
PROTOKÓŁ nr 21 

z posiedzenia  

Komisji Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 13 października 2022 r. 

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła 

i prowadziła radna Małgorzata Półbratek - przewodnicząca komisji, która powitała 

członków komisji oraz zaproszonych gości. 

 

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek przedstawiła porządek posiedzenia:  

 

1. Przyjęcie protokołu nr 20 z posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie wyjazdowej części posiedzenia komisji z dnia 19.09.2022 r.  

dotyczącej mankamentów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie 

miasta Radomia. 

3. Informacja na temat przygotowania miasta do ewentualnego zagrożenia 

nuklearnego. 

4. Sprawy różne. 

 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. pkt 1 Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poinformowała, że 

protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa został przesłany pocztą 

elektroniczną i zapytała członków komisji czy są uwagi do protokołu? 

Nikt nie zgłosił uwag.  

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poddała pod głosowanie przyjęcie 

protokołu nr 20 z posiedzenia komisji: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się 

od głosu. Protokół został przyjęty.  

 

Ad. pkt 2 Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poinformowała, że do 

komisji wpłynęło pismo Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu dotyczące 

zagadnień poruszanych w trakcie wizji lokalnej w ramach posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 19.09.2022 r. (pismo dołączono do 

materiałów z komisji). Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo zostało wysłane do 

członków komisji pocztą elektroniczną. Zapytała czy ktoś z obecnych chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? 

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poprosiła o zabranie głosu 

mieszkańca Radomia, nadawcę pisma z dnia 05.09.2022 r., który uczestniczył w wizji 

lokalnej w dniu 19.09.2022 r. 

Mieszkaniec Radomia przedstawił swoje uwagi do oznakowania w mieście: 



- Skrzyżowanie ulic 25 Czerwca i Sienkiewicza (od strony dworca PKS): brak znaku 

B-23 (zakaz zawracania), niepotrzebny sygnał S-2, który tam jest i który wskazuje, że 

można tam zawracać. Sygnał S-2 warunkuje skręt w lewo z wcześniejszym 

zatrzymaniem. Gdyby był normalny sygnał S-1 też można byłoby zawracać i skręcać 

w lewo. Nie trzeba byłoby się zatrzymywać.  

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek zapytała czy to w jakiś sposób 

utrudnia ruch? 

Mieszkaniec Radomia odpowiedział, że jest to niewłaściwe oznakowanie, 

nieprawidłowe. Nie ma znaku B-23, a zastosowany sygnał S-2 pozwala na zawracanie. 

Zawracanie jest co prawda uwarunkowane, tym, że najpierw należy się upewnić czy 

manewr ten nie spowoduje utrudnienia ruchu, ale nie można zachęcać znakiem do 

zawracania. Mieszkaniec przedstawił kolejne uwagi: 

- Skrzyżowanie ulic Kelles-Krauza i 25 Czerwca (od strony ul. Kelles-Krauza): znak 

nad pasem do skrętu w lewo jest powtórzony sygnałem S-2. Nie jest to potrzebne. 

Podobnie jest na skrzyżowaniu ulic Struga i 25 Czerwca (jadąc od ulicy Struga w górę).  

- Trasa N-S (od strony dworca autobusowego w stronę ronda przy ul. Żeromskiego): 

jest tam znak ograniczenia prędkości do 40km/h jak również znak zakaz 

zatrzymywania i zakaz wyprzedzania. Znak ograniczenia prędkości do 40 km/h 

obowiązuje na całej długości tego odcinka. Nie ma tam żadnego skrzyżowania, nie ma 

przejścia dla pieszych. Ten znak został znów powtórzony, a nie zaistniały żadne 

warunki, które by te dwa znaki skasowały. 

