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P R O T O K Ó Ł   N R LXIII/2021 
sześćdziesiątej trzeciej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 30 sierpnia 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. 
 
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 Przewodniczącej Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały na druku nr 506 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji ko-
lejowej położonej w Radomiu.    
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że radni otrzymali pocztą elektroniczną pismo 
PKP oraz projekt uchwały w tej sprawie.  
 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za – głosowanie              
nr 2) jako punkt 10.10.  
 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. Informacja Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytuacji  
    w szpitalu (na dzień 30.08.2021r.).  
6. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum  
    Sportu, wiadukt przy ul. Żeromskiego, trasa N-S oraz o pracy Doraźnej Komisji ds. Budowy  
    Radomskiego Centrum Sportu.  
7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epidemii  
    (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
8. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
      1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok, dokonania zmian w budżecie  
           Gminy Miasta Radomia na 2021r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy      
           Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 496, 505, 497,  
      2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
           przestrzennego „Potkanów – etap I” – druk nr 504, 
      3) przedłużenia czasu obowiązywania umowy dzierżawy zawartej w dniu 10 sierpnia  
           2020r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIKS” Sp. z o.o. z siedzibą  
           w Radomiu, na okres 11 lat – druk nr 501, 
      4) wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowie- 
           dzialnością z siedzibą w Radomiu – druk nr 502, 
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      5) zmiany Uchwały nr LV/490/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2021r.  
           w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz  
           deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 498, 
      6) wykonywania przez Gminę Miasta Radomia działalności w zakresie telekomunikacji dla  
           realizacji celu publicznego polegającego na świadczeniu usług HotSpot dla użytkowni-    
           ków końcowych – druk nr 503, 
      7) wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
           w Radomiu – druk nr 499, 
      8) nadania nazwy dla ogólnodostępnego placu położonego w Radomiu – druk nr 500, 
      9) skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – druk nr 495, 
    10) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w Radomiu  
           – druk nr 506. 
11. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
12. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
13. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski o wyrażenie zgody na   
            umieszczenie herbu Miasta Radomia na medalu okolicznościowym z okazji 100 lat  
            istnienia Stowarzyszenia. 
14. Zamknięcie obrad.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX, LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej            
w dniu 24 czerwca 2021r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głoso-
wania – głosowanie nr 3. Protokół został przyjęty.  
 
Protokół z LIX sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 28 czerwca 2021r. został 
przyjęty jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 4).  
 
Za przyjęciem protokołu z LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej            
w dniu 23 lipca 2021r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania 
– głosowanie nr 5. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokołu z LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej            
w dniu 23 lipca 2021r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania 
– głosowanie nr 6. Protokół został przyjęty.  
 
Za przyjęciem protokołu z LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej            
w dniu 4 sierpnia 2021r. głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 3 wstrzymało się od głoso-
wania – głosowanie nr 7. Protokół został przyjęty.  
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
Informacje radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Treść przedłożonych informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Nie było parlamentarzystów.  
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Ad. 5. Informacja Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytu-
acji w szpitalu (na dzień 30.08.2021r.).  
Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Grażyna 
Penza poinformowała, że w tej chwili jest 628 łóżek łącznie ze szpitalem covidowym, który ma 
100 łóżek. 33 łóżka dodatkowo to SOR. Od 8 lipca decyzją wojewody szpital tymczasowy po-
zostaje w gotowości do świadczenia usług bez obowiązku świadczenia usług w tym obszarze. 
Wszystkie oddziały i poradnie pracują. Średnio koło 400 osób leży w szpitalu. SOR wrócił do 
pracy sprzed stanu covidowego. Średnio jest przyjmowanych ponad 70 osób dziennie. W dal-
szym ciągu należy przestrzegać zasad  epidemicznych. Pacjenci mają wykonywane testy covi-
dowe. W tej chwili najbardziej obłożone są oddziały: neurologia, nefrologia, kardiologia, interna, 
chirurgia i rehabilitacja. Stan szczepień na dzień dzisiejszy – wyszczepionych jest 59047pacjen-
tów pierwszą dawką, drugą dawką 46475. W tym roku zaszczepili 105374 osoby, w ubiegłym 
roku tylko 148 tys. Szczepili w szpitalu, na ul. Bluszczowej, Dębowej oraz biorą udział w pikni-
kach zdrowia na terenie Radomia i w okolicznych miejscowościach. W tej chwili jest mniej chęt-
nych na szczepienia. Stan zatrudnienia – 1443 etaty przeliczeniowe. Inwestycje – kwota ponad 
14 mln zł. Wykonane ponad 30%. W tej chwili prowadzą postępowania w zakresie pozyskania                 
i opracowania programu funkcjonalno – użytkowego pod hospicjum. Prowadzą również postę-
powanie na wykonanie projektu modernizacji oddziału chirurgii naczyń. Rozpoczęli moderniza-
cję kładki i wejścia głównego do szpitala. Realizowane są inwestycje zakupowe, dostawy 
trwają. Prowadzą postępowania dotyczące zakupu sprzętów rehabilitacyjnych. Poinformowała, 
że na dzień dzisiejszy nie mają pacjentów covidowych.   
 
Główna księgowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Dorota Ciekała omówiła sytuację fi-
nansową szpitala za okres 7 miesięcy.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała o dodatek 
dla salowych za dyżur nocny i świąteczny. Czy ten dodatek będzie wypłacany? Czy prawdą jest, 
że o decyzji pana dyrektora nie został poinformowany prezydent, tylko dowiedział się o tym po 
przyjeździe z urlopu? Czy prawdą jest, że dyrektor nie rozmawiał na temat tych dodatków ze 
związkami zawodowymi? Zakup sprzętu do dializ – na poprzedniej sesji pan prezydent Rado-
sław Witkowski zobowiązał się panu Dariuszowi Wójcikowi, że ten sprzęt zostanie wkrótce za-
kupiony. Kiedy zostaną zabezpieczone środki w budżecie na ten sprzęt i kiedy ten sprzęt może 
być kupiony? Czy są już jakieś plany inwestycyjne na przyszły rok w Radomskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym i jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, jaki jest bilans na 31 lipca i jaka jest strata? Jaki procent popu-
lacji Radomia został wyszczepiony? Jak wygląda w tej chwili ogólnie sytuacja z liczbą chorych 
przyjmowanych, u których zdiagnozowany jest covid?  
  
Radny Tomasz Gogacz zapytał, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o zapewnienie ciągłości prac na 
SOR i jak wygląda sytuacja z lekarzami? Czy program naprawczy działa? Na ile covid poprawił 
sytuację szpitala?  
 
