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

odbytej w dniu 31 maja 2021 roku 
w zdalnym trybie obradowania 

 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu – 
radna Kinga Bogusz. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie liczby osób zalogowanych do systemu zdalnego 
obradowania stwierdziła prawomocność obrad. 
Nieobecny radny: Piotr Kotwicki.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobotowicza. 
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie 
(23 za – głosowanie nr 1).  
 
 
Zmiana porządku obrad 
- wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu o wprowadzenie do porządku obrad  pro-
jektu uchwały na druku nr 464 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Ra-
domskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu.   
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 21 radnych, 0 było prze-
ciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie nr 2. Projekt uchwały został wprowa-
dzony do porządku obrad w punkcie 11.18.  
  
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 465 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na               
2021 rok.     
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 17 radnych, 0 było przeciw, 
6 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad w punkcie 11.1.  
 
 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołu z LVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za 2020 rok. 
6. Informacja Pełnomocnika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytuacji  
     w szpitalu (na dzień 31.05.2021r.). 
7. 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. 
8. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epidemii 
     (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
9. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
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11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
       1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Progno- 
            zy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 460, 461, 465, 
       2) poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej – druk nr 459, 
       3) zmiany Uchwały LIII/467/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2021 r.  
            w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  
            należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie  
            Miasta Radomia lub jej jednostkom organizacyjnym – druk nr 458, 
       4) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Radomia dla Samorządu Wojewódz- 
            twa Mazowieckiego – druk nr 456, 
       5) zmiany Uchwały 447/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2017 r. w sprawie  
            przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
            „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu – druk nr 451, 
       6) zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ul. Lubońskiego 2, dla  
            Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” – druk nr 453, 
       7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia – druk  
            nr 445, 
       8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia  
            w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda- 
            rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
            za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 446, 
       9) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właści- 
            cieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy- 
            stości ciekłych – druk nr 447, 
     10) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na  
            terenie Gminy Miasta Radomia w 2021r. – druk nr 462, 
     11) ustanowienia pomnika przyrody „Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu” – druk  
            nr 448, 
     12) zmiany uchwały nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018 r. w spra- 
            wie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek „ Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego   
            Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków  
            „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu – druk nr 449, 
     13) wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiej Rady Seniorów – druk nr 455, 
     14) zmieniająca Uchwałę XLVI/418/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada  
            2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie  
            pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powsta- 
            łych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi – druk nr 457, 
     15) nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu – druk nr 450, 
     16) obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
            uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz- 
            kaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia – druk nr 452, 
     17) wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej  
            Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej – druk nr 463, 
     18) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
            im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
            Zdrowotnej w Radomiu – druk nr 464. 
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) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami    
           Pozarządowymi na 2020 rok”, 
       2) sprawozdanie z realizacji Programu „Radomska Karta Seniora” za 2020 r., 
       3) sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Rodzina Plus” za 2020 r., 
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       4) sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” za  
            2020 r., 
       5) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r., 
       6) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za rok  
            2020. 
15. Zamknięcie obrad.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z LVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z LVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 26 kwietnia 2021r. został 
przyjęty jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 4).  
 
 
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 żadnego parlamentarzysty.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu za 2020 rok. 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Kierownik Referatu w Powiatowym Urzędzie Pracy Krzysztof Skomra przedstawił sytuację na 
rynku pracy w 2020 roku, a w tym: 
- realizację form pomocowych dla pracodawców, 
- stan bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku oraz strukturę wzrostu bezrobocia na prze-
strzeni roku, 
- porównał sytuację na rynku pracy w stosunku do roku ubiegłego.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poprosiła o prze-
rwę w celu usunięcia problemów technicznych.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz ogłosiła 5 minut prze-
rwy do godz. 9.35, a następnie przedłużyła ją do godz. 9.45.  
 
Radny Mirosław Rejczak podziękował nowemu kierownictwu urzędu za zupełnie odmienne 
sprawozdanie. Zapytał, dlaczego nie podano miejsca usytuowania Radomia pod względem wiel-
kości bezrobocia w porównaniu do innych miast? Poruszył sprawę przeznaczenia ogromnych 
środków na tarcze osłonowe. Zapytał, ile pieniędzy przeznaczyło państwo w ostatnim roku na 
walkę z bezrobociem?  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, co spowodowało wzrost dotacji miasta Radomia dla Urzędu 
Pracy na rok 2021? Czy zostało zwiększone zatrudnienie, czy też przewidziano jakieś pod-
wyżki? Radna zwróciła uwagę, że pan kierownik powiedział, że 186 osobom udało się otworzyć 
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działalność gospodarczą, a chciałaby się dowiedzieć ile osób musiało zlikwidować działalność 
gospodarczą?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, jaka jest pozycja powiatu radomskiego na tle innych powiatów 
w zakresie bezrobocia? Jaka jest liczba osób zatrudnionych z zagranicy? Czy ona wzrosła w spo-
sób znaczący w ciągu ostatnich miesięcy czy lat?  
 
Kierownik Krzysztof Skomra udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- poziomu bezrobocia w Radomiu, 
- poziomu bezrobocia w stosunku do lat ubiegłych, 
- środków przeznaczonych na realizację tarczy antykryzysowych i form udzielanej pomocy, 
- wzrostu dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy,  
- zatrudniania cudzoziemców.  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na żadne swoje pytanie. Za-
pytała, czy dotacja miasta Radomia dla Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2021 spowodowana 
była wzrostem zatrudnienia w urzędzie pracy, czy też jakimiś podwyżkami, czy też były to cał-
kiem inne przyczyny? Ile osób zlikwidowało działalność gospodarczą i zarejestrowało się                         
w urzędzie pracy?  
 
