wniosku. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 
23 kwietnia o godz. 19. Zaprosił zainteresowanych na to posiedzenie. 
 
Radny Jan Pszczoła uwaŜa, Ŝe Komisja Rewizyjna powinna się zajmować wy-
łącznie tematyką, która jest jej zlecona przez Radę Miasta poprzez głosowanie. 
Treść wniosku nie określa zakresu kontroli. Jest to tzw. bajkopisarstwo. Treść 
wniosku nie odzwierciedla tematyki kontroli. Poprosił o odczytanie treści wnio-
sku.  
 
Radny Karol Sońta zauwaŜył, Ŝe większość z radnych głosowała za tym wnio-
skiem. Radny nie był autorem tego wniosku. Komisja Rewizyjna bada sprawę  
w przedmiocie wskazanym we wniosku. Odczytywanie wniosku jest bezprzed-
miotowe. Poinformował tylko Radę Miejską na jakim etapie jest sprawa.  
 
Radny Jan Pszczoła odczytał treść tego wniosku. Chciałby, aby Komisja Rewi-
zyjna zajmowała się tematyką kontroli, która jest przedmiotem. Prosi o określe-
nie tematyki, czym konkretnie Komisja ma się zajmować i kogo ma wzywać.  
 
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna wydała 
opinię nr 19  w sprawie niewłaściwego zarządzania budŜetem miasta (pismo 
pana Mariana Telęgi skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej). 
Komisja uznała skargę pana Telęgi za bezzasadną. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy do godz. 14.40. 
 
Radny Karol Sońta przedstawił opinię nr 19 Komisji Rewizyjnej w sprawie 
niewłaściwego zarządzania budŜetem miasta. Komisja zajmowała się tą sprawą 
na dwóch posiedzeniach i badała dokładnie dokumentację przesłaną przez Pre-
zydenta Miasta. Po zapoznaniu się z posiadanymi dokumentami Komisja uznała 
skargę za bezzasadną. Radny odczytał pismo RIO w sprawie tej skargi. 
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Za przyjęciem opinii nr 19 Komisji Rewizyjnej głosowało 21 radnych, 0 było 
przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania. Opinia została przyjęta.  
 
O fakcie tym poinformowano Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, 
pana Mariana Telęgę oraz Prezydenta Miasta Radomia. Treść pism informują-
cych została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku 
Miast Polskich. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek poinformował, Ŝe pod koniec ubiegłego 
tygodnia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej Związku Miast Pol-
skich. Dyskutowano na temat sportu kwalifikowanego.  
 
 
Ad. 10. Sprawy róŜne i wolne wnioski  
 
1) Wnioski do pracy w Komisjach:  
 
- radny Jakub Kluziński – zgłosił akces do pracy w Komisji Rewizyjnej, 
- radny Jan Pszczoła rezygnuje z pracy w Komisji BudŜetowej, a deklaruje chęć 
pracy w Komisji Rewizyjnej, 
- radny Włodzimierz Konecki rezygnuje z pracy w Komisji Bezpieczeństwa,             
a wyraŜa wolę pracy w Komisji Rewizyjnej, 
- radny Jan Maniak rezygnuje z pracy w Komisji Sportu i Turystyki, a zgłasza 
akces do pracy w Komisji Rewizyjnej. 
 
Treść wniosków została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe  w Komisji 
Rewizyjnej jest pięciu radnych. Komisja Rewizyjna moŜe liczyć siedmiu rad-
nych, a jest złoŜone cztery wnioski. KaŜda osoba musi zostać przegłosowana. 
Stwierdził, Ŝe albo radni się porozumieją, albo kandydatury będą głosowane.  
 
Za przyjęciem radnego Jana Maniaka do składu Komisji Rewizyjnej głosowało 
17 radnych, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania.  
Za przyjęciem radnego Włodzimierza Koneckiego do składu Komisji Rewizyj-
nej głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania. 
Za przyjęciem radnego Jakuba Kluzińskiego do składu Komisji Rewizyjnej gło-
sowało 11 radnych, 10 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania.  
Radny Jan Pszczoła wycofał swój wniosek.  
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Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano w głosowaniu radnych: Jana Ma-
niaka i Włodzimierza Koneckiego.  
 
