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

odbytej w dniu 28 czerwca 2021 roku 
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1 

 
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 listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 
Nieobecny radny: Tomasz Gogacz.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobotowicza. 
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie 
(24 za – głosowanie nr 1).  
 
Zmiana porządku obrad 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 488 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody       
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia.    
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 18 radnych, 0 było przeciw, 
2 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad w punkcie 8.16.  
 
 
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  
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     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.  
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Ad. 2. Przyjęcie protokołu z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z LVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 31 maja 
2021r. głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie                  
nr 3. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Radomia i głosowanie nad udzieleniem 
Prezydentowi Miasta wotum zaufania: 
Raport radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Radomia, 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rafał Górski omówił prezentację dotyczącą 
raportu o stanie miasta. Przedstawił konstrukcję raportu oraz plany i programy strategiczne 
obowiązujące miasto Radom w 2020r., a w tym: 
- Plan Rozwoju Podstawowego Układu Drogowego Miasta Radomia na lata 2011 – 2020, 
- Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2013 – 2025, 
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2016 – 2020, 
- Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu 
Radom) położonych na terenie miasta Radomia w latach 2020 – 2022 oraz Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2020 – 2024, 
- politykę zdrowotną, społeczną i senioralną, 
- przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym, 
- pomoc osobom z niepełnosprawnością, 
- realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2020, 
- stan finansów Gminy Miasta Radomia w 2020r., 
- zrealizowaną nadwyżkę operacyjną, 
- największe tytuły wydatków i dochodów Gminy Miasta Radomia w 2020r., 
- realizację zadań własnych gminy i powiatu wykraczających poza omówione plany i programy: 
- komunikację, 
- gospodarkę nieruchomościami, geodezję i architekturę, 
- edukację, 
- kulturę, 
- kulturę fizyczną i turystykę, 
- ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi, 
- bezpieczeństwo publiczne oraz utrzymanie obiektów publicznych, 
- ochronę konsumentów i rozwój przedsiębiorczości, 
- spółki z większościowym pakietem udziałów lub akcji należących do Gminy Miasta Radomia.  
 
2) debata nad raportem, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński pochwalił przygotowany raport, który po 
raz pierwszy jest tak kompleksowy. Koncepcja przedstawienia spółek, gdzie są pokazane za-
rządy spółki i rada nadzorcza jest dobra. Ale jest jeden wyjątek – Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji – nie ma podanych władz spółki, ani zarządu, ani rady nadzorczej. 
 
Radny Robert Utkowski poruszył sprawę dożywiania dzieci i dorosłych. Ponadto stwierdził, że 
niepokojące jest, że stale rośnie kwota dopłaty do edukacji. Poruszył również sprawę niskich 
kosztów pracy w mieście. Radny ma wrażenie, że mimo pandemii samorząd Radomia poradził 
sobie z tym rokiem jednocześnie wspierając osoby dotknięte ograniczeniami starając się, żeby 
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mieszkańcy Radomia prowadzący działalność, ale także ci, którzy korzystają z komunikacji miej-
skiej mieli także ze strony samorządu wsparcie w tym zakresie.  
 
Radna Magdalena Lasota podziękowała w imieniu klubu dyrektorowi Rafałowi Górskiemu za 
przygotowanie tego raportu. Stwierdziła, że prezydent bardzo dobrze sobie poradził w sytuacji, 
kiedy zmniejszone były wpływy do budżetu i otoczył opieką przedsiębiorców, którym trzeba 
było pomóc i zastosować ulgi. Mimo to wszystkie zadania zostały realizowane w sposób bardzo 
dobry. Raport miasta obejmuje wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. Jednym z głównych 
problemów z jakim borykamy się na tę chwilę to jest starzenie się społeczeństwa i przepro-
wadzka społeczeństwa do ościennych gmin. Zmienia się również struktura społeczeństwa, 
gdzie wzrasta liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym. Raport pokazuje wyzwania jakie były 
podjęte w tym trudnym roku, jakie sukcesy osiągnęliśmy. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej 
pokazuje, że mimo zwiększenia wydatków bieżących na bezpieczeństwo związane z ochroną 
zdrowia, zakupem środków czystości, pieniędzmi, które należało przekazać szpitalowi na koniec 
roku dane pokazują, że pan prezydent sobie z tym bardzo dobrze poradził. Radna przedstawiła 
jakie zadania realizował prezydent. Podziękowała za raport i realizację tych wszystkich zadań.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile metrów 
chodników i za jaką kwotę zostało zrealizowanych w 2020r.? Ile metrów ścieżek rowerowych  
i na jaką kwotę wykonano? Ile zrealizowano „czynówek”? Poprosiła o porównanie z rokiem 
2018, 2109 i 2020. Czy ten raport jest bardzo dobry? Nie, ten raport jest po prostu normalny. 
Zawiera wszystkie te elementy i ujmuje wszystkie dziedziny, które w tym raporcie powinny się 
znaleźć. Stąd nie do końca rozumie zachwyt ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej.  
 
Radny Mirosław Rejczak przedstawił ogólną sytuację Radomia. Stwierdził, że Radom ma szalone 
bezrobocie na poziomie 15%, ale w ostatnim okresie zmniejszyło się znacząco. Stwierdził, że               
w ostatnich latach za rządów prezydenta Witkowskiego mamy upadek Radomia. Podkreślił, że 
jest tylko jedna uczelnia wyższa. Kolejną sprawą jest służba zdrowia, a Radom jest w czołówce 
pod względem umieralności. W ostatnich latach obserwujemy ogromny odpływ mieszkańców. 
Ponad 20 tysięcy pracuje w okolicach Warszawy i 20 tysięcy ludzi wyemigrowało z Radomia. 
Zdaniem radnego Radom stanął przed ogromnym wyzwaniem budowy lotniska na Sadkowie, 
którego budowa jest najważniejsza dla mieszkańców Radomia. Ponadto w Radomiu brakuje 
planu rozbudowy ulic. Poruszył również sprawę nauczania zawodu wśród uczniów radomskich 
szkół.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk – pomoc dla przedsiębiorców – ile wniosków wpłynęło do Urzędu Miej-
skiego? Ile zostało rozpatrzonych pozytywnie, a ile negatywnie, jeżeli chodzi o podatki i opłaty 
lokalne? Poruszył również sprawę przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści – ile jeszcze zostało zaświadczeń do wydania? Pozwolenia na budowę i decyzje o warunkach 
zabudowy – ile decyzji o warunkach zabudowy było wydanych niezgodnie ze studium, czy nie-
zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej? Jeżeli nie ma takich statystyk, to dlaczego 
ich nie ma? Zadłużenie spółek miejskich – czy w ubiegłym roku to zadłużenie się zwiększyło? 
Jeżeli tak, to o ile? Nadwyżka operacyjna – to nie jest dobry wskaźnik, bo nadwyżka to taki 
wskaźnik, który pokazuje czy miasto jest wstanie spłacić swoje zobowiązania z lat ubiegłych.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że została podana informacja, że w 2020r. nie podpisano 
żadnych umów w ramach RPO  na zadania wpisane do planu. Prosi o uszczegółowienie dlaczego 
tak się dzieje i kto odpowiada za takie działania? Zapytał, jak wygląda okres oczekiwania i liczba 
osób oczekujących na mieszkania w MZL i jak to się kształtowało rok do roku? Czy jest zesta-
wienie ile nowych firm powstało w 2020r., a ile firm zostało zamkniętych? Jak kształtuje się 
bezrobocie rok do roku w Radomiu? Jakie programy są skierowane do radomian, jeżeli chodzi                  
o walkę z bezrobociem? Demografia – z czego wynika, że Radom ma tak duży wskaźnik w po-
równaniu do całej Polski? Poprosił o informację na temat zadłużenia mieszkańców z tytułu 
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najmu mieszkań w MZL-u, z tytułu jazdy bez biletów i z tytułu korzystania ze strefy płatnego 
parkowania. Edukacja – w 2015r. szkół ponadpodstawowych w Radomiu funkcjonowało 35 na 
10 tys. uczniów. W tym momencie jest 23 szkoły na 13 tys. uczniów. Czy faktycznie tak jest?  
A jeżeli tak jest, to dlaczego? Jakie działania zostały podjęte w 2019 i 2020r. żeby obciążenie 
budżetowe związane z edukacją zostało zmniejszone, czy zmienione? Budowa toru do nart 
wodnych na zalewie na Borkach – gdzie ten tor powstaje?  
 
