
LV. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29.03.2021r. o godz. 9.00 w zdalnym 

trybie obradowania.  
 

Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołów z LIII. i LIV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. Informacja Pełnomocnika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytuacji  
     w szpitalu (na dzień 29.03.2021r.).  
6. Informacja MZDiK nt. realizacji programów: Radomski Program Drogowy, Radomski Program   
     Chodnikowy, utwardzanie ulic w ramach tzw. „czynówek” (realizacja na dzień 26.03.2021r.,  
     planowane działania w ramach programów do końca kwietnia, wykaz ulic oraz chodników  
     do remontu, utwardzenia w ramach powyższych programów).  
7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. funkcjonowania placówek oświatowych  
     w Radomiu (stan na rok szkolny 2020/2021) oraz założenia programu na najbliższe lata. 
8. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum  
     Sportu, wiadukt przy ul. Żeromskiego, trasa N-S oraz o pracy Doraźnej Komisji ds. Budowy 
     Radomskiego Centrum Sportu. 
9. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epidemii 
     (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Informacja Prezydenta Miasta Radomia dot. Spółki „Rewitalizacja”.  
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej 
     Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 431, 432, 
2) zmiany uchwały nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obszarów miasta Radomia – druk nr 430, 

3) zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryte-
rium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny 
punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych położonych przy ul. Tytoniowej 
w Radomiu w ramach programu „Mieszkanie Plus” – druk nr 433, 

4) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miasta Radomia położonej w Radomiu przy ul. Andrzeja Stanikowskiego 
składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 75 i 76 (Obr. 0080-
Żakowice,ark.114), na rzecz dzierżawcy – druk nr 419, 

5) zawarcia 10-letniej umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Radomia, położonych w Radomiu przy ulicy Ciborowskiej, w granicach istniejącego ogrodze-
nia, z przeznaczeniem pod boisko sportowe – druk nr 420, 

6) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021 – 2026 z per-
spektywą do roku 2030” – druk nr 421 oraz raport z realizacji Programu Ochrony Środowi-
ska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020 (w latach 
2018 – 2019), 

7) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 
2021-2023 – druk nr 422, 

8) podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na reali-
zację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r. – druk nr 
423, 

9) określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o docho-
dach gospodarstwa domowego – druk nr 424, 

 



10) wprowadzenia zmian w statutach domów pomocy społecznej w Radomiu stanowiących za-
łączniki do Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017r. w 
sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu, zmienioną Uchwałą Nr 
555/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017r. oraz Uchwałą Nr 
XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019r. – druk nr 425, 

11) zmiany Uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w spra-
wie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecz-
nej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Po-
mocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiają-
cego – druk nr 426, 

12) likwidacji jednostki budżetowej- Placówki Rodzinnej Nr 4 z siedzibą w Radomiu przy ul. 
Rwańskiej 10 – druk nr 427, 

13) utworzenia i wyposażenia w majątek Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Radomiu 
przy ul. Rwańskiej 10 oraz nadania jej statutu – druk nr 428, 

14) zapewnienia przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Radomiu 
wspólnej obsługi dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10 
– druk nr 429, 

15) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023” za 
2020 rok  - druk nr 434. 

13. Ustalenie składów osobowych Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,    
       Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych, Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisji  
       ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej  
       w Radomiu.  
14. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
15. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
16. Sprawy różne i wolne wnioski:  
       1) informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie miasta Radomia  
            w 2020r., 
       2) sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów     
            alkoholowych za 2020 rok, 
       3) sprawozdanie z realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego za 2020r., 
       4) sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz  
            z potrzebami związanymi z ich realizacją,  
       5) sprawozdanie z monitoringu Programu rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata   
            2014-2023.Okres sprawozdawczy: 2020 rok 
17. Zamknięcie obrad.  
     

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
             Kinga Bogusz 