Radna Agnieszka Lisiecka – Kowalczyk zgłosiła akces do pracy w Komisji 
Kultury.  
Treść zgłoszenia została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Mia-
sta. 
 
Na LIII (53) sesji radni złoŜyli 45 interpelacji.  
W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŜyli następujący 
radni: 
- Jolanta Korpetta – Zych – 2 szt., 
- Jakub Kluziński – 40 szt., 
- Adam Bocheński – 1 szt., 
- Jan Maniak – 1 szt. 
 
 
W dniu dzisiejszym interpelacje złoŜyły następujące osoby: 
 
1. Radny Zbigniew Neska – w sprawie samochodów upowaŜnionych do parko 
    wania w strefie, 
2. Radny Włodzimierz Konecki – w sprawie konsultacji przy połączeniu  

  MCKiIM oraz w KŚT „Łaźnia”, 
 - w sprawie garaŜu przy ul. Kościuszki 5a, 
3. Radny Adam Bocheński – w sprawie utworzenia świetlicy oraz poprawy  

  bezpieczeństwa w lokalach socjalnych przy ul. Energetyków, 
4. Radny Kazimierz Woźniak – w sprawie budownictwa socjalnego na terenach  

  byłej EC, 
5. Radna Agnieszka Lisiecka – Kowalczyk – w sprawie Aeroklubu Radomskie- 
     go, 
 - w sprawie pobierania kaucji przez RTBS „Administrator”, 
6. Radny Zdzisław Marcinkowski – w sprawie Galerii „Rosa”, 
7. Radny Jan Maniak – w sprawie budowy przedłuŜenia ulicy Mieszka I. 
 
Interpelacje zostały przekazane do Prezydenta Miasta Radomia. 
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji. 
  
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jakub Kluziński 
złoŜył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni 
przed sesją w sprawach:  
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• kostki bazaltowej – cz.6 
• jakości wody w północno-zachodnich dzielnicach Radomia 
• straganów handlowych przy cmentarzu na Firleju 
• skomunikowania ulicy Ceramicznej z miastem 
• ulicy Czarnej 
• Centrum Słonecznego 
• ziemi przy rondzie Łaskiego 
• drzew wyciętych przy budowie Szkoły Muzycznej 
• autobusów MPK i ITS niezgodnych z warunkami umowy 
• przychodów ze SPP i sposobów ich wykorzystania 
• niewłaściwego parkowania przy ul. Reja i Struga 
• stacji benzynowej koło dworca PKP i na ul. Kelles Krauza 

 
Radny Jakub Kluziński omówił interpelacje oraz odpowiedzi na nie.  
 
Przystąpiono do składania zapytań: 
 
1) Radny Kazimierz Woźniak – likwidacja spółki wodnej – radny przypomniał 
jak Wiceprezydent Skiba pokazywał uchybienia jakie popełniała spółka wodna. 
Pokazywał zanieczyszczenia jakie znajdowały się w ciekach wodnych. Miał 
skierować do prokuratury sprawę o pociągnięcie do odpowiedzialności za nie-
gospodarność były zarząd spółki wodnej. Czy w ogóle było to wystąpienie i ja-
kie są jego konsekwencje? Co się dzieje z tą sprawą? Czy Wiceprezydent Skiba 
skieruje sprawę do prokuratora przeciwko zarządowi Wodociągów Miejskich            
o bałagan na otwartych ciekach wodnych? Jest tam wielki bajzel. Czy to w ogó-
le będzie kiedyś posprzątane? 
- roboty na skrzyŜowaniu 1905 Roku – Kościuszki – Poniatowskiego – był prze-
targ na realizację tego skrzyŜowania. Termin zakończenia inwestycji to koniec 
listopada ubiegłego roku. Okazało się, Ŝe firma dostała przedłuŜenie tego termi-
nu do 30 maja. Argumentem były dodatkowe prace, które muszą wykonać Wo-
dociągi. Tyle, Ŝe roboty wodociągowe miały trwać półtora miesiąca, a wyko-
nawca dostaje pół roku przedłuŜenia terminu realizacji. Dlaczego wyraŜono zgo-
dę na półroczne przesunięcie terminu? Dlaczego wykonawca nie ponosi kar z 
tego tytułu? Jakie argumenty były za tym, aby przedłuŜyć termin realizacji?  
 
