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P R O T O K Ó Ł   N R LX/2021 

z sześćdziesiątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  
odbytej w dniu 23 lipca 2021 roku 

w Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1 
 
 
 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu – 
radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. 
Radni nieobecni: Robert Fiszer, Marcin Kaca, Marcin Robert Kaca, Katarzyna Pastuszka – Chro-
botowicz, Wiesław Wędzonka.  
  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwołana na 
wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porząd-
kiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony do ma-
teriałów z sesji. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobotowicza. 
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie 
(20 za - głosowanie nr 1). 
 
Zmiana porządku obrad: 
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały 
na druku nr 492 w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego.    
 
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 16 radnych, 0 było przeciw, 
4 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Projekt uchwały został wprowadzony do 
porządku obrad jako punkt 6.  
 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania   
     polegającego na emisji obligacji przychodowych oraz określenia zasad ich zbywania, naby- 
     wania i wykupu – druk nr 489.  
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na  
     2021 rok – druk nr 490.  
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
     Miasta Radomia na lata 2021 – 2045 – druk nr 491.  
4. Informacja o bieżącej sytuacji w spółce „Rewitalizacja” Sp. z o.o.  
5. Informacja o planowanych do złożenia projektach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu  
     Administracyjnego – druk nr 492. 
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Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zo-
bowiązania polegającego na emisji obligacji przychodowych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 489.  
Uzasadnienie do trzech kolejnych projektów uchwał przedstawił skarbnik miasta – Sławomir 
Szlachetka. 
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy te obligacje wydłużają termin spłaty tego zobowiązania? 
Od kiedy miałaby się zacząć spłata tych obligacji i kiedy miałaby się skończyć? Ile kosztowałaby 
rocznie spłata tego zobowiązania?  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że ta sprawa powraca chyba po raz czwarty na sesję Rady 
Miejskiej. Są to rzeczy, które bardzo obciążają mieszkańców Radomia. Pieniądze te miały być 
przeznaczone na rozbudowę lotniska w Radomiu. Niestety ta rozbudowa nie nastąpiła, a pie-
niądze zostały wykorzystane do innych celów. Uważa, że ktoś powinien za to odpowiedzieć. Są 
to ogromne pieniądze.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących wydłużenia 
terminu spłaty.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na wniosek klubu radnych PiS zarządziła 20 minut 
przerwy.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przypomniała, że zaciągnięcie wszelkiego rodzaju zobowiązań 
wymaga większości bezwzględnej, czyli jeden głos więcej za, niż 50% obecnych radnych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów ( 13 za, 1 przeciw, 9 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 3) podjęła 

Uchwałę nr LX/555/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania polegającego na emisji obli-
gacji przychodowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżeto-
wej na 2021 rok – druk nr 490.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 4) podjęła 

Uchwałę nr LX/556/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
 
Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2045 – druk nr 491.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 5) podjęła 

Uchwałę nr LX/557/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
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Prezydent miasta Radosław Witkowski podziękował za przyjęcie tych trzech uchwał. Podzięko-
wał również radnym za wszystkie głosy, które padały zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Dziś 
sytuacja na rynkach finansowych jest tak dobra i tak korzystna, że możemy ten dług „zrolować”. 
Mamy świadomość, że pewien etap w historii radomskiego lotniska się zakończył. W tej chwili 
inwestycja PPL-u pozwala myśleć o rozwoju gospodarczym i o tym, że powstaną nowe miejsca 
pracy. Ta operacja znacznie ułatwi kwestie związane z budżetami na rok 2022, 2023 i później.  
 
 
Ad. 4. Informacja o bieżącej sytuacji w spółce „Rewitalizacja” Sp. z o.o.  
Prezydent miasta Radosław Witkowski wycofał ten punkt z porządku obrad. Rozmowa na ten 
temat będzie na kolejnej sesji nadzwyczajnej o godz. 18. 
 