Kierownik Krzysztof Skomra udzielił dodatkowych informacji w sprawie: 
- zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
- zlikwidowanych działalności gospodarczych.  
 
 
Ad. 6. Informacja Pełnomocnika Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej 
sytuacji w szpitalu (na dzień 31.05.2021r.). 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że 
radni pocztą elektroniczną otrzymali informację przedłożoną na piśmie przez Pełnomocnika Ra-
domskiego Szpitala Specjalistycznego. 
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Grażyna Penza poinformowała, że 
w dniu dzisiejszym w szpitalu nie ma pełnomocnika, ale przekazał informację pisemną.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, czy dyrekcja szpitala ma informację na temat wyposażenia 
szpitala tymczasowego? Czy wyposażenie będzie przekazane szpitalowi, czy pojedzie ewentu-
alnie gdzieś dalej do Warszawy? Co z osobami zatrudnionymi w szpitalu tymczasowym po jego 
zamknięciu?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, z jakich względów pan pełnomocnik jest zatrudniony tylko do 
dzisiaj w szpitalu, a funkcje dyrektora szpitala ma przejąć pan Pacyna? Jak obecnie wygląda 
sytuacja uruchomienia oddziałów w szpitalu na Tochtermana? Czy od jutra wznawia działalność 
porodówka? Jakie oddziały zostały już uruchomione? Co się dzieje ze szpitalem tymczasowym? 
Kiedy zostanie uruchomiony oddział rehabilitacji? Kiedy w tym budynku zostaną uruchomione 
przychodnie i jakie?  
 
Radny Dariusz Wójcik poruszył sprawę wyposażenia szpitala tymczasowego oraz remontu od-
działu chirurgii naczyń. Zapytał, kiedy będzie remont oddziału chirurgii naczyń? Zwrócił się z 
wnioskiem do prezydenta o przeprowadzenie natychmiastowego remontu i doposażenie od-
działu chirurgii naczyń do standardów XXI wieku.   
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Zastępca dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Grażyna Penza udzieliła informacji 
w sprawach: 
- wyposażenia szpitala tymczasowego, 
- zatrudnienia w szpitalu tymczasowym,  
- odejścia pełnomocnika oraz powrotu dyrektora szpitala,  
- wznowienia działalności oddziałów szpitalnych, 
- wznowienia działalności porodówki, 
- uruchomienia oddziału rehabilitacji, 
- remontu oddziału chirurgii naczyń.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, czy na oddziale chirurgii naczyń jest zwiększona liczba zakażeń 
pacjentów względem innych oddziałów?  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że w tej chwili mieszkańcy są źle leczeni. Od dawna Mazowiecki 
Szpital Wojewódzki słabo funkcjonuje i jest w zupełnej rozsypce.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- remontu oddziału chirurgii naczyń, 
- funkcjonowania oddziału chirurgii naczyń oraz pojawiających się informacji na temat likwidacji 
tego oddziału.  
 
Radny Dariusz Wójcik poruszył sprawę konieczności pilnego remontu oddziału chirurgii naczyń. 
Uważa, że remont należy zrobić natychmiast.  
 
Z-ca dyrektora RSS Grażyna Penza poruszyła sprawy: 
- nasilenia zakażeń szpitalnych, 
- terminu rozpoczęcia remontu oddziału chirurgii naczyń.  
 
 
Ad. 7. 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. 
Rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Dawid Puton przedstawił stan zaa-
wansowania poniższych inwestycji: 
- trasa N-S II etap – zaawansowanie prac można określić jako dobre. Kanalizacja deszczowa jest 
ukończona w ok. 60%, sanitarna to około 90% zaawansowania. Na ukończeniu jest sieć c.o., 
ułożona elektryka. Całkiem przyzwoicie jest również, jeżeli chodzi o warstwę konstrukcyjną. 
Można śmiało powiedzieć, że termin zakończenia prac, czyli wrzesień tego roku, na ten moment 
zagrożony nie jest. Koszt inwestycji to prawie 26,5 mln zł.  
- trasa N-S III etap – wciąż można mówić o pracach dokumentacyjnych, ale do MZDiK wpłynęła 
już wstępna wersja geometrii tego odcinka. Niestety wymaga ona delikatnych poprawek w za-
kresie linii rozgraniczenia. Prawdopodobnie już niebawem wykonawca te poprawki naniesie                   
i przedstawi do akceptacji całą geometrię. Liczą, że będzie to przyszły tydzień.  
- wiadukt w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej – odbyło się spotkanie wojewody mazowiec-
kiego w sprawie raportu środowiskowego natężenia hałasu. Aby zminimalizować poziom hałasu 
zaproponowano ustawienie ekranów akustycznych, a dodatkowo wykup dwóch działek, przy 
których poziom hałasu przekracza normę. Raport został uzupełniony i przekazany na ręce 
RDOŚ-u i teraz musi zostać uzgodniony. Potrzebna będzie jeszcze decyzja środowiskowa wy-
dana przez wydział Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim, czyli przez prezydenta miasta 
Radomia. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z RDOŚ został przygotowany aneks 
terminowy na przedłożenie tego projektu – termin koniec lipca. Jest duże prawdopodobieństwo, 
że uda się go uzyskać wcześniej.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki poinformował, że trwają prace 
porządkowe na całym obiekcie hali i łącznika. Prace skupione są na tym, by odebrać halę i łącznik 
w zapisanym terminie aneksu, czyli do 30 czerwca. Przedstawił jakie prace są wykonywane                    
w łączniku i hali. Udzielił informacji na temat przeprowadzanych i przygotowywanych odbiorów. 
Omówił również prace jakie są prowadzone na stadionie.  
 
