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P R O T O K Ó Ł   N R LVI/2021 
pięćdziesiątej szóstej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 26 kwietnia 2021 roku 
w zdalnym trybie obradowania 

 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – radna Kinga Bogusz. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie liczby osób zalogowanych do systemu 
zdalnego obradowania stwierdziła prawomocność obrad. 
Nieobecny radny: Zbigniew Neska.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wy-
brani jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 1).  
 
 
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, 
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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 
miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej – 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 
realizacji celu publicznego polegającego na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do  
Internetu dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych 
wykluczeniem 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.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z LV. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z LV. Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu                  
29 marca 2021r. głosowało 21 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowa-
nia – głosowanie nr 2. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było parlamentarzystów.  
 
 
Ad. 5. Informacja Pełnomocnika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego                       
nt. obecnej sytuacji w szpitalu (na dzień 26.04.2021r.). 
Pełnomocnik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Cieślik przedstawił infor-
macje w sprawach: 
- przesunięcia terminu uruchomienia oddziału respiratorowego na dzień 30 kwietnia, 
- robót koniecznych do wykonania przed uruchomieniem oddziału respiratorowego, 
- przeprowadzenia wstępnego odbioru oddziału z łóżkami respiratorowymi w dniach               
26 – 28 kwietnia, 
- końcowego odbioru obiektu w dniu 30 kwietnia o godz. 14.  
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Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, czy w dniu dzisiejszym pan pełnomocnik może 
zagwarantować, że termin oddania łózek respiratorowych 30 kwietnia w żaden sposób 
nie jest zagrożony? Kto zawinił, że termin 20 kwietnia był niemożliwy do dochowania? 
Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o obsadę lekarzy i personelu medycznego, którzy te 
łóżka respiratorowe będą obsługiwać? Ile osób z Radomia jest już zaszczepionych?  
 
Radny Dawid Ruszczyk zapytał, czy termin 30 kwietnia nie jest terminem zagrożonym? 
Ile osób jest zaszczepionych pierwszą dawką i dwoma dawkami?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk przypomniała, że na prezydium prosiła, aby zaprosić wo-
jewodę mazowieckiego i zapytała, czy takie pismo z zaproszeniem poszło do pana wo-
jewody i czy jest odpowiedź, że dzisiaj pan wojewoda, albo przedstawiciel wojewody 
przy tym punkcie będzie uczestniczył w dyskusji?  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że wyszło zaproszenie do pana woje-
wody. Przewodnicząca zadeklarowała, że za chwilę to ustali.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, jak wygląda stopień wykorzystania stworzonych 
miejsc? Ile przez ostatnie 4 tygodnie było przypadków śmiertelnych, jeżeli chodzi o CO-
VID?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, ilu chorych na COVID-19 na dzień dzisiejszy jest                   
w szpitalu? Czy ilość chorych spada, czy jest na tym samym poziomie, czy wzrasta? Ilu 
pacjentów jest pod respiratorami? Ile łóżek respiratorowych jest do dyspozycji dla cho-
rych, którzy chorują na inne choroby niż COVID-19?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile w Radomiu i powiecie osób zmarło? Czy urucho-
miony już został i w jakiej mierze szpital na Józefowie? Ile osób w tej chwili przebywa 
w szpitalach na Józefowie i w naszym szpitalu, którzy są leczeni na COVID-a? Radny 
stwierdził, że Radom jest niewydolny w przyjmowaniu pacjentów. Ilu pacjentom odmó-
wiono na dzień dzisiejszy pobytu w szpitalach na Józefowie,  w naszym szpitalu covi-
dowym oraz w szpitalu Totalizatora Sportowego?  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, z czego wynika, że dana osoba otrzymuje taką, a nie 
inną szczepionkę? Gdzie są u nas zgłaszane powikłania poszczepienne i ile takich powi-
kłań jest w mieście Radomiu? Ponadto radna poinformowała, że na Józefowie jest                      
96 łóżek covidowych, personel jest obsadzony i wszystkie łóżka są zajęte.  
 
Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak poinformował, że jest po kontroli poselskiej w Ra-
domskim Szpitali Specjalistycznym. Pytał pana pełnomocnika Andrzeja Cieślika o jego 
podstawę pracy w radomskim szpitalu. Dowiedział się, że pan Andrzej Cieślik nie otrzy-
mał od ministra ani zakresu czynności, ani przeszkolenia stanowiskowego. Według wie-
dzy posła niepopartej informacją od pana dyrektora, bo prosił, że nie chciałby odpowia-
dać na to pytanie, nie otrzymał również wynagrodzenia za pierwszy miesiąc swojej 
pracy, a nie widać również na horyzoncie wynagrodzenia za miesiąc kwiecień. Pan peł-
nomocnik nie ma również umowy o pracę. Zapytał, kto świadczy stosunek pracy wobec 
pana pełnomocnika? Kto ubezpiecza go, kto ubezpiecza go od następstw nieszczęśli-
wych wypadków w czasie pełnienia stosunku pracy z radomskim szpitalem? Co                              
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z decyzjami podejmowanymi przez pana Cieślika? Kto później będzie te decyzje rozli-
czał? W tej sytuacji mamy do czynienia z hochsztaplerką pana ministra Niedzielskiego. 
Ponadto poseł poinformował, że będzie powiadamiał Państwową Inspekcję Pracy o tym, 
w jaki sposób minister Niedzielski z wojewodą Konstantym Radziwiłłem na terenie na-
szego miasta urządza sobie prawną hochsztaplerkę. Pan Andrzej Cieślik bez względu 
na to, czy jest pełnomocnikiem, czy dyrektorem, należy mu się ochrona prawna, należy 
się również to, aby otrzymał za tę pracę wynagrodzenie. Decyzja, którą 10 marca przy-
wiózł pan Niedzielski do Radomia już wtedy wzbudzała emocje, a dziś wzbudza jeszcze 
większe emocje, bo tak naprawdę nie jest poparta żadnymi przepisami prawa, ale nie 
jest również poparta tym, że człowiek, który wykonuje stosunek pracy ma za to wyna-
grodzenie. Pan minister Niedzielski próbuje w Polsce usankcjonować XXI-wieczne nie-
wolnictwo. 
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że informacje przekazane przez pana posła 
Frysztaka są zatrważające. Poprosiła o wystarczającą ilość przerwy, aby wojewoda ma-
zowiecki połączył się i odpowiedział na pytania. Zapytała, jakie dzisiaj umocowania 
prawne ma pan pełnomocnik do tego, aby zarządzać radomskim szpitalem? Jaką wagę 
mają podejmowane przez niego decyzje? Kto będzie ponosił odpowiedzialność, skoro 
pan pełnomocnik nie ma umocowania prawnego? Poprosiła o zarządzenie przerwy do 
momentu aż wojewoda mazowiecki połączy się i będzie mógł odpowiedzieć na te za-
rzuty i pytania.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławaty-
niec poinformował, że nie słyszał całości wypowiedzi, więc nie wie, czy były jeszcze 
jakieś inne pytania.  
 
Poseł Konrad Frysztak powtórzył dyrektorowi wcześniej zadane pytania. Kto jest osobą 
świadczącą stosunek pracy wobec pana  pełnomocnika? Kto reguluje składki choro-
bowe, rentowe, społeczne, zdrowotne wobec pana pełnomocnika? Czy pan pełnomocnik 
przeszedł instruktaż stanowiskowy? Czy pan pełnomocnik został przebadany w ramach 
badań wstępnych przed przystąpieniem do pracy? Czy pan pełnomocnik posiada 
umowę? Czy pan pełnomocnik otrzymał wynagrodzenie za miesiąc marzec? Kto jest za-
trudniającym pełnomocnika? Czy pan pełnomocnik został poinformowany o obowiązku 
złożenia oświadczenia majątkowego w myśl przepisów ustawy tzw. antykorupcyjnej? 
Pan poseł poinformował, że jest zmuszony dziś poinformować Państwową Inspekcję 
Pracy, że w szpitalu radomskim pracuje człowiek, który nie spełnia kryteriów wynikają-
cych z Kodeksu pracy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że na te pytania powinien udzielić odpowiedzi pan pełnomocnik Cieślik, który powinien 
potwierdził słowa pana posła Konrada Frysztaka.  
 
Pełnomocnik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Cieślik udzielił wyja-
śnień w sprawach: 
- kontroli poselskiej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przez posła Konrada 
Frysztaka, 
- dokumentów otrzymanych od ministra zdrowia, 
- braku wypłaconego wynagrodzenia.  
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Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławaty-
niec udzielił informacji w sprawach: 
- przekazania pełnomocnikowi decyzji przez ministra zdrowia,  
- pisma skierowanego do ministra zdrowia.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk złożyła wniosek formalny o to, aby Biuro Rady Miejskiej  
w trybie pilnym i pani przewodnicząca skontaktowała się z ministerstwem zdrowia             
i poprosiła o to, aby ktoś pilnie dołączył, pan minister, bądź przedstawiciel pana ministra, 
bo to jest kuriozalna sytuacja, z której wynika, że pan pełnomocnik nie ma umowy                        
o pracę, że nie posiada zakresu czynności, nie przeszedł badań kontrolnych. Jest tylko               
i wyłącznie decyzja z 10 marca o powołaniu. Prosi o zarządzenie przerwy, skontakto-
wanie się z ministrem zdrowia i o to, aby ktoś z ministerstwa zdrowia dołączył do tej 
dyskusji i odpowiedział na te pytania i zarzuty.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 20 minut przerwy do godz. 
10.10.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że kontaktowali się z pa-
nem dyrektorem Sławatyńcem z ministerstwem zdrowia i niestety na chwilę obecną 
nikomu nie uda się połączyć, bo obowiązki na to nie pozwalają. Natomiast pan dyrektor 
Sławatyniec ma do przekazania informację dotyczącą powołania pana pełnomocnika.  
 
Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławaty-
niec poinformował, że sprawa powołania pełnomocnika i wszystkich wątpliwości, o któ-
rych mówił pan poseł jest sprawą wyłącznie ministerstwa zdrowia i nie dotyczy woje-
wody mazowieckiego. Powołanie było zgodnie z art. 47b ustawy o zwalczaniu chorób 
zakaźnych i wszelkie formalności ministerstwo zdrowia z panem pełnomocnikiem sfi-
nalizuje. Nie będzie żadnych wątpliwości co do wynagrodzenia i pozostałych wątpliwo-
ści, które pan poseł zgłosił. Uzyskał również informację z biura wojewody, że pan poseł 
podobne pytania już zadał panu wojewodzie i taka odpowiedź została udzielona na pi-
śmie w ubiegłym tygodniu.  
 
Radny Dawid Ruszczyk zapytał, czy pan pełnomocnik interweniował w jakikolwiek spo-
sób we własnej sprawie w ministerstwie?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zwróciła się do dyrektora Sławatyńca, że jeżeli radni sły-
szą, że ministerstwo sfinalizuje, to wypadałoby powiedzieć, że pan żartuje, bo pan peł-
nomocnik od 10 marca pełni swoją funkcję jako pełnomocnik, a nie dostał wynagrodze-
nia za swoja pracę, nie ma umowy o pracę, nie ma zakresu czynności, a decyzja o powo-
łaniu tych elementów prawnych nie zawiera. Prosi o odpowiedź, kiedy te dokumenty 
zostaną sfinalizowane i kiedy zostaną podpisane z panem pełnomocnikiem? Czy to 
prawda, że  w czwartek pan pełnomocnik szpitala był w ministerstwie zdrowia i inter-
weniował w sprawie zarówno swojej umowy, jak i wynagrodzenia?  
 