- Strefa Tempo 30 na ul. Sienkiewicza (wyjazd z ul. Mickiewicza, od strony Galerii 

Rosa): jest to wyjazd z ulicy ślepej i ten wyjazd ma pierwszeństwo przed autobusami 

jadącymi ul. Sienkiewicza od strony ul. 25 Czerwca. Tam dochodzi do sytuacji 

patowych. Przy ul. Piłsudskiego zmieniono już, że jadący ul. Sienkiewicza mają 

pierwszeństwo. Tutaj natomiast cztery samochody stoi i nikt nie ma pierwszeństwa, bo 

jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych. Jeżeli ktoś nie ustąpi, to nie można jechać. 

- Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Klwateckiej (skręt w lewo z ul. Warszawskiej 

w ul. Klwatecką): sygnalizator S-2 z zamontowanym wysięgnikiem. Po spotkaniu 

w Straży Miejskiej na Komisji Bezpieczeństwa, które odbyło się w dniu 4 lipca 

zamontowano wysięgnik, który nie spełnia swoich wymagań, ponieważ skręca się 

przed wysięgnikiem, a sygnalizator każdy wyświetlony zabrania wjazdu za 

sygnalizator, także znów wydane pieniądze poszły w błoto. Ten sygnalizator jest na 

tak krótkim wysięgniku, że skręca się przed nim, nie za nim. 

- Rondo Narodowych Sił Zbrojnych: oznakowanie doświadczalne, testowe jest tam od 

kilku lat i wprowadza w błąd uczestników ruchu. Droga Krajowa nr 7 pokazana jest 

w kierunku ul. Warszawskiej i w kierunku ul. Czarnieckiego. 

- Skrzyżowanie ulic Podwalnej i Narutowicza: znak C-2 nakaz jazdy w prawo za 

znakiem w ul. Narutowicza, jadąc od ul. Podwalnej, z wyłączeniem zakazu tego znaku 

dla rowerzystów. Rowerzysta, który wjedzie na to skrzyżowanie i skręci w lewo, 

dostanie się w dwa ognie. Oznakowanie umożliwiające rowerzystom skręt w lewo z ul. 

Podwalnej w ul. Narutowicza powinno zostać usunięte. 

- Ulica Staroopatowska: jadąc od strony Malczewa jest kręta ulica i w obydwu 

przypadkach jest znak C-5 (nakaz jazdy prosto). Tam bardziej pasowałby znak C-2. 



- Skrzyżowanie ulic Kieleckiej i Wolanowskiej: nie ma skrętu warunkowego, nikt nie 

może pojechać warunkowo w prawo. 

- Skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Dębowej (w kierunku ul. Limanowskiego): ustawiony 

po prawej stronie znak C-5 (nakaz jazdy prosto). Ten znak nie pozwala zjechać do 

Biedronki. § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów wyraźnie mówi, że 

znak po prawej stronie dotyczy wszystkich pasów ruchu. Tam wystarczy odpowiedni 

znak pionowy i znaki poziome i można skręcać do Biedronki. 

- Skrzyżowanie ulic Wierzbickiej i Potokowej: przez dwa lata, jadąc od strony miasta 

ul. Wierzbicką nie można  było skręcić w ul. Potokową, trzeba było minąć ul. Potokową 

i jechać prosto. Teraz jest znak, który pozwala nawet wjechać pod zakaz wjazdu na 

stację paliw. Znaki poziomie i znaki pionowe wyraźnie wskazują, że można wjechać 

na zakaz wjazdu.  

- Rondo na trasie N-S, na skrzyżowaniu ulic Wjazdowej i Gajowej: rondo powinno być 

przebudowane. Były tam warunki właściwe do stworzenia na całym obszarze ronda 

dwóch pasów z każdego kierunku. Kierowcy jadący z ul. Gajowej, skręcający w stronę 

osiedla Południe, żeby być zgodnym z przepisami, z art. 22, który zobowiązuje do 

zajęcia na ulicy jednokierunkowej miejsca przy lewej krawędzi przed wykonaniem 

skrętu w lewo, wjeżdżając na rondo, będąc już na środku, dowiadują się, że są dwie 

strzałki, które pokazują, że można jechać z tego pasa w dwóch kierunkach, a jest tam 

linia ciągła.  