Radny Marcin Majewski – rewitalizacja rogatki – kiedy zostały wykonane odbiory i dlaczego do 
dnia dzisiejszego ten obiekt jest zamknięty? Inwestycje niezrealizowane – brakuje informacji                     
o nie zrealizowaniu zadania i podania przyczyny wykonania dokumentacji dot. przebudowy                 
ul. Zbrowskiego. Dlaczego to zadanie nie zostało wykonane? Wieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gminy miasta Radomia na lata 2020 – 2024 – brak informacji od-
nośnie zadłużenia z tytułu wynajmu i udostępnienia lokali. Prosi o podanie konkretnej kwoty 
na dzień ostatniego grudnia 2020 i jakie działania podjął prezydent w celu zmniejszenia tego 
zadłużenia. Spółki miejskie – brakuje informacji o finansach spółki Rewitalizacja. Czy jest to 
związane z kradzieżą, która miała miejsce w spółce, czy jest to pomyłka? Ponadto brakuje in-
formacji o zrealizowaniu lub nie zrealizowaniu celów zarządczych poszczególnych zarządów 
spółek. Brakuje kwoty zadłużenia w spółkach. Według oceny radnego na koniec 2020r. jest to 
kwota ponad  350 mln zł. Prosi o informację, czy jest to kwota prawdziwa, czy jest ona już 
wyższa?  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że w raporcie brakuje opisanego zadłużenia niektórych spółek, 
najprawdopodobniej tych, które mają największe zadłużenie: Radpec, RTBS, Rewitalizacja. Za-
pytał, jakie zadłużenie posiadają te spółki? Jakie jest oprocentowanie pożyczek z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i ile jest tych pożyczek? Brakuje informacji, ile MZL dokłada do 
czynszów wspólnot mieszkaniowych. Radny ma zastrzeżenia co do ogólnikowego zapisu doty-
czącego gospodarki odpadami. Inne dziedziny są dużo lepiej opisane. Ponadto radny poprosił      
o wytłumaczenie kwoty 22.978.379,84 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych – co to 
za kwota, skąd się wzięła?  
 
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że sytuacja w 2020r. była ekstremalna, a mimo wszystko 
budżet został w większości zrealizowany. Według radnej mieszkańcy mogą żyć spokojnie nie 
obawiając się, że jeżeli się cokolwiek wydarzy, to w tym mieście będzie panował chaos. Mogą 
mieć do pana prezydenta pełne zaufanie. Przypomniała radnemu Mirosławowi Rejczakowi, że 
w zeszłym roku jedyny SOR, który działał, to był na Józefowie, gdyż szpital radomski został 
przekształcony przez wojewodę na jednoimienny. Jeżeli chodzi o zamykane firmy, to spowodo-
wał to lockdown. Mnóstwo firm już się nigdy nie podniesie, ale nasz prezydent nie miał z tym 
na pewno nic wspólnego. Podziękowała prezydentowi za ciężką pracę, opanowanie i realizację 
budżetu i współpracownikom również.  
 