Przewodniczący Komisji doraźnej ds. budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz Podlewski 
potwierdził, że te prace są wykonywane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński wyraził zaniepokojenie, że nigdy w tym 
punkcie nie zabiera głosu prezes Janduła. Jest to bardzo niepokojące.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, jak długo będą radni zaskakiwani kolejnymi aneksami w sprawie 
budowy Radomskiego Centrum Sportu? Czy sprawia trudność przeprowadzenie inwentaryzacji 
z prawdziwego zdarzenia, określenie ile prac zostało do końca, podpisanie jednego aneksu, aby 
wiadomo było ile to będzie kosztowało? Radny stwierdził, że kwota budowy tego obiektu wzro-
sła już 100%. Ile jeszcze mieszkańcy Radomia będą płacili pieniędzy na nieudolność? Radny 
stwierdził, że wciąga się w to spółkę miejską jaką są Wodociągi, która dokonuje remontów, które 
powinny leżeć w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trzeba powiedzieć jasno, że za 
te remonty, które prowadzą Wodociągi zapłacą mieszkańcy w cenie wody. Co jeszcze będzie 
zrzucane na tą spółkę, żeby ukryć rzeczywiste koszty tego obiektu?  
 
Radny Mirosław Rejczak – RCS – kiedy mieszkańcy będą mieć halę widowiskowo – sportową od-
daną do użytku? Wiadukt przy ul. Żeromskiego – wiadukt ten jest kluczową sprawą dla istnienia 
lotniska w Radomiu. Radny uważa, że prezydent zaniedbał tę sprawę i jako włodarz miasta nie 
współpracuje ani z Radą Miejską ani z komisjami i szkodzi Radomiowi w tych sprawach. Zatrud-
nia ludzi niekompetentnych i naraża miasto na straty finansowe i czasu, bo jeżeli nie będzie 
wiaduktu, to nie będzie funkcjonować lotnisko. Radny nie widzi możliwości, aby prezydent był 
wstanie zrobić coś, aby ten wiadukt został wybudowany.  
 
Radny Łukasz Podlewski – trasa N-S – czy poczyniono jakiekolwiek ustalenia w zakresie wyjazdu 
z ul. Młodzianowskiej w 1905 Roku? Wiadukt w ul. Żeromskiego – czy zawarty aneks dotyczy 
terminu oddania projektu? Kiedy mogą rozpocząć się prace na wiadukcie? RCS – jak wygląda 
sprawa parkingów dla kibiców? Ile miejsc parkingowych musi być zapewnionych wokół hali i ile 
takich miejsc na dzień 30 czerwca będzie oddanych do użytku dla kibiców? Czy ul. Jordana                       
w jakiś sposób będzie wyłączona z użytku z powodu zapchania przez parkujące w takcie imprez 
samochody? Czy w przypadku nie uzyskania pozwoleń i braku dokumentacji na 30 czerwca, czy 
wykonawca będzie miał nałożone kary za nie dotrzymanie terminu, czy będzie kolejny aneks? 
Jaki jest koszt wykonania drenażu wokół hali i między trybunami? Jaką wycenę dał Betonox za 
te prace, a ile ma to kosztować, jeżeli to zrobi spółka miejska wodociągi?  
 
Radny Marcin Majewski – trasa N-S III etap – jak będzie wyglądał przebieg III etapu trasy? Czy 
MZDiK otrzymało już projekt i kiedy będzie znany przebieg tej trasy? Wiadukt na ul. Żerom-
skiego – kiedy został złożony pierwszy wniosek do RDOŚ-u, a kiedy ostatni? Czy te działania nie 
są wykonywane specjalnie, żeby wydłużyć cały proces budowania tego wiaduktu? RCS – ile                     
w tym momencie pieniędzy jest w kasie MOSiR-u, które nie są zabezpieczone na podpisane 
aneksy? Czy od ostatniego posiedzenia komisji ds. budowy RCS wpłynęły jakieś protokoły roz-
bieżności od wykonawcy głównego? Czy przygotowywany jest do podpisania kolejny aneks? 
Trybuna południowa – kiedy pozyskano informację nt. braku elementów uszczelniających gu-
mowych? Kiedy został zgłoszony taki uszczerbek? Kiedy zacznie działać wykonawca na tej try-
bunie? Ogrodzenie od strony ul. Jordana i 11 Listopada – czy planuje się wykonać jakieś este-
tyczne ogrodzenie?  
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Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy kolorystyka szaro – czarna jest zgodna z projektem pierwot-
nym? Czy wykonane posadzki, to są posadzki, czy powłoka malarska? Czy jest koncepcja na 
zieleń wokół stadionu?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, jaki jest koszt ponownego ułożenia prefabrykatów na trybu-
nie północnej? Jakie środki ma MOSiR na rachunku bieżącym? Dlaczego MOSiR teraz nie decy-
duje się na wykonanie drenażu wokół hali? 
 
Rzecznik prasowy MZDiK Dawid Puton udzielił informacji w sprawach: 
- wyjazdu z ul. Młodzianowskiej w ul. 1905 Roku, 
- wykonania projektu na wiadukt w ul. Żeromskiego i jego realizacji, 
- terminu realizacji III etapu trasy N-S, 
- terminu złożenia raportu do RDOŚ oraz jego uzupełnień.  
 