 
2) Radny Robert Fiszer poprosił o udzielenie głosu mieszkańcom ul. Czachow-
skiego 15 w sprawie budowy pawilonu handlowego przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Nasz Dom”.   
 
Przedstawiciel mieszkańców poinformował, Ŝe obok tego wieŜowca na placu 
stoi jedenaście garaŜy. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej postanowił bez zawia-
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domienia mieszkańców sprzedać plac pod budowę apteki i budynku dwu i pół 
kondygnacyjnego z gabinetami lekarskimi. Jest tam bardzo mało miejsca, aby 
postawić samochody. Mieszkańcy poprosili prezesa o wyjaśnienie, na jakiej jest 
to zrobione podstawie. Prezes postraszył mieszkańców, Ŝe spowoduje, iŜ prze-
staną być członkami spółdzielni. W związku z tym mieszkańcy są w tej chwili 
bezradni. Proszą radnych o pomoc. Mieszkańcy zgodzili się na zlikwidowanie 
wszystkich garaŜy i uporządkowanie terenu, aby moŜna tam było parkować sa-
mochody.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił, aby mieszkańcy spre-
cyzowali jakiej pomocy oczekują. JeŜeli jest to teren prywatny, to nie jest on we 
władaniu Rady Miejskiej i Prezydenta.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe w tej sprawie złoŜy interpelację.  
 
 
3) Radny Jan Maniak – dokumentacja projektowa budowy przedłuŜenia                    
ul. Mieszka I – w interpelacji radny pisał o nowych sposobach rozwiązywania 
problemów kolein na skrzyŜowaniach. Obecnie na świecie buduje się drogi be-
tonowe i w Polsce teŜ. Kiedy w naszym mieście MZDiK zacznie bliŜej intere-
sować się takimi rozwiązaniami? 
 
 
4) Radny Włodzimierz Konecki – garaŜ przy CKP przy ul. Kościuszki 5a – ga-
raŜ ten utrudnia wewnętrzną komunikację. Była decyzja Prezydenta, aby właści-
ciel usunął ten garaŜ, ale do tej pory tak się nie stało.  
- połączenie MCKiIM oraz KŚT „Łaźnia” – w uzasadnieniu było powiedziane, 
Ŝe zaciągnięta była opinia organizacji związanych z kulturą i sztuką. Radny ma 
sygnały od środowisk twórczych, Ŝe te organizacje nie były pełnym przekrojem 
organizacji działających na terenie miasta. Prosi o wymienienie tych organizacji 
i poinformowanie o opiniach jakie wydały. 
 
 
5) Radny Zbigniew Neska – strefa płatnego parkowania – spotyka się duŜo sa-
mochodów prywatnych mających zezwolenie na parkowanie w strefie. Komu 
wydano takie upowaŜnienia i na jakich zasadach? 
 
 
6) Radny Jakub Kluziński – inwestycja na 1905 Roku – w projekcie tym nie 
uwzględniono na długości 600 metrów jakiegokolwiek rozwiązania dla rowe-
rzystów. Jak moŜna rozwiązać tę sprawę, aby dało się legalnie przejechać rowe-
rem? MoŜe to być rozwiązanie na zasadzie ciągu pieszo – jezdnego. Radny 
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zwrócił się z apelem, aby nie wyrzucać na darmo pieniędzy. Szkoda w takim 
miejscu nie stworzyć moŜliwości dobrego skomunikowania dla rowerzystów.  
 