Poseł na Sejm Konrad Frysztak powrócił do sprawy pytań skierowanych do wojewody   
i braku do chwili obecnej odpowiedzi na nie. Zadeklarował, że dzisiaj te same pytania 
wyśle do ministra Niedzielskiego. Stwierdził, że wprowadzają tak naprawdę ustrój Bia-
łorusi w Polsce. Nie stosują żadnych praw. W tym przypadku pan Andrzej Cieślik, który 
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został przez ministra Niedzielskiego przywieziony w walizce nawet nie otrzymał wyna-
grodzenia. To jest skandal. Panu Andrzejowi Cieślikowi zabrali pracę w Narodowym 
Funduszu Zdrowia i do 10 czy 11 września ma kierować Radomskim Szpitalem Specja-
listycznym, to pytanie co później? Czy to znaczy, że do września nie będzie pobierał 
żadnego wynagrodzenia?  
 
Radna Wioletta Kotkowska stwierdziła, że jest to sytuacja karygodna. Zapytała, kto 
przez półtora miesiąca brał odpowiedzialność za mieszkańców naszego miasta i po-
wiatu? Prosi o bezpośrednią odpowiedź. Kto odpowie za to wszystko, co działo się przez 
półtora miesiąca w szczycie pandemii?  
 
Radny Kazimierz Staszewski zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Zapytał od 
kiedy się dzieje tak, że Platforma jest obrońcą praw pracowniczych?  
 
Za przyjęciem wniosku o zamknięcie dyskusji głosowało 14 radnych, 11 było przeciw, 
0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 3. Wniosek został przyjęty.  
 
Pełnomocnik Andrzej Cieślik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- terminu odbioru 20 łóżek respiratorowych, 
- winnych zaistniałych opóźnień, 
- zatrudnienia personelu lekarskiego, 
- liczby osób zaszczepionych w Radomiu, 
- zajętych łóżek covidowych, 
- obłożenia szpitala tymczasowego, 
- pacjentów covidowych podłączonych pod respiratory, 
- liczby osób zmarłych w Radomiu, 
- łóżek covidowych w szpitalu na Józefowie.  
 
Radna Małgorzata Zając poprosiła o uściślenie informacji dotyczącej liczby zgonów i czy 
COVID był jedynym powodem, czy były choroby współistniejące?  
 
Pełnomocnik RSS Andrzej Cieślik udzielił dodatkowych informacji nt. liczby zgonów.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poruszył sprawy: 
- nie zgłoszenia pana pełnomocnika Andrzeja Cieślika do systemu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych,  
- pytań wojewody skierowanych do ministra zdrowia, 
- wysokości kwoty decyzji podjętych przez pełnomocnika przez okres 6 tygodni.  
Ponadto prezydent zapytał, jak długo minister Niedzielski będzie się bawił w politykę 
w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym? Obiecał, że dziś wraz z zespołem prawnym 
dokonają analizy prawno – karnej tego całego procederu i jeśli zajdzie taka potrzeba, to 
w ciągu najbliższych kilku dni skieruje zawiadomienie do prokuratury o możliwości po-
pełnienia przestępstwa przez pana ministra ewentualnie przez pana wojewodę. Nie 
wyobraża sobie, że w dalszym ciągu będziemy tolerować w Radomskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym sytuacje, kiedy nie ma wyjaśnionego statusu pełnomocnika. Prezydent 
poprosił radnych o współdziałanie w wyjaśnieniu tej kuriozalnej i karygodnej decyzji. 
Prezydent podkreślił, że w tej chwili bardzo mu zależy, żeby wspólnie naciskali na mini-
sterstwo i na wojewodę tak, aby tą sytuację jak najszybciej wyjaśnić. Dziś myśli, że 
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wszyscy mają świadomość, że te 6 tygodni działania pana pełnomocnika Andrzeja Cie-
ślika bez odpowiedniego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednoznacz-
nie kwalifikuje tę działalność jako pracę na czarno.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ma tylko nadzieję, że pan prezydent jest w stu procen-
tach pewny, że tego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie było. Prze-
wodnicząca takiej pewności nie ma. Natomiast wie, że w niektórych przypadkach po-
wołanie jest formą zatrudnienia, nie wymagana jest wtedy umowa o pracę.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformo-
wała, że powołanie jest szczególnym trybem zatrudnienia. Jest ono rozumiane jak 
umowa o pracę. Pan pełnomocnik został zatrudniony aktem powołania, w którym pew-
nie jest wpisane jego wynagrodzenie, czas. Tu nie jest wymagana umowa o pracę, bo 
akt powołania jest już tym dokumentem, który jest tożsamy z umową o pracę. Drugą 
sprawą jest zakres obowiązków, który nie musi być w formie pisemnej. Wynika to 
wprost z przepisów prawa pracy. Prosi, aby najpierw zapoznać się z przepisami prawa 
pracy i nie przesądzać od razu, że pan pełnomocnik pracuje na czarno, że nie został 
zgłoszony do systemu ZUS, bo może to w ogóle nie jest prawdą.  
 
Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień wyraziła oburzenie wobec słów ze strony radnych 
Platformy Obywatelskiej, którzy oburzają się na zawirowania związane z uruchomie-
niem łóżek respiratorowych, natomiast nie widziała ich oburzenia w sytuacji, kiedy                      
z miesiąca na miesiąc odkładano uruchomienie szpitala tymczasowego. Największym 
skandalem i sprawą którą powinna się zająć prokuratura to jest to, czy nie były prowa-
dzone działania sabotujące uruchomienie tych 80 łóżek, które funkcjonują i z których 
od 3 tygodni mogą korzystać pacjenci Radomia i regionu radomskiego. Na tych łóżkach 
codziennie ratuje się życie konkretnych ludzi, a wszystko było robione, żeby z miesiąca 
na miesiąc odkładać uruchomienie szpitala tymczasowego i to jest największy skandal 
i to powinno podlegać analizie organów ścigania. Dzisiaj straszenie prokuraturą, czy też 
rozdzieranie szat nad łóżkami respiratorowymi jest daleko idącą obłudą w sytuacji, 
kiedy w ogóle było blokowane uruchomienie szpitala tymczasowego. Podziękowała peł-
nomocnikowi Andrzejowi Cieślikowi, że podjął się tej pracy, natomiast jest przekonana, 
że kwestie związane z zatrudnieniem czy pewnymi formalnościami zostaną szybko wy-
jaśnione bezpośrednio przez pana ministra. Ponadto pani poseł poinformowała, że pan 
Andrzej Cieślik został powołany w miejsce pana Pacyny, a pan Pacyna jako dyrektor 
zgodnie z regulaminem miał zakres czynności i ten zakres czynności jest tożsamy dla 
pana Cieślika. W prokuraturze powinna się toczyć sprawa w zakresie, czy nie były pro-
wadzone jawne działania sabotujące uruchomienie w pierwszym terminie szpitala tym-
czasowego, który był niezbędny dla mieszkańców miasta Radomia i kto się do tego 
przyczynił.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik podziękował poseł Annie Kwiecień za głos doty-
czący tego, że prokuratura powinna zając się wyjaśnieniem kwestii dotyczącej okresu 
powoływania szpitala tymczasowego. Chcieliby, aby zajęły się tym organy ścigania, 
wtedy mieliby pełny obraz kto i kiedy zawinił w przypadku uruchamiania szpitala tym-
czasowego. Ponadto stwierdził, że jako urzędnik samorządowy jest powołany na swoją 
funkcje i mimo powołania od prezydenta Witkowskiego ma również umowę o pracę                     
i zakres czynności i został zgłoszony do ZUS-u jako pracownik.  
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Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Sławaty-
niec udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- wyposażenia w sprzęt oddziału intensywnej terapii, 
- powodów opóźnień w oddaniu łóżek respiratorowych w szpitalu tymczasowym,  
- przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania pełnomocnika.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż zdrowie 
i życie pacjentów, ale także sprawa związana z kierowaniem tą placówką i osobą, która 
ma bądź nie ma do tego prawnego podłoża. Zapytała pełnomocnika Cieślika, czy spraw-
dzał, czy są od niego odprowadzone składki?  
 
Poseł na Sejm Konrad Frysztak poinformował, że w decyzji nie ma wskazanych niezbęd-
nych informacji jak chociażby wynagrodzenie, czy zakres czynności. Nie zgadza się rów-
nież, że obowiązuje ten sam zakres czynności co w stosunku z panem Markiem Pacyną. 
Zaznaczył, że pan Marek Pacyna w swoim zakresie czynności nie miał zawartego cho-
ciażby nadzoru nad szpitalem tymczasowym, a właśnie w przywołanej decyzji pan mi-
nister powołuje się, że pan Andrzej Cieślik ma przede wszystkim nadzorować szpital 
tymczasowy. Ponadto poseł omówił sytuację dotyczącą pełnomocnika Andrzeja Cieślika 
związaną z jego zatrudnieniem.  
 
Pełnomocnik szpitala Andrzej Cieślik udzielił dodatkowych informacji na temat odpro-
wadzonych składek ZUS.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 
11.10.  
 
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – 
Chrobotowicz.  
 
Ad. 6. Informacja spółki RADPEC w zakresie realizowania inwestycji: „Dostoso-
wanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” oraz planowanej inwestycji: 
„Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok 75MWt/22MWe w Ciepłowni Połu-
dnie przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”. 
Prezes RADPEC Tomasz Nita przedstawił prezentację dotyczącą: 
- informacji w zakresie realizowanej inwestycji „Dostosowanie źródeł ciepła do wyma-
gań Konkluzji BAT”, a w tym: 
 - modernizację ciepłowni, 
 - dostosowanie istniejących źródeł do Konkluzji BAT, 
 - harmonogram realizacji, 
- informacji w zakresie planowanej inwestycji „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy 
ok. 75 MWt/22 MWe w Ciepłowni Południe”.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, ile do tej pory wydano na kogenerację? Jakie zabezpie-
czenia wskazano we wniosku o kredyt? Jaka jest wartość spółki w tym momencie? Po-
nadto radny poprosił o więcej informacji na temat trzech kroków. Jakie konkretne dzia-
łania będą podejmowane? Jaki będzie harmonogram prac i jak się mają do niego przed-
stawione 3 kroki?  
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Radny Kazimierz Woźniak zapytał, czy I etap inwestycji wyczerpuje wymogi BAT? Jaki 
będzie efekt ekonomiczny I etapu? Czy przy wersji rozszerzenia zakresu robót będzie 
kocioł na rdf?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy to będzie jeden blok o mocy 75 MWt na południu? 
Czym będzie on opalany? Czy prawdą jest, że umowy RADPECU z RADKOMEM zostały 
zerwane?  
 