Radny Piotr Kotwicki stwierdził, że ma pewne zastrzeżenia do dokumentu. O jakości jego świad-
czą dane wejściowe, które powinny służyć do jego przygotowania. Stwierdził, że dużą uwagę 
zwraca na sprawy demografii, bo jest to rzecz, która świadczy o tym, w którym kierunku będzie 
szło nasze miasto. W raporcie są dane o 210.532  mieszkańcach i zapytał skąd te dane zostały 
wzięte w kontekście tego, że na stronie internetowej miasta dane podane na dzień 29 czerwca 
2020r. mówią o 197.748 mieszkańcach. Jest to różnica w wysokości 12.784 osób. Z czego te 
różnice wynikają? Zapytał również, jak w 2020r. wygląda dług w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca?  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że wo-
tum zaufania powinno być poprzedzone dyskusją o raporcie miasta i rzeczywiście wystąpienia 
niektórych radnych Prawa i Sprawiedliwości i zadawane pytania takie były. Niestety niektóre 
wypowiedzi to typowa próba oceny politycznej. Albo dzisiaj niektórzy się wahają, albo już 
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wiedzą, że nie udzielą tego wotum zaufania prezydentowi nie z powodu braku inwestycji, czy 
działań, które były podejmowane przez prezydenta, nie z powodu złego wykonania budżetu, 
nie z powodu chociażby braku chęci współpracy ze strony pana prezydenta, czy pewnych błę-
dów, ale z powodu tego, że on po prostu nie wywodzi się z waszego środowiska politycznego. 
Myślenie takie jest krótkowzroczne, bo wotum zaufania to narzędzie potrzebne Radzie Miej-
skiej, ale do ustosunkowania się do informacji zawartych w raporcie o stanie miasta i do pod-
sumowania działań prezydenta. Coroczne bezmyślne, bezrefleksyjne nie udzielanie tego wo-
tum po prostu to narzędzie tępi. Za kilka lat będzie inna Rada Miejska, będzie inny prezydent,  
a opinia publiczna przyzwyczai się do tego, że takie nie udzielanie wotum zaufania to nic innego 
jak polityczne przedstawienie bez żadnych realnych konsekwencji, bo tak naprawdę to nie chcą 
ani żadnego referendum, ani odwołania prezydenta. Rok 2020 był bardzo trudny dla samorzą-
dów ze względu na wybuch pandemii COVID-19. Wymagało to wdrożenia szczególnych zasad 
bezpieczeństwa, przewartościowania priorytetów. Większość rzeczy, które się działy w mieście 
skupiona była przede wszystkim na bezpieczeństwie mieszkańców, ale także na utrzymaniu 
miejsc pracy, pomocy radomskim przedsiębiorcom, zabezpieczeniu potrzeb radomskiego szpi-
tala, który leczył pacjentów z COVID-19. Rządzący naszym krajem kilka razy ogłaszali koniec 
pandemii, a samorząd w tej rzeczywistości często w niewiedzy musiał się odnaleźć. Mimo to 
miasto prowadziło nieprzerwanie wiele programów socjalnych i społecznych. Także wiele in-
westycji udało się przeprowadzić i doprowadzić do końca: kamienica Deskurów, kolejne zakupy 
autobusów elektrycznych, rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12, przebudowa infrastruktury dla 
terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka, przebudowa ul. Kierzkowskiej, Bema – Jasińskiego, 
budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31. Inwestycje i zakupy z zakresu ochrony zdrowia to 
ponad 30 mln zł ponad, ale także małe inwestycje, które dla pewnych grup mieszkańców były 
ważniejsze niż te ogromne: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, budowa sygnalizacji 
świetlnej Czarnieckiego – Folwarczna.  Radna poruszyła sprawę zadłużenia miasta, które na ko-
niec 2020r. to 741 mln zł. Zadłużenie Radomia w momencie, kiedy prezydent Witkowski obej-
mował urząd to 430 mln zł, więc rekordzistą w tym przypadku jest ktoś inny. Biorąc to wszystko 
pod uwagę klub radnych Koalicji Obywatelskiej udzieli prezydentowi Radomia wotum zaufania.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że raport przedstawia stan faktyczny w jakim znaleźliśmy 
się na koniec 2020r., jak funkcjonuje miasto, jak funkcjonują poszczególne jego komórki, jak 
funkcjonują poszczególne spółki, które wraz z prezydentem odpowiadają za wizerunek miasta. 
2020 rok był trudnym rokiem. Pandemia ograniczyła funkcjonowanie niektórych sfer działalno-
ści miasta, ale wyszliśmy obronną ręka z tego trudnego roku. Udało się kontynuować inwesty-
cje zapoczątkowane wcześniej: ul. Żółkiewskiego – Wojska Polskiego i ulice sąsiednie, trasa                
N-S, inwestycje realizowane przez Wodociągi Miejskie. Podkreślił, że miasto ma dobrze rozwi-
niętą politykę społeczno – senioralną. Oświata – jest to zadanie państwa, ale scedowane na po-
ziom samorządów. Niestety scedowano obowiązki, natomiast brakuje dofinansowania. Oświata 
funkcjonuje nie najgorzej, ale do niej musimy dołożyć 135 mln zł, żeby taki poziom funkcjono-
wania zapewnić. Gospodarka odpadami – funkcjonuje może nie idealnie, ale funkcjonuje na tyle, 
że nie ma z tym ogromnych problemów. Trzeba zwrócić uwagę, że za gospodarkę odpadami 
odpowiada nie tylko prezydent, ale również poszczególni administratorzy zasobów. Służba 
zdrowia – musieliśmy mocno wspomóc państwo w walce z pandemią. Spółki miejskie - funkcjo-
nują nie najgorzej. Radny stwierdził, że raport wiernie odpowiada temu, jak wygląda miasto.  
 
Radna Wioletta Kotkowska podziękowała prezydentowi za merytoryczne i rozważne zarządza-
nie miastem w czasie pandemii. Radna stwierdziła, że jednym z głównych problemów jest edu-
kacja i nie może być tak, że dokładamy nawet więcej niż 130 mln zł na subwencję, z którą tak 
naprawdę nie radzi sobie państwo. Te pieniądze można by przeznaczyć na coś zupełnie innego. 
Podziękowała prezydentowi za inwestycje, które w 2020r. mimo trudnej sytuacji zostały prak-
tycznie w całości zrealizowane. Nie sposób nie wspomnieć o autobusach elektrycznych, progra-
mie LIFE, fantastycznej polityce senioralnej, radomskim centrum seniorów, kamienicy Desku-
rów,  ulgach dla przedsiębiorców. Radna prosi o rozwagę i merytoryczne podejście do udzielenia 
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wotum zaufania panu prezydentowi. Nie udzielenie wotum zaufania byłoby krzywdzące i ty-
powo populistyczne. Uważa, że byłoby żenującym politycznym spektaklem.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że polityka senioralna to największa zasługa przewodniczą-
cego komisji senioralnej między innymi, nie tylko, pana Marcina Kacy, któremu bardzo serdecz-
nie dziękuje.  
 
Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak podziękował tym, którzy pracowali i pomagali w trudnym 
czasie pandemii. Zwrócił uwagę, że Radom jako pierwszy przygotował izolatorium. Podkreślił, 
że Radom zwiększył wynagrodzenie dla pracowników medycznych, którzy na to po prostu za-
sługiwali. Poruszył sprawę środków na edukację i niewystarczających środków z subwencji 
oświatowej, a także za małych pieniędzy na zdrowie. Odbiór odpadów – Rada nie zgodziła się 
na urealnienie stawek za odbiór i miasto musiało dołożyć 18 mln zł. Ponadto poseł poruszył 
sprawę zmniejszenia udziału w PIT i stwierdził, że decyzje rządu będą się przekładać na to, co 
będzie w następnych latach, bo kolejne grupy wiekowe są zwalniane z tych opłat. Są również 
plusy – zakończenie alei Wojska Polskiego i to ponad politycznymi podziałami. Zakończona zo-
stała inwestycja w kamienicy Deskurów. Uzbrojone zostały tereny na Wólce Klwateckiej. Jeste-
śmy jedynym miastem w Polsce, które ma 4 drużyny ekstraklasowe. Podziękował panu prezy-
dentowi za bez wątpienia sukces merytoryczny i prawny – Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim 
raporcie dotyczącym „wyborów kopertowych” 8 maja podniosła, że przekazanie przez samo-
rządy spisu wyborców na podstawie maila, który przyszedł z Poczty Polskiej był błędem,                   
a wie, że prezydent tego spisu nie przekazał, dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców Ra-
domia dziękuje prezydentowi za tę odpowiedzialność. Ponadto poseł odniósł się do wypowiedzi 
pana radnego Fiszera, który mówi o sukcesach KAWKI. Przypomniał, że kiedy Prawo i Sprawie-
dliwość przejęło NFOŚ zlikwidowało projekt KAWKA.   
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rafał Górski udzielił dodatkowych informa-
cji na temat metodyki wyliczania liczby  mieszkańców.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w sprawach: 
- przekształcania użytkowania wieczystego we własność, 
- braku realizacji projektów w ramach RIT, 
- środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kalinowska udzieliła informacji dotyczących: 
- pakietu bezpieczne miejsca pracy oraz wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii, 
- liczby zlikwidowanych i utworzonych firm,  
- studium uwarunkowań i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- stopy bezrobocia w Radomiu,  
- wysokości subwencji oświatowej i działań podejmowanych przez samorząd, aby ta subwencja 
była wyższa, 
- ilości szkół ponadpodstawowych w Radomiu.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński odniósł się do poruszanych spraw dotyczących: 
- wykonanych chodników, ścieżek rowerowych oraz ulic, 
- ulgi dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej za zajęcie pasa drogowego na ogródki, 
- osób oczekujących na przydział mieszkania, 
- wysokości zaległości mieszkańców (czynsze, strefa płatnego parkowania, komunikacja miej-
ska), 
- zagospodarowania wnętrza rogatki, 
- komunikacji na ul. Zbrowskiego, 
- środków dokładanych przez Miejski Zarząd Lokalami do czynszów do wspólnot mieszkanio-
wych.  
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji w sprawach: 
- kredytów zaciągniętych w banku PKO SA, 
- zadłużenia spółek.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- przygotowania raportu, 
- wysokości bezrobocia i sposobów oddziaływania na nie, 
- propozycji powołania Miejskiego Urzędu Pracy, 
- zmian demograficznych oraz ilości zgonów w mieście, 
- polityki senioralnej.  
Ponadto podziękował za merytoryczną dyskusję nad raportem o stanie gminy, choć wie, że to 
jest tylko pozór i forma. W piątek spotkał się przy okazji obchodów 25 Czerwca z panem posłem 
Markiem Suskim, który jednoznacznie dał sygnał do tego, że ta decyzja będzie polityczna i zo-
stała podjęta o nieudzieleniu wotum zaufania. Tym bardziej dziękuje pani przewodniczącej Mi-
chalskiej, że klub radnych Koalicji Obywatelskiej zadeklarował chęć głosowania za udzieleniem 
wotum zaufania. 
 