Radna Marta Michalska – Wilk poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decy-
zję ministra zdrowia o zawieszeniu dyrektora szpitala Marka Pacynę. Z doniesień medialnych 
można było się dowiedzieć, że w ocenie sądu minister oparł się wyłącznie na opiniach wojewody 
mazowieckiego i opinii dyrektora NFZ, że nie zgromadził materiału dowodowego niezbędnego 
do rzetelnego rozpatrzenia tej sprawy i nie uwzględnił wszystkich istotnych okoliczności. Za-
pytała, czy minister odwołał się od tego wyroku? Jeśli tak, to jak uzasadnia swoją skargę? Co               
w tej sytuacji zamierza zrobić prezydent Radomia, który jest stroną w tej sprawie?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, gdzie w tej chwili są przyjmowani mieszkańcy na oddział re-
habilitacji? Jak jest zaawanasowana inwestycja na oddziale rehabilitacji? Kiedy zostanie 
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uruchomiony oddział rehabilitacji? Kiedy będą uruchomione poradnie? Ile zostało wydane z bu-
dżetu miasta na inwestycje na oddziale rehabilitacji i ile będzie kosztowała całość? Jak jest 
przeciążony ten oddział?  
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił o przesłanie omawianej informacji do Biura Rady. Zapytał, czy 
w ostatnim okresie były zmiany w zakresie wynagradzania pracowników? Jak wyglądają skła-
dowe wynagrodzeń pracowników i jakie były zmiany w ostatnich ośmiu miesiącach w tym za-
kresie? Czy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym jest problem z obsadzeniem poszczegól-
nych stanowisk lekarzy lub pielęgniarek?  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- braku uzgodnień z prezydentem dotyczących wynagrodzeń salowych, 
- zmiany wysokości wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych pracujących w szpitalu, 
- podstawy ustalania wynagrodzenia dla zawodów niemedycznych, 
- dodatków za pracę nocną i świąteczną, 
- podwyżek dla pracowników szpitala i ich wysokości, 
- zakupów dla oddziału dializ, 
- planów inwestycyjnych szpitala, w tym przebudowy SOR-u oraz remontu oddziału chirurgii 
naczyń, 
- wyniku finansowego szpitala, 
- braku problemów kadrowych szpitala, 
- przeładowania SOR-u w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 
- próby rozpoczęcia dyskusji z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym na temat dyżurów na-
przemiennych, 
- realizacji programu naprawczego, 
- możliwości cięcia kosztów, 
- skargi kasacyjnej ministra zdrowia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
- uzasadnienia pełnomocnika ministra do decyzji o zawieszeniu dyrektora Radomskiego Szpi-
tala Specjalistycznego, 
- funkcjonowania oddziału rehabilitacji oraz terminu uruchomienia nowego oddziału rehabilita-
cji, 
- środków na zakup sprzętu dla oddziału rehabilitacji.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że pytał ile do tej pory zostało wydane na inwestycje na 
oddziale rehabilitacji? Czy zostały pozyskane pieniądze zewnętrzne na ten cel?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w sprawach: 
- środków na oddział rehabilitacji,  
- możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, 
- możliwości pozyskania środków na rozbudowę SOR-u.  
 
 
 
Ad. 6. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie 
Centrum Sportu, wiadukt przy ul. Żeromskiego, trasa N-S oraz o pracy Doraźnej Komisji 
ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu.  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik przedstawił informacje w spra-
wach: 
- trasa N-S II etap jest na ukończeniu. Do wykonania została warstwa ścieralna na odcinkach 
ścieżki rowerowej. Trwają prace przy nasypach, dokończenie prac przy kanalizacji sanitarnej. 
Termin dopuszczenia do ruchu trasy N-S jest określony na 30 września, gdyż całe zadanie zo-
stało rozszerzone o przebudowę ulicy Wjazdowej oraz o budowę ścieżki w pasie drogowym. 
Termin realizacji tych dwóch dodatkowych rozszerzeń to 30 listopada.  
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trasa N-S III etap – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę. 9 sierpnia 
wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W Urzędzie Miejskim 26 sierpnia 
zostało umieszczone obwieszczenie w tej sprawie. Oczekują aż spłyną do urzędu opinie na te-
mat decyzji środowiskowej z Sanepidu, RDOŚ-u i Wód Polskich. Przewidywany termin tego po-
stępowania na razie jest wyznaczony na 29 października.  
- wiadukt w ul. Żeromskiego – oczekują na wydanie decyzji środowiskowej przez Urząd Miejski. 
Planowany termin to połowa września. Następnie będą prowadzić postępowanie o uzyskanie 
decyzji ZRID. Trwają rozmowy z PKP na temat podpisania porozumienia na realizację peronu,  
schodów ruchomych i całego wiaduktu.  
 
Radna Małgorzata Półbratek poruszyła sprawę ścieżek rowerowych i ich konstrukcji w nowych 
drogach. W niektórych przypadkach jest tak, że jest jezdnia, pas dla pieszych i pas ścieżki rowe-
rowej, czyli piesi idą pomiędzy dwoma ciągami, gdzie poruszają się pojazdy. Prosi, aby zwrócić 
uwagę na bezpieczeństwo pieszych, żeby była jezdnia, ścieżka rowerowa i pas dla pieszych. 
Taka sytuacja jest na ul. Zbrowskiego, że pieszy idzie między dwoma ciągami, gdzie jest ruch 
pojazdów. Zapytała, czy wzięte jest pod uwagę bezpieczeństwo pieszych w tworzeniu ścieżek 
rowerowych?  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że 30 września jest termin oddania N-S-ki i czy można li-
czyć, że 30 września N-S-ka będzie otwarta, a 30 listopada ul. Wjazdowa, czy całe zadanie bę-
dzie oddane do 30 listopada? Wiadukt – kiedy może zostać rozpisany przetarg na prace projek-
towe? Jak mają przebiegać dalsze terminy w związku z przyznaną dotacją dla miasta Radomia? 
Jak wyglądają kolejne etapy prac do tego zadania? Jak wygląda sprawa wyjazdu z ul. Młodzia-
nowskiej w ul. 1905 Roku?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy miasto Radom potrafi zbudować jakiś szlak rowerowy                      
w kierunku najbardziej ciekawego obszaru środowiskowego - Puszczy Kozienickiej? Czy jest 
coś robione w tej sprawie?  
 
Radny Marcin Majewski – wiadukt na ul. Żeromskiego – ile może trwać procedura ZRID? Czy pla-
nowane jest wykonanie przebudowy tego wiaduktu w formule „zaprojektuj i wybuduj”? Linia 
kolejowa nr 8 i stworzenie nowych przystanków kolejowych w tym Radom – Gołębiów – czy 
miasto planuje uruchomienie przystanków autobusowych przy wiadukcie na ul. Struga w celu 
skomunikowania nowego przystanku z dostępnym transportem miejskim? Czy planowane jest 
przesunięcie pętli autobusowej na Gołębiowie w celu skomunikowania i wykorzystania tego 
przystanku? Jaki jest stan rozmów z PKP w zakresie budowy przystanku Radom Południowy? 
Do czego miasto się zobowiązało i czy już zostały podjęte jakieś działania? Czy miasto podjęło 
jakieś działania w zakresie wybudowania kładki pieszo – rowerowej nad obwodnicą południową? 
Wiadukt na ul. Gołębiowskiej – mieszkańcy skarżą się na brak możliwości przejazdu. Czy na bie-
żąco śledzona jest realizacja tego obiektu? Czy można w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, aby 
wykonawca w jak najszybszym tempie przywrócił przejazd i przejście dla pieszych? Przebu-
dowa ul. Zbrowskiego – czy wykonawca już uzupełnił wszystkie dokumenty i na jakim etapie 
jest ta dokumentacja i przetarg?  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik udzielił odpowiedzi na pytania do-
tyczące: 
- budowy ścieżek rowerowych i ich bezpieczeństwa, 
- terminu realizacji II etapu trasy N-S, 
- wiaduktu na ul. Żeromskiego i wydania decyzji środowiskowej, 
- czasu oczekiwania na ZRID i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, 
- wyjazdu z ul. Młodzianowskiej w ul. 1905 Roku, 
- możliwości dojazdu rowerem do Puszczy Kozienickiej, 
- przystanku autobusowego na III etapie trasy N-S, 
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- rozmów z PKP w zakresie przystanku kolejowego Radom Południowy, 
- przejezdności ul. Gołębiowskiej.  
 
Kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Robert Pankowski poinfor-
mował, że w obiekcie hali trwają prace wynikające z decyzji Państwowej Straży Pożarnej doty-
czącej odmowy dopuszczenia obiektu do użytkowania. Omówił jakie prace są wykonywane i te, 
które pozostają jeszcze do zrealizowania. Omówił również jakie prace są wykonywane na sta-
dionie piłkarskim. 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, kiedy zostanie uruchomiona hala widowiskowo – sportowa? 
Stwierdził, że prezydent nie odpowiada na to pytanie.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, czego ma dotyczyć drenaż tymczasowy? Kiedy ma być opinia 
dotycząca 210 płyt? Kto obecnie prowadzi prace na hali związane z dostosowaniem do wymo-
gów przeciwpożarowych, na czyje zlecenie oraz kto za te prace płaci? Kto odpowiada za to, co 
się dzieje na hali? Czy jest to firma Betonox czy obecnie działający tam podwykonawcy? Poru-
szył również sprawę przetargu dotyczącego drenażu odwadniającego hali widowiskowo – spor-
towej i zapytał, kiedy taki drenaż ma być wykonany? Kiedy mają być prowadzone prace zwią-
zane z drenażem odwadniającym trybun? Kiedy została zidentyfikowana i przez kogo potrzeba 
wymiany kanalizacji sanitarnej na długości 77 mb? Kto z ramienia MOSiR-u zdecydował o prze-
kazaniu tego zadania do Wodociągów? Ponadto radny poruszył sprawę pisma Betonox z dnia   
1 marca do MOSiR dotyczącego kosztorysu na roboty dodatkowe oraz sprawę drenażu hali od 
ul. Jordana. Zapytał, czy Betonox otrzymał odpowiedź na to pismo?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk – przetarg Wodociągów – pierwszy przetarg się nie udał, więc kiedy 
ogłoszenie następnego na prace dotyczące odwodnienia i wymiany elementów kanalizacji sa-
nitarnej? Czy będzie to jeden przetarg, czy zadania będą dzielone?  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, jakie są powody przekazania tego zadania do Wodociągów? 
Czy sytuacja wygląda tak tragicznie, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie radzi sobie już               
z tą inwestycją? Kto podjął taką decyzję, że zadanie, które powinno być w głównym przetargu 
na wybudowanie hali i stadionu znalazło się w MOSiR-ze? Kanalizacja sanitarna – kto                                     
z MOSiR-u dokonywał odbioru kanalizacji? Czy nie można było sprawdzić tej instalacji wcześniej, 
tylko wtedy, gdy wszystko jest już zrobione? Czy w momencie przekazania zadania wykonania 
drenażu i naprawy instalacji kanalizacyjnej Wodociągi dysponują środkami, czy miasto zabez-
pieczyło środki na wykonanie na osiedlu Nad Potokiem zbiorników retencyjnych, które są                         
w projekcie LIFE? Czy pieniądze zostały przekazane na to zadanie? Czy jest zagrożone wyko-
nanie zadania budowy zbiorników retencyjnych Nad Potokiem?  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że generalnym wykonawcą Radomskiego Centrum Sportu 
jest firma Betonox, ale jej kompetencje są uszczuplane. Zapytał, czy Betonox poniesie odpo-
wiedzialność za to, co wykonają Wodociągi? Czy ktoś ma świadomość, że ten obiekt będzie  mu-
siał być remontowany zaraz po oddaniu? Jakie są konsekwencje wobec osoby inspektora nad-
zoru, który nie zauważył, że poszycie hali jest montowane kołkami plastikowymi palnymi,                         
a trzeba zrobić to metalowymi niepalnymi? Radny uważa, że jest tu problem nadzoru.  
 
Kierownik Robert Pankowski udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- terminu odbioru hali sportowej, 
- wystąpienia do straży pożarnej o wydanie decyzji na dopuszczenie obiektu do użytkowania, 
- drenażu tymczasowego, 
- opinii dotyczącej płyt HC, 
- prowadzących prace na hali, 
- prac prowadzonych przez Wodociągi w zakresie drenażu, 
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- kosztorysu na drenaż od ul. Jordana i zakresu tego drenażu, 
- odpowiedzialności za wykonanie drenażu.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poprosiła prezydenta o zawezwanie prezesa jan-
dułę na obrady dzisiejszej sesji, aby udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz Podlewski 
przedstawił informację na temat działalności komisji. Poinformował, że na hali prowadzone są 
prace przez podwykonawców spółki MOSiR. Za to, co dziś się dzieje na MOSiR-ze i za to, że hala 
nie jest oddana do użytku, jeżeli jest protokół odbioru prac, odpowiada MOSiR. Jeżeli MOSiR 
odebrał prace od spółki Betonox i skoro MOSiR płaci za te prace, to wydaje się logicznym, że za 
ten stan rzeczy odpowiada spółka MOSiR. Radny stwierdził, że tak naprawdę sam wykonawca 
nie wie jak wygląda kwestia odpowiedzialności. Brakuje również informacji na temat stadionu. 
Radny trzyma kciuki za to, że w październiku hala będzie oddana do użytku. Radny poinformo-
wał, że jeżeli chodzi o stadion, to z zakresu podstawowego wykonano około 2 – 3% prac pod-
stawowych. Nie ma aktualnego harmonogramu prowadzenia prac. W ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy zdecydowano o tym, że prace związane z drenażem będą wykonywały Wodociągi. Radny 
nie chciałby odpowiadać na pytanie, kto zdecydował o przekazaniu tych prac na spółkę Wodo-
ciągi. Niech odpowiedzą na to pytanie władze spółki czy gospodarz miasta kto zdecydował                      
o przekazaniu tych prac na spółkę Wodociągi. To zadanie w pierwszym etapie miało kosztować 
według oferty 3.200.000 zł. Co dalej z tym zadaniem nie wiadomo. Wiadomo natomiast to, że 
te prace miały być wykonane do 30 października. Czy będą wykonane, tego nie wiadomo. 
Stwierdził, że ściana łącznika przy trybunie północnej jest w żaden sposób nieocieplona i wy-
konawca zgłaszał potrzebę, że musi ona być ocieplona ze względu na warunki atmosferyczne, 
które mogą sprawić, że do łącznika będzie dostawała się woda, czy ściana będzie przemarzać. 
Zapytał, w jaki sposób MOSiR zamierza to rozwiązać? Ponadto radny poruszył sprawę wykona-
nia drenażu i użytkowania hali w tym czasie. Zadeklarował, że w najbliższym czasie komisja 
spotka się i zaprosi na posiedzenie przedstawicieli spółki Wodociągi.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński poinformował, że pan prezes Janduła                               
w związku z obowiązkami służbowymi jest dzisiaj poza Radomiem, więc nie chciałby go zastę-
pować. Nie czuje się do tego upoważniony i nie posiada pełnej i rozległej wiedzy na temat jak 
pan prezes, więc MOSiR odniesie się do tego na piśmie, ewentualnie przy najbliższej okazji pan 
prezes odpowie na wszystkie pytania.  
 
Radny Marcin Majewski zwrócił się z wnioskiem, aby prezydent odpowiedział na piśmie kto 
przekazał to zadanie do Wodociągów.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na wniosek przewodniczącego klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości zarządziła 15 minut przerwy do godz. 11.10.  
 
Kierownik Robert Pankowski poinformował, że prezes Janduła upoważnił go do przekazania od-
powiedzi, iż przekazanie zakresu drenażu do Wodociągów nastąpiło w wyniku porozumienia 
prezesa MOSiR-u z prezesem Wodociągów. Wodociągi wykonywały sieć wokół obiektu                           
w związku z tym porozumiano się co do tego, aby wykonywały również drenaż.  
 
