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

odbytej w dniu 27 września 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. 
Radni nieobecni: Małgorzata Zając.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wpłynęło stanowisko radnych 
klubu Koalicji Obywatelskiej, które będzie rozpatrywane w punkcie: sprawy różne i wolne wnio-
ski.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Dawida Ruszczyka . Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie                  
(19 za – głosowanie nr 1).  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz powitała na sesji posła Andrzeja Kosztowniaka.  
  
 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad i wybór sekretarzy.  
2. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu przygotowań Miejscowego Planu 
      Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Krychnowice. 
6. Informacja z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za I półrocze 2021r. oraz informacja   
     o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata     
     2021 – 2045 za I półrocze 2021r. 
7. Informacja Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytuacji    
     w szpitalu (na dzień 27.09.2021r.).  
8. 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.  
9. Informacja spółki MOSiR dotycząca przekazania zadania polegającego na remoncie, 
      budowie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych nad zalewem oraz przekazania 
      zadania polegającego na naprawie i wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz drenażu 
      (odwodnienia) na terenie budowy RCS. 
10. Informacja spółki WODOCIĄGI Miejskie dotycząca realizacji zadania polegającego na 
      remoncie, budowie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych nad zalewem oraz 
      realizacji zadania polegającego na naprawie i wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz 
      drenażu (odwodnienia) na terenie budowy RCS. 
11. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epidemii 
       (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów).  
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021 - 2045 – druki nr: 508, 509,  
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2) zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2021 roku - druk nr 510, 

3) ustalenia wysokości opłat w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu 
Żłobków ,,Radomirek” w Radomiu – druk nr 511, 

4) nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu - druk nr 512, 
5) przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta 

Radomia na lata 2021-2024" – druk nr 513, 
6) zmiany Uchwały Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia – druk nr 514, 
7) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLV/399/2020 Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 26.10.2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
udostępnionych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz 
stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – druk nr 515, 

8) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miasta Radomia – druk nr 516, 

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola 
Gołębiowska – etap I” w Radomiu – druk nr 517, 

10)  zmiany Statutu Miasta Radomia – druk nr 507, 
11)  odwołania i powołania przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska   

Rady Miejskiej w Radomiu – druki nr 518, 519. 
14. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
15. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
16. Sprawy różne i wolne wnioski: 
        1) Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – organizatora 
             Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 r., 
        2) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu 
             w zakresie systemu pieczy zastępczej (osiągnięte efekty w 2020 roku oraz potrzeby  
             na najbliższe lata). 
17. Zamknięcie obrad.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Protokół z LXIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 sierpnia 2021r. został 
przyjęty jednogłośnie (19 za – głosowanie nr 2).  
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Poseł Andrzej Kosztowniak w tym momencie nie wyraził chęci zabrania głosu.  
 
 
Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu przygotowań Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Krychnowice. 
Sekretarz miasta Michał Michalski poinformował, że na tę chwilę prace nad planem miejscowym 
Krychnowice nie trwają. Natomiast prowadzone są daleko idące analizy urbanistyczne. Analizy 
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te dotyczą całego obszaru gminy miasta Radomia związane z przygotowaniem nowego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prace nad planem miejsco-
wym Krychnowice są skolejkowane, ale w tej chwili gdzieś od dołu. W tej chwili są inne priory-
tety, które zostały narzucone Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  
 
Przedstawiciel mieszkańców dzielnicy Krychnowice Michał Skoczylas podziękował przewodni-
czącej Kindze Bogusz za możliwość zabrania głosu. Omówił zagospodarowanie tego terenu 
Podkreślił, że mieszkańcy proszą o to, aby w tej sprawie wypowiedzieli się specjaliści. Proszą              
o to, aby ten wniosek został przekierowany do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Poin-
formował, że uzyskali informacje już dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska mówiące o tym, 
iż ten teren i jego ułożenie geologiczne jest niemożliwe do takiego rodzaju inwestycji. Jako 
mieszkańcy tego miasta chcieliby mieć wpływ na rozmowy. Od 28 lipca do dnia dzisiejszego nie 
udało im się umówić na spotkanie z panem prezydentem mimo dwukrotnych próśb i korzystając 
z dzisiejszej szansy ponawia prośbę. Przypomniał procedowanie nad planami zagospodarowa-
nia tego obszaru od 30 września 2019r. Poinformował, że zwracają się z prośbą o wyłączenie 
tzw. konfliktowego terenu i przesunięcie go do przodu omijając inne tereny tego miasta. Ocze-
kują, że organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i konieczność sporządzenia w tym celu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. Żądają wszczęcia procedury, która z mocy prawa i obowiązujących przepisów                    
w sposób bardziej szczegółowy i dogłębny określi wymaganie w odniesieniu do planowanego 
procesu inwestycyjno – budowlanego, a konieczność opracowania raportu oddziaływania przed-
sięwzięcia  na środowisko będzie wiązała się z zebraniem wielu bardziej szczegółowych danych 
dotyczących środowiska. W procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oczekuje wydzielenia spornego terenu z etapu piątego i przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krychnowice niezwłocznie                       
i zgodnie z ustaleniami wyznaczonymi w obowiązującym studium, czyli zabudowy mieszkanio-
wej, zabudowy jednorodzinnej z dużym udziałem terenów zielonych. W procesie wydania decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oczekują, że organ administracji analizu-
jący wyżej wymienioną sprawę w etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy weźmie pod 
uwagę argumenty zawarte w ich pismach. Oczekują, że do mementu zakończenia prac nad miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Radomia jakiekolwiek inne decyzje ad-
ministracyjne dla zabudowy odmiennej niż dopuszczalna w obowiązującym studium dla obszaru 
pośredniego lub bezpośredniego związanego z terenami objętymi pracami nad pierwotnym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Krychnowice nie będzie rozpatrywane.  
Oczekują, że siła sprawcza Rady Miejskiej spowoduje, iż decyzja o możliwej inwestycji zostanie 
podjęta świadomie i racjonalnie, tzn. karta informacyjna przedsięwzięcia zostanie powiększona                  
o konieczność przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Ponadto chcieliby prosić             
o możliwość przesunięcia prac nad wyłączonym terenem spornym do wcześniejszych etapów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tylko i wyłącznie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli zakończyć te dyskusje.  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magda Wielogórska pokazała dlaczego w Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej te prace nad planem zostały wstrzymane i zaczęto pogłębione analizy. 
Gmina Kowala uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego swojej gminy, gdzie wcześniej były projektowane tereny zieleni, tereny przyrodnicze,                 
a teraz są prawie wyłącznie tereny mieszkaniowo – usługowe. Poinformowała, że zabudowa 
przemysłowa może pojawić się od strony południowej w gminie Kowala. Uwarunkowania zmie-
niły się diametralnie przez to, że ciąg przyrodniczy został całkowicie wyeliminowany w gminie 
Kowala. 
 
Radny Robert Utkowski dopytał mieszkańców, czy chodzi o to, że potencjalny inwestor złożył 
wniosek o wydanie warunków zabudowy, wniosek jest procedowany. W tym samym czasie do 
piątego etapu przeniesione zostało procedowanie nad miejscowym planem zagospodarowania 
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przestrzennego, a mieszkańcy chcieliby na tym terenie już teraz procedować miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla spornego terenu, zanim zostaną wydane warunki zabu-
dowy.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że w 2019r. rozmawiali o tej sytuacji. Adresatem zarzutów 
jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, bo trochę niewyobrażalne staje się to, że coś jest proce-
dowane przeciwko mieszkańcom. Radni nie mogą całego Radomia zrobić strefą przemysłową                
i całego Radomia zrobić strefą zieloną. To właśnie w porozumieniu z mieszkańcami takie plany 
powinny być stworzone. Na Wólce Klwateckiej też jest procedowany plan i tam też są bardzo 
duże problemy. Adresatem tych uwag powinna być przede wszystkim Miejska Pracownia Urba-
nistyczna, czy sekretarz miasta, czy pani wiceprezydent, czy wreszcie prezydent miasta Rado-
mia. Radny uważa, że nie może być procedowany plan i działania robione na złość mieszkańcom 
i przeciwko mieszkańcom. Takie działania powinny być natychmiast przerwane. Radny apeluje 
do prezydenta o jak najszybsze spotkanie z przedstawicielami komitetu. Oczekuje deklaracji 
czy od pana sekretarza, czy od osób reprezentujących prezydenta, że do takiego spotkania doj-
dzie jak najszybciej i prośby kierowane przez przedstawiciela mieszkańców zostaną jak naj-
szybciej wysłuchane i zrealizowane.  
 