Radny Tomasz Gogacz poruszył sprawę finansowania inwestycji oraz ekologii. Zapytał, 
jakie są stopy udzielonego kredytu? Czy zaciąganie kredytu to wkład własny? Czy są             
w Polsce i Unii Europejskiej praktyki, że przez spalanie rdf-u pozyskuje się ciepło? Jaki 
procent poszczególnych paliw firma zamierza spalać? Jak filtry elektryczne odzyskują 
siarkę i i jaki jest plan zagospodarowania tej siarki?  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że ponad 476 mln to kwota zarezerwowana                          
w pierwszym przetargu. Zapytał, dlaczego budżet nie został zwiększony pomiędzy jed-
nym a drugim przetargiem? Jakie są przewidywane roczne przychody dla spółki Radpec, 
jeżeli inwestycja w budowę 3 kotłów miałaby zostać zrealizowana? Jakie narzędzia fi-
nansowe poza kredytem uruchomił Radpec, aby te inwestycje zrealizować? Kto i kiedy 
dokonywał oszacowania wartości przedmiotu zamówienia? Kiedy nastąpi rozstrzygnię-
cie przetargu? Co dalej z uruchomieniem spalarni? Jakie koszty do tej pory poniósł Rad-
pec związane z próbą przeprowadzenia tej inwestycji?  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, ile trwały rozmowy i negocjacje z NFOŚ? Czy duża 
była różnica w oprocentowaniu kredytu? Gdyby nie odmowna decyzja NFOŚ, czy prze-
targ ogłoszony byłby wcześniej i za wcześniej planowana kwotę mógłby być zrealizo-
wany?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy w czasie dostosowywania infrastruktury do no-
wych norm emisji wynikających z Konkluzji BAT istnieje zagrożenie powstania okreso-
wych niedoborów mocy? Jak przedstawia się sytuacja związana ze zmianą pozwolenia 
zintegrowanego dla Radpec-u? Ponadto radny poprosił o niezwłoczne przekazanie rad-
nym pełnej dokumentacji dotyczącej rozmów Radpec-u, przedstawicieli miasta ze 
spółką Skarbu Państwa – Enea.  
 
Radny Piotr Kotwicki poprosił o wskazanie różnic między planami i ich realizacją. Prosi 
o zidentyfikowanie zagrożeń dla tego projektu. Do kiedy inwestycja w instalacje 
oczyszczania spalin zapewni bezpieczeństwo energetyczne w myśl obowiązujących 
norm i dyrektyw? Jak realizacja tych inwestycji będzie miała w najbliższych latach prze-
łożenie na ceny energii cieplnej w mieście zarówno w przypadku ich zrealizowania jak  
i niezrealizowania?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy Radpec przewiduje korekty dotyczące planów roz-
woju ciepłownictwa w Radomiu opartego na planowaniu wybudowania tych bloków                 
w oparciu o spalanie miału węglowego?  
 
Prezes Radpec-u Tomasz Nita udzielił odpowiedzi na zadane pytania dotyczące: 
- poniesionych kosztów na przedsięwzięcie związane z blokiem kogeneracyjnym,  
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- wartości przedsiębiorstwa,  
- podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 
- podejmowanych działań w celu realizacji inwestycji zabezpieczenia potrzeb miasta 
zaopatrzenia w ciepło, 
- wymiaru ekonomicznego inwestycji, 
- obostrzeń związanych ze spalaniem śmieci oraz wykorzystaniem paliwa rdf, 
- zerwania umowy z Radkomem, 
- wykorzystania gazu jako paliwa, 
- udzielonego oprocentowania przez bank PKO SA oraz prowizji związanej z uruchomie-
niem kredytu, 
- odzyskiwania siarki, 
- planowanych przychodów firmy po zrealizowaniu bloku kogeneracyjnego, 
- prowadzonych rozmów z bankiem pomiędzy postępowaniami przetargowymi, 
- rozmów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, 
- umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 
- zmiany harmonogramu realizacji kogeneracji, 
- zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła.  
 
Radny Łukasz Podlewski przypomniał prezesowi, że od 2017 do 2021 roku próbują roz-
strzygnąć przetarg, czy przystąpić do przetargu. Zapytał, kiedy rozstrzygnięcie prze-
targu nr 2? Co w przypadku jego nierozstrzygnięcia? Czy będą przystępować po raz 
trzeci do takiego przetargu? Czy obydwie oferty spełniają wszystkie wymogi i czy wy-
bór oferentów nastąpi na podstawie ceny, czy też inne przesłanki są brane pod uwagę? 
Kto na końcu będzie decydował o zaciągnięciu tego zobowiązania, czy zarząd spółki 
Radpec, rada nadzorcza, czy właściciel?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poprosił o przekazanie radnym dokumentów dotyczących roz-
mów z Eneą.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że wniosek formalny staje się tu ponowną 
dyskusją. Przypomniała, że dyskusja się już zakończyła.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że to zadanie pytań, które padły, a pan prezes nie udzielił odpowiedzi.  
 
Radny Piotr Kotwicki zapytał, do kiedy inwestycja zapewni bezpieczeństwo energe-
tyczne mieszkańców? Do kiedy ta inwestycja będzie spełniała normy stawiane przed 
takimi instalacjami? Jak realizacja, bądź jej brak, kotłów kogeneracyjnych będzie się 
przekładała bezpośrednio na cenę energii? Jak to się będzie miało do wzrostu cen ener-
gii?  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, co jest zabezpieczeniem kredytu i na jaką kwotę wnio-
skują o ten kredyt?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński rozumie, że inwestycja oparta jest 
cały czas o węgiel. W tej chwili to, co się dzieje na świecie, a w szczególności w Unii 
Europejskiej, jeżeli chodzi o węgiel, to wiadomo, że jest to coś bardzo złego. Nawet              
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w naszych krajowych planach planuje się zamknięcie kopalń do 2049r. Co dalej w sytu-
acji, gdy węgiel stanie się nie do użytku?   
 
Prezes Tomasz Nita udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- wykorzystania węgla i oparcia inwestycji o rdf, biomasę i węgiel, 
- zabezpieczeń kredytu,  
- finansowania inwestycji,  
- bezpieczeństwa dostaw ciepła, 
- spełniania wymogów Konkluzji BAT, 
- przełożenia inwestycji na cenę energii cieplnej, 
- udostępnienia korespondencji ze spółka Enea, 
- terminu realizacji inwestycji oraz przedłużających się rozmów z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska, 
- konsekwencji w przypadku braku realizacji inwestycji, 
-  harmonogramu realizacji inwestycji, 
- pochodzenia finansowania inwestycji.  
 
Radny Dawid Ruszczyk w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej poruszył sprawę 
prowadzonych rozmów ze spółka Enea, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
oraz bankami. Rozumie, że w tym momencie najważniejszą inwestycją są BAT-y, które 
musimy zrealizować.  
 
Radny Łukasz Podlewski w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zapytał, kiedy będzie 
rozstrzygnięcie przetargu? Stwierdził, że prezes unika odpowiedzi na to pytanie. 
Stwierdził również, że spółka 3,5 roku analizuje sytuację, szykuje przetarg, na co wy-
dała minimum 3 mln zł. Inwestycja nie będzie zrealizowana. Natomiast inwestycja ko-
nieczna dotycząca tzw. BAT-ów spowoduje wzrost kosztów energii 7 zł w mieszkaniu 
ok. 50 metrów. Tak właśnie inwestycje prowadzi Radpec, jeżeli chodzi o bezpieczne 
ciepło. Przez kilkanaście miesięcy byli mamieni informacjami, że inwestycje, które po-
wstaną w Radpecu spowodują, że ciepło będzie tańsze i będzie bezpieczne. Dziś wiemy, 
że nie wiadomo czy będzie bezpieczne, bo inwestycja nie zostanie przeprowadzona, nie 
wiadomo co z rdf-ami, nie wiadomo co ze śmieciami z Radkomu, a na koniec radomianie 
po zakończeniu inwestycji zapłacą więcej.  
 
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 7. Informacja dot. wstrzymania i ponownego rozpatrzenia zatwierdzenia li-
sty 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”.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że wnioskodawcą tego punktu jest 
radny Kazimierz Woźniak.  
 
Radny Kazimierz Woźniak poinformował, że do wystąpienia z tym wnioskiem sprowo-
kowała go dyskusja na poprzednim posiedzeniu Rady Miejskiej, która była konsekwen-
cją zaproszenia przez radnego Fiszera pani z ul. Paciaka, która mogła się wypowiedzieć 
w sprawie niezakwalifikowania tej ulicy do realizacji oraz konsekwencją obrad Komisji 
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Gospodarki w styczniu w sprawie kwalifikowania ulic do tzw. „czynówek gminnych                       
i dróg wewnętrznych”. Przypomniał, że podstawą prawną do kwalifikacji i realizacji ulic 
w ramach tzw. „czynów drogowych” jest uchwała nr 498/97 z 25 września 1997r. 
Uchwała była zmieniona raz uchwałą nr 372/2008 z 25 sierpnia 2008r. Nad tymi zasa-
dami kilkakrotnie obradowała Komisja Gospodarki w latach 2012, 2014. Radny przed-
stawił co było naruszone przy kwalifikacji konkretnych zadań do realizacji. Omówił 
zmiany w pierwotnej uchwale. Wskazał przepisy naruszane przy kwalifikacji zadań. 
Radny ponowił wniosek, aby wstrzymać na obecną chwilę realizację tych przedsię-
wzięć, które zostały zakwalifikowane i żeby w jak najszybszym trybie komisja się ze-
brała i ponownie przeanalizowała te zadania w oparciu o zasady, które wynikają z tej 
uchwały i dane, które powinien uzupełnić Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji odnośnie 
kwot zaproponowanych przez poszczególne komitety, udziału procentowego i od kiedy 
te komitety faktycznie ubiegają się o realizację tych zadań. Takie podejście do sprawy 
uwiarygodniłoby funkcjonowanie Rady Miejskiej, natomiast odrzuciłoby taki pogląd, że 
Rada jest mocno upolityczniona.  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik przedstawił informację do-
tyczącą zaawansowania realizacji zakwalifikowanych ulic. Odniósł się do sprawy doku-
mentów przedłożonych Komisji Gospodarki i braku w nich niektórych informacji.  
 
Radny Robert Fiszer poprosił radnego Kazimierza Woźniaka, aby uszczegółowił jakie 
przepisy prawa zostały naruszone. Zapytał, czy w mniemaniu dyrektora MZDiK te prze-
pisy prawa zostały naruszone przy wybieraniu dróg do realizacji w ramach tej uchwały?  
 
Radny Kazimierz Woźniak wskazał naruszone zapisy uchwały.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła mecenas Sylwię Zarachowicz – Woś o udziele-
nie opinii, czy jest możliwość, aby Rada Miejska głosowała wstrzymanie listy ulic za-
twierdzonych przez Komisję Gospodarki.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że kompetencje w tym przedmiocie 
ma komisja. Dyskusja na sesji jak najbardziej mogła by być wskazana, nie mniej jednak 
nie ma podstawy żeby przyjmować w drodze uchwały tej treści informacje. Informacja 
dotycząca wstrzymania i ponownego rozpatrzenia i zatwierdzenia listy ulic gminnych              
i ulic wewnętrznych w jej ocenie nie może być głosowana na sesji rady. Jest to kompe-
tencja komisji. Będzie to naruszenie przepisów uchwały, którą wcześniej przyjęła Rada 
Miejska.  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że radny Woźniak przedstawił bardzo istotne wąt-
pliwości, więc nie może być tak, żeby Rada Miejska nie miała kontroli nad Komisją Go-
spodarki. Jeżeli rzeczywiście zostały naruszone jakieś przepisy, to chciałaby mieć wgląd 
do tych dokumentów. Jeżeli nastąpiło tam jakieś naruszenie przepisów, należałoby 
zmienić przewodniczącego komisji, ewentualnie zmienić uchwałę Rady Miejskiej. Nie 
może być tak, że komisja decyduje o wszystkim, a Rada Miejska nie może się do tego 
odnieść.  
 