 
Ad. 7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epi-
demii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka omówił prezentację dotyczącą sytuacji finansowej Gminy 
Miasta Radomia w związku z trwającym stanem epidemii, a w tym: 
- realizację dochodów w miesiącach styczeń – lipiec 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020, 
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- wybrane tytuły dochodowe w miesiącach styczeń – lipiec 2021 w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2019 – 2020, 
- realizację wydatków w miesiącach styczeń – lipiec 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020, 
- porównanie realizacji dochodów i wydatków bieżących na dzień 31 lipa w latach 2017 – 2021, 
- zestawienie realizacji dochodów i wydatków bieżących w miesiącach styczeń – lipiec w 2021r., 
- zestawienie nadwyżki operacyjnej w latach 2017 – 2021, 
- zestawienie przepływów pieniężnych w okresie od 2 stycznia do 25 sierpnia 2021r. 
Ponadto skarbnik przedstawił zagrożenia odnośnie roku przyszłego w związku ze zmianami                  
w przepisach i w związku z niższymi dochodami.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że największy udział w budżecie Radomia ma oświata. Zapy-
tał, w których kosztach w oświacie przewidywane wydatki są inne niż przewidywane na 
2021r.? Czy jesteśmy rzeczywiście aż tak biednym miastem, że w pięknym Parku Obozisko nie 
stać nas na 40 tys. zł, aby dla naszych seniorów była czynna tężnia? ZUK musiał zaoszczędzić 
na tym koszcie. 40 tys. zł to nie jest wielka kwota, a w tym roku tężnia nie działała. Są to straty 
wizerunkowe.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- oszczędności w budżecie miasta, 
- wydatków na oświatę.  
 
 
Ad. 8. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że otrzymaliśmy dofinansowanie 
na termomodernizację Elektronika. Był to konkurs, gdzie pierwsze rozstrzygnięcie było ponad 
rok temu. Wystąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji tej inwestycji, ponieważ ona 
została wcześniej rozpoczęta. Wystąpili o taką zgodę. Regulamin konkursu przewidywał zakoń-
czenie realizacji wszystkich projektów w ramach tego konkursu do 30 września 2022r. poprosili 
Mazowiecką Jednostkę o zmianę regulaminu. Na to została wyrażona zgoda i mają już zgodę na 
przedłużenie terminu realizacji projektu do końca przyszłego roku 2022. Mają nadzieję zmieścić 
się w tym terminie.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, co się dzieje z zadaniem termomodernizacja szkół?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodni udzielił dodatkowej informacji na temat termomodernizacji 
szkół.  
 
 
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że od ostatniej sesji do dnia                    
25 czerwca interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Kaca - 15 
- Łukasz Podlewski – 5, 
- Marcin Majewski – 3, 
- Kazimierz Woźniak – 1, 
- Dariusz Wójcik – 1,  
- Magdalena Lasota - 1. 
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Ad. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
Ad. 10.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 496, 505, 497. 
 
- druk nr 496. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki, które wydały 
opinie pozytywne oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię po-
zytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał o liczbę pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz czy                     
w tym roku były podwyżki dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poruszyła sprawę 
zwiększenia planu wydatków dla Centrum Usług Wspólnych i przekazywanych środków. Zapy-
tała, czy zostały zabezpieczone środki na pochodne dla pracowników tych, którzy zostali w Cen-
trum Usług Wspólnych i skąd wynika ta kwota blisko 100 tys. zł? Jakie zadania realizuje teraz 
Centrum Usług Wspólnych i ile jest działów? Poruszyła również sprawę przesunięć dotyczących  
Budżetu Obywatelskiego i zapytała ile projektów zostało zrealizowanych w ramach tego bu-
dżetu w tym roku, ile jeszcze czeka na realizację i jaka została wydatkowana kwota?  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę przesunięcia dochodów między rozdziałami w kwocie 
1.597.154 zł i zapytał, dlaczego dokonywane jest to przesunięcie? Jakie zadania zostały zrea-
lizowane i jakie jest planowane jeszcze w tym roku wydatkowanie tych środków?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi w sprawach: 
- podwyżek dla pracowników Centrum Usług Wspólnych, 
- zadań realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych, 
- powodów przesunięcia kwoty w wysokości 100.000 zł.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji w sprawie klasyfikacji 
budżetowej. Natomiast na pytanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego zobowiązał się, że od-
powiedź zostanie udzielona na piśmie.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński poinformował, że jeśli chodzi o projekty z Budżetu 
Obywatelskiego, to większość inwestycji przewidziana na ten rok jest zrealizowana. Szczegó-
łowe zestawienie postara się dostarczyć jeszcze dzisiaj przed końcem sesji.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/561/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
- druk nr 505.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które wy-
dały opinie pozytywne.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/562/2021 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok.  
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- druk nr 497.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka, który 
jednocześnie zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w związku z drugą uchwałą przedsta-
wioną dzisiaj na sesji. W niej zmienia się tylko kwota 120.000 zł, o którą zwiększa się 
pozycja 2.1.1. w załączniku – Wieloletnia Prognoza Finansowa i w twej chwili będzie wy-
nosiła 13.973.067 zł.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które wy-
dały opinie pozytywne.  
 
Radny Tomasz Gogacz upewnia się, czy gminy Kowala i Wolanów będą ponosić koszty budowy 
drogi na terenie Radomia? Stwierdził, że oby więcej takich gmin wokół Radomia, które będą 
nam budować drogi. Jest za bardzo dobrą współpracą z sąsiednimi gminami. Czy jest to możliwe?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała o termomo-
dernizację Elektronika. Czy kwota ponad 5 mln zł, która pojawiła się w informacji o realizacji 
projektów unijnych jest kwotą aktualną, jeżeli teraz większa się wartość o blisko 5 mln zł? Jeżeli 
jest nieaktualna, to jaka jest całkowita wartość projektu, w tym wartość wkładu własnego i jaka 
jest wysokość środków niekwalifikowanych?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji na temat budowy dróg 
przez inne samorządy na terenie Radomia.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik odniósł się do pytania dotyczącego termomodernizacji 
Elektronika oraz wartości tego projektu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 10) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr LXIII/563/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
 
Ad. 10.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 504.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca prezydenta miasta – Katarzyna Kali-
nowska.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/564/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Potkanów – etap I”.  
 
Ad. 10.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 501.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta - Mateusz Tyczyń-
ski. 
 
Radny Łukasz Podlewski poprosił o zabranie głosu przedstawiciela inwestora, aby poinformo-
wał co ma tam powstać i w którym miejscu. Zapytał, czy radomscy kupcy, którzy dziś mają tam 
swoje miejsca pracy nadal będą mogli tam prowadzić swoją działalność?  
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Radny Tomasz Gogacz zwrócił uwagę na dziwny okres dzierżawy na 11 lat. Zapytał, czy nie 
lepiej byłoby w ogóle tą działkę zakupić i być pełnym właścicielem, a już nie dzierżawić? Byłby 
to interes miasta, mielibyśmy dochody ze sprzedaży tej działki.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że z uzasadnienia wynika, że spółka ma 2 lata od momentu 
podpisania umowy, czy od rozpoczęcia procedury działalności. Zapytał, czy nie widzą zagroże-
nia, że jeżeli procedury w Urzędzie Miejskim wydawania pozwolenia na budowę opóźnią się, to 
inwestor nie dotrzyma tego terminu? Uważa, że nad tym należy popracować. Powinien być za-
pis „od prawomocnej decyzji Urzędu Miejskiego pozwolenia na budowę” tak, żeby ludzie mieli 
możliwość zrealizowania. Jeżeli procedury będą trwały rok, czy półtora, to inwestor nie wywiąże 
się z tej umowy. Mając różnego rodzaju doświadczenia z urzędnikami wie, że takie sprawy 
trzeba zabezpieczyć.  
 