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Radomia 
wotum zaufania – druk nr 466. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że uchwałę o udzieleniu prezy-
dentowi wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady. Nie podjęcie uchwały o udzieleniu prezydentowi wotum zaufania jest równo-
znaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu prezydentowi wotum zaufania.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 466 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Radomia wotum zaufania głosowało 12 radnych, 15 było przeciw, 0 wstrzymało się od głoso-
wania – głosowanie nr 4.   
Tym samym została podjęta  

Uchwała nr LIX/533/2021 
w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Radomia wotum zaufania.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 11.45. 
 
 
Ad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za 2020r.: 
Radni pocztą elektroniczną otrzymali sprawozdanie finansowe miasta Radomia za 2020r. wraz 
ze sprawozdaniem z budżetu miasta Radomia za 2020r., bilans z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.  
 
Treść powyższych dokumentów została dołączona do materiałów z sesji.  
 
1) wystąpienie Prezydenta Miasta, 
Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski omówił prezentację dotyczącą realizacji bu-
dżetu miasta Radomia w 2020r., a w tym: 
- dochody w 2020r. oraz strukturę dochodów:  

- dochody własne, 
- subwencje, 
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne, 
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, 
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

- wydatki w 2020r. oraz ich strukturę: 
 - oświata i wychowanie, 

- transport i łączność, 
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- pomoc społeczna, 
- pomoc rodzinie, 
- gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska, 
- administracja publiczna, 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
- kultura fizyczna, 
- ochrona zdrowia, 
- obsługa długu publicznego, 

- wydatki na edukację, źródła ich finansowania oraz wzrost tych wydatków, 
- deficyt planowany i zrealizowany, 
- dochody i wydatki bieżące i majątkowe planowane i zrealizowane, 
- spadek dochodów bieżących w stosunku do 2019r. (skutki pandemii), 
- dopłaty ze środków własnych gminy: 
 - edukacja, 
 - komunikacja miejska, 
 - odbiór odpadów, 
- wydatki inwestycyjne w 2020r – 224,4 mln zł.  
Prezydent stwierdził, że są rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. Nie da się udawać, że nie 
wydajemy za dużo na edukację, na gospodarowanie odpadami. Po prostu tych pieniędzy jeśli 
nie w przyszłym roku, to na pewno w perspektywie dwóch, może pięciu lat na pewno zabraknie 
na inwestycje i na rozwój miasta. Koronawirus pokazał słabe strony. Podejmując decyzje i dzia-
łania brali pod uwagę to, żeby ograniczać skutki koronawirusa – pomagać przedsiębiorcom, po-
magać mieszkańcom Radomia, co wpłynęło na dochody bieżące, które są zdecydowanie mniej-
sze. Prezydent zadeklarował, że jest gotowy podejmować trudne decyzje, takie, które nasz bu-
dżet przygotują również do absorpcji środków unijnych w perspektywie kilku lat. Prezydent 
stwierdził, że jeśli nie podejmiemy naprawdę odważnych decyzji, to nie łudźmy się, że pieniądze 
spadną i nie będziemy mogli się rozwijać.  
 
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski stwierdził, że podczas posiedzenia Ko-
misji Rewizyjnej rozmawiali z panem skarbnikiem długo i merytorycznie na temat uchwał doty-
czących absolutorium i sprawozdania. W wyniku głosowania, gdzie czterech radnych wstrzy-
mało się od głosu, trzech było za udzieleniem, przedstawia uchwałę w sprawie udzielenia pre-
zydentowi absolutorium i prosi o merytoryczną dyskusję i później głosowanie.  
 
3) przedstawienie opinii RIO dotyczących sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyj-
nej, 
Radni pocztą elektroniczną otrzymali: 
- uchwałę Nr 3.e./267/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rado-
mia sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020, 
- uchwałę Nr 3.f./341/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok 2020.  
Treść uchwał została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zapytała, czy jest potrzeba odczytywania tych opinii.  
 