 
7) Radny Mirosław Rejczak – przebudowa ul. Kozienickiej – kiedy będzie ogło-
szony przetarg na wykonawstwo?  
- plac zabaw w Leśniczówce – czy została juŜ zakończona dokumentacja i kiedy 
zostanie ogłoszony przetarg na realizację?  
 
 
8) Radny Jan Pszczoła – prędkość przejazdu autobusów – radny prosi o podanie 
średniej prędkości przelotowej autobusów poruszających się ulicami miasta           
w okresie ostatnich czterech lat.  
 
 
9) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik – stowarzyszenie działające 
na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym – PFRON wypowiedział umowę te-
mu stowarzyszeniu. Czy jest moŜliwość, aby stowarzyszenie zostało dofinanso-
wane z budŜetu miasta? Prosi o pilne zajęcie się tym tematem, aby te osoby mo-
gły działać, bo jest to jedyna moŜliwość pomocy, bo w tej chwili PFRON się                 
odsunął od tych ludzi.  
- ambulans dla Hospicjum Królowej Apostołów – dlaczego hospicjum do tej 
pory nie otrzymało ambulansu? 
 
 
Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: 
 
Wiceprezydent Miasta Anna Kwiecień w sprawach: 
- stowarzyszenia działającego na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 
- ambulansu dla Hospicjum Królowej Apostołów. 
 
Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek udzielił odpowiedzi na pytania w spra-
wach: 
- bałaganu w ciekach wodnych, 
- konsultacji w sprawie połączenia instytucji kultury.  
 
 
Ad. 9. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
 
śaden z parlamentarzystów nie zgłosił woli zabrania głosu. 
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Ad. 10. – c.d. Sprawy róŜne i wolne wnioski: 
 
      2) rozpatrzenie wezwań mieszkańców o usunięcie naruszenia prawa  
          w Uchwale Nr 480/2009.  
 
Radni otrzymali wezwania wraz z materiałami na sesję.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, Ŝe wpłynęło siedem we-
zwań. Kilka z nich to wezwania od mieszkańców miasta Radomia, trzy z nich to 
wezwania od osób spoza Radomia. Po zapoznaniu się z wnioskiem pani Joanny 
Magiery i uzasadnieniem stwierdziła, Ŝe nie znajduje podstaw do zaskarŜenia 
powyŜszej uchwały, do stwierdzenia jej niewaŜności, czy teŜ stwierdzenia jej 
niezgodności z prawem. Zaprezentowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
jake przygotowała w tej sprawie, które jest integralną częścią projektu uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał,  jakie ograni-
czenia mają właściciele ziem przylegających do tych cieków wodnych w związ-
ku z podjętą uchwałą? Czy w ten sposób według pani mecenas oni tracą na war-
tości ziemi, która jest w ich władaniu, ale tak faktycznie nic z tym zrobić tak 
naprawdę nie mogą? Czy nierozsądnym by było, aby w kolejnym budŜecie gmi-
na zarezerwowałaby środki celem wykupienia ziem, które chcemy chronić? 
 