Przedstawiciel inwestora podziękował za głos, który pozwalałby w uchwale zrealizować zapis, 
że uruchomią inwestycję 24 miesiące od otrzymania zezwolenia na budowę, gdyż procedury są 
długie i może tu być kłopot. Przedstawił jak obecnie wygląda omawiany obiekt oraz jak to bę-
dzie wyglądało i działało. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zwróciła uwagę, że padła propozycja zmiany za-
pisu na „w terminie 24 miesięcy od wydania prawomocnych decyzji”. Zapytała, jaka jest możli-
wość aby ten zapis zmienić autopoprawką?  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że dzisiaj nie zmienialiby tych zapisów. 
Spółka do tej pory ze wszystkich umów z miastem się wywiązywała. Uzyskanie pozwolenia na 
budowę i wszystkich decyzji wiąże się też ze sprawnością projektanta i terminem złożenia tych 
dokumentów. Zapis, który mówiłby, że czas na wykonanie inwestycji biegnie od uzyskania po-
zwoleń byłby zapisem w pewnym sensie martwym, bo to by w dużej mierze zależało od inwe-
stora kiedy te dokumenty złoży. Taki zapis zabezpiecza interesy gminy. Gdyby przyszła kolejna 
fala covidu i to by opóźniało wydawanie decyzji, to przepisy, które dzisiaj obowiązują i pewnie 
przy kolejnej fali również będą, obowiązywały będą pozwalały wydłużyć te terminy. Wtedy 
będą otwarci na zmiany i na przedłużanie tego terminu. Zastępca prezydenta stwierdził, że nie 
otwierałby tej furtki, żeby inwestor de facto nie był związany terminem, bo gdyby termin miał 
biec od uzyskania decyzji administracyjnych, to otwieramy furtkę, że równie dobrze może to 
być              48 miesięcy, a wszystkim zależy na tym, żeby to powstało. Prosi o przyjęcie uchwały 
w tym kształcie. Na dziś wydaje się, że jest to zapis, który zabezpiecza zarówno interes gminy, 
jak                       i interes inwestora.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (27 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/565/2021  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania umowy dzierżawy zawartej w dniu                   
10 sierpnia 2020 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia a F.P.H.U. „FENIX” Sp. z o.o.                 
z siedzibą w Radomiu, na okres do 11 lat.  
 
Ad. 10.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 502. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego – Mał-
gorzata Błażewicz.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
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Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie jest prawo własności do tej nieruchomości? Co w tym 
czasie miasto próbowało zrobić z tą nieruchomością? Czy nieruchomość była wystawiana na 
sprzedaż i jeżeli tak, to w jakim okresie i za jaką wartość? Jakie są plany dotyczące tej nierucho-
mości i w jakim okresie zostaną zrealizowane i z jakich środków?  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy jest już zarys tej inwestycji? Kiedy to będzie realizowane   
i za jakie pieniądze?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy kamie-
nica ta będzie wyburzana, czy remontowana? Co dalej z tą inwestycją?  
 
Radny Robert Utkowski przypomniał, że gdy miasto po raz pierwszy podjęło próbę doprowa-
dzenia kamienicy do stanu użyteczności, wtedy pojawiły się pierwsze problemy. Jaki jest sto-
sunek konserwatora zabytków do tego obiektu?  
 
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Małgorzata Błażewicz udzieliła odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące: 
- prawa własności nieruchomości, 
- planów rozbiórki kamienicy, 
- środków na remont kamienicy, 
- wystąpienia do konserwatora zabytków. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 0 przeciw, 13 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/566/2021 
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.  
 
Kierownik Małgorzata Błażewicz udzieliła informacji na temat: 
- planów spółki w stosunku do kamienicy, 
- środków na remont kamienicy.  
 
Ad. 10.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 498.  
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 (26 za – głosowanie nr 14) podjęła  

Uchwałę nr LXIII/567/2021 
w sprawie zmiany Uchwały nr LV/490/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 
2021r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  
 
Ad. 10.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 503.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz miasta – Michał Michalski.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, w jaki sposób będzie się odbywała autoryzacja użytkowników 
i kto będzie zarządzał tymi danymi? Czy planuje się w późniejszym czasie rozszerzyć ilość               
HotSpotów?  
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, dlaczego 
akurat w tych miejscach mają być zorganizowane te HotSpoty? Czy planowana jest ich większa 
ilość w przyszłości?  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy będą to parametry z górnej, średniej, czy wyższej półki?  
 
Sekretarz miasta Michał Michalski udzielił informacji w sprawach: 
- powodów wybrania lokalizacji tych punktów, 
- autoryzacji użytkowników, 
- możliwości dalszego rozwoju sieci.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/568/2021 
w sprawie wykonywania przez Gminę Miasta Radomia działalności w zakresie teleko-
munikacji dla realizacji celu publicznego polegającego na świadczeniu usług HotSpot 
dla użytkowników końcowych.  
 
Ad. 10.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 499.  
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.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że oczywiście Płock potrzebuje gwarancji finansowych, ale  
czy ta umowa pod patronatem radomskiego pogotowia nad Płockiem ma jakiś czas określony, 
czy generalnie nieokreślony? Czy nas stać na to, żeby zaciągać jeszcze wierzytelności „robiąc 
Płockowi dobrze”? 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy nowa placówka na Wacynie – Centrum Onkologii korzysta 
lub zamierza korzystać z radomskiego pogotowia ratunkowego?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w sprawach: 
- braku wpływu tej zgody na finanse Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
- obsługi Radomskiego Centrum Onkologii przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/569/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Radomskiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Radomiu.  
 
Ad. 10.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 500.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Geodezji – Łukasz Horwat.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która pozytywnie zaopinio-
wała wniosek o nadanie nazwy dla placu oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej 
sprawie.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że w projekcie uchwały jest informa-
cja, że uchwała nie wniesie żadnych skutków finansowych dla budżetu miasta, ale czy w ramach 
zadania własnego MZDiK wykona tabliczki informacyjne z nazwą placu, czy tablicę informa-
cyjną o patronie? Czy w związku z podjęciem tej uchwały ulegnie zmianie adres radomskiej 
katedry?  
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Dyrektor Łukasz Horwat udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- umieszczenia tabliczek z nazwą placu, 
- braku konieczności zmiany adresu radomskiej katedry.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za – głosowanie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/570/2021 
w sprawie nadania nazwy dla ogólnodostępnego placu położonego w Radomiu.  
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła przerwę do godz. 13.30. 
 
Ad. 10.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 495.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wyrokiem z dnia 23 czerwca 
2021 roku w sprawie sygn. akt VIII SA/Wa 319/21 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie VIII Zamiejscowy Wydział w Radomiu stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Miej-
skiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2020 roku nr XXXVII/328/2020 w przedmiocie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty. Wyrok z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi Rady Miejskiej w Radomiu 
w dniu 03 sierpnia 2021 r. Od wyroku tego Radzie Miejskiej, jako stronie postępowania sądowo-
administracyjnego, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ter-
minie 30 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Skarga może być sporządzona przez 
adwokata lub radcę prawnego. Uprzednio wymagana jest zgoda Rady Miejskiej na skierowanie 
takiej skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która powinna być wyrażona w formie 
uchwały. 
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik poinformował, że tą uchwałę zaskarżyła prokuratura do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a my tę sprawę przegraliśmy. Przedstawił zarzuty 
prokuratury. Stwierdził, że aby była podstawa do pobierania opłat, muszą zaskarżyć ten wyrok 
do NSA, a jednocześnie przygotować się  do zmiany uchwały przynajmniej zmieniając podstawę 
prawną na podstawie, której metodologia dzisiaj funkcjonuje. Na pewno jeszcze w tym roku 
taka uchwała zostanie przygotowana. Poprosił radnych o pogłębioną dyskusję później nad tą 
uchwałą. Mają przygotowane różne warianty opłat funkcjonowania opłaty śmieciowej w mie-
ście, więc wydaje się, że należy coś z tym zrobić, bo opłata dzisiaj jest naprawdę niska,                                
a z budżetu zamiast wydawać pieniądze na szpital, szkołę czy budowę dróg, dopłaca się miesz-
kańcom do śmieci.  
 