Radna Magdalena Lasota przychyla się do głosu radnej Małgorzaty Zając. Poinformo-
wała, że zgłaszały się do niej komitety i ludzie byli oburzeni tym, co się zadziało                              
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i niejasnymi kryteriami i nieprzestrzeganiem zapisów uchwał, które obowiązują. Podała 
przykład jednego z takich komitetów. Uważa, że pan radny Kazimierz Woźniak ma ab-
solutną rację i uważa, że należy brać pod uwagę komplet dokumentów. Radna uważa, 
że należy się zastanowić nad kryteriami i być może nad zmianą uchwały z 2007 czy 
2008 roku. Prawdą jest, że całościowo Rada Miejska nie ma żadnego wpływu na to, jak 
ta lista w ostateczności jest robiona i które inwestycje idą do realizacji. Radna prote-
stuje przeciwko takiemu procedowaniu Komisji Gospodarki.  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że ciężko mówić o jakimkolwiek procedowaniu w Ko-
misji Gospodarki, bo to, co przyniesie prezydent, czy MZDiK w imieniu prezydenta jest 
wywracane do góry nogami. Nie są w ogóle brane pod uwagę jakiekolwiek formalne 
aspekty zgłaszania komitetów, jest to wyłącznie przewracanie do góry nogami wszyst-
kiego przez przewodniczącego komisji i nie liczenie się, ani z czynnikiem społecznym, 
ani z czynnikami formalnymi. Właściwie jest to formuła, aby zrobić na złość prezyden-
towi. Nie było nawet możliwości dyskusji nad ulicami, które mają być wprowadzone, bo 
przewodniczący Fiszer mając świadomość tego, że ma większość na komisji może prze-
głosować wszystko i tak też robi. Radny stwierdził, że jeżeli nie wszystkie procedury 
przetargowe zostały uruchomione, należy wrócić na komisję i zrobić nową listę, tylko 
należy się do niej przyłożyć.  
 
Radny Robert Utkowski zapytał radnego Kazimierza Woźniaka, czy jest zapis mówiący 
o tym, że im wyższe dofinansowanie, tym w pierwszej kolejności dana ulica jest ro-
biona, czy wystarczy, że dana ulica uzyskuje 10%, wtedy każda z nich jest brana pod 
uwagę na tym samym poziomie? Nie zmienia to faktu, że ilość błędów wymienionych 
przez radnego Kazimierza Woźniaka przy przyjmowaniu listy ulic jest duża i jeżeli ta 
lista jest przyjęta z wadą prawną, to w przekonaniu radnego koniecznie należy to zmie-
nić.  
 
Radny Łukasz Podlewski poinformował, że uczestniczył w tym posiedzeniu Komisji Go-
spodarki. Wymienił ulice gminne zgłoszone przez pana prezydenta. Czy pan radny Fi-
szer, czy któryś z członków komisji wprowadził inną ulicę, której nie przedstawiono do 
Komisji Gospodarki, czy sam napisał projekt? Przedstawił również listę ulic wewnętrz-
nych przedstawionych do komisji. Z tego, co radny pamięta, to członkowie komisji gło-
sowali spośród projektów zgłoszonych przez MZDiK. Nikt z członków komisji nie zgłosił 
żadnego innego projektu, niż projekty zgłoszone przez MZDiK. Radni podczas posiedze-
nia komisji nie mają informacji od kiedy chociażby jest zawiązany komitet na poszcze-
gólne ulice. Taka informacja powinna być. Radny uważa, że jasne reguły powinny obo-
wiązywać wszystkich. Stwierdził, że dziś jeżeli chodzi o Radomski Program Drogowy 
decyzje są podejmowane jednoosobowo, które ulice z tego programu będą robione,                      
a uważa, że radni Rady Miejskiej mogą podejmować decyzje na Radzie Miejskiej.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk odniósł się do stwierdzenia, że Rada Miejska nie ma kontroli 
nad działaniem Komisji Gospodarki i podkreślił, że członkami Komisji Gospodarki są wy-
łącznie radni Rady Miejskiej i są wybrani przez Radę Miejską tak, jak i przewodniczący 
tej Komisji, więc nie wie o co chodzi. Zwrócił się do radnego Woźniaka, że jeżeli widzi 
naruszenie uchwały, to czy zgłosił to w formie skargi do właściwego organu?  
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Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że powoli wyczerpuje się formuła 
realizacji inwestycji w ramach tej uchwały. Trzeba będzie zastanowić się, czy to w ogóle 
w tym kształcie w kolejnych latach powinno funkcjonować, czy może poszukać sposobu 
na zrealizowanie wniosków tych komitetów, które już są zarejestrowane, bo przynosi 
to tylko złe emocje ze wszystkich stron. Odniósł się do zarzutu, że radni nie mieli pełnej 
informacji. Po to jest posiedzenie komisji i po to są na nim przedstawiciele Miejskiego 
Zarządu Dróg i Komunikacji, żeby w czasie prac komisji wszystkie te wątpliwości roz-
wiać. W wykazie wniosków są wszystkie potrzebne informacje. Jedyne czego brakuje, 
to daty zawiązania komitetu, ale taką informację od MZDiK każdy radny by otrzymał. 
Przepisy prawa jasno mówią, co należy do Rady Miejskiej, co do organów wykonaw-
czych gminy. Jeśli chodzi o tzw. „czyny drogowe”, to jest to zgodnie z naszym prawem 
miejscowym kompetencja radnych. Urząd prezydenta nie będzie mieszał się do kompe-
tencji radnych, tak jak prosi, żeby radni nadto nie mieszali się do kompetencji przyzna-
nych przepisami organowi wykonawczemu. Jeśli radni uznają, że należy wrócić do prac 
na Komisji Gospodarki, to przyjmą to z pokorą. Przedstawiciele MZDiK pojawią się na 
takim posiedzeniu. Jeżeli radni uznają, że należy realizować to tak, jak komisja uznała, 
to MZDiK będzie to realizować.  
 
Radny Kazimierz Woźniak zgadza się z tym, że załącznik do uchwały nie jest do końca 
precyzyjny. Stwierdził, że w 2008r. zmieniono kompetencje Komisji Gospodarki i Środo-
wiska, a teraz nie ma takiej komisji. Radny odpowiedział na pytania dot.: 
- wysokości wkładu mieszkańców, 
- rozpatrywania innych ulic niż zgłoszone, 
- złożenia skargi do właściwego organu.  
Ponadto radny zwrócił się z apelem do przewodniczącego komisji, aby na najbliższym 
posiedzeniu komisji przy udziale MZDiK przeanalizować ponownie. Radny uważa, że 
można jeszcze wyjść z twarzą z tego tematu.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś uważa, że uchwała powinna być poprawiona, przy-
najmniej w § 7. Jeżeli taka komisja nie istnieje, to należy to dostosować.  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik zaproponował, aby posiedzenie Komisji Gospodarki zrobić 
w MZDiK, gdzie są wszystkie dokumenty.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że uchwały z 1997 i 2008 roku są nieprecyzyjne i nie-
dostosowane do obecnych realiów. Ponadto radny odniósł się do spraw: 
- nieprecyzyjności dokumentów przedłożonych przez MZDiK, 
- podjęcia uchwały z naruszeniem prawa, 
- złożenia propozycji listy ulic przez prezydenta miasta do Komisji Gospodarki niezgod-
nie z obowiązującym terminem,  
- kolejności ulic spełniających kryteria, 
- braku pozwoleń na budowę na niektórych ulicach, 
- czasu oczekiwania komitetów, 
- dokumentów z ulicy Sosnowej, 
- wysokości wkładu własnego mieszkańców ul. Racławickiej.  
Radny uważa, że nie naruszono prawa, jeżeli chodzi o wybór tych, a nie innych inwe-
stycji w ramach „czynów drogowych”. Zgadza się natomiast z tym, że dokumenty, na 
których pracują są już mocno zdezaktualizowane.  
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Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się do radnego Fiszera, aby umieścił w najbliższym 
posiedzeniu Komisji Gospodarki dyskusję na ten temat.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaproponowała, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji 
Gospodarki porozmawiali na ten temat.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – 
Chrobotowicz.  
 
Ad. 8. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Ra-
domskie Centrum Sportu, wiadukt przy ul. Żeromskiego, trasa N-S oraz o pracy  
Doraźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik przedstawił informację na 
temat realizacji poniższych inwestycji: 
- trasa N-S II etap od ul. Żakowickiej do ul. Czarnoleskiej – koszt inwestycji 26 mln. Ter-
min zakończenia 30 września. Na dzień dzisiejszy są realizowane prace ziemne. Dziś 
zwracają się o środki na dalszą przebudowę ul. Wjazdowej. Koszt przebudowy ul. Wjaz-
dowej to około 2,5 mln. Omówił jakie prace są planowane w tym rejonie.  
- trasa N-S III etap – trwają prace projektowe. Wykonawca jest na etapie zatwierdzania 
koncepcji. Całość inwestycji to 60 mln zł. Termin wykonania to przełom roku 2024.  
- wiadukt w ul. Żeromskiego – etap pozyskania opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Opinia potrzebna jest do decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego, aby można było zakończyć prace projektowe. Otrzymali ostatnio z RDOŚ 
kolejne uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu środowiska. W dwóch punktach jest 
przekroczony hałas i trzeba te dwa miejsca zabezpieczyć. Uważa, że w najbliższych 
dniach ta sytuacja zostanie rozwiązana.  
 
Dyrektor MOSiR Robert Dębicki poinformował, że trwają prace wykończeniowe oraz 
sprzątanie obiektu hali sportowej oraz łącznika. W piątek podpisano umowę na dostawę 
prądu i odebrano pod względem technicznym urządzenia pomiarowe, włączono pełną 
moc zasilania. Przez sobotę i niedzielę trwało przyłączanie wszystkich rozdzielni zasi-
lających docelowo obiekt. Na terenie hali wykonuje się obecnie prace wykończeniowe 
związane z montażem drzwi aluminiowych. Dyrektor wymienił prace realizowane na 
obiekcie hali i łącznika. Stadion – kontynuuje się wzmocnienie fundamentów trybuny 
północnej etapu I. Prace są na ukończeniu. W dniu dzisiejszym została przywieziona 
trybuna teleskopowa i rozpoczyna się jej montaż. Ponadto dyrektor poinformował, że 
w przygotowaniu jest aneks terminowy dający możliwość 90 dni od podłączenia pełni 
zasilania generalnemu wykonawcy do uzyskania odbiorów i możliwości użytkowania 
hali widowiskowo – sportowej wraz z łącznikiem.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz 
Podlewski poinformował, że termin prac na hali upływa za 5 dni. Na dzień dzisiejszy 
trwają prace, które nie będą zakończone do 30 kwietnia. Radny wymienił jakie prace są 
realizowane. Poinformował, że do 30 kwietnia musi być podpisany aneks, bo jeżeli nie 
będzie, to wykonawca będzie po terminie. Poinformował również, że prace w hali nie 
zostaną zakończone do 30 kwietnia, a wszyscy byli pewni, że do 30 kwietnia prace                   
w niej będą zakończone i będzie gotowa do odbiorów. Podczas posiedzenia komisji pa-
dło, że kolejny aneks – nr 10 to kwota obejmująca prace na około 900 tys. zł. Tej kwoty 
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MOSiR już nie posiada w kasie. Ta kwota żeby mogła zostać zrealizowana i podpisana, 
to MOSiR razem z wykonawcą lub sam szuka prac, które zostaną odłożone  w czasie lub 
które nie będą wykonane na tę kwotę tak, żeby nie szukać finansowania gdzie indziej. 
Stadion – prowadzony jest I etap prac. Radny nie wie na jakiej zasadzie jest to I etap,               
a nie całość. Ponadto nie ma wiedzy, dlaczego nie są prowadzone prace na trybunie 
północnej, mimo że zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym te 
prace powinny być prowadzone.   
 
Radny Marcin Robert Kaca zapytał, czy została podjęta decyzja o badaniach geotech-
nicznych przy trybunie południowej? Jeżeli tak, to kiedy te prace się rozpoczną? Skoro 
trybuna południowa nie będzie musiała być wzmocniona, to kiedy można się spodzie-
wać budowy tej trybuny? Kiedy można się spodziewać rozpoczęcia pracy na stadionie 
z kontraktu podstawowego?  
 
