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P R O T O K Ó Ł   N R LXII/2021 
z sześćdziesiątej drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 4 sierpnia 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: Adam Bocheński, Ewa Czerwińska, Tomasz Gogacz, Marcin Majewski, Jarosław 
Rabenda, Dawid Ruszczyk.  
  
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). 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok – druk nr 493, 
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata  2021 – 2045  
         – druk nr 494.  
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 493.  
Prezydent miasta Radosław Witkowski podziękował przewodniczącej za zwołanie dzisiejszej 
sesji w terminie, który wskazał w piśmie do pani przewodniczącej. Termin tłumaczył sprawami 
logistycznymi i tym, że chciał, aby jak największa ilość zainteresowanych stron uczestniczyła 
w dzisiejszej sesji. Dziś musimy decydować o tym, w którym kierunku będziemy rozwijać mia-
sto, czy konkretne projekty jak dzisiaj, który dotyczy Radomskiego Centrum Sportu.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziały Budżetu – Tadeusz Murawski.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski zapytał prezydenta, 
jak ma się obietnica prezydenta dotycząca zabezpieczenia środków na wiadukt do tego, że                    
w tym momencie te środki uciekają nam z budżetu na inne zadania? Na jaką kwotę planowane 
są prace przy wiadukcie? W jaki sposób będą zabezpieczone środki na wiadukt i skąd te środki 
z powrotem trafią na zadanie jakim jest remont wiaduktu? Usługi przewozowe – przesuwa się 
środki w kwocie 7,5 mln zł. Taka sama sytuacja była w roku 2019, 2020 i dziś jest taka sama 
sytuacja. Podobna sytuacja dotyczy mniejszej kwoty związanej z koszeniem traw, gdzie nie 
oszacowano budżetu na odpowiednią kwotę i w ciągu roku trzeba tę kwotę zabezpieczyć, żeby 
autobusy nie stanęły. Dlaczego kwota ta nie została zabezpieczona w budżecie w taki sposób, 
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żeby wystarczyło do końca roku? Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –                  
z wypowiedzi prezydenta sprzed dwóch miesięcy i sprzed miesiąca radny pamięta, kiedy pre-
zydent mówił, że MOSiR posiada środki na dostosowanie stadionu przy ul. Narutowicza 9 dla 
wymogów ekstraklasy. Dziś z otrzymanych dokumentów wynika, że miasto musi kwotę w wy-
sokości 529 tys. zł netto oddać MOSiR-owi. Jak to się ma do wypowiedzi pana prezydenta, ale 
również do zapowiedzi dyrektora Dębickiego, który na posiedzeniu Komisji ds. majątku spółek 
miejskich mówił, że ta kwota jest zabezpieczona, a dziś musimy MOSiR-owi oddać kwotę war-
tości 300 zł netto za zadanie – oznakowanie 10 miejsc dla niepełnosprawnych, sprzedaż karne-
tów system – 10 tys. zł netto, tablice informacyjne za 180 zł netto, zakupienie tablic typu 
flipchart + komplet markerów za 627 zł netto? Radny poprosił o zaprezentowanie aktualnego 
harmonogramu prac na ul. Struga 63 przedstawionego przez wykonawcę. Prosi o informację, 
kiedy hala zostanie dopuszczona do użytku.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, jaka na 
dzień dzisiejszy jest kwota aneksów podpisanych dla Radomskiego Centrum Sportu? Jaką na 
dzień dzisiejszy można wskazać wartość całej inwestycji dotyczącej Radomskiego Centrum 
Sportu? Ile jeszcze będą dokładać mieszkańcy miasta do budowy Radomskiego Centrum 
Sportu?  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, ile jeszcze będziemy dokładali do tej inwestycji? Stwierdził, że 
do tego obiektu będziemy dokładali jeszcze dużo pieniędzy. Jeżeli chodzi o pieniądze na sty-
pendia są one jak najbardziej zasadne. Jeżeli chodzi o transport w ocenie radnego też są za-