Radny Tomasz Gogacz stwierdził, że raport oddziaływania na środowisko jest tutaj dokumen-
tem strategicznym. Dobrze by było, żeby Miejska Pracownia Urbanistyczna i pan sekretarz za-
decydowali, żeby było to zgodne z oddziaływaniem na środowisko.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że z jednej strony radomianie chcą nowych inwestycji 
i nowych miejsc pracy, z drugiej strony zdarzają się sytuacje chociażby takie, jak dzisiaj, że 
mieszkańcy protestują. Natomiast nikt nie robi nikomu na złość i przed takimi głosami prze-
strzega radnych Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że wpływa wniosek do urzędu miejskiego                   
i urząd ma obowiązek procedowania tego wniosku zgodnie z prawem i obowiązującymi proce-
durami. Nie wiadomo jak się to skończy i jaki będzie finał. Poprosiła sekretarza o zorganizowa-
nie spotkania z mieszkańcami, aby mieszkańcy mieli informacje jak ta sprawa wygląda, w jakim 
idzie kierunku i jak jest procedowana.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że 
uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami Wólki Klwateckiej i to co się dzieje na tych spotka-
niach, w których uczestniczy Miejska Pracownia Urbanistyczna i Wydział Architektury, to po 
części trochę żarty. Mieszkańcy nie otrzymują konkretnych informacji. Informacje, które otrzy-
mują polegają mniej więcej na tym, że część postępowań jest zawieszonych, dla części miesz-
kańców są wydawane pozwolenia na budowę. Ma poczucie, że w tej chwili w Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej czy w urzędzie panuje trochę chaos, jeżeli chodzi o uchwalanie planów zago-
spodarowania przestrzennego, również jeżeli chodzi o współpracę między Miejską Pracownią 
Urbanistyczną a Wydziałem Architektury. Mieszkańcy mają prawo wyrazić swoje zdanie. Jeżeli 
mieszkańcy Krychnowic apelują o przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, to zna-
czy, że mają takie wątpliwości i należy taki raport przygotować i te wątpliwości rozwiać.  
 
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że przykładem takiego bałaganu była ul. Szydłowiecka.  
 
Radny Kazimierz Woźniak nie wie dlaczego akurat teraz jest ten temat wywołany, bo z wypo-
wiedzi pana sekretarza wynika, że ten temat w tej chwili przez MPU nie jest procedowany. Zna 
uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu sprzed dziesięciu - dwunastu lat, 
które jeszcze do tej pory nie zostały uchwalone. Półtora roku to bardzo krótka procedura. Poin-
formował, że są przepisy prawa, które regulują jakie raporty, w jakich przypadkach, przy jakich 
inwestycjach muszą być opracowane i procedowane. Radny uważa, że należy brać pod uwagę 
mieszkańców całego miasta, a nie wąskiej grupy. Myśli, że temat został wywołany zbyt wcze-
śnie, bo nic w tej materii nie dzieje się istotnego poza gminą Kowala, która uchwalała plan                     
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w tym rejonie, żeby przygotowywać szczegółowe konsultacje bądź opracowania, które muszą 
być wykonane w określonym terminie.   
 
Radny Robert Fiszer powrócił do sprawy uchwalenia w tym rejonie miejscowego planu przez 
gminę Kowala. Zapytał, czy były rozmowy między władzami miasta i władzami gminy Kowala 
odnośnie tego terenu? Poprosił, aby zrobić spotkania władz miasta z mieszkańcami na temat 
tego terenu, ale także żeby zorganizować spotkanie władz miasta z władzami Kowala i na takie 
spotkania zaprosić przewodniczącego Komisji Rozwoju czy przewodniczącego Komisji Gospo-
darki, aby wiedzieli co się dzieje. Zapytał, jak będą wyglądały zjazdy na teren usługowy w Ko-
wali? Czy wiadomo kto robił opracowania planów miejscowych dla gminy Kowala? Czy Miejska 
Pracownia Urbanistyczna podlega pod Wydział Architektury, czy są to dwa równorzędne wy-
działy i jak to się ma na procedurę otrzymania warunków zabudowy i czy stanowisko MPU jest 
wiążące dla Architektury, czy nie jest wiążące? Jeszcze raz poprosił, aby zapraszać radnych na 
spotkania z mieszkańcami.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w sprawach doty-
czących: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez gminę Kowala, 
- uwag składanych do planu uchwalanego przez gminę Kowala, 
- atrakcyjności miasta dla inwestorów, 
- braku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, 
- ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kowala i korzyści              
z tym związanych, 
- procedury przygotowywania raportu oddziaływania na środowisko, 
- organizacji spotkania z przedstawicielami mieszkańców.  
 
Radny Robert Fiszer stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania                     
i powtórzył je.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- osób opracowujących miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kowla,  
- uwag składanych do planu,  
- struktury organizacyjnej oraz podległości Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  
 
Przedstawiciel mieszkańców Krychnowic Michał Skoczylas omówił przebieg kontaktów z urzę-
dem miejskim. Odniósł się do spraw związanych: 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kowala, 
- podziału prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu,  
- opracowania raportu oddziaływań na środowisko, 
Ponadto mieszkańcy proszą, aby w tym ważnym temacie wypowiedzieli się specjaliści 
 
 
Ad. 6. Informacja z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za I półrocze 2021r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rado-
mia na lata 2021 – 2045 za I półrocze 2021r. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że informację radni otrzymali 
pocztą elektroniczną w dniu 31 sierpnia 2021r.  
 
Treść przedłożonej informacji została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka omówił przedłożony materiał.  
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Radny Tomasz Gogacz zapytał, jak wygląda sprawa wpływów ze sprzedaży nieruchomości 
gminy? Na jaką kwotę należy sprzedać nieruchomości w 2021r.? Jaki jest procentowy udział               
w realizacji tego planu?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji na temat sprzedaży mie-
nia komunalnego.  
 