Radny Kazimierz Woźniak uważa, że należy bronić tej uchwały. Przypomniał, że był to efekt 
pewnego kompromisu. Dyskutowali nad tym kilka miesięcy. Próbowali różne metody dostoso-
wać do warunków radomskich. Efektem tych prac było stworzenie tej uchwały. Uważa, że mamy 
naprawdę dobrą uchwałę, a także, że ceny powinno się co pewien czas aktualizować. Sposób 
naliczania opłat w miarę odpowiada rzeczywistym kosztom tworzenia odpadów. Uważa, że na-
leży podjąć tę uchwałę i odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, kto będzie sporządzał taką skargę? Stwierdził, że jeżeli pre-
zydent ma zamiar wrócić do kwestii podwyżek, to proponuje już od września przystąpić do sze-
rokich konsultacji z mieszkańcami Radomia, aby to nie była kwota narzucona, tylko przystąpić 
do konsultacji w zakresie częstotliwości odbioru odpadów zarówno w domkach, jak i w blokach. 
Jeżeli ma to być nowy projekt, to żeby był szeroko skonsultowany z mieszkańcami.  
 
Radny Tomasz Gogacz uważa, że jest to delikatna społecznie sprawa. Myśli, że jakaś podwyżka 
będzie musiała być wprowadzona, ale taka, żeby nie była dolegliwa.  
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Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- przygotowania skargi kasacyjnej, 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/571/2021 
w sprawie skierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 
Ad. 10.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 506.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że wpłynęła do niej prośba od PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA z prośbą o zaopiniowanie zmiany nazwy stacji. Ta sprawa wraca. Inicjatorami byli 
radni Marcin Majewski i Mateusz Kuźmiuk. Wątpliwości pojawiły się w trakcie poprzedniego pro-
cedowania projektu uchwały w kwestiach finansowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwró-
ciła się z wnioskiem o zaopiniowanie zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w Radomiu                         
z dotychczasowej nazwy „Radom” na „Radom Główny”. W uzasadnieniu wskazała, iż na terenie 
Radomia funkcjonują obecnie cztery obiekty kolejowe tj.:  Radom, Radom Stara Wola, Radom 
Południowy i Radom Potkanów, a wkrótce zostaną otwarte nowe- Radom Gołębiów i Radom 
Północny. W związku z powyższym, aby ułatwić podróżnym jednoznaczne zidentyfikowanie 
najważniejszej stacji w mieście, wskazana jest zmiana nazwy stacji z Radom na Radom Główny. 
Rada Miejska podzielając powyższe argumenty, wyraża pozytywną opinię w przedmiocie 
zmiany nazwy stacji kolejowej. 
 
Pismo PKP radni otrzymali pocztą elektroniczną wraz z projektem uchwały. Pismo zostało dołą-
czone do materiałów z sesji.  
 
Radny Marcin Majewski podziękował działaczom, którzy byli inicjatorami tego całego procesu. 
Poprosił o pozytywny głos.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że  w sytuacji, gdy to PKP Linie Kolejowe SA 
zwracają się z wnioskiem o zaopiniowanie zmiany nazwy stacji kolejowej, to PKP będzie pono-
siło również wszelkie koszty związane ze zmianą tej nazwy.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za – głosowanie nr 19) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/572/2021 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w Ra-
domiu.  
 
 
11. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że od ostatniego posie-
dzenia Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna nie obradowała. Nie wpłynęły wcześniej żadne wnio-
ski. Wpłynął natomiast w ostatnich dniach wniosek skierowany przez pracowników Straży Miej-
skiej i najbliższych dniach Komisja Rewizyjna odbędzie swoje posiedzenie, żeby tą sprawę omó-
wić.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformował, że ko-
misja obradowała dwukrotnie – 28.07 i 19.08. Przygotowali jeden projekt dotyczący skargi na 
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Radomiu. W międzyczasie wpłynęły również 
skargi na prace komisji. Przedstawił omawianą skargę i poinformował, że uważają ją za bezza-
sadną. Ponadto przewodniczący komisji poinformował, że działają w 3-osobowym składzie i jest 
to trochę za mało. Prosi, aby każdy klub jeszcze jedną osobę do pracy w komisji desygnował.              
W składzie komisji widziałby również radnego niezależnego Kazimierza Woźniaka.  
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- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego Nr 3 w Radomiu (skarga pani Anety Zacharskiej z dnia 06.05.2021r.). Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać skargę za bezzasadną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 20) podjęła 

Uchwałę nr LXIII/573/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rado-
miu.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie panią Anetę Zacharską.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
12. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
Sekretarz miasta Michał Michalski poinformował, że ostatnie spotkanie miało miejsce 27 sierp-
nia w Tarnowie w formule hybrydowej. Uczestniczyli w nim w formule online. Omawiane sta-
nowiska są już dostępne na stronie internetowej, a dotyczyły one: ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, odpadów oraz o wysokości PIT-u i programu „Nowy Ład”. Po-
ruszano również sprawy dotyczące handlu w niedziele. Kolejne spotkanie będzie w Krakowie 
pod koniec września.  
 
 
13. Sprawy różne i wolne wnioski: 
1) wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Radomski o wyrażenie zgody 
na umieszczenie herbu Miasta Radomia na medalu okolicznościowym z okazji 100 lat 
istnienia Stowarzyszenia. 
Pismo radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Komisja Kultury i Promocji wydała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 21) wyraziła zgodę na umiesz-
czenie herbu Miasta Radomia na medalu okolicznościowym z okazji 100 lat istnienia 
Stowarzyszenia.  
 
O wyrażeniu zgody poinformowano pisemnie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Ra-
domski.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2021r. (sygn. akt. 
VIII SA/Wa 320/21) ze skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Wschód w Radomiu na 
uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr IX/111/2019 z dnia 25 lutego 2019r. w przed-
miocie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miasta Radomia (WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części) oraz pi-
smo skarbnika miasta z dnia 16 sierpnia 2021r. w tej sprawie (BNW.0232.8.35.2021.JN).  
 
Wyrok oraz pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
3) pismo Beaty Biniaszewskiej i Tomasza Biniaszewskiego z dnia 22.07.2021r. dot. we-
zwania gminy do usunięcia naruszeń interesu prawnego właścicieli z powodu 
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ustanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki” 
uchwałą nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu oraz wyjaśnienia prezydenta miasta 
w tej sprawie (MPU-VII.451.25.2021.MK z dnia 19.08.2021r.).  
 
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś odniosła się do sprawy skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i poinformowała, że od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, który wpłynął do Rady Miejskiej prezydent zajął stanowisko, iż nie ma podstaw do zaskar-
żenia tego rozstrzygnięcia. Uprzednio Rada Miejska zajęła stanowisko, które uznało skargę pro-
kuratora za zasadną i takie stanowisko jest kontynuowane, zatem brak jest podstaw do wnie-
sienia skargi kasacyjnej. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez państwa Biniaszew-
skich – od czerwca 2017r. już nie ma wymogu, że skarżący przed wniesieniem skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego musi poprzedzić ją wezwaniem do usunięcia naruszenia 
prawa. Ten zapis z ustawy o samorządzie gminnym (art. 101) został zmieniony i dotyczy tylko 
uchwał, które zapadły przed czerwcem 2017r. Brak jest podstaw do tego, aby Rada Miejska 
podejmowała uchwałę w przedmiocie zasadności, czy bezzasadności wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. Skarżącym przysługuje bezpośrednio skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego.  
 
