
1 

 

 
P R O T O K Ó Ł   N R LXI/2021 

z sześćdziesiątej pierwszej 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 
 
 
Ad. 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. 
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 siedmiu radnych zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawców porządkiem ob-
rad. 
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 
(19 za - głosowanie nr 1). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o sytuacji w spółkach miejskich i jednostce     
     budżetowej -- Zakład Usług Komunalnych, w związku z zatrzymaniem, przez organy ścigania,  
     Pana Roberta R (dotychczasowego Prezesa spółki Rewitalizacja sp. z o.o).  
3. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o działaniach Biura Nadzoru Właścicielskiego  
     w związku z zatrzymaniem, przez organy ścigania, Pana Roberta R (dotychczasowego  
     Prezesa spółki Rewitalizacja sp. z o.o).  
4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o działaniach Wydziału Gospodarki Komunalnej  
     i Lokalowej w związku z zatrzymaniem, przez organy ścigania, Pana Roberta R  
     (dotychczasowego Prezesa spółki Rewitalizacja sp. z o.o).  
5. Sprawy różne i wolne wnioski.  
6. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 2. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o sytuacji w spółkach miejskich                                   
i jednostce  budżetowej - Zakład Usług Komunalnych, w związku z zatrzymaniem, przez 
organy ścigania, Pana Roberta R (dotychczasowego Prezesa spółki Rewitalizacja              
sp. z o. o).  
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że zatrzymanie przez organy ścigania 
pana Roberta R. nie ma żadnego wpływu na spółki: Wodociągi, Radkom, Administrator, MOSiR, 
ZUK. Nie ma żadnego wpływu na działania Biura Nadzoru Właścicielskiego, jak również nie ma 
żadnego wpływu na działania i pracę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Jeśli chodzi 
o spółkę Rewitalizacja, to w dniu 12 lipca 2021r. , czyli po zatrzymaniu przez organy ścigania 
pana Roberta – prezesa spółki Rewitalizacja, pani przewodnicząca dr Barbara Łopyta zwołała 
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Radę Nadzorczą spółki Rewitalizacja. Rada Nadzorcza podjęła decyzje o zawieszeniu w czynno-
ściach członka zarządu do 30 lipca oraz o wydelegowaniu członka Rady Nadzorczej panią              
dr Barbarę Łopytę do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki do dnia 30 lipca 
2021r. Jest jeszcze sytuacja w spółce Radpec, gdzie pan prezes Rewitalizacji tymczasowo za-
wieszony jest członkiem Rady Nadzorczej. W spółce Radpec jest tzw. kapitał rozproszony, więc 
ewentualne zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej można dokonywać poprzez walne 
zgromadzenie i takie walne zgromadzenie jest zaplanowane przez prezydenta i skarbnika na 
wrzesień. Na tym walnym będą oceniać prace członków Rady Nadzorczej i prezydent będzie 
podejmował decyzje co do dalszego składu spółki Radpec.  
 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Rewitalizacja Barbara Łopyta przedstawiła jak obecnie 
wygląda sytuacja w spółce Rewitalizacja. Poinformowała, ze 30 lipca na posiedzeniu Rady Nad-
zorczej zostaną podjęte dalsze decyzje. Spółka Rewitalizacja bardzo niedawno otrzymała pismo 
z Prokuratury Okręgowej, w którym Prokuratura chce zwrócić 1.062.319,89 zł oraz                    
6.052,93 euro. Kwota ta została wyprowadzona ze spółki w skutek nieuprawnionych przele-
wów. Kwoty te mają wpłynąć na konto w pierwszych dniach sierpnia. Kwotę 434.018 zł spółka 
będzie próbowała odzyskać od ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej. Obecny stan finan-
sów spółki: na koncie znajduje się blisko 700 tys. zł, zobowiązania są regulowane na bieżąco, 
przelewy uwierzytelniane są przez dwie osoby. Stan zatrudnienia na 1 stycznia br. wynosił           
16 osób, stan zatrudnienia na dziś wynosi 16 osób. Średnie wynagrodzenie na dzień 1 marca 
2021r. to 3.857,82 zł, na dzień 1 lipca br. - 3.838,71 zł. Spółka w tej chwili realizuje 2 duże 