sadne, bo koszty transportu wzrastają. Ale radny nie godzi się na taki sposób realizacji Radom-
skiego Centrum Sportu. Zapytał prezesa firmy Betonox, jak się czuje jak składa aneksy, wszyscy 
się zbierają natychmiast, wywracają wszystkie kieszenie na lewą stronę, wyrzucają wszystkie 
pieniądze, które mają? Dla radnego budowa tego obiektu to jeden wielki skandal. Gdyby decy-
dował o tym obiekcie bezpośrednio, to podziękowałby panu za pracę i ogłosił normalny przetarg 
na normalnych rynkowych zasadach. Stwierdził, że klimatyzacja w szpitalu na Tochtermana na 
dializach nie działa, a my co chwilę wydajemy lekką ręką dodatkowe pieniądze i cieszymy się                
z tego, że ten obiekt powstaje. Są ważniejsze potrzeby w naszym mieście. Teraz już jest za 
późno na to, żeby przerwać prace na tym obiekcie i ogłosić normalny przetarg. Radnego zgody 
na tego typu działania nie ma. Chciałby chociaż dzisiaj usłyszeć, ile jeszcze? Ile razy pan prezes 
Betonoxu przyjdzie i wyciągnie rękę po dodatkowe pieniądze?  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że jest to rzecz niebywała na skalę Polski, Radomia i chyba 
Europy, żeby tak długo budować halę widowiskową, tak długo budować jakieś boisko. Radom 
ma ogromne zaniedbania w zakresie lecznictwa, szczególnie szpitalnego. Radny przypomniał              
o braku absolutorium dla prezydenta od Rady Miejskiej przez kolejne lata. Zapytał, kiedy prezy-
dent zakończy te budowę? Podkreślił, że prezydent nie chce współpracować z Radą Miejską.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, do kiedy mają być wykonane prace na hali widowiskowo – 
sportowej, jeśli chodzi o prace wynikające z wytycznych przedstawionych przez straż pożarną? 
Ponadto radny poruszył sprawę środków dla MOSiR-u i zapytał, dlaczego mamy przekazać               
500 tys. do MOSiR-u, skoro prezydent jakiś czas temu mówił, że MOSiR musi sobie w swoim 
budżecie te pieniądze znaleźć? Co się zmieniło od tamtego czasu i od twierdzeń prezydenta, że 
jednak miasto do tego musi dołożyć?  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła się do 
radnego Mirosława Rejczaka, że prezydent właśnie dlatego nie otrzymał absolutorium, bo są 
tacy radni z wieloletnim doświadczeniem, którzy do dzisiaj nie wiedzą co to tak naprawdę jest 
absolutorium, kiedy się go udziela i kiedy się go nie udziela. To państwo pokazujecie, że                           
w żaden sposób nie chcecie współpracować z prezydentem, tylko robicie politykę, tylko i wy-
łącznie dlatego, że prezydent nie jest z obozu politycznego pana Rejczaka. MOSiR – chyba 
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wszyscy zgadzają się z tym, że tę inwestycję należy dokończyć. Wszyscy dzisiaj wiedzą, że ta 
inwestycja nie miała szczęścia od początku ze względu na radomskiego wykonawcę, który zo-
stawił tą inwestycję w takim, a nie innym stanie. Niestety dzisiaj krok po kroku musimy rozwią-
zywać te wszystkie problemy, które na tej inwestycji się pojawiają i są wynikiem działań po-
przedniego wykonawcy. Zwróciła się do radnych PiS, że jest to dla nich bardzo dobre polityczne 
paliwo do tego, żeby zbijać swój kapitał polityczny, ale dzisiaj prawda jest taka, że tą inwestycję 
wszystkimi siłami należy dokończyć. Wie, że boli ich to, że już jesteśmy na ukończeniu tego 
całego projektu. Boli, że to nie była ich inwestycja, że to nie był ich pomysł, że to nie była ich 
obietnica wyborcza, że to nie była ich inicjatywa. Boli, że ten projekt powstaje i on powstanie. 
Dzisiaj nie wierzy, że ktokolwiek będzie miał odwagę, aby tą uchwałę zablokować i tych pienię-
dzy na dalszą realizację i dokończenie tej inwestycji zrobić. Zapytała prezesa MOSiR-u, jak wy-
gląda sytuacja w innych miastach, jeśli chodzi o budowę stadionów i czy można to porównać 
finansowo?  
 