 
Ad. 7. Informacja Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nt. obecnej sytu-
acji w szpitalu (na dzień 27.09.2021r.).  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna poinformował, że na dzień              
27 września decyzją wojewody zostali zobowiązani do uruchomienia od poniedziałku 4 paź-
dziernika szpitala tymczasowego. Prowadzą rekrutację na szpital tymczasowy, jeżeli chodzi                
o lekarzy, pielęgniarki i salowe. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych problemów. Wszystko wska-
zuje, że będą gotowi do przyjęcia pierwszych pacjentów 4 października. Omówił sytuację finan-
sową szpitala za 8 miesięcy: przychody szpitala 186.762.146 zł, koszty 183.150.710 zł, zysk 
3.587.470 zł. Szpital na koniec roku nie powinien posiadać strat. Na dzień dzisiejszy w szpitalu 
jest 395 pacjentów, na oddziale zakaźnym leży 9 pacjentów zakażonych koronawirusem, w tym 
2 po szczepieniu.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, ilu lekarzy zatrudnia szpital? Jaki procent tych lekarzy posiada 
uprawnienia emerytalne?  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę wynagrodzeń dla ratowników medycznych. Zapytał, 
jak wygląda obsada zespołów ratownictwa w szpitalu i pogotowiu? Czy w przypadku urucho-
mienia szpitala będziemy do tego gotowi personalnie? Jak wygląda sytuacja wystąpienia o na-
przemienne funkcjonowanie SOR-ów? Jak wygląda współpraca między dwoma szpitalami w tym 
zakresie? Czy rzeczywiście znowu SOR na ul. Tochtermana jest dociążany, a Józefów twierdzi, 
że to tam jest przeciążenie? Czy za chwile nie będziemy mieli sytuacji konfliktowych, jak to było 
kilkanaście miesięcy temu? Czy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym jest prowadzony wy-
kaz darowizn w postaci finansowej i sprzętowej, którą szpital otrzymał?  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile w tej chwili osób jest hospitalizowanych na oddziale zakaź-
nym,  w tym ile jest chorych na covid? Ilu pacjentów jest pod respiratorami? Jakie są możliwości 
przyjęć w tej chwili na oddział zakaźny? Ile osób covidowych może być przyjętych do szpitala 
tymczasowego? Ile osób może być leczonych pod respiratorami?  
 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- uruchomienia szpitala tymczasowego,  
- ilości łóżek w szpitalu tymczasowym,  
- ilości lekarzy zatrudnionych w szpitalu, 
- funkcjonowania SOR-u, 
- zespołów ratownictwa medycznego, 
- ilości łóżek na oddziale zakaźnym.  
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Ad. 8. 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.  
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił informacji o stanie realizacji poszcze-
gólnych inwestycji:  
- trasa N-S II etap – roboty wykonane w 100%. Dopuszczenie do ruchu – 30 września. Czekają 
na zakończenie postępowania w urzędzie wojewódzkim, jest odwołanie od decyzji ZRID. Za-
kończenie tego postępowania odwoławczego uniemożliwi najprawdopodobniej dopuszczenie 
do ruchu, natomiast jest deklaracja służb wojewody, że być może do końca miesiąca to posta-
nowienie zostanie wydane. Przygotowane jest ewentualnie przedłużenie tego terminu.  
- III etap – wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Postępowanie w przedmiocie wy-
dania decyzji środowiskowej jest w trakcie. Wydział Ochrony Środowiska urzędu uzyskał opinie 
od Wód Polskich i Sanepidu, z których wynika, że nie ma konieczności sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko, natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała, że 
taka konieczność zachodzi. Było to planowane w harmonogramie inwestycji, natomiast liczyli, 
że jeżeli RDOŚ by od tego odstąpiła, to III etap byłby szybciej wykonany niż przewiduje to 
umowa z wykonawcą.  
- wiadukt w ul. Żeromskiego – 22 września została wydana decyzja środowiskowa. To otwiera 
drogę do występowania o decyzję ZRID-owską. Projektant uzupełnia dokumentacje pod kątem 
treści decyzji. W tym tygodniu powinna ona być w MZDiK i wniosek o ZRID zostanie złożony. 
Zgodnie z prawem jest 90 dni na wydanie takiej decyzji, natomiast liczą na to, że Wydział Ar-
chitektury uwinie się z tym problemem szybciej.  
- RCS – hala widowiskowo – sportowa – zakończono wszystkie prace wymagane i wskazane                
w postanowieniu komendanta straży pożarnej. Czekają na dostawę pompy zasilającej instalację 
wtryskaczową. Jest już zlecenie dla firmy, która będzie tę pompę montowała. Jest deklaracja, że 
ta pompa do końca miesiąca będzie w Radomiu.  
- stadion – zastępca prezydenta omówił trwające prace. Poruszył również kwestie związane z: 
- drenażem wykonywanym przez Wodociągi Miejskie, 
- utratą gwarancji,  
- realizacji ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych nad zalewem na Borkach.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu Łukasz Podlewski 
poinformował, że w ostatni czwartek odbyło się posiedzenie komisji na terenie Radomskiego 
Centrum Sportu. Rzeczywiście w hali nie są prowadzone żadne prace. MOSiR czeka na dostawę 
pompy. Dyrektor MOSiR nie był wstanie powiedzieć dokładnego terminu kiedy będzie ona za-
montowana i sprawdzona. Radny poruszył sprawę drenażu wokół hali. Stwierdził, że zakres prac 
porządkowo – przygotowawczych do kolejnych etapów na stadionie jest spory. Nie znają har-
monogramu tych prac i nie wiadomo kiedy stadion ma zostać oddany do użytku. Ponadto radny 
poruszył sprawy: 
- zlecenia przez MOSiR wstępnej wyceny montażu, budowy trybuny od ul. Jordana, 
- rozbioru trybuny południowej, 
- ilości aneksów.  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, czy prawdą jest, że kamienica Deskurów jest zalana wodą? 
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, kiedy zostanie zakończona budowa hali widowiskowo – spor-
towej? Kiedy hala zostanie uruchomiona od momentu jej wybudowania? Kiedy będą sprzeda-
wane pierwsze bilety? Jak wyglądają gwarancje na niektóre elementy, z których wybudowano 
obiekt? Czy są elementy, które utraciły gwarancje? Stadion – takie same pytania jak w odnie-
sieniu do hali. Wiadukt na Żeromskiego – ile będzie kosztował ten wiadukt? Jak wygląda sytua-
cja finansowania tej inwestycji? Kto ją sfinansuje? Czy będzie uruchomiona na czas? Jakie są 
trudności związane z wiaduktem?  
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Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Radny Tomasz Gogacz – trasa N-S – poruszył sprawę oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Hala RCS – poruszył sprawę stosunków geotechnicznych. Uważa, że należy się szykować na 
spór sądowy z firmą Betonox. Poruszył również sprawę fachowości osoby nadzorującej inwe-
stycję.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, jaki jest dotychczasowy koszt budowy hali i stadionu                 
i ile jeszcze planowane jest do wydania? Czy są jakieś plany co do wykorzystania tej hali i czy 
są przewidziane jakieś imprezy? Radna nie wyobraża sobie braku konsekwencji w stosunku do 
inspektora nadzoru.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, dlaczego dopiero dzisiaj zabezpiecza się środki na trasę N-S             
i wypłatę odszkodowań?  
 
Radny Marcin Majewski – hala widowiskowo – sportowa – rozumie, że dopiero po dostarczeniu 
pompy będzie można sprawdzić, czy ta instalacja działa. W momencie sprawdzenia przez firmę 
Betonox funkcjonalności pompy i całego systemu dopiero nastąpi przekazanie dokumentacji do 
państwowej straży. Stadion – ile trzeba będzie całościowo wydać na wybudowanie stadionu? 
Czy będzie ostateczny harmonogram prac na stadionie? Wiadukt na Żeromskiego – jakie są ko-
lejne plany odnośnie procedowania tej inwestycji? Jaki będzie okres realizacji zadania? III etap 
trasy N-S – przejście dla pieszych w okolicach przystanku kolejowego Radom Gołębiów – dla-
czego projekt tunelu łączącego przystanek kolejowy Radom Gołębiów z osiedlem jest nie-
zgodny z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego? Dlaczego nie dostosowano rozwią-
zań, które zapewniałyby szybki i bezpośredni oraz pozbawiony barier architektonicznych spo-
sób dotarcia do tunelu pod linią kolejową? Jakie przeszkody terenowe i infrastrukturalne unie-
możliwiają budowę tunelu zaczynającego się na wysokości skrzyżowania Skorupki z Andersa             
i schodzącego łagodną pochylnią do poziomu -1, czyli do wejścia na przystanek kolejowy? Czy 
w tym momencie można zmienić ustalenia, które według radnego nie są zgodne z przetargiem?  
 
Radny Kazimierz Woźniak – Żółkiewskiego – Wojska Polskiego – czy prace gwarancyjne zostały 
już zakończone? Hala na ul. Struga – czy prace drenażowe mają wpływ na uruchomienie i funk-
cjonowanie hali, czy są niezależne od możliwości uruchomienia tego obiektu? Jaki będzie                          
w przybliżeniu termin uruchomienia tej hali? Jakie imprezy i w jakim terminie mogłyby się odbyć 
na terenie tej hali? II etap trasy N-S – jaki jest termin umowny zakończenia realizacji całego 
przedsięwzięcia, a w jakim terminie przewidywane jest uruchomienie ruchu drogowego w ra-
mach tej inwestycji?  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- zalewania kamienicy Deskurów, 
- terminu zakończenia budowy hali,  
- utraty gwarancji dla niektórych elementów, 
- daty uruchomienia hali, 
- planu imprez na hali oraz propozycji jej wynajmu, 
- terminu zakończenia budowy stadionu, 
- kosztów budowy wiaduktu na ul. Żeromskiego, 
- finansowania budowy wiaduktu przez marszałka województwa, 
- terminu realizacji wiaduktu na ul. Żeromskiego, 
- harmonogramu prac budowy wiaduktu, 
- decyzji środowiskowej programu LIFE, 
- sporów sądowych, 
- jednoosobowej odpowiedzialności prezesa MOSiR-u, 
- dotychczasowych kosztów budowy hali, 
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- planów organizacji imprez, 
- konsekwencji w stosunku do inspektora nadzoru, 
- sprawdzenia pompy wtryskaczowej, 
- harmonogramu realizacji stadionu, 
- realizacji prac gwarancyjnych na Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, 
- wykonania prac drenażowych wokół hali, 
- terminu realizacji II etapu trasy N-S.  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik udzielił odpowiedzi na pytania do-
tyczące: 
- wypłaty odszkodowań przy realizacji trasy N-S, 
- przejścia kolejowego na III etapie trasy N-S,  
- wiaduktu na ul. Kozienickiej.  
 