- Obwodnica Południowa od strony osiedla Ustronie w kierunku osiedla Południe: 

barierki uszkodzone są od 19 października. Nadal jest tam ograniczenie prędkości do 

70 km/h, a powinno być do 50 km/h.  

- Skrzyżowanie ulic Narutowicza i Kościuszki: jadący z ul. Kościuszki i skręcający 

w lewo nie mogą zająć prawego pasa. Nad tym pasem jest sygnalizator. On powinien 

mieć sygnał czerwony wyświetlony wtedy, gdy jest przejście od Placu Małgorzatki do 

ul. Kościuszki.  

- Skrzyżowanie ulic Traugutta i Piłsudskiego: nie można skręcić z ul. Traugutta w ul. 

Piłsudskiego. Dojeżdżając do skrzyżowania zmieniamy pas i dowiadujemy się, że 

jesteśmy na pasie dla busa. To jest pas tylko dla bus-ów i za wjechanie na niego grozi 

mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. 

- Skrzyżowanie ulic Młodzianowskiej i 1905 roku (jadąc od strony osiedla Ustronie): na 

pasie z którego możemy skręcać w lewo jest dodatkowo umieszczony sygnalizator nad 

tym pasem. Sygnalizator umieszczony nad tym pasem obowiązuje tylko jadących po 

tym pasie. Jest dodatkowo jeszcze, że można skręcać warunkowo w prawo. Po raz 

drugi. To nie jest powtórzenie znaku po lewej stronie tylko. To jest znak nad pasem dla 

skręcających w lewo, a okazuję się, że można za tym sygnalizatorem skręcić w prawo, 

w stronę Zakładów Metalowych. 

- Skrzyżowanie ulic 1905 roku i Kościuszki: trzeba dopuścić możliwość jazdy na wprost 

już w momencie gdy odbywa się ruch w lewo. Nie ma żadnych przeciwskazań żeby to 

zrobić. Nie ma tam przejścia dla pieszych, żadnego ruchu poprzecznego, a 99% 

samochodów jadących od strony ul. Kościuszki jedzie w kierunku osiedla Ustronie. 

- Rondo u zbiegu ulic Mireckiego, Reja, Okulickiego, Limanowskiego: nie potrzebna 

jest tam sygnalizacja świetlna.  



Mieszkaniec Radomia kończąc swoje wystąpienie powiedział, że chciałby dotrzeć do 

protokołu odbioru ronda na trasie N-S. 

Radny Zbigniew Neska powiedział, że protokół znajduje się w Miejskim Zarządzie 

Dróg i Komunikacji. Jeżeli przewodnicząca komisji zwróciłaby się do dyrekcji z prośbą 

o udostępnienie, to być może byłaby możliwość wglądu. Na indywidulany wniosek 

mieszkańca raczej nie udostępnią. 

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek zapytała jaki cel miałby temu 

przyświecać? Rondo jest już oddane do użytku. Czy jeżeli jest to źle zrobione i jest to 

udokumentowane to chcą kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, czy po prostu chcą 

się tylko dowiedzieć kto to zrobił? Przewodnicząca powiedziała, że wystąpi do MZDiK 

tylko wtedy gdy będzie miała 100% pewność, że to jest źle zrobione. 

Radny Zbigniew Neska zaproponował, aby Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji odniósł 

się do uwag, które przedstawił mieszkaniec. 

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek wyjaśniła, że MZDIK do części tych 

uwag już się odniósł w swoim piśmie. Wszystko jest wyraźnie napisane i nie będą tego 

powtarzać. Przewodnicząca powiedziała, że mieszkaniec może się ustosunkować do  

wyjaśnień  MZDiK, jeżeli się z nimi nie zgadza.  Dodała, że jeżeli będzie taka potrzeba 

to będzie dalsza dyskusja na ten temat. 