Radny Robert Fiszer poprosił o udostępnienie protokołu konieczności i aneks do umowy. Stwier-
dził, że pismo przekazane przez prezydenta kłóci się z pismem, które otrzymali od kancelarii 
radców prawnych. Odczytał fragmenty tego pisma. Ponadto radny odniósł się do uwag straży 
pożarnej. Radny zapytał, czy była dostarczona pełna dokumentacja? Czy prawdą jest to, że firma 
Betonox zażądała 1,5 mln zł za zrobienie drenażu, natomiast miasto zleciło to Wodociągom                     
i Wodociągi ogłosiły przetarg i okazało się, że wygrała firma za 3 mln zł? Kto jest odpowiedzialny 
za całą budowę hali i za to, że nie ma decyzji odbiorów tej hali przez straż pożarną?  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że zgadza się z przewodniczącą Mi-
chalską – Wilk, ale w zupełnie innym zakresie stwierdzenia, że ta hala boli. Stwierdziła, że boli ją 
Radomskie Centrum Sportu w kwestii finansowej. Wszyscy czekamy na odpowiedź może nie 
tyle pana prezydenta, ale wykonawcy ile jeszcze pieniędzy będziemy musieli włożyć? Ile jesz-
cze ulic, które można by utwardzić, ile jeszcze ulic, które moglibyśmy zrobić w ramach czynów 
drogowych będziemy musieli poświęcić, aby dokończyć tą inwestycję? To są środki publiczne, 
to są środki nas wszystkich, wszystkich mieszkańców. Ta hala boli nie tylko radnych, ale boli 
również mieszkańców. Spotyka się z takimi głosami, że mieszkańcy Radomia nie mogą już słu-
chać o tej inwestycji. Chcieliby, żeby ona była wreszcie zakończona. Jest to niekończąca się 
opowieść, która stawia nas w bardzo niekorzystnym świetle w skali ogólnokrajowej. Po raz ko-
lejny Radom staje się pośmiewiskiem. Zapytała wykonawcy, ile jeszcze aneksów będziemy mu-
sieli jako miasto podpisać? Ile środków jeszcze będziemy musieli dołożyć i ile czasu jeszcze bę-
dziemy musieli czekać na dokończenie hali, ale również stadionu? Przewodnicząca poinformo-
wała, że przesuwamy środki z subwencji rządowej, a osobiście chciałaby, aby za te pieniądze 
utwardzić ulice, zrobić chodniki itd., ale pan prezydent wyszedł ze słuszną inicjatywą, żeby te 
środki przekazać na wiadukt na ul. Żeromskiego. Zapytała prezydenta, skąd planuje teraz pozy-
skać środki, aby zabezpieczyć fundusze na budowę tego wiaduktu, który jest równie ważną 
inwestycją jak Radomskie Centrum Sportu? Przewodnicząca zadeklarowała, że nie jest prze-
ciwna Radomskiemu Centrum Sportu, ale naprawdę bardzo ciężko będzie dzisiaj jej zagłosować.  
 
Dyrektor MOSiR Robert Dębicki udzielił informacji dotyczących:  
- dostosowania boiska do wymogów ekstraklasy, 
- środków potrzebnych na dostosowanie boiska do wymogów ekstraklasy, 
- kosztów budowy stadionów w innych miastach, 
Dyrektor zobowiązał się do przygotowania zestawienia dotyczącego kosztów wykonania jed-
nego miejsca siedzącego w hali i na stadionie. 
- kosztu miejsca na hali i stadionie przy ul. Struga, 
- ilości miejsc w hali i na stadionie.  
 
Główna księgowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Małgorzata Skrzyszewska udzieliła in-
formacji w sprawach: 
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- poniesionych kosztów na realizację Radomskiego Centrum Sportu,  
- pierwotnej umowy z Betonoxem, 
- aneksów podpisanych z firmą Betonox oraz źródeł ich finansowania, 
- wartości inwestycji na dzień dzisiejszy, 
- kosztów obsługi obligacji,  
- terminu spłacenia obligacji.  
 