 
Ad. 9. Informacja spółki MOSiR dotycząca przekazania zadania polegającego na remon-
cie, budowie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych nad zalewem oraz prze-
kazania zadania polegającego na naprawie i wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz dre-
nażu (odwodnienia) na terenie budowy RCS. 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski poinformował, że 
zadanie polegające na remoncie i budowie ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych 
nad zalewem zostało podzielone na 3 etapy. Pierwsze dwa zostały już wykonane, trzeci wyma-
gał uzyskania zgody na dysponowanie terenem od Wód Polskich. Została podpisana umowa                 
z Wodami Polskimi i dysponują tym terenem i pozwolenie na budowę zostało uzyskane. Kwestia 
tylko w zrealizowaniu tego fragmentu i pytanie, czy realizujemy go w tym roku, czy później. 
Dokumentacja jest gotowa do procedowania. Dokumentacja drenażu została przygotowana                
w maju tego roku. Składała się z trzech głównych części: drenaż stadionu, drenaż hali podzie-
lony na drenaż głębszy i płytszy i odwodnienie wnętrza piwnic hali. Zadanie zostało przekazane 
do Wodociągów. Była to decyzja prezesów. Wodociągi ogłosiły pierwszy przetarg. Oferta była 
bardzo zaporowa. W drugim przetargu zostały otwarte oferty. Jedna z nich opiewa na kwotę 
niewiele wyższą niż kosztorys inwestorski i niż zabezpieczona przez zamawiającego kwota. Ma 
nadzieję, że umowa zostanie podpisana, drenaż zostanie zrealizowany do końca tego roku. Nie 
wyobraża sobie, aby w trakcie roztopów ten drenaż nie był wykonany. Omówił na czym polega 
wykonanie drenażu płytkiego i głębokiego i ich zadania.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Radny Tomasz Gogacz uważa, że te prace powinny się rozpocząć na początku inwestycji, a nie 
pod koniec. Ponadto radny poruszył sprawę realizacji programu LIFE.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kinga Bogusz.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie koszty z tytułu realizowanych zadań przez spółkę Wo-
dociągi poniesie MOSiR w zakresie tych dwóch inwestycji? Ile metrów stanowi drenaż płytki,              
a ile głęboki? Kiedy nastąpi zakończenie prac prowadzonych przez Wodociągi na Borkach w za-
kresie ścieżek rowerowych? Czy wykonane prace zostały już odebrane? Kto odbiera te prace? 
Czy ścieżki są już dopuszczone do użytkowania? Czyją decyzją zostały przekazane do spółki 
Wodociągi prace związane ze ścieżkami pieszo – rowerowymi na Borkach?  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę drenażu stadionu i zapytał, czy skanowanie 3D nie 
ujęło zadania, że trzeba odwodnić stadion? Dlaczego firma Betonox nie wykonuje drenażu sta-
dionu? Uważa, że takie zadanie powinno być wykonane przez głównego wykonawcę, którym  
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w tym momencie jest firma Betonox. Kto i w jakim dniu podjął decyzję, że zadanie dotyczące 
budowy ścieżek rowerowych i chodników na Borkach zostanie przekazane i czy to było przeka-
zane konkretnym dokumentem? Kiedy przekazanie tego zadania zostało zrealizowane? To 
samo dotyczy odwodnienia stadionu i hali. Jaki był dokument przekazania zadania do Wodocią-
gów?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile będzie 
metrów drenażu płytkiego, a ile głębokiego?  
 
Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak ma wrażenie, że wiele osób zapomniało kto zaczął budowę  
i kto był pierwszym wykonawcą, kto wystąpił o pozwolenie na tę budowę, kto był projektantem. 
Przecież ta firma jest znana z imienia i nazwiska i jej właściciel również. To firma ROSABUD.             
W pierwszym wniosku o pozwolenie na budowę to właśnie osoby działające w imieniu spółki 
ROSABUD wnioskowały i zapisały, że warunki geotechniczne i wodne na tym terenie są łatwe, 
a nie trudne jak się okazuje. Co znaczy, że to projektanci działający w imieniu i na rzecz firmy 
ROSABUD albo umyślnie wprowadzili inwestora w błąd i umyślnie wpisali inne warunki by za-
niżyć koszty tej inwestycji. Przetarg był w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co znaczy, że ktoś 
chciał na tym po prostu zarobić. Gdyby wtedy mieli taką informację i gdyby wtedy o tym wie-
dzieli, to powinni i tak zapewne by robili i pilnowali wykonawcy, żeby w tym miejscu wybudował 
tzw. wannę. Poseł stwierdził, że część z radnych wnioskowała do prokuratury o to, by objęła 
postępowaniem nadzorującym całość tej inwestycji. Dziś warto zadać pytanie – na jakim etapie 
jest prokuratura? Dziś jednoznacznie trzeba powiedzieć, że wiele błędów, z którymi się borykają 
jest to, że firma ROSABUD albo z premedytacją albo nieumyślnie wprowadzała w tej dokumen-
tacji błędne dane i to już są sprawy dla organów ścigania. Poseł myśli, że wszyscy jako miesz-
kańcy Radomia, podatnicy powinni rozliczyć poprzednią firmę wykonawczą z tego, jaki „burdel”              
i bałagan na tej inwestycji zostawiła.  
 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski udzielił dodatko-
wych wyjaśnień dotyczących: 
- odwodnienia obiektu i kto powinien zaprojektować drenaż, 
- środków finansowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Wodociągów Miejskich, 
- skanowania 3D, 
- długości drenażu głębokiego i płytkiego.  
 
 
Ad. 10. Informacja spółki WODOCIĄGI Miejskie dotycząca realizacji zadania polegają-
cego na remoncie, budowie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych nad zale-
wem oraz  realizacji zadania polegającego na naprawie i wykonaniu kanalizacji sanitar-
nej oraz  drenażu (odwodnienia) na terenie budowy RCS. 
Wiceprezes Wodociągów Miejskich Jakub Kolecki omówił proces przejęcia realizacji ścieżek pie-
szo – rowerowych, a także funkcjonowanie projektu LIFE. Omówił również proces przeprowa-
dzenia drenażu na terenie budowy Radomskiego Centrum Sportu.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, jakim zyskiem zakończyła spółka rok 2020? Jakie inwestycje 
zleciła zarządowi rada nadzorcza na rok 2021? Kiedy zostały wyznaczone cele strategiczne                  
i jakim dokumentem? Czy była aktualizacja celów strategicznych? W jaki sposób podejmowane 
są decyzje przez zarząd Wodociągów dotyczące inwestycji? Do jakiej kwoty zarząd sam decy-
duje, a od jakiej kwoty decyduje rada nadzorcza? Czy spółka w tym momencie posiada środki na 
budowę zbiorników retencyjnych w okolicach osiedla Nad Potokiem?  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, ile metrów stanowi drenaż płytki i ile metrów stanowi drenaż 
głęboki? Kiedy zostaną zakończone prace nad zalewem na Borkach dotyczące utwardzania 
ścieżek rowerowych? Kiedy nastąpiło wprowadzenie do planów inwestycyjnych w punkcie C 
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inwestycja kanalizacji deszczowej pkt. 30 – sieć kanalizacji deszczowej budowa drenażu odwad-
niającego obiekty Radomskiego Centrum Sportu oraz w punkcie E ppkt 35 - zbiorniki retencyjne 
przebudowa ciągów pieszo – rowerowych? Kto zdecydował o zmianie zakresu prac prowadzo-
nych na Radomskim Centrum Sportu? Pierwszy przetarg stanowił, że będzie wykonane                      
415 metrów, w drugim przetargu jest tych metrów 295. Kiedy zapadła decyzja, że ten drenaż 
będzie robiony w mniejszym zakresie? Z kim była taka decyzja konsultowana? Czy decyzja była 
uzgodniona z konsultantami spółki MOSiR? Jeżeli tak, to prosi o przesłanie takich dokumentów. 
Radny odniósł się do dokumentów przesłanych przez spółkę MOSiR w zakresie tych dwóch in-
formacji. Pan prezydent Zawodnik podpisał pismo, że dokumenty nie zostaną udostępnione 
radnym w żadnej formie, ponieważ są one przechowywane w siedzibie spółek i nie podlegają 
upublicznieniu. Radny stwierdził, że spółka MOSiR takie dokumenty udostępniła, natomiast 
spółka Wodociągi od dwóch miesięcy takich dokumentów nie udostępnia. Radny zapytał, kto 
przygotowywał umowę użyczenia z MOSiR-em z 1 marca i 30 czerwca i który załącznik do tej 
umowy jest właściwy? Kto zdecydował, że zrobiono przetarg na 295 metrów i kto przygotowy-
wał te umowy? Dlaczego prezydent przekazał Wodociągom inwestycję na Borkach? Dlaczego 
procedura nie była powtórzona przy decyzji o wykonaniu drenażu? Dlaczego w jednym postę-
powaniu jest to decyzja prezydenta, a w drugim postępowaniu jest to umowa podpisana przez 
prezesów spółek bez akceptacji radcy prawnego, bez uchwały zarządu, bez uchwały rady nad-
zorczej?  
 