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek zapytała czy  ktoś jeszcze chciałby 

zabrać głos w tym punkcie? 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji.  

 

Ad. pkt 3 Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poprosiła o przedstawienie 

informacji na temat przygotowania miasta do ewentualnego zagrożenia nuklearnego. 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Sławomir Figarski powiedział, że w ramach przygotowania otrzymali szereg poleceń 

od wojewody mazowieckiego dotyczących organizacji dystrybucji na terenie Radomia 

tabletek jodu stabilnego. W ramach tych działań wyznaczono 22 punkty dystrybucyjne 

tabletek jodu stabilnego. Punkty te są ulokowane w 17 szkołach podległych miastu,  

jednej szkole, która podlega pod ministerstwo rolnictwa, w dwóch przychodniach  

i szpitalu na ul. Tochtermana. Lokalizacja tych szkół jest dobrana mniej więcej tak jak 

lokalizacja komisji obwodowych po to, żeby równomiernie objąć Radom możliwością 

pozyskania tych tabletek. Miasto otrzymało pismo od wojewody mazowieckiego 

dotyczące sposobu dystrybuowania tych tabletek i przydziałów wiekowych w jakich 

będą one dystrybuowane. Tabletki jodu będą dystrybuowane w przedziale do lat 60. 

Instrukcja, którą przekazał wojewoda mazowiecki mówi o tym, że jeżeli dojdzie do 

dystrybucji, każdy dorosły, który stawi się do punktu zostanie zaopatrzony 

w odpowiednią ilość tabletek jodu stabilnego. Młodzieży do lat 18 będzie on wydawany 

za okazaniem upoważnienia od osoby dorosłej lub opiekuna. Nawet jeżeli ktoś 

przyjdzie z gotową listą i będzie chciał pobrać tabletki dla sąsiadów, znajomych czy 

rodziny, będzie mógł takie tabletki pobrać. Miasto w pierwszej fazie zamówiło 320 tys. 

tabletek jodu. Było to oparte o statystykę liczby mieszkańców, z wyłączeniem tej grupy, 

która ma być nieobsługiwana. 



Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek zapytała od jakiego wieku będą 

przysługiwały tabletki jodu? 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Sławomir Figarski wyjaśnił, że od 0-3 miesięcy będzie przysługiwało ¼ tabletki jodu 

stabilnego, od 3 miesięcy do 3 lat - ½ tabletki, od 3 do 12 lat - 1 tabletka, od 12 do 60 

lat - 2 tabletki. Dyrektor wydziału poinformował, że w dalszej korespondencji 

z wojewodą miasto wskazało problemy jakie widzi. W godzinach pracy w Radomiu 

przebywa znacznie więcej osób niż tylko mieszkańcy. Ponadto są organy administracji 

publicznej, komenda wojewódzka policji, czy areszt śledczy. To skłoniło miasto do 

tego, żeby wystąpić ponownie do wojewody i zamówić jeszcze 50 tys. tabletek jodu 

stabilnego, po to żeby móc zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, że dla 

mieszkańców Radomia zabraknie tabletek, ponieważ zostaną one pobrane przez 

osoby, które nie były uwzględnione w tej dystrybucji. Ponadto miasto wystąpiło do 

wojewody mazowieckiego o wydanie zgody na dystrybucję tabletek do podmiotów, 

które są zinstytucjonalizowane, czyli komendy wojewódzkiej policji, aresztu śledczego, 

domów pomocy społecznej i szpitali. Chodzi o to, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, 