Dyrektor Robert Dębicki udzielił informacji dotyczących: 
- terminu odbioru hali po kontroli straży pożarnej, 
- środków na dostosowanie obiektu do zaleceń straży pożarnej oraz ich zakresu.  
 
Prezes firmy Betonox Tomasz Chrobot poinformował, że punkty sporne zakwestionowane 
przez straż pożarną wynikają z wykonanych prac przez poprzedniego wykonawcę. Udzielił in-
formacji technicznych dotyczących: 
- uwag straży pożarnej do hali,  
- prac prowadzonych na stadionie.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał prezesa – dyrektora generalnego, ile jeszcze chce wyrwać z tego 
miasta kasy? Płacimy za coś, na co się nie umawialiśmy. W umowie przetargowej umawialiśmy 
się na pewną kwotę, dopłaciliśmy 20 mln  i chcemy wiedzieć ile jeszcze dopłacimy. Czy proble-
mem jest zrobienie inwentaryzacji teraz, żeby pan określił ile kasy mamy jeszcze dołożyć? Po-
dziękował MOSiR-owi za boisko, bo boisko nigdy nie było tak przygotowane, ale kompromitacją 
były szyby. To wizerunkowo dla miasta była katastrofa. Było to komentowane. Radny stwier-
dził, że jeżeli zostały zrobione te wszystkie rzeczy na stadionie, to po co kasa, przecież już to 
zostało zrobione?  
 
Radny Łukasz Podlewski odczytał fragment pisma prezydenta z 4 sierpnia skierowanego do 
przewodniczącego klubu radnych PiS. Radny stwierdził, że 30 czerwca dobiegł termin, kiedy 
hala miała zostać oddana do użytku według podpisanej umowy, chyba że został podpisany 
aneks terminowy, o którym radni nie wiedzą. Jeżeli tak, to prosi o jego przedstawienie. Na ko-
misji 24 maja dyrektor Dębicki mówił, że jeżeli hala nie będzie oddana do użytku, to będą nali-
czane kary za nieoddanie hali do użytku. Czy takie kary zostały naliczone? Czy prawdą jest to, 
co pisał zespół radców prawnych, że te wszystkie niedociągnięcia wynikają z tego, że wyko-
nawca, czyli firma Betonox dotrzymując swojej staranności w toku realizacji robót budowlanych 
wielokrotnie zgłaszał do MOSiR zidentyfikowane przez siebie problemy leżące poza odpowie-
dzialnością Betonox-u wskazując, że w przypadku nie rozwiązania problemów przez MOSiR ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że PSP nie wyda pozytywnej decyzji w przedmiocie zgody na 
pozwolenie na użytkowanie? Po mimo wielokrotnych pisemnych monitów ze strony wyko-
nawcy zamawiający nie zdołał części zgłoszonych problemów rozwiązać. Radny zapytał, czyja 
jest odpowiedzialność, że dziś 4 sierpnia, czyli 35 dni po terminie radomskie drużyny nie mogą 
się przygotowywać do sezonu?  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że kontrakt pomiędzy firmą Betonox a MOSiR opiewa na 
wykonanie pewnego zakresu prac zgodnie z załącznikiem i tzw. tabelą rozliczeniową. Tabela 
rozliczeniowa nakazuje wykonanie pewnych czynności co do formy, ceny i ilości poszczegól-
nych elementów. Każda z tych trzech czynności przekroczona lub niewykonana powoduje, że 
tą czynność, jeżeli przekroczy, a nie ma podpisanego aneksu wykonuje za darmo. Podkreślił, że 
prowadzenie biznesu nie polega na wykonaniu czegoś za darmo. Stwierdził, że generalnie nie 
jest zwolennikiem podpisywania tak dużych ilości aneksów, ale one wynikają z zaniedbań, które 
zostały zrobione. Kontrakt opiewał na wykonanie pewnych czynności, które wynikały z podpi-
sanego kontraktu. Czynności, które narzuciła straż pożarna są kompletnie niewspółmierne z ta-
belą rozliczeniową i kontraktem. Prezes stwierdził, że jeżeli cokolwiek jest dzisiaj do wykonania, 
to nie on to wykonuje, bo nie jest to w jego zakresie obowiązków. Gdyby dzisiaj chciano naliczyć 
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kary firmie Betonox, to zadałby pytanie: za co? Ponadto udzielił dodatkowych wyjaśnień doty-
czących zaleceń straży pożarnej i braku powodów naliczenia kar.   
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, na jaką 
kwotę będzie aneks za umocnienie trybuny północnej? Ile będzie kosztował demontaż trybuny 
południowej?  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że zespół projektowy z MOSiR-u opracowuje technolo-
gię wykonania wzmocnienia. Na dzień dzisiejszy może powiedzieć, że będzie oczywiście to 
kwota niższa niż była na trybunie północnej. To wynika z tego faktu, że cały ustrój jest posta-
wiony na jednym elemencie fundamentowym i nie można tego wzmocnić w sposób taki sobie 
ze względu na to, że nie można przysztywnić pewnego elementu, który spoczywa na tym sa-
mym elemencie konstrukcyjnym. Nie wie ile to będzie kosztowało. Demontaż trybuny południo-
wej będzie też kosztował dużo mniej, bo jest mniejszy zakres wykonania, niż był na tamtej 
stronie.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, na jaką 
kwotę będzie aneks? 
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że czeka na podpisanie aneksu, który będzie efektem 
przedstawienia jego kalkulacji.  
 