Radny Robert Fiszer poinformował, Ŝe przy pracach nad projektem uchwały od-
nośnie utworzenia chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Kosówki” były prowa-
dzone konsultacje społeczne. Odbyło się otwarte posiedzenie Komisji, były in-
formacje w mediach, zostały poinformowane róŜnego rodzaju instytucje o tym, 
Ŝe taki obszar chce się wprowadzić. Komisja pracowała, zostały wydane dwie 
niezaleŜne opinie radców prawnych: jedna opinia radcy Rady Miejskiej, druga 
to opinia radcy prawnego z Urzędu Miejskiego. Bardzo ciekawy artykuł ukazał 
się w piątek 17 kwietnia w dodatku radomskim w „Gazecie Wyborczej”, który 
wszystkie te wątpliwości rozwiewa. W tym artykule jest jasno wytłumaczone 
przez dyrektor Wydziału Architektury panią Chmielewską jakie są moŜliwości               
i jakie prawa daje wprowadzenie ochrony doliny rzeki Kosówki mieszkańcom, 
którzy na tych terenach mają działki.  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe celem powołania tego obszaru jest 
ochrona cennej krajobrazowo doliny z kompleksami istniejących podmokłych 
lasów, łąk oraz terenów przyległych charakteryzujących się duŜą róŜnorodno-
ścią. NaleŜy wspomnieć, Ŝe ta uchwała prowadzi do tego, Ŝe istnieje zakaz loka-
lizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 metrów od linii 
brzegów rzeki z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowa-
dzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. To nie jest zakaz 
wprowadzony dowolnie przez Radę Miejską, ale jest to zakaz, który wynika                  
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z ustawy. W niektórych wezwaniach mamy do czynienia z tym, Ŝe mówi się, Ŝe 
to ogranicza moŜliwości zabudowy, ale trzeba teŜ wziąć pod uwagę, Ŝe jeszcze 
przed ustanowieniem tego obszaru juŜ wcześniej była decyzja podjęta dwa lata 
temu, na którą powołują się wzywający właściciele, gdzie ustalono warunki za-
budowy dla siedmiu budynków, natomiast odmówiono ustalenia warunków za-
budowy dla dwudziestu trzech budynków obecnie w strefie A.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, Ŝe zakazy wymienione są 
szczegółowo w uchwale i jednym z nich jest właśnie zakaz budowania obiektów 
budowlanych w odległości 100 metrów od linii brzegów rzek w strefie A, która 
jest zaznaczona na załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały. Jeśli cho-
dzi o wykup tych terenów, to trzeba się nad tym zastanowić czy w ogóle ustawa 
przewiduje taką moŜliwość. Mecenas nie wypowiada się na temat tego, czy tutaj 
te działki stracą wartość ekonomiczną. Po prostu zakaz jest znany ustawie. Za-
kaz przewiduje ustawa o ochronie przyrody ustanawiając taki obszar chroniony. 
Rada Miejska ma prawo taki zakaz ustanowić. Pod tym kątem moŜna tylko ba-
dać, czy ta uchwała jest zgodna z prawem. Jej zdaniem mieści się w ramach 
upowaŜnienia ustawowego.  
 
 
- wezwanie pani Joanny Magiery do usunięcia naruszenia  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 

Uchwałę nr 528/2009 
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Joanny Magiery do usu-
nięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 480/2009 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś zaprezentowała kolejne wnioski o usunię-
cie naruszenia: Marii i Jerzego Wdowiaków, Mirosława Ponety oraz Marianny 
Strzelec. Wszystkie te wnioski są podobnej treści i zawierają podobne zarzuty. 
Podobne równieŜ do wniosku, który był przed chwilą przegłosowany. Podobne 
jest równieŜ uzasadnienie do uchwały. Mecenas nie znajduje podstaw do uzna-
nia za zasadne wezwania państwa Wdowiaków, pana Mirosława Ponety i pani 
Marianny Strzelec do usunięcia naruszenia interesu prawnego. UwaŜa, Ŝe 
uchwała jest zgodna z prawem.  
 
 
- wezwanie państwa Marii i Jerzego Wdowiaków do usunięcia naruszenia  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 
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się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 
Uchwałę nr 529/2009 

w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Państwa Marii i Jerzego Wdo-
wiaków do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwa-
ły Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
 
- wezwanie pana Mirosława Ponety do usunięcia naruszenia  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 

Uchwałę nr 530/2009 
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Mirosława Ponety do 
usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały                         
Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
 
- wezwanie pani Marianny Strzelec do usunięcia naruszenia  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 

Uchwałę nr 531/2009 
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Marianny Strzelec do usu-
nięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały Nr 480/2009 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś zaprezentowała wnioski: pani Katarzyny 
Tusińskiej, pana Roberta Stefańskiego oraz pana Zbigniewa Stefańskiego. Są to 
współwłaściciele dwóch nieruchomości oznaczonych numerami 5/2 i 18/22. 
Wezwania te są podobnej treści i zawierają podobne zarzuty, nieco bardziej roz-
budowane niŜ w poprzednich wezwaniach. Uzasadnienie zawiera w swojej kon-
strukcji podobne argumenty jak poprzednim przypadku, a takŜe zamieszczone 
jest w nim ustosunkowanie się do dodatkowych zagadnień. Uznała równieŜ, Ŝe 
uchwała jest zgodna z prawem, nie narusza prawa. Podobnie ma się rzecz jeśli 
chodzi o uchwałę pana Roberta i Zbigniewa Stefańskiego. Są to współwłaścicie-
le tych samych nieruchomości. Wnioski ich są identyczne.  
 