że dostają sygnał do dystrybucji, to żeby skupić się tylko i wyłącznie na osobach 

fizycznych, na osobach indywidualnych, a żeby instytucje, te które są w Radomiu, były 

już zaopatrzone w ramach swojej własnej działalności i żeby sobie rozdystrybuowały 

te tabletki, które będą do nich dostarczone. Dyrektor poinformował, że zapewnili 

wojewodę mazowieckiego o pełnej przejrzystości jeśli chodzi o tę dystrybucję oraz 

zapewnili o możliwości zwrotu tabletek niewykorzystanych. Jeżeli wojewoda wyda taką 

zgodę to wszystkie instytucje również taką informację pozyskają, że te tabletki mają 

być u nich zdeponowane do czasu dystrybucji, a jeżeli nie będzie dystrybucji to tabletki 

podlegają zwrotowi z powrotem do urzędu miejskiego. Dyrektor wyjaśnił, że instrukcja  

nakazuje również zaopatrzenie każdej osoby, która będzie pobierała tabletkę w ulotkę 

informacyjną z informacjami jak trzeba przyjmować tabletkę, w jakich dawkach i jakie 

są przeciwskazania do jej przyjęcia. Wystąpili o 50 tys. zł z rezerwy kryzysowej. 

Ponieważ są 22 punkty dystrybucji to chcą wydrukować 44 duże plakaty informacyjne  

w formacie A0 (po 2 duże plakaty na punkt), ponieważ teraz każdy dysponuje 

telefonem komórkowym i jest w stanie wykonać sobie fotografię takiego plakatu. 

Natomiast jeżeli ktoś miałby problem to będzie  też dostępna w każdym punkcie ulotka. 

Miasto chce wydrukować 22 tys. takich ulotek, czyli po 1 tys. na każdy punkt oraz 

zabezpieczyć sobie możliwość szybkiego dodrukowania ulotek przez poligrafię 

w urzędzie miejskim. Instrukcja nakazuje zaopatrzenie każdego punktu w osobę 

z wykształceniem medycznym, czyli ratownika, pielęgniarkę, lekarza lub 

zorganizowanie możliwości udzielenia teleporady na miejscu. Miasto chce, aby 

w każdym punkcie był strażak ze straży pożarnej, ponieważ wszyscy strażacy mają 

kwalifikowaną pierwszą pomoc. Miasto wykorzystałoby także strażników miejskich, 

ponieważ kilku strażników miejskich ma również kwalifikowaną pierwszą pomoc. 

Ponadto zostanie uruchomione 2 infolinie w szpitalu na ul. Tochtermana oraz 2 infolinie 

w szpitalu na Józefowie. Numery telefonów tych infolinii nie będą podawane do ogólnej 

wiadomości, ponieważ istnieje obawa, że zostaną od razu zablokowane. Numerami 

infolinii będą dysponować strażnicy miejscy oraz strażacy. W przypadku konieczności 



uzyskania teleporady, dopiero będzie przekazywania informacja gdzie dana osoba ma 

zadzwonić, żeby się ewentualnie skonsultować. W najbliższym czasie planowane jest 

również zorganizowanie konferencji, aby zaopatrzyć mieszkańców w informację, że  

każdy kto ma jakiekolwiek wątpliwości jeśli chodzi o przyjmowanie tabletek wcześniej 

skonsultował się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i upewnił się, że 

może przyjąć tabletkę bądź nie może jej przyjąć, po to aby uniknąć później 

zablokowania tych infolinii, które miasto chce uruchomić w czasie dystrybucji. Dyrektor 

Sławomir Figarski poinformował, że czas na dystrybucję będzie krótki. Mierzyli czas 

wydawania i jeżeli tabletki będą wydawane zgodnie z instrukcją, to przy pełnym 

obłożeniu we wszystkich punktach, będą w stanie nawet w ciągu 2 - 2,5 godziny 

zaopatrzyć wszystkich mieszkańców miasta w tabletki jodu stabilnego. Nie będzie 

spisywania danych osobowych. Osoba będzie podchodziła i pobierała tabletki. Do 

wydawania tabletek będą upoważnieni zarówno pracownicy szkół jak również 

pracownicy delegowani z Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. Dyrektor dodał, że miasto poprosiło także 