Radny Marcin Majewski na komisji prosił o informacje na temat badań geotechnicznych. 
Dlaczego takie informacje nie wpłynęły? Brak budowy trybuny południowej – dlaczego 
badania geotechniczne sprawdzające wykonane w tamtym roku nie skutkowały rozpo-
częciem prac przez wykonawcę? Dlaczego kolejny raz chce się sprawdzać stan podłoża 
skoro stwierdzono, że ten grunt jest dobry i stabilny i można rozpocząć prace? Przebu-
dowa wiaduktu w ul. Żeromskiego/Lubelskiej – który raz MZDiK składa wniosek do 
RDOŚ-u i kiedy te wnioski zostały złożone? Dlaczego cały czas wynikają problemy                        
z brakiem uzyskania odpowiednich zgód, które by umożliwiły wykonanie przebudowy 
wiaduktu? Kiedy MZDiK ogłosi przetarg na przebudowę wiaduktu? Przypomniał, że mia-
sto dostało dofinansowanie 30 mln zł. Zapytał, czy te pieniądze są zagrożone? Jaki czas 
będzie miał wykonawca na realizację tego przedsięwzięcia? Trasa N-S III etap – czy                   
w ramach rozszerzenia działań w tym etapie przy wybudowaniu ronda na ul. Andersa 
planuje się też rozszerzenie o łącznik łączący z tym rondem a ul. Gołębiowską?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poruszył sprawę przebudowy ul. Wjazdowej. Zapytał, w czym 
miał uczestniczyć E’Leclerc jeżeli chodzi o partycypowanie w kosztach? Czy prace przy 
rondzie przy przejeździe kolejowym były zawarte w umowie z wykonawcą?  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę przebudowy wiaduktu w ul. Żeromskiego/Lu-
belskiej. Stwierdził, że od dawna brakuje projektu, aby można było zrobić przetarg na 
jego wykonanie. Jest to niedbalstwo ze strony Prezydenta Miasta Radomia. Jest to brak 
kompetencji w zakresie prowadzenia inwestycji. Nie rozwiązana jest sprawa budowy 
przystanku kolejowego przy wiadukcie.  
 
Radny Łukasz Podlewski poinformował o złożonych wnioskach do RDOŚ i wezwaniach 
do ich uzupełnienia. Zapytał, ile czasu potrzebują urzędnicy pana prezydenta, żeby 
przygotować dokumentacje? Kiedy zostanie złożona dokumentacja w sposób prawi-
dłowy? RCS – co dalej z finansowaniem inwestycji, jeżeli dziś MOSiR nie posiada środ-
ków na kolejny aneks? Dlaczego nie toczyły się prace przy trybunie położonej obok hali?  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki udzielił odpowiedzi na 
pytania w sprawach: 
- terminu realizacji prac wykończeniowych, 
- terminu rozpoczęcia odbiorów, 
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- aneksu terminowego oraz aneksu na kwotę 900 tys. zł, 
- prac geologicznych na trybunie południowej, 
- rozpoczęcia prac na trybunie południowej, 
- terminu rozpoczęcia prac z kontraktu podstawowego.  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik udzielił odpowiedzi na py-
tania w sprawach: 
- wystąpień do RDOŚ oraz liczby uzupełnień, 
- terminu ogłoszenia przetargu na realizację przebudowy wiaduktu Żeromskiego/Lubel-
ska, 
- czasu realizacji inwestycji wiaduktu, 
- planów przebudowy ronda przy ul. Andersa, 
- przebudowy ul. Wjazdowej, 
- przystanku kolejowego przy wiadukcie.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, kiedy będzie informacja odnośnie badań geotechnicz-
nych? III etap trasy N-S – w II etapie można rozszerzyć zakres prac o budowę czterech 
pasów 150 -  200 metrów drogi, a w III etapie zrzuca się to na inny zakres i nie można 
tego zrobić?  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik udzielił dodatkowych informacji nt. budowy III etapu trasy 
N-S oraz rozbudowy ronda przy ul. Andersa.  
 
Dyrektor MOSiR Robert Dębicki udzielił dodatkowych informacji na temat wykonania 
badań geotechnicznych.  
 
 
Ad. 9. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trak-
cie epidemii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji finan-
sowej Gminy Miasta Radomia w związku z trwającym stanem epidemii i omówił: 
- realizację dochodów w I kwartale 2021r. w porównaniu do analogicznego okresu                    
w latach 2019 – 2020, 
- wybrane tytuły dochodowe w I kwartale 2021r. w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020, 
- realizację wydatków w I kwartale 2021 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 
– 2020, 
- porównanie realizacji dochodów i wydatków bieżących na dzień 31 marca w latach 
2017 – 2021,  
- zestawienie realizacji dochodów i wydatków bieżących,  
- zestawienie nadwyżki operacyjnej w latach 2017 – 2021, 
- zestawienie szacunkowych wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-
19 w 2021r. (wydatki Gminy Miasta Radomia, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego), 
- zestawienie przepływów pieniężnych w okresie od 2 stycznia do 21 kwietnia 2021r. 
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Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformo-
wała, że od ostatniej sesji do dnia 23 kwietnia interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Majewski – 1, 
- Łukasz Podlewski – 5, 
- Mateusz Kuźmiuk – 1. 
 
 
Ad. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ad. 11.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 435, 436, 437. 
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
- druk nr 435.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, 
które wydały opinie pozytywne i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę kamienicy Deskurów. Przypomniał, że toczył 
się tam spór sadowy z firmą Betonox. Sprawa dotyczyła kilku milionów złotych. Czy ten 
spór został już rozstrzygnięty i na czyją korzyść? Jaki to wpływ będzie miało na miejskie 
finanse?  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że ostatnio zlikwidowano prywatne muzeum ro-
werowe i zaproponowano mu niewielka powierzchnię w kamienicy Deskurów. Pan pre-
zydent nie znalazł odpowiednich użytkowników do kamienicy Deskurów i urządza prze-
targ na kawiarnię czy inny podobny obiekt i zaprasza na dobra kawę. Jest to niedopusz-
czalne, żeby takie obiekty służyły na urządzanie kawiarni.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę pojawiającej się informacji na temat remontu czę-
ściowego ul. Wolność i stwierdził, że w tej uchwale budżetowej nie ma żadnej informacji 
na ten temat. Mieszkańcy zwrócili się do radnych z prośbą o wyjaśnienie zakresu tego 
remontu, gdyż nie zgadzają się tylko na częściowy remont. Sugerują, żeby wykonać 
remont całościowy łącznie z wymianą całej kanalizacji i położeniem progów zwalniają-
cych na ul. Wolność i przyległych. Radny prosi o informacje na temat planowanego re-
montu ul. Wolność – ile przewidziano środków finansowych, jaki jest planowany zakres 
prac, kiedy jest planowane rozpoczęcie tego remontu? 
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi w zakresie sporu sądowego                  
z firmą Betonox.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński odniósł się do pytania dotyczącego zakresu 
remontu ul. Wolność.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się – 
głosowanie nr 4) podjęła 
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Uchwałę nr LVI/502/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
- druk nr 436.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, 
które wydały opinie pozytywne.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę budowy ul. Piastowej od ul. Kuśnierskiej do 
powstającego ronda. Ul. Kuśnierska, ul. Bracka, ul. Osadnicza to ulice przy których ma 
być budowane 4 pasy. Na ul. Wjazdowej jezdnia przebiega bardzo blisko ogrodzeń, czy 
w związku z tym będzie tam zmiana organizacji poprzez rozbudowę tej ulicy i wejście 
w działki mieszkańców, czy będzie to poszerzenie ulicy tylko poprzez teren przylega-
jący do zajezdni MPK? Czy w ramach rozbudowy ulicy powstaną chodniki po dwóch stro-
nach ulicy? Czy ulica Wjazdowa będzie rozbudowana również, jeżeli chodzi o drogę dla 
rowerów? Poinformował, że na Komisji Budżetowej złożył wniosek dotyczący posze-
rzenia tego zadania o budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Tartaczną                       
z trasą N-S, czyli ul. Torową. Wniosek został przyjęty przez Komisję Budżetową, więc 
rozumie, że w tym momencie będzie głosowany wniosek poszerzony o to zadanie.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał skarbnika dlaczego te zmiany są na dwóch drukach? 
Stwierdził, że brakuje tu podsumowania zmian w zakresie dochodów i wydatków.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, na jakiej podstawie oszacowano kwotę przebudowy 
ul. Wjazdowej? Poinformował, że w trakcie Komisji Budżetowej został przedstawiony 
wniosek przez radnego Łukasza Podlewskiego. Był on dyskutowany i został pozytyw-
nie zaopiniowany przez komisję. Dotyczył on budowy ciągu pieszo – rowerowego łączą-
cego ul. Tartaczną z trasą N-S. Chodziło o dołączenie tego zadania do zadania wskaza-
nego w uchwale. Zapytał skarbnika, jak odnoszą się do wniosku Komisji Budżetowej?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że wniosek był rozpatrywany                     
w Komisji Budżetowej i tam przegłosowany. Tutaj on nie ma mocy. Poprosił, aby do 
wniosku ustosunkował się pan dyrektor Wójcik. Ponadto skarbnik udzielił odpowiedzi 
na pytania dotyczące: 
- powodów złożenia dwóch projektów uchwał, 
- braku zmian w dochodach i wydatkach.  
Jeżeli chodzi o wniosek Komisji Budżetowej to albo trzeba go powielić, albo pan dyrek-
tor Wójcik jeszcze wytłumaczy i radni przyjmą.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, czy  wniosek trzeba powielić                     
i jeszcze raz go głosować?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka potwierdził.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zaczyna wątpić w sens głosowania wniosków w trakcie 
komisji. Zawsze mówili, że radni Prawa i Sprawiedliwości za późno wychodzą                                    
z wnioskami do projektów uchwał, że przecież od tego są komisje i można to robić na 
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komisjach. Jest to całkowita ignorancja wniosku złożonego i przyjętego w trakcie komi-
sji.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości  Łukasz Podlewski nie wie czy 
się przesłyszał, że skarbnik powiedział, iż wniosek przyjęty pozytywnie przez radnych 
podczas posiedzenia komisji nie ma zastosowania? W takim razie okazuje się, że na ko-
misji nie ma po co podejmować wniosków. Po to był wniosek złożony na komisji, żeby 
dziś była uchwała kompletna bez wniosku. Radny przypomniał treść wniosku:                            
„W związku z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji 
budżetowej, między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej oraz zada-
niami inwestycyjnymi w dziale 600 w łącznej kwocie 2.500.000 zł proszę o roz-
szerzenie zadań pn. „Trasa N-S – odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z pro-
jektowaną obwodnicą południową” oraz zadania „Zaprojektowanie i budowa 
trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia                         
ul. Czarnoleskiej” o realizację zadania: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego łą-
czącego ulicę Tartaczną z trasą N-S””. Źródłem finansowania są te same oszczędno-
ści, o których mówił pan dyrektor i pan skarbnik w kwocie 2,5 mln zł. Szacowany koszt 
tej drobnej inwestycji jest na poziomie 2,5 mln zł. W odpowiedziach na interpelacje 
koszt tej inwestycji to około 90.000 zł. Wniosek został przyjęty i rozumie, że dziś radni 
mają głosować właśnie taki wniosek i takie zadanie rozszerzone o budowę tego                     
156 metrowego odcinka. Radny ma nadzieję, że pan skarbnik nie chce wyrzucić wnio-
sku, który został przyjęty przez komisję, bo jako radni będą musieli głosować całą 
uchwałę przeciwko i tym samym skarbnik wyrzuci ten projekt do kosza, a kwota                         
2,5 mln zł zostanie przesunięta na inne zadania.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że to nie chodzi o to, że nie ma sensu 
głosowania na Komisji Budżetowej. Właśnie o to chodzi, że jest sens, bo wiedzą i wy-
tłumaczyli już na Komisji Budżetowej i ten czas poświęcili na analizę tego wniosku                         
i uznali, że ten wniosek rzeczywiście nie wpisuje się w zmianę, bo jest złym wnioskiem. 
Natomiast radni mogą rzeczywiście wszystko zrobić z uchwałą i również przegłosować 
jeszcze raz ten wniosek. Prosi pana radnego Podlewskiego, aby dał się wypowiedzieć 
panu dyrektorowi Piotrowi Wójcikowi, a dopiero będą dalej rozmawiać. Na Komisji Bu-
dżetowej jest tylko opinia, więc sam wniosek musieliby przyjąć jako autopoprawkę. Jeśli 
się nie zgadzają z tym wnioskiem, to nie przyjmują go jako autopoprawki. Z takiego 
formalnego punktu widzenia nie ma tego wniosku.  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik udzielił informacji dotyczących: 
- wniosku Komisji Budżetowej oraz realizacji łącznika rowerowego, 
- rozbudowy ul. Wjazdowej, 
- dokumentów szacujących kwotę na rozbudowę ul. Wjazdowej.  
 
