
LVI. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 26.04.2021r. o godz. 9.00 w zdalnym 

trybie obradowania.  
 

Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołu z LV. 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 26.04.2021r.). 
6. Informacja spółki RADPEC w zakresie realizowania inwestycji: „Dostosowanie źródeł ciepła  
    do wymagań Konkluzji BAT” oraz planowanej inwestycji: „Budowa bloku kogeneracyjnego o  
    mocy ok 75MWt/22MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”. 
7. Informacja dot. wstrzymania i ponownego rozpatrzenia zatwierdzenia listy ulic gminnych i  
    ulic wewnętrznych przeznaczonych do realizacji na 2021 rok w trybie uchwały Nr 498/97     
    Rady Miejskiej z dnia 25.09.1997r. (ze zmianami) w ramach tzw. „czynów drogowych”.  
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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok, dokonania zmian w budżecie Gminy 
Miasta Radomia na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 435, 436, 437, 

2) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 
2021 – druk nr 438, 

3) ustanowienia lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" 
- edycja 2021- druk nr 439, 

4) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach  
lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  
i trybu ich pobierania – druk nr 440, 

5) wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej  
Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej – druk nr 441, 

6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r.  
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miej-
skiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipula-
cyjnej – druk nr 442, 

7) opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi krajowej tj. drogi nr 9  
– ul. Żółkiewskiego (od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego) w mieście Radom  
– druk 443, 

8) wykonywania przez Gminę Miasta Radomia działalności w zakresie telekomunikacji dla reali-
zacji celu publicznego polegającego na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do  
Internetu dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 
– druk nr 444. 

12. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
14. Sprawy różne i wolne wnioski:  



       1) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu o stanie  
            bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
       2) sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022  
            za 2020 rok.  
15. Zamknięcie obrad.  
  
     

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
             Kinga Bogusz 