Dyrektor MOSiR Robert Dębicki udzielił informacji w sprawach: 
- udzielania informacji w zastępstwie prezesa, 
- planowanych aneksów, 
- protokołów konieczności tworzonych przez wykonawcę, 
- wykonania inwentaryzacji oraz zakresu prac na budowie Radomskiego Centrum Sportu, 
- wydawania pieniędzy „lekką ręką”, 
- wyceny drenażu trybun i szukania mniej kosztownych rozwiązań, 
- czasu budowania RCS, 
- terminu oddania do użytku hali oraz dróg wokół hali, 
- nałożenia kar umownych na wykonawcę przy niedotrzymaniu planowanego terminu, 
- ilości miejsc parkingowych wokół hali, 
- wyłączenia ulicy Jordana, 
- uruchomienia darmowej komunikacji na dojazd na imprezy sportowe, 
- środków na realizację Radomskiego Centrum Sportu posiadanych przez MOSiR, 
- brakujących środków na realizację zadania, 
- posiadanych dokumentacji, 
- ogrodzenia od ul. Jordana, 
- kolorystyki hali, 
- wykonania posadzek z żywicy elastycznej, 
- kosztu położenia prefabrykatów.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że przetarg był przygotowany bardzo źle przez osoby, które 
albo nie mają doświadczenia, albo zrobiły to z premedytacją. Tak się przetargów nie ogłasza.               
W tej chwili wykonawca może żądać od nas za każdą dodatkową pracę dodatkowych pieniędzy. 
Gdyby przetarg był ogłoszony na wykończenie placu budowy bez możliwości aneksowania, 
może ta kwota na początku byłaby wyższa, ale w tej chwili by to mniej kosztowało mieszkań-
ców. Ponadto radny zapytał, czy Wodociągi Miejskie otrzymają zapłatę za wykonywane prace? 
Czy MZDiK zapłaci 500 tys. zł MOSiR-owi za te wszystkie drogi, które zostaną przekazane? Jest 
to sztuczny przepływ pieniędzy po to, żeby były pieniądze na dokończenie prac. Tego typu 
działanie jest naganne.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy ogrodzenie od strony ul. Jordana jest ujęte w działaniach 
głównego wykonawcy? Czy to ogrodzenie będzie wyburzone, zamienione i kto będzie to wy-
konywał? Czy jest to poza przetargiem, czy będzie to wykonywane z następnych pieniędzy? 
Kiedy dowiedzieli się o problemach na trybunie południowej?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, jaka jest grubość posadzki żywicowej?  
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Dyrektor MOSiR Robert Dębicki udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- przeprowadzenia inwentaryzacji i jej wyników, 
- wykonania nowego ogrodzenia od ul. Jordana, 
- brakujących podkładów pod półfabrykatami, 
- wykonania badan hydrologicznych, 
- grubości posadzki żywicowej na ciągach pieszych hali.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poprosiła, aby dyrek-
tor nie obrażał radnych w swojej wypowiedzi i aby dyrektora wypowiedzi również nie były po-
lityczne. Prosi, aby nie robić sobie żartów z radnych, bo przed chwilą widziała pana prezesa 
Jandułę i prosi żeby na następną sesję to pan prezes udzielał odpowiedzi na pytania. 
 
Dyrektor Robert Dębicki przeprasza wszystkich radnych, jeśli zostali urażeni jakąkolwiek wypo-
wiedzią. Nie taka była intencja. Dyrektor odbiera ataki na spółkę i na siebie osobiście.  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zaapelowała, aby na następnej sesji 
na pytania odpowiadał pan prezes Grzegorz Janduła.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz. 
 
Ad. 8. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epi-
demii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji finansowej 
Gminy Miasta Radomia w związku z trwającym stanem epidemii, a w tym: 
- realizację dochodów w miesiącach styczeń – kwiecień 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020 (dochody ogółem, dochody bieżące), 
- wybrane tytuły dochodowe w miesiącach styczeń – kwiecień 2021 w porównaniu do analo-
gicznego okresu 2019 – 2020 (udziały w PIT, udziały w CIT, podatek od nieruchomości, sprzedaż 
biletów komunikacji miejskiej, wpływy ze strefy płatnego parkowania, podatek od środków 
transportowych, dochody jednostek oświatowych, subwencje), 
- realizację wydatków w miesiącach styczeń – kwiecień 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020 (wydatki ogółem, wydatki bieżące), 
- porównanie realizacji dochodów i wydatków bieżących na dzień 30 kwietnia w latach 2017 – 
2021, 
- zestawienie realizacji dochodów i wydatków bieżących w miesiącach styczeń – kwiecień                     
w 2021r., 
- zestawienie nadwyżki operacyjnej w latach 2017 – 2021. 
- zestawienie przepływów pieniężnych w okresie od 2 stycznia do 26 maja 2021.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 12.00 
 
Ad. 9. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Treść złożonej informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik przedstawił informację na temat projektów unij-
nych Gminy Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do dnia                    
28 maja interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Majewski – 5, 
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- Mateusz Kuźmiuk – 3, 
- Łukasz Podlewski – 2, 
- Marcin Kaca – 2,  
- Adam Bocheński – 2, 
- Dariusz Wójcik – 1, 
- Robert Fiszer – 1, 
- Marcin Majewski i Mateusz Kuźmiuk – 1. 
 
 
Ad. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ad. 11.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 460, 461, 465.  
 
- druk nr 460.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Nad projektem uchwały obradowała Komisja Budżetowa, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Robert Fiszer poinformował, że Komisja Gospodarki nie obradowała nad tym projektem 
uchwały, ponieważ nikt z pracowników Urzędu Miejskiego nie przybył na posiedzenie komisji, 
aby móc zreferować. Radny zapytał, ile środków jest na dokumentację ulic: Starej Woli Gołę-
biowskiej, Klwateckiej i Perzanowskiej? Poinformował, że na komisji była rozmowa na temat 
tego, aby nie wykonywać inwestycji w tej chwili i w takim zakresie ul. Wolność. Poprosił o udzie-
lenie głosu mieszkańcom tej ulicy.  
 