Radny Kazimierz Woźniak cieszy się, że Wodociągi angażują się w tego typu przedsięwzięcia, 
bo duża część mieszkańców miasta Radomia wnosi tzw. opłaty za wody opadowe. Te środki 
mają być wydatkowane na odprowadzanie wód opadowych. Drenaż należy do pewnego rodzaju 
kanalizacji odwadniającej i to jest zbieżne z tym, na co te środki są zbierane. Jaki był udział 
Wodociągów w tych środkach w ubiegłym roku?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy w ogłoszeniu o wykonaniu drenażu na terenach RCS                        
i wymianie odcinków kanalizacji sanitarnej były przekazane dokumenty dotyczące położenia 
odcinków kanalizacji sanitarnej, które trzeba wymienić? Czy była konsultowana potrzeba wy-
miany kanalizacji sanitarnej? Kiedy umowa dotycząca użyczenia terenu Radomskiego Centrum 
Sportu została podpisana? Kiedy została podpisana umowa przedwstępna i właściwa na wy-
mianę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Radomskiego Centrum Sportu? Przypo-
mniał, że radni jakiś czas temu pytali Wodociągi o zmiany w zadaniach zaplanowanych na 
2021r. Niestety nie uzyskali odpowiedzi.  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Wiceprezes Wodociągów Miejskich Jakub Kolecki zobowiązał się, że na pytania radnego Marcina 
Majewskiego odpowie na piśmie. Ponadto udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- długości drenażu płytkiego i głębokiego oraz kanału deszczowego, 
- przygotowania umów użyczenia, 
- terminów realizacji zadań,  
- podjęcia decyzji o zmianie zakresu drenażu, 
- wymiany odcinków sieci kanalizacyjnej,  
- zabezpieczenia środków na inwestycje oraz wyniku finansowego spółki. 
Ponadto zobowiązał się również, że na pytania radnego Kazimierza Woźniaka oraz radnego To-
masza Gogacza oraz pozostałe, na które nie odpowiedział odpowiedzi udzieli na piśmie.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
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Dyrektor Wodociągów Miejskich Elżbieta Stanke udzieliła dodatkowych wyjaśnień na temat re-
alizacji programu LIFE: 
- uzyskania pozwoleń na realizację zadania dotyczącego Potoku Północnego oraz pozwolenia 
na wycinkę drzew, 
- funkcji zbiornika na Potoku Północnym, 
- montażu paneli fotowoltaicznych oraz lamp, 
- finansowania inwestycji Potoku Północnego.  
  
 
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
 
Ad. 11. Informacja Prezydenta Miasta Radomia nt. stanu finansów miasta w trakcie epi-
demii (poniesione wydatki, straty z tytułu zmniejszenia wpływów). Awomir Szlachetka 
omówił  
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka omówił sytuację finansową Gminy Miasta Radomia                       
w związku z trwającym stanem epidemii (stan na 31.08.2021r.): 
- realizację dochodów w miesiącach styczeń – sierpień 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020, 
- wybrane tytuły dochodowe w miesiącach styczeń – sierpień 2021 w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2019 – 2020, 
- realizację wydatków w miesiącach styczeń – sierpień 2021 w porównaniu do analogicznego 
okresu 2019 – 2020, 
- porównanie realizacji dochodów i wydatków bieżących na dzień 31 sierpnia w latach 2017 – 
2021, 
- zestawienie realizacji dochodów i wydatków bieżących w miesiącach styczeń – sierpień 2021, 
- zestawienie nadwyżki operacyjnej w latach 2017 – 2021, 
- zestawienie przepływów pieniężnych w okresie od 2 stycznia do 23 września 2021r.  
 
Radny Tomasz Gogacz zapytał, że jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego następują cięcia inwesty-
cyjne? Jaki procent budżetu miasta stanowią inwestycje?  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- wzrostu wydatków bieżących, 
- wydatków inwestycyjnych.  
 
 
Ad. 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że od 
ostatniej sesji do dnia 24 września interpelacje złożyli radni: 
- Marcin Kaca - 22 
- Łukasz Podlewski – 6, 
- Marcin Majewski – 4, 
- Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – 1, 
- Adam Bocheński – 1, 
- Marcin Kaca i Łukasz Podlewski – 1, 
- Marcin Majewski i Mateusz Kuźmiuk – 1,  
- Marcin Majewski, Mateusz Kuźmiuk i Łukasz Podlewski – 1. 
  
Na wniosek przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zarządziła przerwę do godz. 13.30 (25 mi-
nut).  
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Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Ad. 13.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr; 508, 509. 
 
- druk nr 508.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka, który 
zgłosił również zgłosił autopoprawkę dotyczącą zabezpieczenia środków na zadaniu; bu-
dowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego – kwota 
538.000 zł. Z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargowych należy zrezygnować i prze-
nieść środki z innych dwóch ścieżek, czyli ścieżki rowerowej na ul. Prażmowskiego 
162.000 zł i ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego etap I 376.000 zł na pierwsze 
zadanie. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię negatywną 
oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części 
dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski poruszył sprawę wy-
kreślenia zadania zmniejszenia planu wydatków w kwocie 50.000 zł. W uzasadnieniu jest napi-
sane, że siedziba przedszkola została przeniesiona na ul. 25 Czerwca. Według wiedzy radnego 
nie została ona przeniesiona, więc może mieszkańcom warto by było przedstawić informację 
kiedy zostało zlikwidowane przedszkole na ul. Zbrowskiego nr 17. Jeżeli nie zostało zlikwido-
wane, to radny prosi o pozostawienie tego zadania w budżecie na obecnym poziomie, 
czyli 50.000 zł, a zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej insty-
tucji kultury w kwocie 100.000 zł i niech to będzie 50.000 zł dla Resursy tak, żeby to 
zadanie zostało, ale jednak żeby ta termomodernizacja postępowała, a jeżeli nie, to prosi                      
o informację kiedy przedszkole na Zbrowskiego zostało przeniesione i zlikwidowane.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat sy-
tuacji przedszkola nr 17 oraz dotacji przedmiotowej dla Resursy Obywatelskiej.   
 
Zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kalinowska udzieliła informacji dotyczących: 
- potencjalnego przeniesienia XIII LO do budynku XII LO, 
- propozycji przeniesienia Przedszkola Publicznego nr 17 do budynku XIII Liceum Ogólnokształ-
cącego, 
- dodatkowej lokalizacji dla przedszkola nr 17 przy ul. 25 Czerwca, 
- prac jakie należy wykonać w budynku przedszkola, 
- celowości remontu budynku przedszkola przy ul. Zbrowskiego, 
- zagospodarowania tego budynku na potrzeby oświaty.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał prezydenta, czy mogą się umówić dżentelmeńsko, że to zada-
nie jeszcze na miesiąc zostałoby za 50.000 zł? Komisja Edukacji odbędzie spotkanie wyjazdowe 
w tym budynku i zobaczy faktyczny zakres prac. Należy wskazać kierunkowo, czy budynek jest 
do likwidacji i działka do sprzedania. Radny prosi, aby dziś to zadanie za 50.000 zł zostało.            
W ciągu miesiąca wspólnie opracujmy pomysł jak z tego wyjść.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że nie widzi problemu, aby zamrozić tę 
zmianę na miesiąc, żeby spotkać się w gronie osób zainteresowanych i kompetentnych. Zwrócił 
się do radnego Wójcika, że wyprasza sobie takie insynuacje i że radny jest ostatnią osobą, która 
powinna o obrocie działkami tutaj komuś zarzucać.  
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Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak stwierdził, że pamięta ten budynek od 2014r. Sytuacja tego 
budynku jest fatalna nie przez to, że ktoś chce działkę sprzedać, tylko przez to, że ten budynek 
przez wiele lat niszczał. Poza tym forma jego wybudowania nie pasuje do dzisiejszych standar-
dów. Ten budynek należy albo nakładem wielu milionów złotych dostosować do obecnych prze-
pisów pożarowych i to jest sprawa, którą trzeba rozważyć na zasadzie wielomilionowej inwe-
stycji, albo po prostu ten budynek zburzyć i wybudować tam od podstaw nowe przedszkole.  
 