Radny Robert Fiszer odczytał fragment pisma prezydenta dotyczący terminu oddania inwesty-
cji. Radny stwierdził, że zgodnie z zapisami przedstawionymi przez prezydenta powinny być 
panu naliczane kary. Odczytał również fragment pisma kancelarii prawnej dotyczącego braku 
dokumentacji projektowej. Zapytał, jak wygląda sprawa z dokumentacją/ Czy prawdą jest, że 
chcieli zrobić drenaż za 1,5 mln zł, a prezydent przekazał to Wodociągom, które ogłosiły przetarg 
i jakaś firma dała 3 mln zł?  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że wniesione pozwolenie na budowę na dokończenie 
hali opiewało na wykonanie pewnych czynności, które wynikały ze zlecenia przez spółkę MOSiR 
oraz z kompletowania dokumentów formalno – prawnych, oświadczeń, atestów i innych doku-
mentów formalnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Te czynności firma 
Betonox w stu procentach wykonała. Podkreślił, że wszystkie formalne elementy wynikające              
z wymogów prawa polskiego, prawa budowlanego zostały przez firmę dokonane i wykonane. 
Ani jedna czynność, która jest kwestionowana przez straż pożarną nie była, nie jest i na dzień 
dzisiejszy nie będzie w zakresie wykonania przez firmę Betonox. Poinformował, że dokumen-
tacja stadionu ewaluuje i zespół projektowy MOSiR pracuje nad tą dokumentacją, kompletuje. 
Ta dokumentacja na dzień dzisiejszy nie jest pełna. Dokumentacja hali nie została zakwestio-
nowana przez żaden organ kontrolujący łącznie z Powiatowym Nadzorem Budowlanym, czyli 
dokumentacja powykonawcza i dokumentacja, która na dzień dzisiejszy była złożona i skomple-
towana jest dokumentacją spełniającą wszystkie wymogi prawa. Prezes potwierdził, że jego 
firma złożyła ofertę na wykonanie drenażu głębokiego wokół hali do firmy MOSiR.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę formy złożenia oferty na drenaż.  
 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, jaki będzie koszt realizacji sugestii straży? Czy firma Be-
tonox by się tego podjęła? Czy jest możliwe żeby za 8 tygodni, półtora miesiąca siatkarze                          
i koszykarze przystąpili do treningów? Na jaką kwotę wyszedłby aneks?  
 