Radni nie wyrazili takiej potrzeby.  
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4) wystąpienia klubowe, 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski stwierdził, że prezy-
dent przedstawił dane. Za nami bardzo trudny rok. Przypomniał, że podczas głosowań na kolej-
nych sesjach chyba za każdym razem Rada Miejska przychylała się do wniosków przedstawia-
nych przez prezydenta. Dziś nie znajduje w pamięci głosowania, kiedy radni z klubu Koalicji, czy 
radny niezależny, czy radni PiS-u w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek momencie stanęli oko-
niem, byli przeciwko inicjatywom kiedy prezydent podejmował działania, inicjatywy do walki              
w czasie pandemii. Momentami dochodziły sygnały, że będzie bardzo trudno, że budżet miasta 
się zawali, ale wspólnie udało się ten okres przejść. Powrócił do głosowania w sprawie wotum 
zaufania. W dyskusji o wotum zaufania i w rozmowach o budżecie miasta dla radnego i radnych              
z którymi rozmawiał, brakuje jednej informacji – uderzenia się w piersi, kiedy prezydent zapo-
mina o najważniejszej chyba inwestycji realizowanej obecnie – Radomskie Centrum Sportu. Ma 
nadzieję, że za dwa dni 30 czerwca prezydent przedstawi dokument dotyczący pozwolenia na 
użytkowanie hali. Dziś zapominamy podczas tej dyskusji, zapytać dlaczego te drużyny ekstra-
klasowe nie grają jeszcze na Struga. Dlaczego dziś zapominamy o tak ważnej inwestycji? Bra-
kuje wytłumaczenia radnym dlaczego prezydent jednoosobowo dał zgodę na aneksy na                              
22 mln zł, bo to też przekłada się na budżet miasta. Stwierdził, że w klubie nie było dyscypliny, 
jeżeli chodzi o głosowanie w sprawie wotum zaufania i tak samo nie będzie dyscypliny, jeżeli 
chodzi o udzielenie absolutorium.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że 
trudno nie odnieść wrażenia, że dyscyplina przy wotum zaufania dla pana prezydenta była                        
i była nie tylko dyscyplina, ale także pokazali, że była to tylko i wyłącznie ocena polityczna 
działań prezydenta. Jeśli chodzi o absolutorium, to dzisiaj państwo radni z PiS po ostatnich na-
uczkach wiedzą już czym jest absolutorium i ma nadzieję, że wiedzą także, że nie jest to narzę-
dzie do walki politycznej. Radna myśli, że nie trzeba przypominać sytuacji z lat ubiegłych, kiedy 
prezydent wygrywa w sądzie, a sąd w swoim uzasadnieniu krytycznie ocenia działania radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Ma nadzieję, że wiedzą, że ich chwilowy triumf nieudzielenia absolu-
torium prezydentowi po prostu wizerunkowo się nie opłaca, bo później zostaje ponownie obna-
żona polityczna intencja, ale przede wszystkim niewiedza jako radnych, a rany nie tyle powi-
nien, co musi wiedzieć czym jest absolutorium. Przy wotum zaufania jednak pokazali, że poli-
tyka ponad wszystko, zobaczymy jak będzie z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium. Ko-
misja Rewizyjna podjęła uchwałę o udzieleniu prezydentowi absolutorium. Radni Prawa i Spra-
wiedliwości wstrzymali się od głosu i za to dziękuje. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
nie pozostawia złudzeń. Przedłożone przez prezydenta sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2020r. zaopiniowała pozytywnie stwierdzając, iż przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi 
wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz daje Radzie Miejskiej moż-
liwość oceny wykonania budżetu. Opinia biegłego rewidenta również jest opinią pozytywną.               
Z przedstawionej przez prezydenta prezentacji wynika jasno, że w 2020r. dochody bieżące 
przewyższały wydatki bieżące. Przyczyną tej sytuacji był ogłoszony na terenie całego kraju 
stan epidemii, który miał negatywny wpływ na poziom zrealizowanych dochodów bieżących                 
(z tytułu podatku PIT czy CIT). Radna podkreśliła, że należy pamiętać o braku zwiększenia opłat 
za śmieci przy równoczesnym zwiększeniu wydatków na odbiór odpadów komunalnych i to jest 
unikanie odpowiedzialności, jeśli chodzi o finanse miasta, bo ustawa mówi jasno, że ten system 
powinien się bilansować, a my dokładamy w 2020r. ponad 18 mln zł i to nie pozostaje bez zna-
czenia, jeśli chodzi o nasz budżet. Nie bez znaczenia pozostaje zbyt mała, niedoszacowana 
przez rząd subwencja oświatowa. Do radomskiej oświaty jako samorząd dokładamy co roku co-
raz więcej, a w 2020r. blisko 170 mln zł. Radna zadeklarowała, że klub radnych Koalicji Obywa-
telskiej będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi.  
 
5) dyskusja, 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że nie usatysfakcjonowała go odpowiedź na zadane pytania,                 
a niektóre odpowiedzi nawet go przeraziły. Poruszył sprawę obsługi długu publicznego                              
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i stwierdził, że jego obsługa wynosi 75,56% wykonania planu, inne wskaźniki są wyższe. Czy       
w związku z tym zaprzestajemy spłacać swoje zobowiązania finansowe i dlaczego tak mały jest 
ten wskaźnik obsługi długu? Radny poruszył również sprawę nie zapłacenia składek ZUS za 
2020r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 11.735 zł i zapytał dlaczego nie były 
płacone te składki? Czy były uregulowane w późniejszym terminie? Czy nie zapłacenie tych 
składek nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami – wykonano tylko 57,49% planu. Zapytał, co się dzieje z programem odrabiania 
zaległości czynszowych w MZL-u? Jak ten program funkcjonował w 2020r. i ile środków zostało 
odpracowane? Czego dotyczyły umowy poręczeń z 1997 i 2004r. pomiędzy gminą a spółką 
RTBS i na jakie kwoty?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, co było przy-
czyną nie zapłacenia składek ZUS w Środowiskowym Domu Samopomocy? Ponadto zapytała, 
jaka była kwota na inwestycje kontynuowane, a jaka na zaplanowane i zrealizowane w 2020r.?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę nie bilansowania się wy-
datków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, jak można dostać się do kamienicy Deskurów?  
 
Radna Magdalena Lasota wyjaśniła, co to jest i na czym polega absolutorium. Stwierdziła, że 
Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium prezydentowi. Odniosła się do niektórych zapisów 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę budowy Centrum Rehabilitacji i jego finansowania                  
i zapytał, czy prezydent nie mógł pozyskać pieniędzy zewnętrznych na ten cel? Zapytał rów-
nież, kiedy to centrum ruszy? Lotnisko – na lotnisko wydano blisko 1,5 mld zł. Stwierdził, że 
prezydent zgubił 50 czy 70 mln zł, które po prostu zostały zdefraudowane. Prezydent urucha-
miał lotnisko jeszcze niedokończone i przeznaczał pieniądze nawet nie wiadomo na co. Radom-
skie Centrum Sportu – ile pieniędzy w 2020r. pochłonęło to centrum? PSZOK – ile pieniędzy 
miasto wydało na drugi PSZOK? Kamienica Deskurów – ile pieniędzy miasto wydało na tę ka-
mienicę?  
 