Wojska Obrony Terytorialnej o zapewnienie możliwości zorganizowania mobilnego 

punktu dystrybucji, żeby w sytuacji gdy któryś z punktów będzie wyjątkowo oblegany, 

taki mobilny punkt mógł podjechać, pomóc rozładować kolejkę w punkcie i ewentualnie 

czekać na dalsze dyspozycje. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Sławomir Figarski powiedział, że zdają sobie sprawę z tego, 

że może być tak, iż niektóre punkty będą bardziej oblegane, inne mniej. W związku 

z tym miasto zapewniło sobie możliwość redystrybucji tabletek pomiędzy punktami 

poprzez Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu Miejskiego. Na spotkaniu 

poprosili również przedstawiciela Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

o pochylenie się nad tym czy nie byłoby możliwości takiej koordynacji multipowiatowej, 

czyli np. jeżeli w którymś z powiatów ościennych tabletki jodu stabilnego nie będą 

wydawane i miałyby zostać, a u nas by ich brakowało, to żeby można było je szybko 

przewieźć i rozdystrybuować. Dyrektor powiedział, że na chwilę obecną czekają na 

sygnał, choć ma nadzieję, że ta akcja jest akcją ponadwymiarową i nie będzie 

potrzebna. Dyrektor dodał ponadto, że sprawdzał różę wiatrów w Polsce i z tego 

kierunku, który byłby dla nas niebezpieczny, to w Polsce mamy 9% wiatrów i są to 

wiatry słabe. Zakładając nawet, że wiatr będzie wiał z prędkością 10 km/h to mają 90 

godzin na rozpoczęcie akcji i rozdystrybuowanie tabletek na terenie Radomia. Jeżeli 

jednak by do tego nieszczęścia doszło to zdaniem dyrektora miasto jest przygotowane 

i zrealizuje to sprawnie, a te elementy, które zostały wymienione nie zawiodą. Nawet 

jeżeli chodzi o straż miejską to dyżury poukładane są na zakładkę, czyli gdyby okazało 

się, że jakiś strażnik nie może stawić się, to będzie wzywany następny strażnik. 

Dyrektor nadmienił, że w każdym punkcie dystrybucji tabletek jodu musi być obecny 

również funkcjonariusz policji, ponieważ zdają sobie sprawę, że może dochodzić do 

sytuacji kolizyjnych i po to, aby stabilizować sytuację będzie też potrzebna policja. 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Sławomir 

Figarski poinformował, że miasto ma zapewnienie ze strony wszystkich służb, czyli 

policji, straży pożarnej, straży miejskiej, że w przypadku ogłoszenia tej akcji 

niezawodnie stawią się do wyznaczonych punktów. 



Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek podziękowała dyrektorowi 

Sławomirowi Figarskiemu za przekazanie informacji i zapytała członków komisji czy 

mają jakieś pytania? 

Radny Adam Bocheński powiedział, że w tej chwili w Polsce zaczął się przegląd 

schronów. Zapytał czy Radom przystąpił już do tego przeglądu? 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Sławomir Figarski stwierdził, że radny poruszył bardzo ważny temat. Wyjaśnił, że 

schrony są częścią obrony cywilnej. Nowa ustawa o obronie ojczyzny, która 

unieważniła starą ustawę o obronie Rzeczypospolitej z 1967 roku, unieważniła też 

dział 4 tej ustawy, czyli obronę cywilną, jak również akt wykonawczy jakim było 

rozporządzenie, które nakładało obowiązki na szefa obrony cywilnej kraju, czyli 

komendanta głównego straży pożarnej. Wytyczne szefa obrony cywilnej, które były 

aktem wykonawczym do rozporządzenia również zostały unieważnione. W tej chwili 

samorząd nie ma kompetencji jeśli chodzi o budowle ochronne, które są częścią 

obrony cywilnej. W nowej ustawie o ochronie ludności i klęskach żywiołowych to straż 