Prezes Tomasz Chrobot stwierdził, że firma Betonox tych czynności nie wykona i nie było takich 
rozmów na wykonanie czynności, które wynikają z protokołu strażackiego. Oświadczył, że wy-
konanie tych czynności powinno zamknąć wszelkie wątpliwości wynikające z prawidłowości 
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wykonania tej hali. Wymienił czynności, które zostały zrealizowane oraz planowane do wyko-
nania.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, kto w tej chwili chroni halę.  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że firma Justus i za to płacą.  
 
Radny Wiesław Wędzonka zapytał, czy dalej jest ta sama firma nadzorująca i odbierająca roboty, 
która była wybrana w przetargu pierwotnym? Jeżeli tak, to te błędy są powielane.  Jeżeli nie, to 
radny rozumie, że jest już nowy inspektor nadzoru, w rozumieniu firma. Radny stwierdził, że                   
z wypowiedzi wynika, że firma Betonox była odpowiedzialna za wszystkie dokumenty, które 
należało złożyć do straży pożarnej, wiec pewne rzeczy już powinny wyniknąć na etapie kom-
pletowania dokumentacji i tego firma nie zrobiła. Więc nie wszystko poszło jak pan to w kolo-
rowych barwach przedstawiał. Ponadto radny poruszył sprawę przygotowywania i kompleto-
wania dokumentacji do odbioru. Zapytał, jak sprawuje się firma, która w tej chwili nadzoruje                    
i czy wszystkie aneksy są bardzo skrupulatnie przeglądane i umieszczane w protokołach?  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że każda dokumentacja budowlana, która jest podłożem 
uzyskania pozwolenia na budowę jest wykonywana przez odpowiednie osoby posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Szczególnie taka 
dokumentacja, która jest dokumentacją bezpieczeństwa obiektu jest podpisywana przez rze-
czoznawcę pożarowego lub inne elementy, które wynikają z przepisów prawa dotyczące                  
tzw. elementów sanitarno – higienicznych przez rzeczoznawcę sanitarnego. Ta dokumentacja 
była podpisana przez rzeczoznawców i spełniała wymogi formalne i prawne zawarte w polskim 
prawie. Poinformował, że do straży pożarnej składa się elementy i wykaz atestów, które wyni-
kają z tzw. bezpieczeństwa obiektu i taki wykaz atestów otrzymali od firmy MOSiR po poprzed-
nim wykonawcy i takie dokumenty zostały złożone.  
 
Radny Piotr Kotwicki poruszył sprawę przeprowadzenia inwentaryzacji 3D i zapytał, czy kwe-
stie związane z aneksami mogły być wykryte przez inwentaryzację 3D (dodatkowe wzmacnia-
nie podłoża) jeżeli chodzi o stadion? W jakim procencie był zrealizowany stadion w momencie 
oddawania do dalszego procesu inwestycyjnego po plajcie wcześniejszego wykonawcy? Czy 
można powiedzieć, że w zasadzie ten stadion musiał powstać od nowa?  
 
Prezes Tomasz Chrobot udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- kontraktu zawartego między MOSiR i firmą Betonox, 
- badań geologicznych laboratoryjnych gruntu, 
- jakości montażu trybun, 
- wykonania trybuny północnej przez firmę Betonox.  
 
Radny Marcin Robert Kaca podkreślił, że priorytetem jest stadion, bo hala prędzej czy później 
powstanie. Zapytał, dlaczego zostały wyburzone schody prowadzące na sektory na trybunie 
północnej? Kiedy ruszy z tzw. „kopyta” budowa stadionu?  
 
Prezes Tomasz Chrobot stwierdził, że nie stoi tu po to, żeby mieszkańców Radomia naciągać na 
pieniądze. Powtórzył, że żeby można było egzekwować prace kontraktowe wynikające z pod-
pisanego kontraktu, należy wykonać czynności poprzedzające. Stwierdził, że przetrzymywanie 
ludzi na stadionie to nie jest dla niego biznes.  
 
Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Janduła udzielił wyjaśnień w zakresie: 
- możliwości i terminu naliczania kar, 
- firmy nadzorującej inwestycję, 
- przeznaczenia wydanych pieniędzy, 
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- harmonogramu prac – terminu jego powstania oraz obowiązującego terminu wykonania.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- wiaduktu na ul. Żeromskiego: 

- środków na realizację inwestycji, 
- uzgodnień środowiskowych z RDOŚ, 
- wartości inwestycji, 

- Radomskiego Centrum Sportu: 
- podpisania aneksów oraz zakresu robót, 
- konieczności naprawienia błędów po poprzednim wykonawcy, 
- pozostałości po firmie Rosabud, 
- uzupełnienia koniecznych prac na stadionie, 
- wykonania drenażu przez Wodociągi Miejskie, 
- miast prowadzących tego typu inwestycje.  
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że to jest 
wstyd, a wypowiedzi prezydenta, to robienie żartów zarówno z mieszkańców naszego miasta, 
jak i z radnych. Jak prezydent może powiedzieć, że nie wie, ile będzie inwestycja do końca kosz-
towała? To nie jest profesjonalne podejście ze strony prezydenta. Drugi wstyd to jest taki, że 
wreszcie Radomiak jest w ekstraklasie i musi się ganiać po stadionach Broni. To jest wstyd.  
 

Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak poruszył sprawę konstrukcji nośnej dla hali i dla trybuny 
południowej. Zapytał, czy od nowa trzeba budować konstrukcję dla nowej trybuny? Czy zosta-
nie wykorzystana przynajmniej część prefabrykatów, które były ułożone na części południowej, 
czy naprawdę trzeba będzie zrobić wszystko od początku? Zapytał prezesa, czy w momencie, 
kiedy wchodził na budowę miał dokumenty dla posadowienia tego obiektu? Czy byliśmy w po-
siadaniu nowej dokumentacji geologicznej przy zmianie ułożenia tych obiektów? Czy w momen-
cie przejmowania placu budowy była zrobiona dokumentacja dla obiektu nowo posadowio-
nego? Jeżeli potwierdzi się, że trzeba będzie od nowa budować trybunę południową, czy cokol-
wiek zostanie wykorzystane z konstrukcji, która jest?  
 
Prezes Tomasz Chrobot poinformował, że firma Betonox wchodząc na projekt złożyła tzw. ra-
port otwarcia. Został on złożony do MOSiR-u w chwili podpisania kontraktu. Udzielił szczegóło-
wych wyjaśnień dotyczących warunków gruntowych na obiekcie oraz możliwości wykorzysta-
nia wcześniej użytych elementów.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że chcą się tylko dowiedzieć na co wydawane są pieniądze 
mieszkańców. Poruszył sprawę odwodnienia hali i stadionu. Uważa, że należy ratować to, co 
już zostało zbudowane, bo za chwilę będziemy naprawiać halę, którą zalewa woda. Radny po-
dzieliłby przetarg i robił natychmiast drenaż hali, a stadion robił powoli, bo wcześniej czy później 
stadion dokończymy, ale nie ma takiego pospiechu, żeby to robić. Stwierdził, że bardzo szanuje 
panów odpowiedzialnych w MOSiR – pana prezesa i pana dyrektora, ale nie są oni menadżerami, 
jeżeli chodzi o budownictwo i nie radzą sobie z tą inwestycją. Zapytał, kto jest liderem tego 
słynnego zespołu projektowego? Poruszył również sprawę zainstalowanych plastikowych koł-
ków.  
 