 
Ad. 5. Informacja o planowanych do złożenia projektach w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.  
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński przedstawił informację o planowanych do zło-
żenia projektach. Program ten zakłada dofinansowanie wyłącznie inwestycji jeszcze nierozpo-
czętych i tych, które nie zostały ogłoszone w postępowaniu przetargowym na ich realizację. 
Wnioskodawcami mogą być tylko jednostki samorządu terytorialnego i związki tych jednostek, 
co w dużych miastach wyklucza udział spółek komunalnych. W programie dopuszczona jest for-
muła „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że nie musimy być przygotowani, jeśli chodzi o doku-
mentację projektową, można ją sfinansować również z rządowej dotacji. Omówił zasady tego 
programu i sposób wyboru projektów. W pierwszym naborze chcą złożyć wnioski z pierwszego 
koszyka priorytetów, aby jeśli będą oceniane zgodnie z priorytetami, miały szansę na realizację: 
- przebudowa ulicy Warszawskiej (od ronda Narodowych Sił Zbrojnych do granic miasta –               
ok. 80 mln zł,  
- przebudowa ul. Wolanowskiej, 
- budowa spójnej sieci dróg dla rowerów.  
Są to wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie jako budowa infrastruktury drogo-
wej, więc liczą, że zostaną one potraktowane równie priorytetowo.  
Udzielił dodatkowych informacji na temat inwestycji na ul. Warszawskiej. Zastępca prezydenta 
poinformował, że wśród tych dużych inwestycji w ciągu pół roku mogliby ogłosić przetarg rów-
nież na przebudowę ulicy Kieleckiej na wylocie z Radomia. Jest projekt na odwodnienie dużej 
części południa Radomia. Rozważają wielopoziomowy parking przy ul. Bernardyńskiej, który 
mógłby obsługiwać zarówno szpital, jak i Miasto Kazimierzowskie. Gotowa jest koncepcja Am-
fiteatru. To jest lista inwestycji, które byłyby gotowe w najbliższym czasie do ogłoszenia prze-
targu. Projekty do 30 mln zł, które są gotowe: koncepcja rozbudowy biblioteki, wymiana oświe-
tlenia ulicznego. Mają również w planach remont – przebudowę Rynku. Gotowa jest również 
dokumentacja projektowa na przebudowę – rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14. 
Mniejsze projekty do 5 mln zł to: remont parku Rózika, budowa boisk szkolnych i remont chod-
ników, termomodernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt i innych budynków użyteczno-
ści publicznej, centrum sportów plażowych nad zalewem na Borkach. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński omówił nakłady rządu na program „Polski 
Ład”. Podkreślił, że nie pamięta, żeby państwo dofinansowywało jakąś inwestycję w 95%.                     
W poprzednich rządach i w tym rządzie były 85% dofinansowania. To jest wspaniałe rozwiąza-
nie dla samorządów dlatego, że samorządy często  miały przygotowane koncepcje i projekty, 
ale nie mogły tego zrealizować, ponieważ blokował ich wkład własny. Był to problem nie do 
przeskoczenia w szczególności przez małe samorządy. W tym momencie jest to ogromna 
sprawa rozwoju cywilizacyjnego i dogonienie cywilizacyjne większych ośrodków. Stwierdził, że 
w założeniach Polskiego Ładu jest całe multum spraw, chociażby cały pakiet podatkowy, który 
do końca lipca ma trafić jako projekt do sejmu. Kwota wolna od podatku ma być do 30.000 zł. 
Radny poruszył sprawę realizacji ul. Kwiatkowskiego, która nie uzyskała poparcia, a ulica 
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Kwiatkowskiego jest bardzo zniszczona i wymagałaby naprawy, przebudowy i remontu. Zapy-
tał, czy w ramach tych priorytetów ul. Kwiatkowskiego znalazłaby się? Ponadto radny poruszył 
sprawę zalewania dzielnicy Malenice i Długojów Górny.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał prezydenta Mateusza Tyczyńskiego, czy są to tzw.  gotowe 
projekty budowlane na przebudowę ul. Warszawskiej, czy to są projekty na zasadzie przygoto-
wanego wniosku? Czy prezydent może dzisiaj udostępnić radnym jak wyglądają wersje robo-
cze, które muszą do 31 lipca być do Warszawy wysłane? Radny chciałby mieć możliwość porów-
nania wniosków, które złoży samorząd i prezydent Radomia z innymi wnioskami, które wpłyną 
do odpowiednich instytucji, które będą je opiniować.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, czy jest już wstępny zamysł jak ma wy-
glądać płyta Rynku? Czy to ma być płyta Rynku zielona, czy to ma być płyta Rynku betonowa? 
Jakie proporcje są przewidywane?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że nie może być tak, że pan prezydent sobie coś opowie-
dział. To wszystko powinno się znaleźć w materiałach pisanych, które będą rozpowszechnione 
wśród radnych i wśród mieszkańców Radomia. Są to poważne sprawy dotyczące rozwoju Ra-
domia.  
 
Radny Kazimierz Woźniak poruszył sprawę niskoemisyjnych źródeł ciepła. Zapytał, czy w tych 
przedsięwzięciach może występować tylko samorząd, czy samorząd może się łączyć ze spół-
kami gminnymi czy komunalnymi? Czy dopuszczalne jest, że inwestuje samorząd, a później 
przekazuje spółce komunalnej lub dzierżawi spółce komunalnej tego typu inwestycje? Boiska 
do siatkówki plażowej na Borkach – radny uważa, że nad Borkami należałoby się zastanowić 
jako nad zapleczem sportowo – rekreacyjnym dla mieszkańców Radomia i nie wchodzić                              
w drobne przedsięwzięcia, albo jeżeli wchodzić, to najpierw zrobić plan docelowy funkcjonowa-
nia, a później realizować to etapami, albo w ogóle pochylić się nad tematem zagospodarowania 
całego tego rejonu o funkcje rekreacyjno – sportowe. Zapytał, czy byłaby szansa, aby w ramach 
któregoś z tych etapów pomyśleć o kompleksowym rozwiązaniu tematu Borek?  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- realizacji ulicy Kwiatkowskiego, 
- zalewania dzielnic Malenice i Długojów Górny, 
- przekazania projektów wniosków, 
- realizacji ulicy Warszawskiej i dróg dla rowerów, 
- realizacji ul. Wolanowskiej, 
- wyglądu płyty Rynku, 
- przekazania materiałów dla radnych i mieszkańców miasta, 
- formuły ubiegania się o środki z tego programu, 
- koncepcji inwestycji nad zalewem na Borkach, 
- centrum sportów plażowych. 
 