Radny Łukasz Podlewski złożył wniosek formalny o rozszerzenie niniejszej uchwały                   
o realizację zadania - budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Tartaczną 
z trasą N-S – odcinek drogi liczący 156 metrów w ramach oszczędności powsta-
łych na poprzednich zadaniach w ramach rozbudowy ul. Wjazdowej. Wniosek zo-
stał złożony w sposób prawidłowy do Komisji Budżetowej i przyjęty przez członków 
komisji. Radny pierwszy raz słyszy, że wniosek Komisji Budżetowej o rozszerzenie za-
dania jest tylko opinią. Komisje są po to, żeby podejmować tam zmiany uchwał. Prosi                
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o głosowanie takiego wniosku i głosowanie, jeżeli zostanie przyjęty, uchwały budżeto-
wej z przyjętym wnioskiem. Wniosek jest w posiadaniu przewodniczącego Komisji Bu-
dżetowej. Jeżeli będzie trzeba, to prosi o zarządzenie przerwy tak, żeby radni mogli się 
z nim zapoznać.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy w celu od-
szukania wniosku, który był złożony na Komisji Budżetowej i przesłania go wszystkim 
radnym tak, aby mogli się z tym wnioskiem zapoznać.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że może po raz kolejny złożyć wniosek i można go 
głosować, ale zapytał, czy jest potrzeba głosowania wniosku po raz drugi? Skoro komi-
sja zaopiniowała wniosek pozytywnie, skoro został przyjęty i przesłany do pana prezy-
denta, dziś był pewien, że będą głosować uchwałę z przyjętym wnioskiem z komisji. 
Prosi o wyjaśnienie, czy wniosek w sposób prawidłowy zgłoszony na komisji, w sposób 
prawidłowy przyjęty przez komisję, dziś powinien stanowić integralną część uchwały, 
która ma być głosowana. Jeżeli taki wniosek nie został wprowadzony do uchwały, to kto 
nie dopełnił formalności? Czy osoba, która zgłosiła wniosek na komisji, czy prezydent, 
który taki wniosek otrzymał?  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że skoro wniosek ten nie został 
uwzględniony w projekcie uchwały prezydenta, to powinien być głosowany osobno na 
sesji w pierwszej kolejności, przed przyjęciem projektu uchwały, chyba, że prezydent              
w formie autopoprawki na sesji ten wniosek uwzględni.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że pani mecenas potwierdziła ich sta-
nowisko, ale w związku z tym, że są otwarci na współpracę i na sugestie radnych wpro-
wadzą to jako autopoprawkę, natomiast trochę w innej formie dlatego, że wniosek pro-
wadzi do tego, żeby do jednego zadania dołączyć drugie zadanie. Natomiast ich auto-
poprawka polegałaby na tym, aby rozszerzyć zadanie pn. trasa N-S odcinek od                       
ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową                 
etap II o realizację dodatkowego zakresu zadania: budowa ciągu pieszo – rowe-
rowego łączącego ul. Tartaczną z trasą N-S. Do zakresu rzeczowego zadania, 
które jest w budżecie: trasa N-S etap II dołączyć zakres rzeczowy. W ramach tego 
zadania dołączyć budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Tartaczną                   
z trasą N-S. Taką autopoprawkę zgłasza w imieniu prezydenta. Ona powoduje to, że                 
w samym budżecie nic się nie zmienia, czyli zadanie pozostaje to samo, kwota jest po-
większona o 2,5 mln zł zgodnie z tą propozycją zmian w budżecie, a tylko zakres rze-
czowy poszerza się o wspomniany ciąg pieszo – rowerowy.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Mateusz Kuźmiuk poinformował, że wniosek zo-
stał złożony na komisji, został przegłosowany na komisji. Po komisji został przesłany 
niezwłocznie do pana prezydenta. Jako komisja nie otrzymali odpowiedzi pisemnej na 
ten wniosek. Dzisiaj pan skarbnik przedstawiając projekt uchwały nie wspomniał o tym 
wniosku. Chodzi o to jak na przyszłość procedować pewne rzeczy. Radni są ganieni za 
to, że zgłaszają wnioski na sesji. Jeżeli to robią na komisji, to też są w podobny sposób 
traktowani. Teraz nagle wspaniałomyślnie ten wniosek zostaje uwzględniony. Nie tędy 
droga. Należy szanować pracę i na sesji i na komisjach.  
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Robert Fiszer poinformował, że na Komisji Gospo-
darki projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie, natomiast bez tego wniosku.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy skarbnik wprowadzi również zmianę w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że w czwartek podczas posiedzenia Komisji Budżetowej został przyjęty wniosek. Pan 
skarbnik doskonale wiedział, że taki wniosek został przez radnych Prawa i Sprawiedli-
wości przegłosowany na Komisji Budżetowej i dzisiaj powinni od razu albo powiedzieć, 
że nie będą przyjmować wniosku, albo od razu ten projekt uchwały powinien być z au-
topoprawką. W ten sposób traci się tylko niepotrzebnie czas i energię. Stwierdziła, że 
jest to zwiększenie środków w 2021r. Poprosiła o określenie, kiedy może być realizacja 
tego zadania łącznie z przebudową ciągu pieszo – rowerowego?  
 
Radny Marcin Majewski zapytał o realizację tego zadania. Kiedy ono będzie realizo-
wane? Kiedy będzie realizowany łącznik między ul. Tartaczną a trasą N-S? 
 
Radny Łukasz Podlewski rozumie, że zadanie – ul. Wjazdowa od ul. Kuśnierskiej do torów 
zostanie poszerzona i w ramach tego samego zadania powstanie również 156 metrowy 
łącznik. Prosi o odpowiedź na pytania radnych co do terminów realizacji tych zadań. 
Poprosił o informacje, czy w jakikolwiek sposób działki mieszkańców położone przy        
ul. Wjazdowej w ramach poszerzenia ul. Wjazdowej będzie zmiana położenia tych dzia-
łek? Czy te tereny w jakiś sposób zostaną zmniejszone? Jak będzie rozwiązany chodnik 
po stronie Żakowic?  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- przebudowy ul. Wjazdowej, 
- przebiegu ul. Wjazdowej, 
- terminu realizacji zadania wraz z łącznikiem.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że zgłosi autopoprawkę do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej w zakresie zadania rzeczowego przy jej omawianiu.  
 
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zapy-
tał, czy oczekuje się od nich jakiejś informacji i kiedy ewentualnie ta informacja miałaby 
zostać przekazana, bo z napięciem czekają od godz. 9?  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że zostali zaproszenie na prośbę pani 
Marty Michalskiej – Wilk przewodniczącej klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, więc 
przewodnicząca w tym momencie nie może odpowiedzieć, czy radni będą oczekiwali 
informacji od pana dyrektora, czy nie. Zadeklarowała, że po zakończeniu uchwał budże-
towych zostanie przesunięty projekt uchwały na druku nr 443.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 5) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr LVI/503/2021 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok.  
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- druk nr 437.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka, 
który zgłosił również autopoprawkę w związku z budową ciągu pieszo – rowerowego 
łączącego ulicę Tartaczną z trasą N-S zgłoszonego autopoprawką w zmianach budże-
towych w poprzedniej uchwale.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o przebudowę ulic Bema/Jasiń-
skiego/Sowińskiego, to w poprzedniej uchwale była kwota 85.000 zł, a w tej jest 
850.000 zł, więc która kwota jest właściwa?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących: 
- kwoty na realizację zadania przebudowy ulic Bema/Jasińskiego/Sowińskiego, 
- zgłoszonej autopoprawki.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 6) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr LVI/504/2021 
w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2021 – 2045.  
 
Ad. 11.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 443.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że inicjatorką zaproszenia gości odno-
śnie tego projektu uchwały była pani przewodnicząca Marta Michalska – Wilk. Zapytała, 
czy wystarczy reprezentacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy po-
trzeba kogoś z Urzędu Wojewódzkiego?  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwier-
dziła, że jeżeli poszło zaproszenie do pana wojewody, to chcieliby chociaż informację, 
czy ktoś będzie, czy nie. Prosi o przekazanie takiej informacji.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że jest potwierdzona in-
formacja, że będzie osoba wyznaczona przez wojewodę, która dzisiaj kontaktowała się 
z przewodniczącą. Przewodnicząca zadeklarowała, że może zarządzić przerwę w celu 
skontaktowania się z tą osobą.  
 
Przewodnicząca Marta Michalska – Wilk poprosiła o skontaktowanie się i przekazanie 
informacji, czy ktoś będzie, czy nie.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 17.10.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że jest po rozmowie z panem Krzyszto-
fem Murawskim kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                              
w Radomiu. Sesja się przedłuża, a pan kierownik miał w tym momencie inne obowiązki 
i będzie próbował do nas dołączyć.  
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Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że przebieg drogi krajowej nr 9 ma 
dla Radomia znaczenie fundamentalne. Proponują aby nie tylko negatywnie zaopinio-
wać skrócenie przebiegu tej drogi, ale również zaopiniować pozytywnie i tym samym 
wprowadzić do obiegu publicznego propozycję, aby droga krajowa nr 9 zaczynała się                 
w węźle Radom Północ poza granicami miasta i szła starym śladem drogi krajowej nr 7 
i ul. Żółkiewskiego, gdyż wydaje się to najbardziej zasadne. Przedstawił argumenty do 
negatywnej opinii.  
 
Zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Rafał Adamczyk przedstawił 
uzasadnienie przebiegu drogi krajowej nr 9 jako zagadnienia strategicznego.  
 