Prezes Tomasz Chrobot udzielił wyjaśnień na temat zalegania wody w studzienkach oraz od-
wodnienia stadionu.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że nie znamy terminu oddania hali, nie znamy terminu od-
dania stadionu, nie znamy kosztów. Wiemy, że pan Robert Dębicki mówił o tym, że średni koszt 
za krzesełko to 8 tys. zł w Polsce. Radny dokonał wyliczenia jednego miejsca na stadionie                                     
i w hali. Jeżeli chodzi o wiadukt: 9.900.000 które prezydent miasta otrzymał na podstawie 
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subwencji drogowej miało być na N-S-kę nie trafi na wiadukt. Nie jest prawdą, że chodzi o RCS. 
Chodzi o to, że prezydent nie wpisał pozycji tworzenia budżetu na 2021 wozokilometrów. Nie 
zrobił tego w 2018, 2019, 2020 roku. Rok w rok przesuwane są te środki. Stwierdził, że prezy-
dent musi umieć zaplanować budżet, a nie w ciągu roku wydawać środki, które powinny być 
wydane na inwestycje. Zwrócił się do prezydenta, że wydaje na autobusy, bo nie potrafi ułożyć 
budżetu. MZDiK anulował kilka przetargów. Najprawdopodobniej te ulice w 2021r. nie po-
wstaną. Są to inwestycje na ul. Skarbowej, Limanowskiego, ul. Pośrednia została wykreślona. 
Nie są prowadzone prace na Placu Konstytucji. Brakuje po 50, 100 tysięcy, a dziś z inwestycji 
subwencji drogowej idą środki na inne kwestie. Dzisiaj pan prezydent przychodzi i mówi: dajmy 
Betonox-owi realizować kontrakt podstawowy, ale 18 miesięcy temu było to samo. Szanowni 
radni zgódźcie się na podpisanie umowy z Betonox-em na 82,5 mln zł i ta budowa ruszy                          
„z kopyta”. Dziś słychać o potrzebie rozbiórki trybuny południowej. Po 17 miesiącach doszedł 
koś wspaniałomyślnie do wniosku, że trybuna południowa jest źle ułożona. Prezydent                              
18, 20 miesięcy temu mówił to samo: dajmy budować. Dziś ktoś z Betonox-u, ktoś z MOSiR-u 
mówi o tym, że termin realizacji stadionu: 31 grudnia. Kto w to wierzy? Nikt nie potrafi podać 
terminu oddania hali do użytku, a jesteśmy po terminie. Dziś na sali nie ma osoby, która powie: 
hala będzie gotowa 30 września, czy 15 października. Radny zapytał prezydenta, czy wie co 
się dzieje w mieście, co się dzieje w spółkach? Radny poruszył również sprawę środków wyda-
nych na Narutowicza – to nie jest tak, że MOSiR wydał, bo miał. MOSiR musi dostać niemal milion 
złotych, które wydał na Narutowicza i które wyda na dostosowanie hali do przepisów pożaro-
wych, bo utraci płynność finansową.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła przerwę do godz. 20.30.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 4 przeciw, 7 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 2) podjęła 

Uchwałę nr LXII/559/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 494.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Budżetu – Tadeusz Murawski.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że trzeba sobie zdawać sprawę, że przez trzydzieści parę 
lat Radomiak tylko przez rok był znaczącą firmą w piłkarstwie w skali ogólnopolskiej. Teraz od 
paru tygodni jest znowu. Radny stwierdził, że tutaj decydują różne systemy polityczne, gdzie 
posłowie w tamtym okresie, czy nawet prezydenci starali się o to, żeby coś zrobić lub coś nie 
zrobić w tej materii na stadionie Radomiaka. Okazuje się, że wszystkie rzeczy, które były na 
Radomiaku, to pan prezydent Witkowski zmarnował. Po prostu stadion Radomiaka już 6 lat bu-
duje. Będzie głosował oczywiście przeciw. Uzasadnieniem jest to, że pan prezydent już 6 lat 
buduje prostą sprawę za 100, 200 mln zł. Jest niekompetentny. Nie umiał ani zaprojektować 
tego, ani urządzić przetargu, ani też zmieniać u siebie ludzi, którzy nadzorują wykonanie tej 
inwestycji. Potem nie umiał tego zrobić, bo jest niekompetentny lub kieruje się jakimiś innymi 
zasadami i w sumie doprowadził do tego, że jest impas. Stwierdził, że do tej pory nie ma projektu 
tego, więc jak nie ma projektu, to nie ma mowy, żeby coś zrobić i to pan Witkowski do tego 
doprowadził. Pan prezydent nie ma nadzoru już od wielu lat nad inwestycją RCS, w której skład 
wchodzi stadion Radomiaka.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 1 przeciw, 9 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 3) podjęła 

Uchwałę nr LXII/560/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LXII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 20.50. 
 
 
               Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
                       Kinga Bogusz 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