projekty: Rynek 12/Wałowa 22 i Wałowa 21/Bóżnicza.  
 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, czy w tym czasie były zmiany personalne? Ile osób zostało 
zwolnionych i przyjętych?  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, kto rekomendował pana Roberta Rutkowskiego? Na jakiej za-
sadzie został on wyłoniony? Co zaważyło na tym, że został wybrany? Jakie kompetencje posia-
dał i czym sobie zasłużył w ZUK-u, że awansował na prezesa Rewitalizacji? Jakie decyzje podjął 
pan Rutkowski? Czy w tym momencie jest rozpatrywane uchylenie tych decyzji? Ile  mogą te 
decyzje kosztować spółkę? Jakie były ruchy kadrowe?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, jak to możliwe, że przelewy były zatwierdzane przez jedną 
osobę? Czy spółka Rewitalizacja ma wizję zmiany Rynku?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, kiedy pan prezes Robert R. został powołany na prezesa? Kto    
i w jakich latach był prezesem spółki Rewitalizacja? Czy spółka Rewitalizacja zajmowała się kie-
dyś kamienicą Deskurów?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, z jakich powodów pan prezydent wydał rekomendacje temu 
człowiekowi do bycia prezesem zarządu Rewitalizacji, do bycia członkiem Rady Nadzorczej Rad-
pec-u?  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, ilu pracowników spółki Rewitalizacja złożyło sprawy do sądu 
przeciwko prezesowi? Jakie były powody złożenia zawiadomienia przez pana prezesa do proku-
ratury na poprzedniego prezesa pana Włodzimierza Koneckiego? Czy prezes pobiera wynagro-
dzenie ze spółki Rewitalizacja i ze spółki Radpec jako członek Rady Nadzorczej? Radny podkre-
ślił, że nie ma szacunku do osób, które nie szanują innych ludzi, a z opinii ludzi pan prezes nie 
miał takiego szacunku do swoich pracowników. Jeżeli chodzi o sprawę tego zatrzymania, to nie 
będzie go oceniał, bo od tego są niezależne sądy i przed tymi sądami będzie się bronił, do czego 
ma prawo. Do czasu, gdy nie zostanie skazany jest osobą niewinną. Radny przypomniał o ata-
kach na swoją osobę.  Uważa, że pan prezydent jak najszybciej powinien zakończyć współpracę 
z panem prezesem i powołać osobę, żeby spółka odzyskała stabilność.  
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Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski zapytał pana prezy-
denta, czy podczas pełnienia funkcji przez pana Roberta R. w Zakładzie Usług Komunalnych 
miał wiedzę na temat spraw toczonych w sądzie pracy przez pracowników, którzy wystąpili 
przeciwko panu dyrektorowi w czasie pełnienia funkcji? Przypomniał, że na jednej z komisji była 
informacja o złożeniu zawiadomienia o mobbingu w Zakładzie Usług Komunalnych. Czy prezy-
dent taka wiedzę miał?  Jeżeli tak, to radny prosi o informację, ile obecnie spraw w sądzie pracy 
toczy się przeciwko panu dyrektorowi? Czy rekomendując radzie nadzorczej pana Roberta R. 
miał wiedzę o tym, że te sprawy się toczą i ile ich jest? W jakiej kwocie pobiera prezes Robert 
R., czy dyrektor Robert R. miesięczne wynagrodzenie ze spółki miejskiej Radpec za to, że za-
siada w Radzie Nadzorczej? Czy przez kilka lat będzie pobierał to wynagrodzenie? Kto od czasu 
powołania pana Roberta R. na stanowisko do Rewitalizacji zarządza Zakładem Usług Komunal-
nych? Czy sytuacja w związku z funkcjonowaniem związków zawodowych, czy spraw pracow-
niczych, czy spraw o mobbing się zmieniła i czy uległa poprawie czy nie? Ile osób w Rewitalizacji 
zostało zwolnionych od czasów objęcia stanowiska przez pana Roberta R.? Zakupów jakich 
urządzeń i jakich mebli dokonał pan Robert R. od czasu objęcia stanowiska i na jakie kwoty? Czy 
prezydent miał wiedzę, że postępowanie w tzw. aferze telefonowej toczy się wobec pana Ro-
berta R., gdy rekomendował go Radzie Nadzorczej  do objęcia tego stanowiska? Czy Rada Nad-
zorcza miała sugestie, czy miała innych kandydatów, czy to była jednoosobowa decyzja pana 
prezydenta Radosława Witkowskiego i przedstawił tylko i wyłącznie tego kandydata?  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w sprawie Zakładu Usług Komunal-
nych oraz toczących się spraw o mobbing.  
 