Radny Jarosław Rabenda podziękował prezydentowi za zrealizowanie obietnicy podwyżki wy-
nagrodzeń w kulturze. Podziękował również za wzrost dotacji dla ośrodków kultury i za to, że 
znalazły się środki na niezbędne remonty. Uważa, że nie ma żadnych podstaw do nie udzielenia 
absolutorium prezydentowi. Apeluje o jego udzielenie.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że oceniając wykonanie budżetu pod względem meryto-
rycznym, to podstawą jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniająca jego realizację. 
Wskaźniki mieszczą się w granicach ustawowych. Omówił niektóre wskaźniki zrealizowanego 
budżetu. Poruszył sprawę wysokości wydatków na oświatę i podkreślił, że państwo nie wywią-
zuje się ze swoich obowiązków. Samorządy biorą na siebie w dużym stopniu ciężar finansowa-
nia oświaty. Omówił wydatki w niektórych działach oraz poruszył sprawę realizacji niektórych 
inwestycji.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę umorzeń z uwagi na ważny interes podatnika. Zapy-
tał, jaki to był ważny interes podatnika, gdzie spółce MOSiR dokonano umorzenia na kwotę 
400.000 zł?  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę kosztów obsługi długu i zapytał ile kosztowało obsłu-
żenie długu? Strata Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę ponad 5 mln zł – w jaki 
sposób MOSiR planuje pokryć tą stratę?  
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Radny Wiesław Wędzonka przypomniał, że prezydent przedstawia projekt budżetu, ale ten pro-
jekt był oczywiście zmieniony i w ciągu roku był też kilkadziesiąt razy zmiany. Za każdą taką 
zmianą szła zgoda większości Rady, więc realizacja tego budżetu obciąża również radnych. Wy-
stawiając ewentualnie negatywną ocenę wykonania budżetu radni wystawią również sobie 
negatywną ocenę w tym budżecie. Jeżeli chodzi o PSZOK, to przypomniał, że Rada Miejska gło-
sami PiS-u nie dopuściła do budowy nowego PSZOK-u i wtedy była mowa, że będzie trzeba 
zapłacić karę firmie, która już była wybrana. Radny również poruszył sprawę zapowiedzi rządu, 
że zabierze z samorządu 500+ do ZUS-u i już teraz należałoby się zastanowić jak to wpłynie na 
budżet, bo to są setki milionów złotych i jak to wpłynie na zatrudnienie ludzi, którzy zostali 
zatrudnieni specjalnie pod realizację tego zadania. Uważa, że prezydent w sposób wzorowy 
wykonał tak bardzo trudny budżet ubiegłego roku i  powinien dostać absolutorium.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk apeluje do radnych 
z Prawa i Sprawiedliwości o rozsądek, o merytoryczną ocenę wykonania tego budżetu, o wzię-
cie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zarówno opinii RIO jak i biegłego rewidenta, o to 
żeby pamiętać, że to jest nasz budżet jako radnych. To radni przyjmowali ten budżet i to radni 
ten budżet zmieniali. Prosi dzisiaj o wzięcie tego wszystkiego pod uwagę. O wzięcie pod uwagę 
tego, jak trudny był to dla samorządów rok. Polityka nie ponad wszystko. Są rzeczy, które wy-
magają merytorycznego podejścia do tematu, rozsądku, ale także w przypadku radnych PiS 
także odwagi i o to radnych z Prawa i Sprawiedliwości prosi.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawach: 
- powodów nie zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, 
- realizacji tzw. „ustawy śmieciowej”, 
- możliwości uzyskania dofinansowania budowy Centrum Rehabilitacji, 
- uruchomienia Centrum Rehabilitacji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński poruszył sprawy: 
- środków przeznaczonych na realizacje kamienicy Deskurów i działalności kamienicy, 
- środków wydanych na PSZOK, 
- odpracowywania długów przez dłużników Miejskiego Zarządu Lokalami.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił wyjaśnień dotyczących: 
- kwoty obsługi długu publicznego, 
- mniejszego wykonania planu dochodów, 
- umów poręczenia i zabezpieczenia kwot na ten cel, 
- inwestycji wykonanych w 2020r. i inwestycji kontynuowanych z lat ubiegłych, 
- wysokości dopłaty do funkcjonowania oświaty, 
- wydatków na Radomskie Centrum Sportu w 2020r., 
- podmiotów uzyskujących pomoc poprzez umorzenia, 
- straty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
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 ty-
tułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2020r. – druki nr: 467, 468. 
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 467 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Miasta Radomia za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Radomia za 2020r. głosowało 12 radnych, 14 było przeciw, 0 wstrzymało się od gło-
sowania – głosowanie nr 5. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że uchwałę w sprawie absoluto-
rium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 468 w sprawie udzielenia Prezydentowi Mia-
sta Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radomia za 2020r. gło-
sowało 12 radnych, 3 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 6. Projekt 
uchwały nie został przyjęty. 
 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 45 minut przerwy do godz. 14.10.  
 
Ad. 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystą-
pienia Gminy Miasta Radomia do Lokalnej Organizacji Turystycznej i  zapytał, na ile etapów 
została podzielona, jakie są terminy tych etapów i co w tych etapach będzie realizowane? Oraz 
uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Starodrzew Nowego Ogrodu w Radomiu – 
na jakim to jest etapie? Czy zmienił się Miejski Konserwator Przyrody i kto nim teraz jest?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił informacji na temat utworzenia pomnika przyrody 
oraz Miejskiego Konserwatora Przyrody.  
 
 
Ad. 6. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było parlamentarzystów.  
 
 
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do dnia                   
25 czerwca interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Majewski – 2, 
- Łukasz Podlewski – 3, 
- Robert Fiszer i Piotr Kotwicki – 1. 
 
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
Ad. 8.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 481, 482.  
 
- druk nr 481 z autopoprawką.  
Do projektu uchwały została zgłoszona w formie pisemnej autopoprawka.  
Treść autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił skarbnik miasta Sławo-
mir Szlachetka.  
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która nie wydała opinii z uwagi na 
wynik głosowania, Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną oraz Komisji Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia                     
i pomocy społecznej.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk odniósł się do punktu 30. uzasadnienia dotyczącego przesunięcia 
kwoty około 800.000 zł na wynagrodzenia do Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” z Cen-
trum Usług Wspólnych – zapytał, skąd takie nagłe przesunięcie w trakcie roku na tak dużą 
kwotę? Jak to się ma do planu finansowego zgłoszonego przez „Radomirka”? Jak ma się to do 
akceptacji planu przez Urząd Miejski? Z czego ta zmiana wynika?  
 
Radny Dariusz Wójcik poprosił o rozważenie możliwości wykonania klimatyzacji na oddziale dia-
liz.  
 
Radny Mirosław Rejczak poprosił o bliższe informacje dotyczące zwiększenia środków w dziale 
700 w wysokości 400.000 zł.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące środków dla 
żłobka „Radomirek”.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- funkcjonowania żłobka miejskiego, 
- rodzinnego domu dziecka.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 7) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką 

Uchwałę nr LIX/534/2021 
 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
- druk nr 482.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które wydały 
opinie pozytywne.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, czy na osiedlu Gołębiów I będzie badany poziom hałasu 
w związku z budową stacji i linii kolejowej i czy w przyszłości są tam przewidywane ekrany? 
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- realizacji mapy hałasu, 
- badania hałasu w okolicy przystanku kolejowego na Gołębiowie I. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr LIX/535/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
 
Ad. 8.2. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 483, 484, 485.  
 