Radny Robert Utkowski dokonał analizy ruchu na omawianych drogach. Uważa, że pro-
pozycja uchwały, która wyrażałaby pozytywną opinię na temat przywrócenia na starym 
śladzie siódemki krajowości tej drogi jest zasadna. Natomiast na pewno nie powinno 
się przychylać się do degradacji odcinka ul. Żółkiewskiego.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, skąd taki pomysł w projekcie pana ministra infra-
struktury? Dlaczego ten odcinek drogi krajowej nr 9 od ronda Warszawskiego do ronda 
w Alei Wojska Polskiego ma stać się drogą gminną? W ten sposób nie zapewnia się cią-
głości dróg krajowych. Obwodnica zachodnia wcale nie odciążyła ruchu tranzytowego, 
który wciąż przebiega drogą Żółkiewskiego. Takim pomysłem minister infrastruktury 
likwiduje ciągłość i spójność trzech dróg krajowych. Droga krajowa nr 9 jest częścią 
szlaku międzynarodowego drogi międzynarodowej E371, która prowadzi do granicy 
tranzytowej ze Słowacją. Nie ma takiego przypadku, aby część szlaku międzynarodo-
wego prowadziło przez drogę gminną. Ponadto w aspekcie budowy duoportu, gdzie pla-
nuje się, że główny ruch turystyczny będzie z Warszawy, to też nie ma takich praktyk, 
aby dojazd do dużego międzynarodowego lotniska odbywał się po drodze gminnej jaką 
planuje zrobić minister ul. Żółkiewskiego.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk uważa, że wszyscy zgadzają się z tym, że jest to skrajnie 
niekorzystne rozwiązanie dla Radomia. W rozwiązaniu tym minister infrastruktury za-
łożył, że droga krajowa nr 9 straci charakter drogi krajowej. Wiadomo, że w żaden spo-
sób nie usprawni to ruchu w tej części miasta. Zapytała Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad, jak odniesie się do badań natężenia ruchu krajowego? Czy jest szansa 
na zmianę tej decyzji, bo z tych badań jasno wynika, że ten odcinek drogi ma charakter 
drogi krajowej? Kto w takiej sytuacji wybuduje nowy ślad 9 od węzła lotniska do lotni-
ska?  
 
Radny Mirosław Rejczak powrócił do sprawy budowy portu lotniczego w Radomiu oraz 
niechęci władz do wybudowania tego portu lotniczego. Radny zadeklarował, że popiera 
ten projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że głosowanie przeciwko tej uchwale będzie działaniem na niekorzyść zarówno miasta, 
jak i mieszkańców miasta. Dlatego zagłosuje za przyjęciem tej uchwały.  
 
Radny Łukasz Podlewski odczytał fragment uzasadnienia dotyczący rozporządzenia. 
Zapytał, czy to rozporządzenie jest zgodne z ustawami?  
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Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński odniósł się do sprawy zgodności                         
z przepisami projektu rozporządzenia.  
 
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udzielił informacji                     
w sprawach: 
- podstawy prawnej przekwalifikowania drogi nr 9 pozbawiającego kategorii drogi kra-
jowej, 
- zasad obowiązujących przy tworzeniu sieci dróg w Polsce, 
- przeprowadzonych badań związanych z natężeniem ruchu, 
- odciążenia ruchu przez miasto Radom, 
- obsługi drogowej portu lotniczego, 
- budowy obwodnicy Skaryszewa, 
- drogi S12, 
- prowadzonych rozmów dotyczących obsługi drogowej portu lotniczego.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński poinformował, że proponują, aby by droga kra-
jowa nr 9 zaczynała się w węźle Radom Północ, bo jest to logiczne funkcjonalnie. Pro-
ponuje, żeby zgodzić się dzisiaj co do tego, że należy drogę krajową nr 9 zacząć w węźle 
Radom Północ, a jak zostanie zbudowana droga S12, to wtedy takie rozporządzenie 
ministra infrastruktury Rada zaopiniuje jak najbardziej pozytywnie. Odniósł się do 
sprawy zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Warszawskiej. Zadeklarował, że są otwarci 
na dialog.  
 
Przedstawiciel RDDKiA stwierdził, że po to została wybudowana zachodnia obwodnica 
Radomia na parametrach drogi ekspresowej, żeby ruch był kierowany właśnie przez tą 
drogę ekspresową S7 do węzła Wolanów i tak ten ruch powinien być kształtowany. 
Droga krajowa nr 9 zgodnie z propozycją pana ministra ma się w tej chwili zaczynać na 
drodze krajowej nr 12 i cały ruch na osi wschód – zachód powinien odbywać się drogą 
S7 do węzła Wolanów, następnie drogą krajową nr 12. Takie są założenia i tak funkcjo-
nuje projekt stałej organizacji ruchu.  
 
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi dotyczącej szlaku 
międzynarodowego i drogi krajowej nr 9, która jest częścią szlaku nr 371. Czy jest prak-
tykowane gdziekolwiek indziej, że szlak międzynarodowy może iść tylko po drodze mię-
dzynarodowej, a nie przerywany drogą gminną?  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński odniósł się do sprawy obowiązującej stałej or-
ganizacji ruchu, która jest złą organizacją ruchu. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to 
będą wnioskować o zmianę tej stałej organizacji ruchu, bo jest ona dla mieszkańców 
Radomia skrajnie niekorzystna. Czasami rzeczy, które są przyjmowane w praktyce się 
nie sprawdzają. Tak jest ze stałą organizacją ruchu i z pomysłem, aby kierować ruch 
tranzytowy przez centrum miasta, gdy jest wyremontowana za grube miliony ul. Żół-
kiewskiego i stary ślad siódemki. Prosi o przyjęcie tej uchwały jednogłośnie tak, aby do 
ministerstwa poszedł bardzo mocny sygnał, że ten pomysł ministerstwa jest dla Rado-
mia niedobry, natomiast wskazują dobre rozwiązanie.  
 
Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udzielił dodatkowych 
wyjaśnień na temat przebiegu drogi krajowej nr 9.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 7) podjęła 
Uchwałę nr LVI/505/2021 

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi krajowej tj. drogi 
nr 9 – ul. Żółkiewskiego (od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego) w mieście 
Radom.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Katarzyna Pastuszka 
– Chrobotowicz.  
 
Ad. 11.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 438. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy Za-
wodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, 
która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jak funkcjonuje apteka przy ul. Tochtermana? Kiedy 
będzie ogłoszony przetarg? Przypomniał, że prezydent zobowiązał się, że kiedy będą 
ogłaszać przetarg na funkcjonowanie apteki w szpitalu przy ul. Tochtermana, tam bę-
dzie apteka również całodobowa. Co udało się w tym temacie zrobić?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w sprawach: 
- braku osób zainteresowanych prowadzeniem apteki przy ul. Tochtermana, 
- braku możliwości nacisku na przedsiębiorcę do całodobowego funkcjonowania.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr LVI/506/2021 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Radomia na rok 2021.  
 
Ad. 11.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 439. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy Za-
wodnik. Przedstawił również uzasadnienie do projektu uchwały na druku nr 440. 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, 
która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr LVI/507/2021 
w sprawie ustanowienia lokalnego Programu Gminy Miasta Radomia "Opieka 
wytchnieniowa"- edycja 2021. 
 
Ad. 11.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 440.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, 
która wydała opinię pozytywną.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 10) podjęła 
Uchwałę nr LVI/508/2021 

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczo-
nych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnie-
niowa" - edycja 2021 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
 
Ad. 11.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 441. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wpłynęło pismo prze-
wodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Podlewskiego, które zo-
stało skierowane do prezydenta. Radni też otrzymali je pocztą elektroniczną.  
 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały oraz ustosunkował się do pisma przewodniczącego klubu radnych Prawa                        
i Sprawiedliwości Łukasza Podlewskiego o zdjęcie z porządku obrad tego projektu 
uchwały oraz udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie dotyczące: 
- które samorządy przystąpią do LOT i z iloma samorządami zostały podpisane listy in-
tencyjne, 
- przedstawicieli branży turystycznej z jakiego regionu pochodzą i w jaki sposób nastąpi 
weryfikacja, 
- budżetu LOT, 
- reprezentacji Radomia w stowarzyszeniu LOT, 
- samorządów założycielskich LOT.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił o zdjęcie projektu uchwały z porządku. Radni nie wie-
dzą jak ma wyglądać funkcjonowanie tego stowarzyszenia. Jako odpowiedzialny radny 
chce poznać ramy. Zapytał, czy radni nie mogą uczestniczyć w zespole powołującym 
LOT? Czy nie można wprowadzić autopoprawki, że Rada wystosuje swoją reprezentację 
do pracy w takim zespole? Radny prosi o zdjęcie tej uchwały na dzisiejszej sesji i powrót 
jej w maju, aby w tym czasie pan prezydent przygotował zręby statutu i dokumentów, 
na których ma pracować stowarzyszenie. Dziś radny nie wie za czym ma głosować poza 
tym, że takie stowarzyszenie ma powstać.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę uchwały o wyłączeniu Warszawy z wojewódz-
twa mazowieckiego, więc wiadomo, że w niedalekiej przyszłości będzie jakieś nowe 
województwo związane z Radomiem. Podkreślił, że do rozwoju turystyki potrzebne jest 
również lotnisko, króre za chwilę powstanie w Radomiu.  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że jako odpowiedzialny radny i w miarę logicznie my-
ślący uważa, że radni powinni podpisać się pod tą uchwałą. Jest to świetny krok do tego, 
aby wreszcie można było stworzyć turystyczną aglomerację i ściągać do nas 
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mieszkańców chociażby Warszawy, Kielc i dalszych ośrodków. Uchwała ta jest jak naj-
bardziej słuszna. Wszyscy powinni zagłosować za tą uchwałą. 
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński odniósł się do zadanych pytań w sprawach: 
- zaproszenia radnych do prac stowarzyszenia, 
- składek i budżetu LOT, 
- otwartości na podmioty zewnętrzne chcące współtworzyć LOT.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 441 w sprawie wyrażenia woli utwo-
rzenia i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Ziemi Radomskiej głosowało 10 radnych, 12 było przeciw, 1 wstrzymał się od gło-
sowania – głosowanie nr 11. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Ad. 11.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 442.  
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński odniósł się do poprzedniego głosowania. 
Stwierdził, że to bardzo smutna decyzja Rady. Przede wszystkim smutna decyzja tych 
radnych, którzy na Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki wypowiadali się wręcz z euforią 
o tym projekcie, a jednak niestety kręgosłup przez Pana przewodniczącego Podlew-
skiego został złamany ze szkodą dla działalności promocyjnej i turystycznej w Radomiu. 
Będą wracać na kolejną sesję. Smutna, zła decyzja.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Ko-
munikacji Piotr Wójcik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski zobowiązał się, że w ciągu kilku tygodni, w maju, taka uchwała 
dotycząca powołania LOT Ziemi Radomskiej zostanie przygotowana.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy w innych miastach opłaty za przejazdy są niższe, 
czy wyższe? O ile się zmniejszyły, czy zwiększyły opłaty za przejazd autobusami? Ile                  
w tej chwili miasto dopłaca do jednego biletu?  
 
Radna Magdalena Lasota podziękowała prezydentowi za przygotowanie takiego pro-
jektu uchwały. Dla mieszkańców Radomia będzie to ogromny zysk i być może dzięki 
temu więcej ludzi będzie korzystało z komunikacji miejskiej i trochę odciąży to ruch sa-
mochodów osobowych w centrum. To bardzo dobry projekt uchwały. Ogromny ukłon 
dla mieszkańców. Klub dziękuje prezydentowi za przygotowanie takiego projektu 
uchwały.  
 
Radny Robert Utkowski również jest przekonany o zaletach tej uchwały. Zapytał, jakie 
będą koszty?  
 
Dyrektor MZDIK Piotr Wójcik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- sprzedaży biletów w innych miastach, 
- dopłat do biletów, 
- braku generacji kosztów.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 12) podjęła 
Uchwałę nr LVI/509/2021 

w sprawie 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 miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wyso-
kości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej. 
 
Ad. 11.7. – rozpatrzony we wcześniejszej części obrad. 
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Katarzyna Pastuszka 
– Chrobotowicz. 
 
Ad. 11.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 444.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz miasta – Michał Michalski.  
 