 
- wezwanie pani Katarzyny Tusińskiej do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 
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Uchwałę nr 532/2009 
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Katarzyny Tusińskiej do 
usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały                        
Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
 
- wezwanie pana Zbigniewa Stefańskiego do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 

 
Uchwałę nr 533/2009 

w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Zbigniewa Stefańskiego  
do usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały                  
Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
 
- wezwanie pana Roberta Stefańskiego do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące 
się) Rada Miejska w Radomiu podjęła 

Uchwałę nr 534/2009 
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Roberta Stefańskiego  do 
usunięcia naruszenia interesu prawnego wynikającego z uchwały                       
Nr 480/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009r.  
 
Treść wszystkich wezwań została dołączona do materiałów z sesji.  
O podjętych uchwałach poinformowano zainteresowanych pisemnie. Treść tych 
pism została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
3) pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie analizy 
oświadczeń majątkowych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe Naczelnik              
I Urzędu Skarbowego dokonał analizy oświadczeń majątkowych 2 osób zobo-
wiązanych do złoŜenia oświadczeń majątkowych i stwierdził, Ŝe zostały wypeł-
nione poprawnie.  
Pismo zostanie dołączone do materiałów z dzisiejszej sesji i jest do wglądu                  
w Biurze Rady Miejskiej. 
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4) w związku ze zmianą Statutu Miasta Radomia na poprzedniej sesji                  
w dniu 30 marca radni zgłosili deklaracje do pracy w Komisjach Rady 
Miejskiej: 
 
- radny Adam Bocheński – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Robert Fiszer – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Radosław Fogiel – Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych, 
- radny Mariusz Fogiel – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Krzysztof Gajewski – Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych, 
- radny Bohdan Karaś – Komisja Kultury, 
- radna Jolanta Korpetta – Zych – Komisja Rozwoju Miasta, 
- radny Włodzimierz Konecki – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Waldemar Kordziński – Komisja Kultury, 
- radna Jolanta Koszałka – Komisja Kultury, 
- radny Piotr Kotwicki – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Jakub Kowalski – Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych, 
- radny Zdzisław Marcinkowski – Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ro-
dziny, 
- radny Jan Maniak – Komisja Sportu i Turystyki, 
- radna Agata Morgan – Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych, 
- radny Zbigniew Neska – Komisja Sportu i Turystyki, 
- radny Jerzy Pacholec – Komisja Sportu i Turystyki oraz Komisja Regulami-
nowa i Spraw Radnych, a zrezygnował w pracy Komisji BudŜetowej, 
- radna Małgorzata Półbratek – Komisja Kultury, 
- radny Jan Pszczoła – Komisja BudŜetowa, 
- radna Teodora Słoń – Komisja Edukacji, 
- radny Karol Sońta – Komisja Bezpieczeństwa, 
- radny Kazimierz Staszewski – Komisja Edukacji,  
- radny Wiesław Wędzonka – Komisja Edukacji. 
 
Pisemne deklaracje radnych zostały dołączone do materiałów z sesji.  
 
 
5) 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. Sankcją za złoŜenie oświad-
czenia po terminie jest utrata diety radnego do czasu złoŜenia oświadczenia. 
 
 
6) Kolejna sesja odbędzie się 25.05.2009r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął LIV Sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
16.10.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasetach magnetofonowych                   
(szt. 5), które stanowią integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  ………………………… 
 
2. Pszczoła Jan    ………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