Radny Dariusz Wójcik prosi, aby sięgnąć do protokołów, gdy wyrażali zgodę na tymczasowe 
przeniesienie przedszkola do budynku szkoły nr 13 i tam będzie odpowiedź jak próbuje się rad-
nymi manipulować. Wtedy było powiedziane, że trzeba zrobić elewacje i przedszkole z powro-
tem wróci na to samo miejsce, że to jest rozwiązanie tymczasowe. Teraz raptem wniosek                        
o termomodernizację staje się niezasadny. Wtedy był zasadny, dzisiaj jest niezasadny. Rok 
temu na Komisji Edukacji prosili o przygotowanie planu funkcjonowania placówek oświatowych 
w perspektywie lat i do tej pory nie mają takiej wizji. Była propozycja pani prezydent, jeżeli 
chodzi o przeniesienie „trzynastki” na ul. Osiedlową, nie spotkała się z aprobatą radnych, ale 
radny Gogacz złożył wniosek o przeniesienie „Kopernika”, a pomija się to w dyskusji. Radny 
chciałby usłyszeć, czy takie rozwiązanie jest akceptowane przez władze miasta, czy nie, bo 
wtedy budynek po „Koperniku” będzie budynkiem pustym i będzie można z nim coś ciekawego 
zrobić. Tym bardziej, że całe środowisko szkolne popiera przeniesienie „Kopernika”. Radny 
stwierdził, że zgoda na przeniesienie przedszkola była zgodą tymczasową tylko na czas re-
montu tego przedszkola. Minął rok, przedszkole się nie remontuje. Radny czuje się oszukany, 
bo dawał zgodę tymczasową i jeżeli jest inna wizja, to należy powiedzieć, że chce się to przed-
szkole tam zlikwidować. Prosi, aby powiedzieć, co tam chce się zrobić.  
 
Radny Tomasz Gogacz poruszył sprawę koncepcji przeniesienia przedszkola do budynku przy 
ul. 25 Czerwca oraz przypomniał koncepcje przeniesienia I Liceum Ogólnokształcącego do bu-
dynku XIII Liceum Ogólnokształcącego. Podkreślił, że żaden budynek oświatowy w mieście nie 
ma tak dobrej bazy. Ponadto poruszył sprawę użyczania „za złotówkę” nieruchomości podmio-
tom prywatnym.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile razy będą 
przesuwane środki na Centrum Usług Wspólnych? Czy rozważa się likwidację jednostki organi-
zacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych? Resursa Obywatelska – o jakich dodatkowych 
kosztach mowa? Opracowanie dokumentacji dla parku Gołębiów II – czy to zadanie będzie za-
planowane na 2022r.? Poprosiła również o większą informację na temat trudności związanych 
z terenami prywatnymi.  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę opracowania dokumentacji na rozbudowę układu dro-
gowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, 11 Listopada i Żółkiewskiego wraz z obsługą komunika-
cyjną przyległych siedli mieszkaniowych Gołębiów I i II – dlaczego MZDiK czeka do półrocza                       
i dopiero w tym momencie ogłasza przetargi? Dlaczego nie zostały zgłoszone żadne oferty? 
Nieruchomość Przedszkola Publicznego nr 17 przy ul. Zbrowskiego – jakie są plany co do tego 
obiektu? Czy zamierza się sprzedać tę działkę? Jakie są plany w stosunku do tego przedszkola? 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy części parku na osiedlu Gołę-
biów II – jakie czynności w urzędzie zostały podjęte i w czym jest problem? Dlaczego to zadanie 
nie jest realizowane? Czy planuje się przesunięcie tego zadania na rok 2022? Czy jest możli-
wość wpisania takiego zadania do WPF, gdzie będą zabezpieczone pieniądze na ten cel?  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poruszył sprawę przesunięć środków dla dps-ów i zapytał, czy będą 
wymagane kolejne zmiany w budżecie do końca roku na rzecz tych instytucji? Centrum Usług 
Wspólnych – należy podkreślić, że jest to kolejna zmiana po znacznym okrojeniu zadań CUW-u, 
gdzie większość zadań trafiła do poszczególnych domów pomocy społecznej. Resursa i środki 
na kamienicę Deskurów – na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki? Park Gołębiów,                   
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ul. Zbrowskiego i rezygnacja ze ścieżki rowerowej – czy te zadania będą wpisane na przyszły 
rok?  
 
Radny Robert Utkowski stwierdził, że jest zwolennikiem, aby budynek przy ul. Zbrowskiego 
pozostał na potrzeby edukacji. Odniósł się do poprawki zgłoszonej przez pana radnego Łukasza 
Podlewskiego i uważa, że te pieniądze nie powinny tam zostawać. Uważa, że nie należy tych 
pieniędzy teraz blokować, bo za miesiąc Resursa będzie miała potencjalnie większy kłopot z ich 
wydatkowaniem w tym roku. Uważa, że należy przyjąć propozycje poprawek do budżetu                       
w kształcie zaproponowanym przez władze miasta. Jest również zwolennikiem przeprowadze-
nia Komisji Edukacji w budynku przy ul. Zbrowskiego.  
 
Radna Magdalena Lasota poruszyła sprawę zakupu domu dla Placówki Opiekuńczo – Wycho-
wawczej „Słoneczny Dom” dla zabezpieczenia rodzinnej pieczy zastępczej i umieszczenia tam 
nowych dzieci i zapytała, czy zakup takiego domu zabezpieczy już potrzeby pieczy zastępczej? 
Czy w trakcie ostatniego roku przybyło dzieci, które trafiają do takich placówek? Przebudowa 
ul. Paciaka w ramach tzw. „czynówek” – podziękowała panu prezydentowi za to i ma nadzieje, 
że Rada zagłosuje za wprowadzeniem tego zadania.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy deficyt budżetowy pozostaje bez zmian? Radny chciałby, 
aby budynek przy ul. Zbrowskiego przejęła szkoła nr 33.  
 
Radna Małgorzata Półbratek przypomniała, że na Komisji Edukacji była mowa, że przedszkole 
przy ul. Zbrowskiego na czas remontu miało być przeniesione do szkoły na ul. 25 Czerwca.                     
W tej chwili ten budynek jest przygotowany do pracy jakiegoś liceum, szkoły wyższej, szkoły 
średniej. Stwierdziła, że szkoda by było tego potencjału, aby przeznaczyć go na przedszkole. 
Poprosiła, aby jeszcze raz przyjrzeć się budynkowi na ul. 25 Czerwca i żeby go przeznaczyć na 
potrzeby młodzieży. Proponuje przygotowanie mapy szkół w Radomiu.  
 
Radna Wioletta Kotkowska stwierdziła, że budynek przedszkola nr 17 był przez wiele lat zanie-
dbywany. Trzeba się zastanowić, czy ten remont nie będzie przewyższał kosztów budowy no-
wego obiektu dostosowanego do potrzeb XXI wieku. Uważa, że Komisja Edukacji będzie do-
brym miejscem, aby merytorycznie i po gospodarsku dyskutować i znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie.   
 
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że dzisiaj z ust pani prezydent nie padło nic o planach 
sprzedaży działki i budynku przedszkola na ul. Zbrowskiego. Pani prezydent wyraźnie powie-
działa, że ten budynek wymaga pogłębionych rozmów i analiz, co dalej z nim zrobić. 50.000 na 
termomodernizację w żaden sposób nie rozwiązuje problemu z jakim ten budynek się boryka. 
Trzeba go przystosować tak, żeby spełniał wymogi XXI wieku. Dzisiaj zostawienie pieniędzy na 
tym zadaniu tak naprawdę nic nie zmienia, tylko Resursa zostanie zablokowana, która pienią-
dze może otrzymać już dzisiaj.  Dzisiaj brak zgody na przesunięcie tych środków jest po prostu 
nierozsądne, bo to za miesiąc absolutnie nic nie zmieni. Radna zapytała, ile osób w XIII LO zda-
wało maturę?  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że jeżeli chodzi o budynek przy ul. Zbrowskiego, to od 
dyskusji są specjalistyczne komisje. Na komisji powinny być wyciągnięte wnioski. Najpierw na-
leży zbadać stan techniczny tego budynku i co można tam zrobić celem dostosowania do wy-
mogów stawianych przez różnego rodzaju służby, czy też nie opłaci się tych wymogów spełniać, 
a lepiej i racjonalniej byłoby go rozebrać i w to miejsce postawić nowy budynek. W Radomiu 
brakuje miejsc w przedszkolach i żłobkach, w związku z tym powinno to być pod takim kątem 
rozpatrzone.  
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Radny Kazimierz Woźniak – budynek przedszkola przy ul. Zbrowskiego – trzymanie tych pienię-
dzy w tym momencie już nie ma sensu dlatego, że w ciągu trzech miesięcy przeprowadzenie 
przetargu i zrobienie termomodernizacji w ogóle nie wchodzi w grę. Środki te nie zostaną wy-
dane w tym roku. Realizacja zadania wzdłuż budynku Filtrowa 13 – zadanie to miało być wpro-
wadzone do realizacji.  Jakie są szanse realizowania tego zadania? Park Gołębiów II – radny jest 
przeciwny zdejmowaniu całości tych środków. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wpi-
sanie tego zadania do WPF-u. Spokojnie można zdjąć 50.000 zł, a 50.000 zł można zostawić                 
i ogłosić przetarg na realizację. Realizację tego zadania można podzielić na dwa etapy. Podkre-
ślił, że ten park jest niezbędny dla osiedla Gołębiów I i II.  
 