Radny Mirosław Rejczak proponuje, aby kontynuować te działania i pozyskać dodat-
kowe środki.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr LVI/510/2021 
w sprawie wykonywania przez Gminę Miasta Radomia działalności w zakresie 
telekomunikacji dla realizacji celu publicznego polegającego na zapewnieniu 
bezpłatnego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych z terenu Gminy 
Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz w celu przeciwdzia-
łania rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2. 
 
 
Ad. 12. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków                    
i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że oczekują na 
powrót pani dyrektor i dokumenty, które pozwolą dalej prowadzić sprawę, do której za-
brali się kilka tygodni temu. Ostatnio osoba zainteresowana wyraziła zgodę na udo-
stępnienie tych dokumentów. Ma nadzieję, że komisja niedługo je otrzyma i będą mogli 
kontynuować prace.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformował, 
że komisja obradowała 19 kwietnia. Rozpatrzyła pisma, które wpłynęły do komisji. Wy-
dała dwie opinie, ale obszerność materiałów i uzasadnienia jakie powinno zawierać, mu-
szą przełożyć podjęcie projektów uchwał na następne posiedzenie.  
 
 
Ad. 13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich. – w dalszej części obrad.  
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Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
  
Ad. 14. Sprawy różne i wolne wnioski:  
 
1) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 
o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
Informację radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że w ostatnich latach były 3 groźne pożary                  
w Radkomie. Zapytał, co było przyczyną tych pożarów? Jak w tej chwili jest zabezpie-
czona firma prowadząca wysypisko śmieci?  
 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej udzielił dodatkowych informacji na te-
mat: 
- pożarów jakie miały miejsce na wysypisku śmieci, 
- zabezpieczenia wysypiska śmieci.  
 
 
Ad. 13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich.  
Sekretarz miasta Michał Michalski stwierdził, że mieli techniczny problem. Poinformo-
wał, że posiedzenie Związku Miast Polskich miało miejsce 14 kwietnia w formule online. 
Główne poruszane tematy to: 
- sytuacja w ciepłownictwie, 
- opłaty za odpady komunalne, 
- ceny wody i ścieków, 
- podatków od nieruchomości i działalności leczniczej, 
- stanowisko dot. Krajowego Planu Odbudowy.  
Stanowiska są dostępne na stronie internetowej.  
 
 
Ad. 14. Sprawy różne i wolne wnioski: (c.d.) 
 
2) sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2020 – 2022 za 2020 rok.  
Sprawozdanie radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
3) projekt stanowiska Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie środków finanso-
wych z trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Radna Marta Michalska – Wilk odczytała projekt stanowiska i uzasadniła je.  
Treść projektu stanowiska została dołączona do materiałów z sesji. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski stwierdził, 
że w momencie, kiedy Radom otrzymał z poprzednich dwóch transzy 52 mln zł nie przy-
pomina sobie stanowiska przygotowanego przez radnych Koalicji Obywatelskiej,                        
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w którym by chociaż podziękowali za takie transze. Dziś proponowane stanowisko jest 
to hucpa polityczna, bo środki zostały już przyznane. Radny liczy, że będą kolejne 
wsparcia dla samorządów i tym razem Radom otrzyma środki. Przypomniał, że deklaro-
wał wsparcie, lobbowanie i zabieganie o środki na ul. Wolanowską. Pytał, czy w jakikol-
wiek sposób może pomóc, to prezydent twierdził, że żadnego wsparcia nie potrzebuje. 
Okazało się inaczej i tego wsparcia dziś nie ma. Będzie głosował przeciwko takiemu 
stanowisku, bo jest ono niczym innym jak polityczna hucpą, próbą awantury, skłócania 
polityków Ziemi Radomskiej, zamiast dmuchania w jedną trąbkę w momencie, kiedy 
rzeczywiście o te środki można było się starać. Wtedy nie przypomina sobie żadnego 
stanowiska zachęcającego do tego, żeby wszystkie strony sceny politycznej zabiegały 
o te środki i sprawdziły na jakim etapie jest ich pozyskiwanie. Radny będzie głosował 
przeciwko, bo nie ma zamiaru brać udziału w takim teatrzyku przygotowanym przez 
Koalicję.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że to stanowisko nie jest żadną hucpą poli-
tyczną, a jest ubolewaniem. Mogli przygotować stanowisko, w którym dziękowaliby za 
pieniądze w poprzednich transzach. Radni PiS także mogli takie stanowisko przygoto-
wać i apelować, żeby wspólnie takie stanowisko przyjęli. Wtedy nikt by pewnie tego 
nie negował, że te pieniądze do Radomia wpłynęły. Natomiast dzisiaj wsparcie dla re-
montu ul. Wolanowskiej i remontu SOR-u mogą wyrazić właśnie w takim stanowisku. 
Powinni pokazać, że dla radnych te dwie kluczowe inwestycje są bardzo ważne bez 
podziału na żadne barwy polityczne. To stanowisko nie jest żadnym teatrzykiem. Prosi, 
aby nie bali się przyjąć takiego stanowiska. Jest ono napisane bardzo łagodnie. Nie ma 
w nim nic złego. Chcą poznać kryteria, dlaczego w tej transzy nie uzyskaliśmy pieniędzy, 
jakimi kryteriami rząd się kierował, kiedy rozdysponowywał pieniądze z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jednocześnie dać aprobatę dla tych dwóch inwestycji, 
na które dofinansowania się domagali. Może takie stanowisko jest dobrym momentem 
do tego, aby ponad podziałami pokazali na czym zależy i co jest ważne.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że to, co wyprawia pani reprezentująca klub opozy-
cyjnych radnych w Radzie Miejskiej jest poza wszelkimi kryteriami dobrego zarządzania 
miastem. Od kilku lat pan prezydent nie współpracuje z Radą Miejską. Stwierdził, że to 
jest jedyne większe miasto w Polsce, które nie współpracuje z winy pana prezydenta               
i z winy klubu z Radą Miejska. Za takimi stanowiskami nie będą głosować pozytywnie. 
Ponadto radny poruszył sprawę szpitalnictwa w mieście.  
 
Radny Robert Utkowski oddał 100% racji pani Marcie Michalskiej. Stwierdził, że prze-
wodniczący Łukasz Podlewski chyba w tym przypadku przesadził, bo nazywa hucpą 
dbanie o interes Radomia. Hucpą nazywa to, że starają się zadać tylko pytania, 
grzecznie, nikogo nie obrażając, co spowodowało, że Radom – dwustutysięczne miasto 
został pominięty w tak dwóch ważnych kwestiach. Starali się o pieniądze na szpital na 
oddział ratunkowy i o remont ul. Wolanowskiej.  Radny stwierdził, że im więcej środków 
zewnętrznych zostanie pozyskanych, tym lepiej. Nie zawsze to wychodzi, ale w tym 
przypadku chcą wiedzieć dlaczego. Radny zwrócił się do radnego Mirosława Rejczaka, 
że ta sesja pokazała, że prezydent współpracuje z Radą Miejską: autopoprawka w jednej 
z uchwał, przychylność w kilku innych kwestiach. Radny stwierdził, że chcą wiedzieć, co 
spowodowało, że nie dostaliśmy tych pieniędzy i czy są jeszcze jakieś szanse na to, 
żeby takie pieniądze pozyskać z tej transzy.  
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Radny Mateusz Kuźmiuk podkreślił, że w drugiej transzy Radom dostał jedną z najwyż-
szych, jeżeli nie najwyższą dotację w kraju. Zapytał, czy wnioskodawca sprawdził ter-
miny odwoławcze od decyzji o podziale środków?  
 
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, czego się boimy? O co złego występujemy? Jaka to 
jest polityczna hucpa? Czy mieszkańcy Radomia nie są Polakami? Czy im się nie należą 
pieniądze z podziału? Radny uważa, że się należą. Podkreślił, że Radom w wyniku trans-
formacji ustrojowej wiele ucierpiał, wiele mu obiecywano i nie dotrzymano tych słów.  
Stwierdził, że inwestycja w SOR zwróci się mieszkańcom. Stwierdził, że dopominamy 
się o rzecz oczywistą. Radny stwierdził również, że stanowisko jest bardzo wyważone, 
a my się trochę rozpychajmy łokciami i postarajmy się, aby pamiętali o Radomiu. Radny 
popiera to stanowisko.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskie Marta Michalska – Wilk podzięko-
wała za głos w dyskusji radnym Robertowi Utkowskiemu i Kazimierzowi Woźniakowi. 
Stwierdziła, że stanowisko jest napisane w wyważony sposób, aby nie można było za-
rzucić aspektu politycznego. Prosi, aby nie traktować tego jako teatrzyku i hucpy poli-
tycznej. Wszyscy doskonale wiedzą jak te obie inwestycje są ważne. Odłóżmy na bok 
centralną politykę, tylko jako radni z tego miasta, wystąpmy o to, co dla naszego miasta 
najważniejsze i o uzasadnienie tej, a nie innej decyzji.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski stwierdził, 
że nie mogą się zgodzić z tym, o czym mówiła przewodnicząca klubu KO. Stwierdził, że 
kiedy były procedowane środki nie zrobili kompletnie nic, a dziś w stanowisku piszą, że 
wyrażają swój sprzeciw i zaniepokojenie sytuacją. Przez kilka miesięcy nie zrobili kom-
pletnie nic, żeby Radom dostał jakiekolwiek środki w ramach Rządowego Funduszu 
Wsparcia. Prosi, aby nie mieszać radnych w wyrażanie sprzeciwu i zaniepokojenia             
w momencie, kiedy postępowanie jest rozstrzygnięte. Poprosił o przejście do głosowa-
nia nad złożonym projektem stanowiska.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poprosił, aby wnioskodawczyni odpowiadała na pytania rad-
nych.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poinformo-
wała, że odpowiedziała na pytanie pana radnego Kuźmiuka. Prosi, aby potraktować to 
stanowisko jako rzecz, którą radni jeszcze mogą zrobić. Rozumie, że pieniądze są przy-
znane, natomiast w tym stanowisku padają konkretne pytania. Padają pytania o kryte-
ria, o uzasadnienie. W tym stanowisku nie ma nic złego. Prosi, aby razem przyjąć to 
stanowisko.  
 
Za przyjęciem projektu stanowiska zgłoszonego przez radną Martę Michalską – 
Wilk głosowało 10 radnych, 12 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głoso-
wanie nr 14. Stanowisko nie zostało przyjęte.  
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4) wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie 
ze skargi Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi na uchwałę 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019r. nr XXVI/224/2019                           
w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół                                    
i przedszkoli niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowo-
ści pobierania i wykorzystania dotacji.  
Wyrok radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
5)  skarga Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2021r. na uchwałę                         
Nr LI/454/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic: Ciemnej, Górnej                   
i Juliusza Słowackiego w Radomiu. 
Skargę radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
6) pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 
- stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uwag do projektu Umowy Partner-
stwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021 – 2027 w Polsce, 
- uchwała Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzyma-
nia wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 – warszawskiego stołecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2021 – 2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021 – 2027 w Polsce, 
- stanowisko Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie zachowania integralności Wojewódz-
twa Mazowieckiego, 
- uchwała Rady Miasta Zielonka w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowa-
nia oświaty, 
- stanowisko Rady Gminy Bodzanów w sprawie projektu Strategicznego Studium Loka-
lizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
 
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
7) pismo Urzędu Statystycznego w Warszawie dotyczące Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań.  
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
8) Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna plano-
wana jest na dzień 31 maja. 
Przypomniała również o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwiet-
nia wraz kserokopią PIT za 2020r.  
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15. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku ob-
rad zamknęła LVI. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 19.55. 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej          Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz                  Kinga Bogusz 
 
  
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 
 
 
 
 