pożarna ma przejąć dużo większy ciężar obrony cywilnej niż dotychczas. W chwili 

obecnej te wytyczne które były, czyli rozporządzenie, które nakładało na prezydenta 

obowiązek sprawowania funkcji szefa obrony cywilnej powiatu, gminy, miasta, nie 

obowiązuje. Jedynym aktem wykonawczym, który został przedłożony do starej ustawy 

to jest rozporządzenie dotyczące systemów wczesnego wykrywania i alarmowania. 

Działanie tego rozporządzenia zostało przedłużone na 18 miesięcy. To jest jedyny akt 

wykonawczy do starej ustawy, który obowiązuje. Dyrektor wydziału poinformował, że 

jeśli chodzi o przegląd schronów to miasto przekazało wszystkie dane dotyczące 

schronów do straży pożarnej. Dodał, że miasto dopóki miało obowiązek wynikający 

i z wytycznych i z rozporządzenia dotyczącego obrony cywilnej dokonywało 

cyklicznych przeglądów schronów. Dyrektor wyjaśnił, że ostatni przepis, który nakładał 

obowiązek dbania przez zarządców o schrony został unieważniony w 2003 roku. Od 

tego czasu posługują się dobrą wolą i przekonaniem, żeby zarządcy wiedzieli, że to 

ma służyć dobru publicznemu. Wielokrotnie przy przeglądzie schronów, z tych które 

były trochę zawilgocone wypompowywana była woda i starali się utrzymać te schrony 

w stanie możliwym do wykorzystania w czasie przyszłym, jeżeli nastąpiłby stan 

podwyższonej gotowości obronnej państwa. W tej chwili wszystkie dane dotyczące 

schronów zostały przekazane do straży pożarnej i straż pożarna ma dokonać 

przeglądu. Dyrektor Sławomir Figarski poinformował, że nowa ustawa przewiduje 

wreszcie źródło finansowania do tego typu zadań. 1/10 budżetu państwa ma być 

przeznaczona na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. Będą to wreszcie pieniądze 

stałe, które będą do wykorzystania na ten właśnie cel. Dyrektor wyjaśnił, że w ciągu 5 

lat miasto otrzymało bodajże16 tys. zł dofinansowania na obronę cywilną, a samo 

wydało ok.1,2 mln zł. Z tej kwoty 1,2 mln zł 700 tys. zł przeznaczono na system 

wczesnego ostrzegania i alarmowania, pozostała kwota to doposażenie 2 formacji 

obrony cywilnej i dodatki dla pracowników, którzy brali udział w pracach tych 2 formacji 

obrony cywilnej. Nowa ustawa porządkuje to i nareszcie będą pieniądze, które będą 

pieniędzmi stałymi i będą możliwe do wykorzystania właśnie na ten cel. Wiceminister 

Paweł Szefernaker na konferencji prasowej przekazał, że straż pożarna ma czas do 



10 grudnia na dokonanie inspekcji i oszacowanie ewentualnych potrzeb w tym 

zakresie. Po tej kontroli, z tych pieniędzy dopiero będą doposażane te budowle 

ochronne, które zostały przekazane do straży pożarnej zarówno przez powiat jak  

i przez miasto. 

 

Ad. pkt 4 Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poinformowała, że do 

komisji wpłynęły pisma: Straży Miejskiej w Radomiu z dnia 30.09.2022 r. oraz Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z dnia 07.10.2022 r., 

stanowiące odpowiedź na pisma komisji, dotyczące przedstawienia informacji na 

temat działań podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Radomiu oraz Straż 

Miejską w Radomiu w celu zapobiegania organizacji nielegalnych wyścigów 

samochodowych i motocyklowych na ulicach Radomia oraz możliwości montażu 

fotopułapek w miejscach gdzie najczęściej organizowane są nielegalne wyścigi 

samochodowe i motocyklowe. 