Przewodnicząca Barbara Łopyta udzieliła dodatkowych informacji w sprawach: 
- stanu zatrudnienia w spółce Rewitalizacja, 
-  ruchów kadrowych,  
- zwolnienia głównej księgowej,  
- strategii w spółce, 
- terminu powołania pana prezesa, 
- wcześniej urzędujących prezesów, 
- kamienicy Deskurów, 
- pozwów złożonych przeciwko prezesowi, 
- wynagrodzenia prezesa, 
- pozwu przeciwko prezesowi Koneckiemu, 
- zakupów dokonanych przez prezesa, 
- decyzji podejmowanych przez prezesa,  
- działek spółki. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że decyzję o powołaniu pana Roberta 
Rutkowskiego na stanowisko prezesa podejmowała Rada Nadzorcza spółki Rewitalizacja. Pre-
zydent stwierdził, że rekomendował pana Roberta Rutkowskiego na to stanowisko i przedsta-
wił Radzie Nadzorczej, natomiast decyzję o powołaniu podejmowała Rada Nadzorcza. Jeżeli cho-
dzi o zasiadanie w Radzie Nadzorczej spółki Radpec, to pan Rutkowski posiadał niezbędne do-
kumenty, które dają możliwość zasiadania w Radzie Nadzorczej. Prezydent również wtedy 
uważał, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które predestynują go 
do prowadzenia spółki Rewitalizacja. Prezydent stwierdził, że nie miał świadomości prowadzo-
nych jakichkolwiek działań prokuratury, czy policji i wydziału ds. korupcji przeciwko panu Rut-
kowskiemu. Oczekuje na rozstrzygnięcia organów ścigania. Proponuje tak szeroko nie komen-
tować tych decyzji, bo nigdy nie wiadomo jaki ten ostateczny wyrok w sądzie apelacyjnym pad-
nie.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że prezydent Tyczyński nie odpowiedział na pytanie  
radnego Podlewskiego, kto zarządza Zakładem Usług Komunalnych?  
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Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński poinformował, że Zakładem Usług Komunalnych za-
rządza pełniący obowiązki dyrektora pan Piotr Poneta.  
 
 
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o działaniach Biura Nadzoru Właściciel-
skiego w związku z zatrzymaniem, przez organy ścigania, Pana Roberta R (dotychcza-
sowego Prezesa spółki Rewitalizacja sp. z o. o).  
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił wyjaśnień wcześniej.  
 
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji. 
 
 
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o działaniach Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Lokalowej w związku z zatrzymaniem, przez organy ścigania, Pana Roberta R 
(dotychczasowego Prezesa spółki Rewitalizacja sp. z o. o).  
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił wyjaśnień wcześniej.  
 
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji. 
 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.  
Nie ma żadnych spraw różnych i wolnych wniosków.  
 
Radny Dariusz Wójcik powrócił do sprawy zapytania dotyczącego wynagrodzenia pana Roberta 
Rutkowskiego jako członka Rady Nadzorczej spółki Radpec.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że pan prezydent skieruje pismo do Biura Rady Miej-
skiej. Pismo to zostanie przekazane wszystkim radnym. Zapytała prezydenta, w jakim terminie 
udzieli odpowiedzi radnym? 
 
Prezydent zadeklarował, że w ciągu 7 dni.  
 
 
Ad. 6. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LXI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 18.50. 
 
 
               Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
                       Kinga Bogusz 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