- druk nr 483.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię negatywną.  
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Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że zobowiązanie zostało podjęte dwie kadencje temu, ale 
skonsumowane zostało w zeszłej kadencji, gdy prezydentem był już pan prezydent Radosław 
Witkowski. Radny poinformował, że gdy była podejmowana decyzja, w pierwszym głosowaniu 
głosował za, bo został przekonany przez kolegów by popierać to rozwiązanie. Błędem było to, 
że w poprzedniej kadencji na pierwszej sesji nie anulowali tej uchwały, bo pieniądze zostały 
wydane niezgodnie z tym, co zostało zapisane w uchwale i w uzasadnieniu. Radny uważa, że 
ta uchwała powinna zostać przyjęta, aby uporządkować i zamknąć ten temat. Radny ma na-
dzieję, że lotnisko w przyszłym roku zostanie uruchomione i wszyscy będą mogli z niego korzy-
stać i będzie to okno na świat dla miasta.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk stwierdził, że te obligacje nie wpisują się we wskaźniki zadłużenia, 
więc można się zadłużać bardziej swobodnie, natomiast jest to dalej dług, tylko ukryty. Obliga-
cje przychodowe w porównaniu ze zwykłymi obligacjami majątkowymi to rozwiązanie droższe.  
 
Radny Wiesław Wędzonka przypomniał, że w momencie, gdy było powoływane lotnisko w Ra-
domiu, przepisy umożliwiały finansowanie wprost z budżetu gminy takie działania. Potem zmie-
niło się to i ówczesny zarząd, na czele którego stał pan Siwak był zmuszony do tego, aby lotni-
sko mogło funkcjonować, wypłacać pensje i snuć jakiekolwiek plany na przyszłość załatwić fi-
nansowanie. Tym rozwiązaniem był właśnie buy – sell – back, na który Rada Miasta w odpowied-
nim czasie wyraziła zgodę, a realizacja i konsumpcja nastąpiła w innej kadencji, za kadencji pre-
zydenta Witkowskiego, ale to nic nie zmieniło, bo dalej prezesem zarządu był pan Siwak. W tej 
chwili dług pozostaje, ale dla gminy będzie on znacząco tańszy, w związku z tym rozwiązanie, 
które proponuje w tej chwili prezydent jest dobrym rozwiązaniem. Radny namawia wszystkich 
do zagłosowania „za”.  
 
Radna Magdalena Lasota podkreśliła, że dług istnieje od 2014r. i zadłużenie wynika z zawarcia 
umowy z inwestorem zastępczym. Syndyk do końca roku zlikwiduje spółkę i wtedy będzie droga 
zamknięta do takiego rozwiązania, które będzie bardziej korzystne i będzie można sprawę od-
kupienia tych wszystkich akcji od inwestora zastępczego zamknąć. Spłata obligacji będzie do 
2036r., ale na pewno jest to forma tańsza i pozwoli nam dać oszczędności około 6 mln zł. Na 
pewno wizerunkowo będzie to dla gminy dużo korzystniejsze. Prosi radnych o zagłosowanie za 
przyjęciem tego projektu uchwały.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 483 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnię-
cie zobowiązania polegającego na emisji obligacji przychodowych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu głosowało 12 radnych, 4 było przeciw, 9 wstrzymało się 
od głosowania – głosowanie nr 9. Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że musi tu być większość bezwzględna, 
czyli musi być więcej za, niż przeciw i wstrzymujących się. Jest to inna wartość bezwzględna 
niż przy absolutorium, gdzie musi być „ustawowego składu Rady”. Tutaj nie musi być „ustawo-
wego”, ale musi być więcej za niż przeciw i wstrzymujących się razem.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że radni 
nie wyrazili zgody na emisje obligacji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta, ponieważ cho-
dzi o zobowiązanie finansowe, czyli bezwzględną większość głosów, czyli ma być więcej za niż 
głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała nie została podjęta, natomiast nasz regulamin 
nie przewiduje przy głosowaniu imiennym reasumpcji głosowania.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz na wniosek klubu rad-
nych Koalicji Obywatelskiej ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 15.20.  
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- druk nr 484.  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że zależy im na tej uchwale, aby ją jak najszyb-
ciej podjąć, bo jest czas, aby przygotować dokumenty i przeprowadzić tę operację. W związku  
z tym w uzgodnieniu z prezydentem zdecydowali, że poproszą o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
jak najszybciej i przedstawią komplet uchwał, ponieważ te dwie uchwały są integralnie zwią-
zane z tą obligacyjną. Stąd w tej chwili zdejmuje z porządku obrad  projekty uchwał dotyczące 
zmian w budżecie (druk nr 484) i Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 485), a będą one        
w ramach wniosku o sesje nadzwyczajną.  
 
Projekty uchwał na druku nr 484 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 
2021 rok oraz na druku nr 485 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045 zostały zdjęte z porządku obrad.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 8.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 477.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
Piotr Wójcik.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 10) podjęła 

Uchwałę nr LIX/536/2021 
w sprawie 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. 
 
Ad. 8.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 487.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
Piotr Wójcik.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, jaki to będzie koszt dla gminy?  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik zadeklarował, że na pytanie odpowie na piśmie, bo nie posiada 
takich danych.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr LIX/537/2021 
w sprawie 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 ko-
munikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych 
i opłaty manipulacyjnej. 
 
Ad.8.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 478. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
 
Radny Robert Fiszer zapytał, czy w związku ze zmianą MPU z zakładu budżetowego w jed-
nostkę budżetową MPU będzie mogła świadczyć usługi na zewnątrz?  
 
Zastępca prezydenta Katarzyna Kalinowska poinformowała, że w zakresie właściciela MPU nic 
się nie zmienia. Taka jest pierwotna nazwa uchwały i takie brzmienie ma do dzisiaj.  
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Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że nad projektem uchwały obradowała Komisja 
Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr LIX/538/2021 
w sprawie zmiany uchwały Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007r. 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Ra-
domiu - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (Dz. Urz. Województwa Mazo-
wieckiego z 2007 r. Nr 185, poz. 5165). 
 
Ad. 8.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 471.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr LIX/539/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie Gminy Miasta Radomia w 2021 roku. 
 
Ad. 8.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 472.  
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 (19 za – głosowanie nr 14) podjęła 

Uchwałę nr LIX/540/2021 
w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    
i społecznej w 2021 roku.  
 