Radny Łukasz Podlewski podtrzymuje złożony wniosek. Uważa, że należy to zadanie zostawić 
i w ciągu miesiąca rozpocząć dyskusję. Ponadto radny zapytał, co ze ścieżką na ul. Prażmow-
skiego i na ul. Limanowskiego? Kiedy MZDiK rozpocznie realizację tej inwestycji? Kto wprowa-
dził do budżetu zadanie – opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku? Kto skła-
dał, że przeniesienie jest tymczasowe? Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie Placu Konsty-
tucji na 228.000 zł – tego zadania już nie ma. Tak samo nie ma zadania – opracowanie doku-
mentacji rozbudowy ul. Zbrowskiego i 11 Listopada. Część zadań jest wpisana do WPF, a część 
znika z planowanych inwestycji. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego jedne zadania zostają wpi-
sane do WPF-u, a drugie są wykreślane? Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej – poprosił o informację na następną sesję jakie są przychody w roku 
z tytułu wynajmu? Kim jest wieloletni stały sponsor, który się wycofał ze wsparcia ROK? Prze-
budowa ul. Paciaka – radni chcą się przychylić do tej inwestycji tylko, że w uchwale budżetowej 
tego zadania nie ma. Ponadto radny przypomniał, że 3 miesiące temu na Komisji Gospodarki 
zgłosił wniosek o przekazanie radnym informacji przez MZDiK w zakresie wszystkich komitetów 
dotyczących budowy „czynówek”, które istnieją w Radomiu i do dziś nie udzielono takiej odpo-
wiedzi. Czemu MZDiK ukrywa takie dane?  
 
Radny Robert Fiszer – Przedszkole Publiczne nr 17  na ul. Zbrowskiego – stwierdził, że radni 
czują się oszukani przez panią prezydent, która mówiła, że jest to sprawa tymczasowa, a teraz 
nagle się okazuje, że miał być dokonany remont w przedszkolu, a zdejmuje się te środki finan-
sowe. Radny prosi, aby zrobić analizę, bo może rzeczywiście lepiej zburzyć to przedszkole i po-
stawić nowe i będzie taniej niż remontować starą substancję. Odniósł się do autopoprawki zgło-
szonej przez skarbnika dotyczącej przesunięcia środków na ścieżkę rowerową. Stwierdził, że 
nie ma poprawki do budżetu, jeżeli chodzi o ul. Paciaka. Prosi o informację na temat wszystkich 
komitetów w sprawie tzw. „czynówek”. Przypomniał o Komisji Gospodarki, gdzie dano zgodę na 
wykupienie terenów parku na Gołębiowe II, a od tamtego czasu miasto ucieka od tematu,                        
a można by to bardzo szybko załatwić. Ponadto radny poruszył sprawę zwiększenia planu wy-
datków na kwotę 94 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na realizacje zadania – dotacja ce-
lowa na dofinansowanie systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła i za-
pytał, czy jest to dodatkowa kwota do programu i czy będą mogły być składane dodatkowe 
wnioski? 
 
Zastępca prezydenta miasta Katarzyna Kalinowska udzieliła informacji w zakresie: 
- planów dotyczących budynku przedszkola przy ul. Zbrowskiego, 
- podjęcia decyzji co dalej z tym budynkiem, 
- zdawalności matur w XIII Liceum Ogólnokształcącym, 
- przeniesienia I Liceum Ogólnokształcącego do budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Dariusz Wójcik uważa, że dyskusję tę nale-
żało przeprowadzić rok temu. Stwierdził, że to nikt inny, jak władze miejskie wprowadziły do 
budżetu termomodernizację tego obiektu. Mowa była, że jest to rozwiązanie tymczasowe, 
dzieci wrócą do przedszkola, a o wizji budynku XIII LO będzie rozmowa, a w tej chwili dowiadują 
się, że trzeba robić kapitalny remont. Trzeba po prostu powiedzieć, że ktoś wtedy się pomylił, 
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nie dopełnił obowiązków, a to, że radny mówi, że są zainteresowani tą nieruchomością, to jest 
to powszechnie znana opinia w mieście. Radny stwierdził, że jeżeli jeszcze przez 3 lata nic                        
z tym budynkiem nie zrobimy, będzie on niszczał. W tej chwili zostało to wyburzyć i wybudować 
jakąś inwestycję miejską w tym miejscu, albo sprzedać tą nieruchomość i to na takich warun-
kach, aby nie pojawił się jakiś markecik, bo miejsce na markecik jest tam rzeczywiście idealne. 
Można tam zrobić coś, co by było reprezentatywne w tym mieście, ale przecież ktoś to zrobił                
z premedytacją. Radny stwierdził, że ma duże doświadczenie jak odbywają się przejęcia nieru-
chomości w naszym mieście.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w sprawach: 
- kosztu utrzymania budynku kamienicy Deskurów przejętego przez Resursę, 
- rozbudowy parku na Gołębiowie II, 
- dokumentacji na ul. Zbrowskiego, 
- ścieżki rowerowej na ul. Limanowskiego i ul. Prażmowskiego, 
- inwestycji na ul. Filtrowej, 
- dochodów z wynajmu – na piśmie, 
- wniosku na realizację ul. Paciaka, 
- realizacji tzw. „czynówek” w 2022r., 
- nieruchomości przy ul. Kościuszki 1.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- przesunięcia środków dla domów pomocy społecznej i Centrum Usług Wspólnych, 
- zakupu domu na potrzeby „Słonecznego Domu”, 
- gotowości do rozmów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 
- przesunięcia środków na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła.  
Ponadto w imieniu prezydenta przyjął jako autopoprawkę wniosek zgłoszony przez radnego 
Łukasza Podlewskiego.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji dotyczących: 
- deficytu budżetowego, 
- gospodarki odpadami komunalnymi.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (10 za, 1 przeciw, 16 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 3) podjęła ze zgłoszonymi autopoprawkami 

Uchwałę nr LXIV/574/2021 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.  
 
- druk nr 509.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka, który 
zgłosił również autopoprawki: polegającą na zmianie w objaśnieniach terminu realizacji 
zadania, które ma być realizowane w latach 2021 – 2022, a jest 2021 powtórzone,                   
a także autopoprawkę dotyczącą ul. Paciaka – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na przyszły rok – budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. „czynów spo-
łecznych drogowych”, a w ramach tego zadania będzie organizowany przetarg na rea-
lizację ul. Paciaka, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2021r. – kwota 1.800.000 zł 
– rok 2022. Natomiast w roku 2021 wprowadza się kwotę, która w tej chwili jest                         
w budżecie.  
 
Zastępca prezydenta miasta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat przy-
gotowania do realizacji i realizacji ulicy Paciaka.  
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Radny Robert Fiszer odczytał wniosek Komisji Gospodarki nr 7 z 25 maja, który wpłynął 31 maja 
na sekretariat pana prezydenta w sprawie przesunięcia środków. Prezydent powiedział, że ta-
kiego dokumentu nie dostał, więc radny nie wie jak pracuje urząd i trochę się tego boi.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że mówił o trybie działania komisji w ra-
mach podstaw prawnych, czyli uchwały, która reguluje zasady działania „czynów drogowych”. 
Prosi, aby powrócić do uchwały, gdzie Komisja Gospodarki ma swoje kompetencje.  
 
Przewodnicząca Rady Miejksiej Kinga Bogusz poinformowała, że projekt uchwały był przedmio-
tem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię negatywną.  
 