4) informacja o oświadczeniach majątkowych.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych  13 osób zobowiązanych do ich 
złożenia (w tym 2 radnych). W wyniku  dokonanej analizy  w oświadczeniach majątkowych                 
8 osób stwierdzono nieprawidłowości, a w przypadku 5 osób (w tym 2 radnych) w toku analizy 
oświadczeń do Urzędu wpłynęły wyjaśnienia, które zostały uwzględnione w przedmiotowej 
analizie i oświadczenia te uznano za wypełnione poprawnie.  

  
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji. 
 
5)   Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
- pismo Komitetu Społecznego „Hale Krychnowice” z dnia 27.07.2021 w sprawie sprzeciwu wo-
bec planowanej inwestycji na działkach nr 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 ark. 176, obręb 0180 Krychno-
wice w Radomiu (obszar położony przy ul. Krychnowickiej i Fundowicza)  
- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.07.2021r. informujące, 
że organ regulacyjny nie ma w swoich kompetencjach upoważnienia, by wydać opinię do pro-
jektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
-  pismo Biura Administracyjno – Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Radomiu z dnia 
6.07.2021r. dotyczące wykazu podmiotów na 2021r., w których mogą być wykonywane kary 
ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, 
- uchwała Rady Gminy Długosiodło w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania 
oświaty, 
- uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów 
prawa w zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy 
społecznej oraz możliwości egzekwowania tych opłat oraz w sprawie stanowiska dotyczącego 
zmiany przepisów w zakresie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach 
gminnych. 
 
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
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6) Radny Wiesław Wędzonka w imieniu swoim i klubu Koalicji Obywatelskiej powrócił do wy-
darzenia, które miało miejsce podczas zawodów w miejscu publicznym. Chodzi o bójkę wywo-
łaną przez radnych. Bójka ta ma pewne konsekwencje, takie zachowanie radnych rzutuje na 
wszystkich. Radny poinformował, że jest radnym od 1998r. i nie przypomina sobie sytuacji, 
kiedy w sposób fizyczny jeden radny napadł na drugiego. To nie jest tylko sprawa wewnętrzna 
klubu PiS, natomiast jest to sprawa na tyle bulwersująca i na tyle nieprzyjemna, że jest to 
sprawa wszystkich radnych miasta Radomia. To działo się w miejscu publicznym przez osoby 
funkcyjne i publiczne wybrane w tej Radzie. Myśli, że nie powinni schować pod dywan tej 
sprawy. Ta sprawa powinna mieć finał właśnie tu. Wszyscy radni powinni się zachować w ten 
sposób, a dla radnego, który wywołał te bójkę powinna być kara. Być może powinna to być kara 
ustąpienia z funkcji przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. Powinien ustąpić z własnej 
woli, a jeżeli nie ustąpił z własnej woli, a sprawa ma jakiś inny podkład, to powinni wiedzieć 
dlaczego doszło do takiej sytuacji. Potrzebuje od radnego Kotwickiego deklaracji lub przewod-
niczącego klubu. Jeżeli taka deklaracja nie nastąpi, to radny uważa, że powinni złożyć wniosek 
i zdjąć pana radnego Kotwickiego z tej funkcji. Raz na zawsze przeciąć taką sytuację, która 
nastąpiła tu i teraz i zamknąć sprawę i potępić takie zachowanie, bo to jest niedopuszczalne 
zachowanie. Przemoc fizyczna jest niedopuszczalna pod żadnym pozorem i niezależnie od tego, 
kto tego dokonuje i z jakich pobudek, czy osobistych, czy politycznych. To nie powinno się przy-
trafić radnemu, który jest przewodniczącym komisji.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że nie wy-
pada rozmawiać o kimś, kogo nie ma na sali. Przecież jest Komisja Regulaminowa i Spraw Rad-
nych i w pierwszej kolejności powinna się tym zająć ta komisja.  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że jeszcze w trakcie tego punktu pan radny Kotwicki był 
i wyszedł. Chciał radnego zapytać wprost, ale nie dano mu okazji. W związku z powyższym                    
w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej ma wniosek złożony w dniu 30.08.2021r.                       
w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Ochrony i Kształtowania 
Środowiska radnego Piotra Kotwickiego.  
 
Wniosek został złożony w formie pisemnej.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że taki wniosek musi być rozpatrzony                    
w formie projektu uchwały, ponieważ radny na przewodniczącego komisji został powołany 
uchwałą, tak też powinien być odwołany i w to miejsce powołany nowy przewodniczący komisji. 
Wymagany jest projekt uchwały zaopiniowany i musi być dostarczony wszystkim radnym i musi 
być wprowadzony do porządku obrad jako projekt uchwały. Projekty uchwał już były rozpa-
trzone. Wydaje się, że procedurą właściwą będzie rozpatrzenie tego projektu na kolejnej sesji 
Rady Miejskiej.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że wniosek będzie rozpatrzony                      
w trakcie kolejnych obrad.  
 
Radna Małgorzata Zając uważa, że ten wniosek mógłby być przegłosowany. To zależy tylko od 
dobrej woli. Chciałaby, żeby pan przewodniczący Podlewski wyjaśnił całą sytuację, czy podjął 
jakiekolwiek kroki, bo nie da się tego zamieść pod dywan. Tu trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. 
W jakiś sposób radny powinien być ukarany i jaki jest stosunek przewodniczącego do całej tej 
sytuacji.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski stwierdził, że takie 
rzeczy przede wszystkim nie powinny mieć miejsca. To, czy podejmowali próby rozwiązania 
tego, to są sprawy klubu. Jak każda inna partia mają swoje ograny statutowe. Z tego co wie 
zostały złożone do statutowych organów partii pisma, o których poinformują, jeżeli te organy  
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rozpatrzą pisma dotyczące członkostwa w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziś nie jest 
upoważniony do tego, żeby informować panią Zając i innych radnych o tym, jaki jest skład oso-
bowy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.  
 