 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego – druk nr 492. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca dyrektora Wydziału Architektury – Mar-
cin Dąbrowski.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że chodzi tu o studium uwa-
runkowań, bo w tym rejonie nie ma miejscowego planu. Przypomniał, że mówił o tym, że sko-
masowanie tylu bloków na tak niewielkim terenie będzie ogromnym problemem. Gminna Komi-
sja Architektoniczna wydała opinię, że jest to niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania i był jej sprzeciw. Również był sprzeciw Komendy Straży Pożarnej co do tego 
projektu. Jest tam również sprzeciw mieszkańców tamtejszych ulic wyrażony oficjalnie na pi-
śmie.  
 
Radna Małgorzata Zając zapytała, czy katalog terenów poprodukcyjnych jest zamknięty, czy 
otwarty?  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że jest to kwestia bardzo strategiczna i przykład braku szer-
szego spojrzenia na sytuację miasta, jeżeli chodzi o tereny inwestorskie w różnym znaczeniu. 
Nie ma pełnej bazy terenów dla osób, które chcą zainwestować. Radny obawia się, że pod tym 
względem Radom odstaje od średniej krajowej. Przykład na Glinicach może być przykładem par-
tykularnego interesu grupy mieszkańców przeciwko rozwojowi miasta. Radny stwierdził, że de-
weloperzy w naszym mieście zagospodarowują bardzo dziwne działki. Każda wolna przestrzeń 
brana jest pod uwagę na rynku nieruchomości. Uważa, że powoduje się to, że poważni inwe-
storzy będą się lokować pod Radomiem, a będą omijać miasto Radom. Trzeci rok obserwuje, że 
bardzo wiele obszarów miasta nie ma planu przestrzennego zagospodarowania. Zwrócił się z 
apelem do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i do prezydenta, że musimy mieć pewna wizję 
rozwoju miasta do 2030r., żeby te wolne tereny były informacją ogólnodostępną.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że sprawa ul. Słowackiego i planów zagospodarowania prze-
strzennego jest omawiana przez dłuższy okres czasu w Radzie Miejskiej. Była uchwała, byli 
przeciwnicy, były argumenty ludzi, którzy się przeciwstawiali, były argumenty radnych. Rad-
nemu się wydaje, że pan prezydent powinien wszystkie te rzeczy zważyć przy skardze do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził, że projekt uchwały godzi w interesy niektórych 
mieszkańców tej dzielnicy. Uważa, że wszystko jest w rękach pana prezydenta.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że niezmiennie stoi na stanowisku, które pre-
zentował kilka miesięcy temu kierując pod obrady Rady Miejskiej uchwałę o zagospodarowaniu 
tego kwartału. Argumentowali, że zgodnie z tą interpretacją wypracowaną przez Biuro Prawne 
Urzędu Miejskiego ta uchwała wypełnia te przesłanki odczytane przez pana dyrektora Dąbrow-
skiego i dzisiaj uważa dokładnie tak samo. Uważa, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, które uchyliło te uchwałę nie zamyka sprawy. Mamy Naczelny Sąd Administra-
cyjny. Prezydent jest przekonany do tej inwestycji. To jest szansa na rozwój tej części miasta. 
Niebagatelne znaczenie ma również to, że prośbę o możliwość zagospodarowania tego terenu 
skierowała spółka, która jest spółką radomską. Prezydent podtrzymuje swoje stanowisko, że 
powinni skarżyć ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo chcą żeby miasto się 
rozwijało, chcą mieć więcej mieszkań. Zależy na tym, aby miasto się rozwijało. Dzielnica ta bę-
dzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie lotniska, więc to też szansa na rozwój miasta. Stwier-
dził, że to jest projekt, o który warto powalczyć, gdyż jest to korzyść dla miasta.  
 
Zastępca dyrektora Wydziału Architektury Marcin Dąbrowski udzielił dodatkowych informacji   
w sprawach:  
- katalogu terenów produkcyjnych oraz zapisów ustawowych, 
- prac nad skargą.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr LX/558/2021 
w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LX. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.55. 
 
 
 
               Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
                       Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 