Mieszkanka ul. Wolność 25a Krystyna Michalska stwierdziła, że w nawiązaniu do złożonego pi-
sma zwracają się z prośbą o wycofanie się w proponowanej przez miasto formie wykonania 
tego remontu, ponieważ kolejne stawiane bloki i tak niszczą infrastrukturę sieci wodno – kana-
lizacyjnej i sieci deszczowej. Uważa, że lepiej zarezerwować środki i zrobić to w przyszłym roku 
i zastanowić się nad całościowym remontem. Zwracają się do radnych o pochylenie się nad pro-
jektem remontu po gospodarsku, z głową i żeby to było rozwiązanie na lata.  
 
Mieszkaniec ulicy Wolność 19 omówił jak wygląda sprawa gromadzenia wody na ul. Wolność.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy są przewidziane wydatki na remont i zalecenia przeciwpo-
żarowe dla przedszkola nr 17? Czy są przewidziane jakiekolwiek wydatki na adaptację budynku 
XIII Liceum przy ul. 25 Czerwca na to, żeby tam przenieść oddziały przedszkolne?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, w jakim czasie pożyczka dla szpitala zostanie zwrócona mia-
stu? Poprosił o większą informację na temat przesunięcia planu wydatków między rozdziałami 
w dziale 801 w kwocie 3.482.000 zł.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę projektu dokumentacji 
na ulicę Stara Wola Gołębiowska. Stwierdził, że na odcinku 1700 metrów brakuje chodnika,              
a jest to bardzo ruchliwa ulica i w pobliżu znajduje się szkoła. Zapytał, czy jest przewidziana 
budowa tego chodnika i kiedy? Czy są na to zabezpieczone środki w budżecie miasta?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na pytanie do-
tyczące środków na wykonanie dokumentacji ulic na piśmie. Ponadto udzielił informacji na te-
mat zwrotu przez szpital udzielonej pożyczki.  
 
Zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kalinowska udzieliła informacji na temat przeniesienia 
Przedszkola Publicznego Nr 17 z ul. Zbrowskiego do części budynku zajmowanego przez XIII 
Liceum Ogólnokształcące oraz środków na realizacje prac dostosowujących.  
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Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące in-
westycji przebudowy ul. Wolność.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 5) podjęła 

Uchwałę nr LVII/511/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
- druk nr 461.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową.  
 
Radny Robert Fiszer zwrócił się z wnioskiem, aby remont ulic: Warzywnej, Grochowej i Inżynier-
skiej wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, na czym polega wzrost dochodów i wydatków? 
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji w sprawach: 
- wzrostu dochodów i wydatków bieżących, 
- propozycji wprowadzenia nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
- zadań, które można wpisywać do WPF. 
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że skarbnik powiedział, że nie przysługuje radnym prawo 
uchwałodawcze, więc prosi o opinię pani mecenas Rady Miejskiej, czy radni mogą składać takie 
wnioski i projekty uchwał. Nie może się zgodzić całkowicie z tym, że radnemu nie przysługuje 
prawo uchwałodawcze.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przytoczył art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 230, 233 ustawy o finansach publicznych – inicjatywa w sprawie sporządze-
nia projektu uchwały przysługuje wyłącznie zarządowi jst. Skarbnik stwierdził, że powiedział, iż 
takiego wniosku sam radny nie może zgłosić bez uzgodnienia z prezydentem. Prezydent jest 
otwarty na rozmowy i mogą siąść i rozmawiać.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś przyłączyła się do stanowiska skarbnika. Przepisy ściśle re-
gulują procedurę związaną z formułowaniem budżetu gminy. Art. 60 ust. 1 pkt 4 mówi, że pre-
zydentowi miasta przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania propozycji zmian w budżecie 
gminy. Radni mają inicjatywę uchwałodawczą w pozostałych kwestiach, nie związanych z wpro-
wadzaniem zmian w budżecie.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, co to są środki własne i jakie posiadamy w naszej gminie?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka wyjaśnił pojęcie środków własnych.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 13.00.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących  się – gło-
sowanie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr LVII/512/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
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- druk nr 465.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę przesunięcia środków na salę gimnastyczną przy PSP                 
nr 17 na ul. Czarnoleskiej. Zapytał, czy skarbnik nie boi się tego, że przy remoncie tej sali gim-
nastycznej nie będzie dodatkowych aneksów i remont nie pochłonie więcej środków finanso-
wych niż jest zaplanowane?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji w sprawie remontu sali gimnastycznej 
przy PSP nr 17.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 7) podjęła 

Uchwałę nr LVII/513/2021 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok.  
 
Ad. 11.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 459.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr LVII/514/2021 
w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.  
 
Ad. 11.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 458.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię negatywną.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy istnieje program odpracowywania zadłużenia?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ilu jest dłuż-
ników? Na jaką kwotę wpłynęło tych 14 wniosków? Poinformowała, że zaproponowali na Ko-
misji Budżetowej, aby w przypadku Miejskiego Zarządu Lokalami ustalić maksymalny okres 
spłaty. Ponadto wnioskowali, aby był przedstawiciel Miejskiego Zarządu Lokalami mógł odpo-
wiedzieć na te pytania. Poprosiła, aby skarbnik odniósł się do nieobecności przedstawiciela MZL.  
 
Radny Robert Utkowski stwierdził, że ten projekt zmian w uchwale dotyczyć będzie nie tylko 
ulg w spłacie należności pieniężnych w MZL-u, ale wszelkiego rodzaju ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Radomia. Zapy-
tał, ile tego rodzaju spraw procentowo dotyczy MZL-u, a ile innych i czy występują jakieś inne? 
Jakie są kwoty należności innych niż w MZL-u?  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie zadłużenie posiadają dłużnicy czynszowi wobec MZL-u? 
Dlaczego okres, na który odroczono spłatę albo rozłożono nie może przekroczyć przewidzia-
nego prawem okresu przedawnienia należności? Nie łatwiej jest to określić jako 12, 18, 24, 36, 
48, 60 miesięcy? Jaki jest przewidywany maksymalny okres przedawnienia należności?  
 
Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej  Mirosław Kosno udzielił in-
formacji dotyczących: 
- programu odpracowywania zadłużeń, 
- okresu przedawnienia zaległości, 
- ściągania zaległości pieniężnych, 



12 

 

- maksymalnego okresu rozłożenia zaległości, 
- wysokości zadłużenia kolatorów w Miejskim Zarządzie Lokalami, 
- średniego zadłużenia przypadającego na rodzinę.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 5 przeciw, 7 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 9) podjęła 

Uchwała nr LVII/515/2021 
w sprawie zmiany Uchwały LIII/467/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 
2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg                  
w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Miasta Radomia lub jej jednostkom organizacyjnym. 
 
Ad. 11.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 456. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że współpraca z samorządem województwa mazowieckiego 
jest żadna. Radom jest źle traktowany zarówno w służbie zdrowia… Współpraca z zarządem jest 
bardzo trudna dla naszej gminy.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 10) podjęła 

Uchwałę nr LVII/516/2021 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Radomia dla Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
 
Ad. 11.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 451.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Marcin Majewski podziękował za uwzględnienie odwodnienia ul. Potkańskiego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę odwodnienia ul. Potkań-
skiego.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr LVII/517/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2017r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu. 
 
Ad. 11.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 453. 
Sekretarz miasta Michał Michalski poprosił o chwilę przerwy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zarządziła 5 minut 
przerwy do godz. 13.50. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za – głosowanie nr 12) podjęła 
Uchwałę nr LVII/518/2021 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia lokalu położonego w Radomiu przy ul. Luboń-
skiego 2, dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy. 
 
Ad. 11.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 445.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy te 3 uchwały zmieniają opłaty za odbiór śmieci? Przybliżył 
jak wyglądają opłaty w innych gminach.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że zapis § 5 pkt 2 jest bardzo nieprecyzyjny. Zapytał, kto 
będzie określał, które ulice są o dużym natężeniu ruchu pieszego, a które nie są i co z respek-
towaniem tych zapisów? Co w przypadku, kiedy te pojemniki w tych miejscach znajdować się 
nie będą? Co w przypadku, kiedy ten regulamin jest uchwalony, kosze chociażby na przystan-
kach autobusowych są przepełnione, to kto w tym momencie za to odpowiada i jakie mamy                  
z tego tytułu nałożone kary na firmę czy na Gminę Miasta Radomia? § 7 pkt 7 – zapis „pozbywają 
się z terenu nieruchomości” brzmi mało estetycznie.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił informacji dotyczących: 
- poprawności zapisów, 
- zapisu dotyczącego koszy i gęstości ich ustawienia, 
- niszczenia pojemników na segregowane odpady komunalne, 
- braku wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr LVII/519/2021 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rado-
mia.  
 
Ad. 11.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 446.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
 
Radny Robert Utkowski zastanawia się, dlaczego pan prezydent nie wnosi na sesję ponownie 
pytania o możliwość podniesienia opłat za odbiór nieczystości. Uważa, że tego typu rzeczy na-
leży urealniać. Tego typu opłaty należy opierać na ekonomii. Należy się zastanowić jak te kwoty 
urealnić. Radny prosi, aby prezydent spróbował rozpocząć taką rozmowę.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że nie widzi zapisów dotyczących odbioru odpadów z blo-
kowisk. Nie widzi odpowiedzialności firm odbierających odpady. Poprosił o udostępnienie wzoru 
umów jakie są zawierane z firmami odbierającymi odpady. Ponadto radny poprosił, aby infor-
macje i telefony były zamieszczone na stronie tak, żeby były łatwo dostępne dla mieszkańców.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że super zmianą jest wywóz odpadów z budynków czę-
ściowo wykorzystywanych do działalności gospodarczej a częściowo zamieszkałych. Ma wąt-
pliwości czy zapis § 1 pkt 13 będzie zrozumiały. Zaproponował jego zmianę: „Właściciele nieru-
chomości, które w części są wykorzystywane na cele mieszkaniowe, a w części mają inne prze-
znaczenie…”. Uważa, że ten zapis jest czytelniejszy, gdyż określa jednoznacznie, że część bu-
dynku jest mieszkalna, a część jest wykorzystywana na lokale usługowe, sklepy, przychodnie, 
bądź o innym przeznaczeniu.  
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Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę wyrzucania dużego sprzętu gospodarstwa domo-
wego. 
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik stwierdził, że propozycja zmiany w § 1 pkt 13 jest 
możliwa i przychylili by się do niej, ale prosi radnego Woźniaka o powtórzenie tego zapisu, to 
wtedy wprowadziliby to jako autopoprawkę. Ponadto udzielił dodatkowych informacji w spra-
wach: 
- odbioru odpadów z konkretnych nieruchomości, 
- kontroli segregacji śmieci, 
- egzekwowania zapisów umów dotyczących odbioru odpadów przez firmy, 
- bardziej widocznego umieszczania informacji oraz telefonów na stronie miasta, 
- kosztów odbioru odpadów i gotowości na dyskusję w tym zakresie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak poprosił o 5 minut przerwy, żeby połączył się telefonicznie, podykto-
wał zapis i aby wydział go przeanalizował, żeby nie było jakichś wątpliwości.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zarządziła przerwę do 
godz. 14.40.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie za-
pisu § 1 pkt 13 na: „Właściciele nieruchomości, które w części są wykorzystywane na 
cele mieszkalne, a w części mają inne przeznaczenie, w celu prawidłowego świadczenia 
usługi odbierania odpadów komunalnych, winni oddzielić i oznakować miejsca przezna-
czone do gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkalnej i niemieszkalnej części 
nieruchomości w sposób umożliwiający ich szybką identyfikację”. 
Autopoprawka złożona na piśmie została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 14) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką  