Radny Dariusz Wójcik stwierdził, że nie prosił nikogo o pomoc. Wniosek każdy ma prawo złożyć 
i radni mogą się w tym wniosku wypowiedzieć. Nie podoba się mu tylko zachowanie wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej pana Adama Bocheńskiego, który zza tego stołu krzyczy do rad-
nego co narobił. Jeżeli wiceprzewodniczący jest taki odważny i gra bohatera, to powie co radny 
narobił. Radny stwierdził, że wychowali się w innych środowiskach – w środowisku wiceprze-
wodniczącego napady bandyckie są tolerowane, a w radnego nie są. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że nikt 
nie popiera takiego zachowania i nikt nie powie, że takie zachowanie jest popierane, ale ta 
dyskusja powinna być przy udziale również radnego Piotra Kotwickiego. Nie wie dlaczego wy-
szedł z sesji, ale dlatego jest prośba, żeby powrócić do tej rozmowy i do analizy uchwały pod-
czas obecności obu panów – radnego, który czuje się pokrzywdzony i radnego, który swoim za-
chowaniem spowodował to, co spowodował. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że nie powinni 
rozmawiać o nieobecnym.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poinformowała, że 
nie chcieli rozmawiać poza obecnością pana radnego Piotra Kotwickiego i nie zrobili tego                          
w sposób celowy. On po prostu przed tym punktem opuścił obrady Rady Miejskiej. Jeżeli ktokol-
wiek ma wpływ na to, że on może wrócić, analogiczna sytuacja była z prezesem Jandułą, to 
zrobią 15 minut przerwy i poczekają i dadzą się odnieść panu radnemu Kotwickiemu do tego. 
Radna odniosła się do wypowiedzi pana przewodniczącego Podlewskiego, że nie chodzi im                    
o rolę, czy o to, co robią politycznego w klubie, bo każdy w partii ma swoje organy statutowe, 
które w takich sytuacjach działają. W tym momencie chodzi im o funkcję radnego, jaką sprawuje 
pan Piotr Kotwicki jako przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska. Ma nadzieję, że wspól-
nie takim działaniem jak symboliczne odwołanie pana radnego z tej funkcji pokażą, że sprzeci-
wiają się takim działaniom i sprzeciwiają się przede wszystkim takiemu zachowaniu. Takie za-
chowanie w żaden sposób nie może mieć miejsca ani w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej                
i będzie pierwszą osobą, która wyjdzie i powie dokładnie to samo, jeśli którykolwiek z radnych 
klubu Koalicji Obywatelskiej zachowałby się w taki sposób. Dzisiaj niestety ta sytuacja dotyczy 
państwa klubu. Radna stwierdziła, że w tym momencie nie mówią o kwestii politycznej. Taką 
decyzją należy pokazać, że wspólnie takim zachowaniom się przeciwstawiają.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że chodzi 
jej głównie o to, żeby dać panu radnemu Piotrowi Kotwickiemu szansę na to, żeby powiedział, 
że dobrze zrobił, albo wyszedł i publicznie przeprosił pana Dariusza Wójcika za swoje zachowa-
nie. W tej chwili w dniu dzisiejszym nie daje się mu nawet takiej możliwości. Wiceprzewodni-
cząca nie wie do końca dlaczego on wyszedł. Uważa, że należy mu dać szansę. Czy będzie chciał 
zabrać głos, czy nie, to będzie jego wola, ale należy dać mu szansę, żeby stanął na mównicy                 
i się wypowiedział.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że można zarządzić przerwę 10 minut 
i zaczekać na pana Piotra Kotwickiego, ale dzisiaj nie będzie to głosowane. Wszelkiego rodzaju 
wprowadzenia uchwał do porządku obrad głosowane są na samym początku. W trakcie można 
zmieniać porządek obrad, ale w trakcie nie można wprowadzać do porządku obrad uchwał. Pani 
mecenas w tej materii się wypowiedziała, a przewodnicząca ufa pani mecenas. To, że radni Ko-
alicji Obywatelskiej mówią, że dzisiaj można wszystko, to przewodnicząca nie ulegnie tej presji. 
Można dzisiaj wysłuchać wyjaśnień pana Piotra Kotwickiego, ale będzie to głosowane na kolej-
nej sesji – projekt uchwały gotowy podpisany przez panią mecenas w sprawie odwołania prze-
wodniczącego komisji i powołania nowej osoby, jeżeli będzie taka konieczność. Decyzja należy 
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do radnych, czy dzisiaj słuchają wyjaśnień pana Piotra Kotwickiego, czy w momencie głosowa-
nia złożonego wniosku w formie uchwały.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że jest jeden przepis, który pozwala na 
zmianę porządku obrad również w toku posiedzenia w wyjątkowych sytuacjach. Pytanie tylko, 
czy ten projekt uchwały będzie przygotowany, opracowany zgodnie z procedurą, czy będzie 
właściwa podstawa prawna, uzasadnienie. Trzeba będzie go zaopiniować. Wymagało to będzie 
na pewno dłuższej przerwy, natomiast wcześniej przegłosowania o wprowadzeniu go do po-
rządku obrad bezwzględną większością głosów. Stwierdziła, że tego wniosku w tym momencie 
przegłosować nie można. Musiałby być przygotowany projekt uchwały z podstawą prawną,                   
z uzasadnieniem i przedstawiony przewodniczącej do wprowadzenia do porządku obrad w try-
bie nadzwyczajnym w oparciu o przepis dotyczący zmiany porządku obrad również w toku po-
siedzenia.  
 
Radny Dariusz Wójcik poinformował, że nie będzie brał udziału w takim głosowaniu dlatego, że 
swoje sprawy załatwia sam i tylko i wyłącznie sam. Nie oczekuje pomocy ani od klubu PiS-u, ani 
od klubu Platformy, ani od żadnej innej siły politycznej. Gdzie ma przyjaciół, wie. Wie, że ma ich 
już niewielu. To, co ma do powiedzenia mówi tam, gdzie uważa za słuszne. Na dzień dzisiejszy 
to jeszcze nie ten czas, żeby mówił na sesji Rady Miejskiej. Być może ten czas przyjdzie, ale 
jeszcze nie dzisiaj. 
 
Radny Kazimierz Staszewski poinformował, że to zdarzenie nie rozlało się dzisiaj, więc spokoj-
nie jeszcze miesiąc może poczekać. Radny jako związkowiec nigdy nie podejmował i jako radny 
nie podejmie decyzji bez wysłuchania drugiej strony. Temat trochę zna. Był dyskutowany na 
klubie. Uważał, że wyciąganie zewnętrzne nie służy.  
 
Na wniosek przewodniczącej klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marty Michalskiej – Wilk prze-
wodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 14.30. 
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk przypomniała, że 
przed ogłoszeniem przerwy radni przede wszystkim z klubu Prawa i Sprawiedliwości powie-
dzieli, że nie chcą głosować za projektem uchwały odwołującym z funkcji przewodniczącego 
Komisji ds. Ochrony Środowiska pana Piotra Kotwickiego do momentu, aż nie otrzyma szansy 
się wypowiedzieć, czy odnieść do zarzutów, które krążą w opinii publicznej. Radna rozmawiała 
przez telefon z panem radnym Piotrem Kotwickim prosząc o to, żeby wrócił. Radny powiedział, 
że skonsultuje się z przewodniczącym swojego klubu i taką decyzję podejmie. Radna czeka na 
informacje, czy pan radny zjawi się dzisiaj na sesji, czy nie. Dopiero wtedy jako klub będą się 
mogli ustosunkować do dalszych działań.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski poinformował, że 
pan Piotr Kotwicki może w ciągu godziny wrócić i można będzie omówić ten wniosek. Powtó-
rzył, że nie ma wśród członków klubu Prawa i Sprawiedliwości radnego, który by popierał takie 
zdarzenie jakie miało miejsce.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zaproponowała, 
aby zarządzić godzinę przerwy, aby poczekać na radnego. Chciała żeby wybrzmiało, że ich nie 
interesują wewnętrzne zagrywki w PiS-ie, ciała statutowe, czy będzie się go odwoływać, czy 
zawieszać. Widzi, że zgadzają się co do tego, że takiego zachowania wśród radnych nie popie-
rają. Zadeklarowała, że w tym czasie przygotują projekt.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy, aby pan przewodniczący Łukasz 
Podlewski potwierdził, czy rzeczywiście pan Piotr Kotwicki dotrze.  
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Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski przeprosił radnych 
za wprowadzenie w błąd, ale Piotr Kotwicki nie dojedzie jednak dziś na sesję. Jeżeli radni chcą 
głosować ten wniosek, to już teraz bez radnego Wójcika i radnego Kotwickiego mogą taki wnio-
sek zgłosić i przejść do próby głosowania.  
 
Przewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że biorąc pod 
uwagę głosy, które padały wcześniej w dyskusji chociażby z ust radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, że trzeba dać szansę drugiej stronie do tego, aby mogła się odnieść do zarzutów, które 
padają, dzisiaj tej uchwały nie będą procedować. Przygotują ją na kolejne posiedzenie Rady 
Miejskiej. Ma nadzieję, że wtedy będzie obecny radny Piotr Kotwicki i będzie miał taką szansę, 
aby zabrać głos.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że w takiej sytuacji wniosek dzisiej-
szy jest bezprzedmiotowy. Na najbliższej sesji w porządku obrad znajdzie się projekt uchwały 
w sprawie odwołania pana Piotra Kotwickiego z funkcji przewodniczącego Komisji Ochrony                      
i Kształtowania Środowiska.  
 
7) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na dzień 27 września zgodnie z harmonogramem. 
 
 
14. Zamknięcie obrad.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LXIII. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.10. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej           Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz                   Kinga Bogusz 
  
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