Ad. 8.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 473.  
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.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że już któryś dom dziecka li-
kwidujemy. Radom w 2013r. otrzymał nagrodę prestiżową „tulipany narodowego dnia życia” za 
program „Kto mnie pokocha”, czyli system rodzinnych domów dziecka, gdzie byliśmy w kraju 
liderem. Jeżeli chodzi o rodzinne domy dziecka, to tylko Wrocław nas wyprzedzał. Zapytał, czy 
nie rysuje się obawa o przyszłość rodzinnych domów dziecka? Czy nie nastąpią dalsze prze-
kształcenia i likwidacje?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- tworzenia rodzinnych domów dziecka, 
- planów tworzenia kolejnych placówek.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 15) podjęła 
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Uchwałę nr LIX/541/2021 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Rodzinnej Nr 7 z siedzibą w Ra-
domiu przy ul. Wieniawskiego 5. 
 
Ad. 8.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na nr 474.  
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.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że z analizy wynika, że spada 
liczba mieszkańców. Perspektywa jest dramatyczna. Ponadto poruszył sprawę dzietności ro-
dzin i stwierdził, że trzeba mieć przed oczami wizję dramatu demograficznego. Uważa, że takie 
programy powinny przewidywać co zrobić, aby zmienić tę sytuację.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr LIX/542/2021 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Radomia na lata 2021-
2023. 
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Ad. 8.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 475 z autopoprawką.  
Autopoprawka polega na zmianie zapisów w podstawie prawnej projektu. Było: „Dz. U.                                                                                
z 2020 poz. 910 z póź. zm.”, a po zmianie powinno być: „Dz. U. z 2021 poz. 1082”.  
Autopoprawka została złożona w formie pisemnej i dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 17) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr LIX/543/2021 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Radomia na rok 
szkolny 2021/2022.  
 
Ad. 8.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 476.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta – Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za – głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr LIX/544/2021 
w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu, ul. Czar-
noleska 10.  
 
Ad. 8.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 486.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Radna Małgorzata Półbratek stwierdziła, że dobrze, że miasto będzie mogło coś zaoferować 
osobom z orzeczeniami. Dobrze, że coś takiego w mieście powstaje. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za – głosowanie nr 19) podjęła  

Uchwałę nr LIX/545/2021 
w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej Nr 8 w Radomiu, aleja Jó-
zefa Grzecznarowskiego 15 i włączenia jej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, aleja Józefa Grzecznarowskiego 15. 
 
Ad. 8.13. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 479 z autopoprawką.  
Autopoprawka polega na zmianie zapisów w podstawie prawnej projektu. Było: „Dz. U.            
z 2020 poz. 920”, a po zmianie powinno być: „Dz. U. z 2020 poz. 920 z póź. zm.” 
Autopoprawka została złożona w formie pisemnej i dołączona do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie nr 20) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr LIX/546/2021 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia. 
 
Ad. 8.14. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 480.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (18 za – głosowanie nr 21) podjęła  

Uchwałę nr LIX/547/2021 
zmieniającą uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nau-
czycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.  
 
Ad. 8.15. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 469.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna 
Pastuszka – Chrobotowicz.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (19 za – głosowanie nr 22) podjęła 

Uchwałę nr LIX/548/2021 
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Radomiu- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Radomiu. 
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Ad. 8.16. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 488.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił prezes spółki Wodociągi Miejskie Leszek Trze-
ciak.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 23) podjęła 

Uchwałę nr LIX/549/2021 
w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia. 
 
Podjęta uchwała została przesłana do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w celu zaopiniowania oraz do Wodocią-
gów Miejskich Sp. z o.o. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że od ostatniego posie-
dzenia sesji Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna nie obradowała.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformował, że Ko-
misja obradowała na posiedzeniu dwuczęściowym, ponieważ były obszerne materiały doty-
czące skarg i wniosków. Komisja przygotowała 5 projektów uchwał. W czterech projektach nie 
powinni radni mieć kłopotów z głosowaniem i Komisja wnioskuje o przyjęcie. Oczywiście w pią-
tym też. Wyjaśnił sprawę skargi pani Iwony Dams i poinformował, że pani Iwona Dams napisała 
skargę w lutym 2021r. Dotyczyła ona relacji z panią dyrektor Gumińską i Poradni Psychologicz-
nej na Toruńskiej. Na poprzedniej sesji było to rozpatrywane. Padł remis. Pani mecenas stwier-
dziła, że przy remisie musi nastąpić rozstrzygnięcie i rozpatrywali ponownie zapraszając panie. 
Pani skarżąca miała możliwość wypowiedzenia się przez godzinę, pani dyrektor również wyja-
śnienia złożyła i stwierdzili, że po wysłuchaniu podtrzymują poprzedni wniosek dotyczący jed-
nego punktu jako skargę zasadną, a do czterech zarzutów bezzasadną.  Przedstawiają jeszcze 
raz projekt, który był na poprzednim posiedzeniu.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał 
radni otrzymali pocztą elektroniczną i zarządziła przejście do głosowania.  
 
- 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 postano-
wiła uznać skargę za zasadną w części.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 24) podjęła 

Uchwałę nr LIX/550/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
Nr 2 w Radomiu.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie panią Iwonę Dams.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skargi Pana 
Jacka Serdaka z dnia 24.04.2021r. i z dnia 28.05.2021r.). Komisja postanowiła uznać skargi 
za bezzasadne. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 25) podjęła 

Uchwałę nr LIX/551/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pana Jacka Serdaka oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki                                                         
w Warszawie Wydział Geodezji.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Lokalami                  
w Radomiu (skarga Pana Marcina Karolika z dnia 11.05.2021r.). Komisja postanowiła uznać 
skargę za bezzasadną. 
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 26) podjęła 

Uchwałę nr LIX/552/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pana Marcina Karolika.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga Pani 
Grażyny Miga z dnia 08.03.2021r.). Komisja postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 27) podjęła 

Uchwałę nr LIX/553/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie panią Grażynę Miga oraz Ministerstwo Rodziny              
i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga Pana 
Rocha Gałązkiewicza z dnia 19.04.2021r.). Komisja postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 28) podjęła 

Uchwałę nr LIX/554/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Rocha Gałązkiewicza.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka odczytał sprawozdanie przygotowane przez prezydenta, 
z którego wynika, że w trakcie obrad w Zduńskiej Woli Zarząd Związku Miast Polskich ustalił, 
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że będzie zbierał uwagi miast do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) i reko-
mendacji 180 ekspertów reprezentujących różne środowiska, którzy przygotowali w kontek-
ście kluczowych wyzwań propozycje rozwiązań do nowej KPM: 
- konieczny szczelny system gospodarki, 
- „nie” dla ograniczania autonomii samorządów,  
- brak zgody na kolejne ubytki w dochodach JST.  
 
Treść przedłożonej informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 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., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2020 
za 2020r., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
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., 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
4) roczna informacja z realizacji „ Samorządowego Programu na Rzecz Osób  Niepełno-
sprawnych Miasta Radomia na lata 2019-2023” za 2020r. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
5) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na dzień 30 sierpnia zgodnie z harmonogramem. 
 
Ad. 12. Zamknięcie obrad.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LIX. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.25. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej           Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz                   Kinga Bogusz 
  
Sekretarze: 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