Uchwałę nr LVII/520/2021 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Mia-
sta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 11.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 447.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, jak w systemie miejskim znajdują się odpady ze szpitala?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy dotyczy to tylko nieczystości ciekłych i zbiorników bezod-
pływowych, czy też mogą to być ciała stałe?  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że jest to uchwała przygotowana w sposób mało czytelny. 
Chciałby, aby jasno wybrzmiało, że dotyczy tylko i wyłącznie firm czy przedsiębiorców, którzy 
są poza naszym systemem i tych, którzy posiadają szamba. We wcześniejszej uchwale było wy-
mienionych co najmniej kilkanaście stawek, a teraz jest ich kilka. Zapytał, ile gospodarstw                      
w Radomiu złożyło deklaracje na odbiór odpadów? Jakie są zaległości mieszkańców z tytułu 
opłat, które powinni kierować do Urzędu Miasta? 
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w sprawach: 
- odbioru odpadów szpitalnych, 
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- zakresu obowiązywania uchwały, 
- powodu wprowadzenia proponowanych zmian, 
- ilości gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje dot. odbioru odpadów komunalnych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr LVII/521/2021 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych                           
i transportu nieczystości ciekłych.  
 
Ad. 11.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 462.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
 
Radny Łukasz Podlewski rozumie, że w sierpniu też to kąpielisko będzie czynne. Rozumie, że 
będzie kolejna uchwała. Zapytał, czy 1000 osób dziennie wynika z przepisów?  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że 1000 osób wynika z przepisów 
i jest to maksymalna liczba osób jaka może być wpisana. Ponadto zadeklarował, że na następną 
sesję zwyczajną przygotują kolejną uchwałę dotyczącą utworzenia miejsca okazjonalnie wyko-
rzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia na sierpień i wskazane kąpielisko od 
strony ul. Bulwarowej.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr LVII/522/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  
do kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 roku. 
 
Ad. 11.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 448.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr LVII/523/2021 
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu”.  
 
Ad. 11.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 449. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr LVII/524/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 719/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 
2018r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Żłobek ,,Radomirek” w Radomiu 
przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 oraz utworzenia jednostki budżetowej Miej-
ski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu i nadania Statutu. 
 
Ad. 11.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 455.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi, która wydała opinię pozytywną.  
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za – głosowanie nr 19) podjęła 
Uchwałę nr LVII/525/2021 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiej Rady Seniorów.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz. 
 
Ad. 11.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 457.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz miasta Michał Michalski.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 20) podjęła 

Uchwałę nr LVII/526/2021 
zmieniającą uchwałę NR XLVI/418/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 
2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie 
pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powsta-
łych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Ad. 11.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 450. 
Komisja Kultury i Promocji zaopiniowała pozytywnie wniosek o nadanie tej nazwy.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Geodezji Łukasz Horwat.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 21) podjęła 

Uchwałę nr LVII/527/2021 
w sprawie nadania nazwy oraz zmiany przebiegu ulic w mieście Radomiu.  
 
Ad. 11.16. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia na druku nr  452. 
Uzasadnienie do projektu obwieszczenia przedstawił zastępca prezydenta miasta Mateusz Ty-
czyński. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 22) podjęła 

Obwieszczenie nr LVII/528/2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia. 
 
Ad. 11.17. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 463.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił jej wnioskodawca radny Łukasz Podlewski.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński stwierdził, że cieszy się, że te 30 dni namysłu 
tylko potwierdziły to, co mówił miesiąc temu. W tej uchwale nie ma prawnej możliwości zapisa-
nia pewnych obostrzeń. Lokalna Organizacja Turystyczna będzie otwarta dla wszystkich, któ-
rzy będą chcieli działać na rzecz promocji turystycznej miasta i naszego regionu. Nie będą się 
zamykać. Zapraszają do współpracy. Jeśli dzisiaj zostanie przyjęta ta uchwała, to już w przy-
szłym tygodniu zaproszenia wyjdą do potencjalnie zainteresowanych podmiotów.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 23) podjęła 

Uchwałę nr LVII/529/2021 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy Miasta Radomia do Lokal-
nej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej. 
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Ad. 11.18. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 464.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy rada społeczna szpitala opiniowała sytuację ekonomiczno 
– finansową radomskiego szpitala?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy szpital miejski jest przy ul. Tochtermana, czy ul. Lekarskiej?  
 
Główna księgowa  Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Dorota Ciekała poinformowała, że 
raport był omawiany na sesji rady społecznej w dniu 24 maja. Rada społeczne pozytywnie zao-
piniowała raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej. Adres szpitala jest: Lekarska 4.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że jeżeli w projekcie jest adres Tochtermana 1 
zamiast Lekarska 4, to należałoby to uwzględnić w formie autopoprawki. Jako wnioskodawczyni 
pani przewodnicząca powinna zgłosić autopoprawkę, ewentualnie któryś z radnych jako po-
prawkę do przegłosowania.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w samej uchwale nie ma ad-
resu. W raporcie jest adres Lekarska 4. Zapytała radnego Gogacza, w którym miejscu uchwały  
ten niewłaściwy adres się znajduje? 
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że raport jest załącznikiem do uchwały, więc oba te doku-
menty powinny być pod względem formalno – prawnym zgodne. Nie należy mówić, że radomski 
szpital jest na ul. Tochtermana, bo to już historia. Jest na ul. Lekarskiej, bo taka jest siedziba 
dyrekcji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że ani                 
w raporcie ani w uchwale nie ma adresu Tochtermana.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że szpital jest na ul. Lekarskiej.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że tak 
jest w załączniku.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie nr 24) podjęła 