Pisma dołączono do materiałów z komisji. 

Komendant Straży Miejskiej Edmund Nowocień powiedział, że w tej kwestii może 

się wypowiedzieć przedstawiciel policji, ponieważ zgodnie z ustawą prawo o ruchu 

drogowym straż miejska nie posiada uprawnień do podejmowania interwencji wobec 

kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy urządzają nielegalne wyścigi 

samochodowe i motocyklowe na ulicach Radomia.  

Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Tomasz Fituch powiedział, że 

policja robi co tylko może, choć nielegalnych wyścigów jako takich nie mają 

zdiagnozowanych. Policja wie gdzie się spotykają, ale gdy tylko te osoby zobaczą 

radiowóz czy nieoznakowany samochód policyjny, to rozjeżdżają się. Są wyznaczone 

miejsca na terenie miasta, gdzie w każdy piątek, sobotę i niedzielę kierowane są 

patrole i które są nadzorowane, jednak gdy tylko zbierający się tam zobaczą patrol, 

natychmiast się rozjeżdżają. Zastępca naczelnika dodał, że współpracują z Komendą 

Wojewódzką Policji i korzystają z kamery wizyjnej iCAM, dzięki której w nocy bardzo 

dobrze jest wszystko widać i można nagrywać. Prowadzili działania z wykorzystaniem 

tej kamery. Współpracują także z MZDiK. Na ulicach, gdzie urządzane były takie 

wyścigi, montowane są progi zwalniające, które uniemożliwiają osiągniecie dużych 

prędkości.  

Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek stwierdziła, że skoro niektórym 

potrzebna jest taka adrenalina, to może warto byłoby to jakoś ukierunkować. Zapytała 

czy np. na terenie Automobilklubu Radomskiego jest tor, który można byłoby 

wypożyczać i na nim się ścigać? Przewodnicząca powiedziała, że być może w ramach 

Budżetu Obywatelskiego byłaby możliwość stworzenia miejsca, gdzie te osoby 

mogłyby rozwijać swoje pasje, ale niekoniecznie kosztem zdrowia i bezpieczeństwa 

innych mieszkańców miasta.  

Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Tomasz Fituch powiedział, że 

najbliższy tego typu tor jest w Jastrzębiu, ale żeby z niego skorzystać trzeba zapłacić 

i to dla wielu jest już problem. Natomiast są też tacy którzy po prostu tak mają, że 

szukają adrenaliny, ale nie w sposób bezpieczny. 



Przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek poprosiła, aby policja zrobiła 

wszystko co możliwe, żeby radomianie, którzy mieszkają przy ulicach gdzie 

najczęściej urządzane są takie wyścigi, czuli się bezpiecznie. Przewodnicząca 

zapytała jakie jest zdanie policji w kwestii montowania fotopułapek, żeby zapobiec 

urządzaniu takich wyścigów? 

Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Tomasz Fituch powiedział, że 

fotopułapka uaktywnia się gdy wykryje ruch, więc zrobi zdjęcie każdemu pojazdowi, 

który będzie przejeżdżał. Trudno będzie później ocenić, że zrobiła zdjęcie akurat temu 

pojazdowi któremu powinna. On bardziej skłaniałby się do kamer iCAM, ponieważ to 

rozwiązanie sprawdza się. Policja ma bezpośredni nadzór nad urządzeniem i może 

szybko zareagować.  

Radny Rober Fiszer zapytał czy policja korzysta z dronów? 

Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Tomasz Fituch odpowiedział, 

że wykorzystują drony, ale bardziej w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych, 

czyli w okolicach przejść dla pieszych. 

 

Więcej spraw nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, przewodnicząca komisji Małgorzata Półbratek 

podziękowała wszystkim za udział w komisji i zamknęła posiedzenie komisji w dniu 13 

października 2022 r. 
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