
LIX. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 28.06.2021r. o godz. 9.00 w sali posie-

dzeń Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1. 
 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołu z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Radomia i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi 
    Miasta wotum zaufania: 
     1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Radomia, 
     2) debata nad raportem, 
     3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia 
          wotum zaufania --- druk nr 466. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020r.: 
     1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
     2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
     3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, 
     4) wystąpienia klubowe, 
     5) dyskusja, 
     6) rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
          Miasta Radomia za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rado- 
          mia za 2020r. i w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia absolutorium z tytu- 
          łu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2020r. --- druki nr: 467, 468. 
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
6. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy  
     Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 481, 482,  
2) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na emisji obligacji przycho- 
     dowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu dokonania zmian  
     w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 483, 484, 485, 
3) zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w  sprawie  
     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie  
     miasta Radomia – druk nr 477, 
4) zmiany uchwały Nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu 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 487, 
5) zmiany uchwały Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007r. w sprawie  
     likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu – w celu  
     przekształcenia w jednostkę budżetową – druk nr 478, 
6) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na  
     terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 roku – druk nr 471, 
7) zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
     na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.   
     - druk nr 472, 
8) likwidacji jednostki budżetowej – Placówki Rodzinnej Nr 7 z siedzibą w Radomiu przy  
     ul. Wieniawskiego 5 – druk nr 473, 
9) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2021-2023  
     – druk nr 474, 
10) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Radomia na rok szkolny   
       2021/2022 – druk nr 475, 



11) zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu, ul. Czarnoleska 10 
       - druk nr 476, 
12) założenia Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej Nr 8 w Radomiu, aleja Grzecznarowskie- 
       go 15 i włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza  
       Korczaka w Radomiu, aleja Grzecznarowskiego 15 – druk nr 486, 
13) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych  
       prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 479, 
14) zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r.  
       w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  
       oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczy- 
       cieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 480, 
15) przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia  
       Ratunkowego w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
       w Radomiu – druk nr 469, 
16) przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na  
       terenie Gminy Miasta Radomia. – druk nr 488.  
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
11. Sprawy różne i wolne wnioski: 
1) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla  osób  
     stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2020 za 2020r., 
2) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosu- 
     jących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2020 za 2020r., 
3) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony   
     Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 2016-2020 za okres od   
     1 stycznie do 31 grudnia 2020r., 
4) roczna informacja z realizacji „ Samorządowego Programu na Rzecz Osób  Niepełnospraw- 
     nych Miasta Radomia na lata 2019-2023” za 2020r. 
12. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

             Kinga Bogusz 