Uchwałę nr LVII/530/2021 
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 12. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że żadne wnioski do Ko-
misji Rewizyjnej w ostatnim czasie nie wpłynęły. Czekają na powrót jednej pani dyrektor, która 
w tym momencie jest w szpitalu, więc komisja nie może się odbyć, gdyż pani dyrektor musi się 
na niej pojawić i odpowiedzieć na zadane pytania.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformował, że ko-
misja obradowała w dniu 21 czerwca i rozpatrzyła wszystkie pisma jakie wpłynęły do komisji. 
Opracowano 2 projekty uchwał. Petycja pana Piotra Kacy jest skierowana do sejmu. Nie w na-
szych kompetencjach leżą rozwiązania konstytucyjne. Skarga pani Iwony Dams była szczegó-
łowo rozpatrywana przez komisję. Skarga ta zawiera kilkanaście stron i jest kilkanaście stron 
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odpowiedzi pana prezydenta. Po badaniach szczegółowych, po zapoznaniu się z treścią tej 
skargi i odpowiedzi uznali ją tylko w części za zasadną, a w części nie. Uzasadnienie jest szcze-
gółowe, sześciostronicowe. Opierali się na odpowiedzi pana prezydenta, jak również wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podpowiedzią były również decyzje Kuratorium 
Oświaty Delegatury w Radomiu. W imieniu komisji wnioskuje o przyjęcie opinii jak w projekcie 
uchwały.  
 
- projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (petycja Pana Piotra 
Kacy z dnia 9.03.2021r.). Komisja postanowiła przekazać petycję organowi właściwemu do 
jej rozpoznania – Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 25) podjęła 

Uchwałę nr LVII/531/2021 
w sprawie przekazania petycji według właściwości.  
  
Petycja została przekazana do Sejmu RP. O podjętej uchwale poinformowano wnioskodawcę.  
Treść pism została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej Nr 2 w Radomiu (skarga Pani Iwony Dams z dnia 22.01.2021r.). Komisja posta-
nowiła uznać skargę za zasadną w części. 
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, 11 było przeciw, 0 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie nr 26. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
 
Ad. 13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
Sekretarz miasta Michał Michalski poinformował, żeodbyły się dwa spotkania w formule online 
(18 i 25 maja). Oprócz bieżących projektów uchwał wypracowywano stanowisko odnośnie Kra-
jowego Planu Odbudowy. Związek Miast Polskich zajął stanowisko odnośnie rządowego Pro-
gramu „Nowy Ład”. Stanowisko jest na stronie internetowej Związku Miast Polskich. Poruszany 
był również temat promocji programu szczepień bezpośrednio w jednostkach samorządu tery-
torialnego. Jest duże prawdopodobieństwo, że następne spotkanie odbędzie się w trybie sta-
cjonarnej.  
 
 
Ad.14. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
1) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organiza-
cjami Pozarządowymi na 2020 rok”, 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) sprawozdanie z realizacji Programu „Radomska Karta Seniora” za 2020 r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 3) sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Rodzina Plus” za 2020 r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
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Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że na obiektach spółki miejskiej MOSiR są zniżki dla senio-
rów i preferowana jest Karta Seniora, natomiast mieszkańcy posiadający kartę  Rodzina+ nie 
mogą korzystać z takiej ulgi. Prezydent w odpowiedzi na interpelację nie był wstanie odpowie-
dzieć, dlaczego osoby posiadające taką kartę nie mogą skorzystać z ulg. Uważa, że po to jest ta 
karta żeby radomianie, którzy taką kartę posiadają mogli korzystać z takich ulg jak korzystanie 
z kortów tenisowych.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik zadeklarował, że sprawdzi jakie firmy i usługi są na Karcie 
Rodzina +. Jeżeli faktycznie tak jest, że MOSiR w tej karcie nie uczestniczy, to będzie rozmawiał 
z prezesem Jandułą na ten temat. Podkreślił, że jest to decyzja prezesa, a nie prezydenta.  
 
4) sprawozdanie z realizacji Programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” 
za 2020 r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
5) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r., 
Ocenę radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
6) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 
rok 2020. 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
7) pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej: 
- uchwała Rady Gminy Dobre w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów w zakresie 
projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych 
   
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
  
8) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na dzień 28 czerwca zgodnie z harmonogramem. 
 
9) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w związku z trwającym cza-
sem pandemii nie odbędzie się Uroczysta Sesja Papieska organizowana od 2005 roku,                                  
4 czerwca w rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu. W uzgodnieniu z Jego 
Ekscelencją ks. Bp Markiem Solarczykiem Ordynariuszem Diecezji Radomskiej, zapraszam Pań-
stwa do wspólnego złożenia kwiatów w miejscach upamiętniających wizytę Ojca Świętego: 
godz. 17.00 – Pomnik Jana Pawła II przed budynkiem Wyższego Seminarium Duchownego przy 
ulicy Młyńskiej 
godz. 17.30 – Pomnik upamiętniający wizytę w Radomiu papieża Jana Pawła II (skrzyżowanie 
ulic 25 Czerwca i Żeromskiego) 
godz. 17.50 – Pomnik Jana Pawła II przed radomską Katedrą 
Zapraszam i zachęcam również do uczestniczenia w Uroczystej Mszy Świętej celebrowanej 
przez Jego Ekscelencję ks. Bp Marka Solarczyka w radomskiej Katedrze o godz. 18.00. 
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Ad. 15. Zamknięcie obrad.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LVII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.50. 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej           Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz                   Kinga Bogusz 
 
  
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