Radny Łukasz Podlewski poruszył sprawę wprowadzenia nowego zadania: budowa drogi woje-
wódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew. Stwierdził, że miało tu być 
podpisane porozumienie z marszałkiem. Zapytał, na jakim etapie jest podpisanie porozumienia? 
Jak ma wyglądać finansowanie tego zadania w dalszych latach? Czy zabezpieczenie środków 
na 2022 i 2023r. powoduje, że należy w Radomiu zacząć rozmawiać o tym, że powstaje nowa 
droga, nowy wylot z Radomiu przez ul. Wernera i przebudowa ul. Wernera do dwóch pasów? Za 
ile lat i w jakim zakresie później to będzie skutkowało dla mieszkańców Radomia, osiedla Wacyn, 
Kaptur i okolic? Radny poinformował, że jest za tym, aby ul. Paciaka była zrobiona i ul. Pośrednia.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat przetargu 
na realizacje ul. Paciaka.  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik udzielił informacji na temat możli-
wości ogłoszenia przetargu w tym roku.  
 
Radny Łukasz Podlewski w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zapytał, czy ulice, 
które przegłosowała Komisja Gospodarki będą robione, czy po prostu któryś z przetargów nie 
zostanie zrealizowany i zamiast na przykład ul. Skarbowej czy Sosnowej, dziś wchodzi ul. Pa-
ciaka? Czy, jeżeli zostało 700.000 zł, a ul. Paciaka kosztuje 1.800.000 zł, 1.100.000 zł w przy-
szłym roku wchodzi do „czynówek”? Które ulice w ramach „czynówek” nie zostaną zrealizowane 
i co z budżetem?  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik udzielił wyjaśnień dotyczących: 
- realizacji ulicy Sosnowej, 
- „czynówek” na przyszły rok, 
- realizacji ul. Paciaka.  
 
Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego na wlot drogi S7,  
- przebudowy układu drogowego na Wacynie, 
- przebudowy ul Przytyckiej i wkładu inwestorów w jej budowę.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 15 minut przerwy do godz. 16.20. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wpłynęła autopoprawka na 
piśmie.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka odczytał treść przedłożonej autopoprawki:  
I. Wprowadzenie zadania do części 1.3 Wykazu przedsięwzięć do WPF pn. „Budowa                     
i przebudowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych” w następujących 
kwotach: 
2021 – 4 514 258 zł, 



19 

 

2022 – 1 800 000 zł, 
Łączne nakłady finansowe – 6 314 258 zł, 
Limit zobowiązań – 1 800 000 zł. 
II. Dostosowanie załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku  
z wprowadzeniem powyższego zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF. 
III. Dostosowanie załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku  
ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami w uchwale w sprawie dokonania zmian 
w uchwale budżetowej na 2021 rok.  
IV. Uzupełnienie Objaśnień w następującej treści: 
- Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych (MZDiK). 
Cel: poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia. Zadanie będzie realizowane               
w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 314 258 zł, limit wydatków 
w 2021 roku – 4 514 258 zł, limit wydatków w 2022 roku – 1 800 000 zł, limit zobowią-
zań 1 800 000 zł. Wprowadzenie zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF wynika                   
z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ul. Paciaka. Przetarg w tym zakre-
sie zostanie ogłoszony w IV kwartale bieżącego roku, a realizacja nastąpi w 2022 roku. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 4) podjęła ze zgłoszonymi autopoprawkami  

Uchwałę nr LXIV/575/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2021 – 2045.  
 
Prowadzenia obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobo-
towicz.  
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz na prośbę wnioskodawcy zmieniła 
kolejność rozpatrywania punktów.  
 
Ad. 13.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 516. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik Biura Nadzoru Włascicielskiego – Mał-
gorzata Błażewicz.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która wy-
dała opinię pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 5) podjęła  

Uchwałę nr LXIV/576/2021 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miasta Radomia.  
 
Ad. 13.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 510.  
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 Łukasz Podlewski zapytał, czy takie zmiany są konsultowane ze stowarzyszeniami i or-
ganizacjami pozarządowymi współpracującymi i zajmującymi się opieką osób niepełnospraw-
nych, które korzystają z takich środków?  
 
Radny Jarosław Rabenda zapytał, na ile te zmiany były konsultowane ze środowiskami? Zwrócił 
uwagę na zwiększenie wydatków na turnusy rehabilitacyjne, natomiast w dofinansowaniu li-
kwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełno-
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sprawnych (pkt. 2f) jest zmniejszenie kwoty o 20 tys. zł. Zapytał, z czego wynika ta obniżka? 
Czy środki w poprzednim cyklu nie zostały wykorzystane, czy z jakiegoś innego powodu?  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił wyjaśnień dotyczących: 
- konsultowania podziału środków, 
- konsultowania uchwały zmieniającej, 
- powodów zaproponowanych zmniejszeń.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – głosowa-
nie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/577/2021 
w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                  
i społecznej w 2021 roku.  
 
Ad. 13.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 511.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która 
wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile jest dzieci w żłobkach prywatnych?  
 
Radny Dariusz Wójcik poprosił o szczegółowe uzasadnienie 40% podwyżki. Zwrócił uwagę, że 
miasto Radom się wyludnia i jeżeli nie będzie prowadziło polityki prorodzinnej, to nic z tego 
dobrego nie będzie. Powinniśmy zachęcać młodych obywateli, żeby chcieli mieszkać w Rado-
miu. Jedną z takich zachęt jest opłata za żłobek. Zadeklarował, że będzie głosował przeciwko 
tej uchwale dlatego, że nie jest to uchwała prorozwojowa i która wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Radomia.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, czy infor-
mowano w jakikolwiek sposób rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, że zamierza się pod-
nieść te opłaty? Jeżeli tak, to jaka była reakcja rodziców? Jak chce się konkurować ze żłobkami 
prywatnymi? Dużo żłobków prywatnych korzysta z programu „maluch+” i otrzymuje dosyć duże 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Czy planuje się, aby powstał jeszcze co najmniej 
jeden żłobek na terenie miasta?  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, w którym roku była ostatnia podwyżka opłat za pobyt                      
w żłobku? Jaki jest roczny koszt utrzymania żłobka? Ile dokładamy w trakcie roku do utrzymania 
żłobka? Trudno dzisiaj nie zauważyć tego, co się dzieje w kraju, trudno nie zauważyć inflacji na 
poziomie 5,5%, a do końca roku jest przewidywana jeszcze większa. Trudno nie zauważyć pod-
wyżki cen prądu, wody, gazu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi i trudno nie zauważyć, że to 
za ich rządów te podwyżki są w kraju. Podwyżka stawki żywieniowej w stosunku do cen żyw-
ności nie jest znacząca. Radny prosi o trochę mniej hipokryzji.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk prosi o uszczegółowienie z czego wynika propozycja zmiany 
stawki. Bardzo wiele miast w Polsce taką uchwałę wprowadza argumentując, że jest to spowo-
dowane przede wszystkim wzrostem cen towarów i usług, w szczególności artykułów spożyw-
czych. Podwyżki są niepopularne zawsze, ale jako samorząd nie jesteśmy jedyni dlatego, że 
bardzo często jako samorząd albo stoimy pod ścianą albo się do niej zbliżamy przez to, co robi 
nam polski rząd. Nie można w nieskończoność przerzucać funkcjonowania tylko i wyłącznie na 
samorządy, bo nasze budżety nie są z gumy. Nie chcemy tym obciążać mieszkańców Radomia, 
ale w bardzo wielu przypadkach polski rząd nie pozostawia nam wyboru. Dogonimy zachód, ale 
w drożyźnie, która obecnie panuje. Zapytała, kiedy ostatnio była zmiana stawki za pobyt 
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malucha w żłobku? O ile w tym czasie wzrosło funkcjonowanie placówki? Jak obecnie i jak po 
podwyżce będzie się plasował procentowy udział opłaty rodzica, a jak gminy?  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji dotyczących: 
- ilości dzieci korzystających ze żłobka miejskiego, 
- informowania rodziców o planowanej podwyżce opłat, 
- programu „maluch”, 
- powstania nowego żłobka, 
- ostatnich podwyżek opłat za pobyt dziecka w żłobku, 
- kosztów utrzymania żłobka, 
- planowanych dochodów po wprowadzeniu podwyżki, 
- ceny za godzinę pobytu w żłobku, 
- wysokości opłat w żłobkach prywatnych.  
 
Przewodniczący klubu radnych PiS Łukasz Podlewski stwierdził, że prezydent powiedział, że 
jeżeli są przeciwko, to mogą się wstrzymać od głosu. Radny stwierdził, że jeżeli będzie ktoś 
przeciwko, to będzie głosował przeciwko. Radny będzie głosował przeciwko temu, bo jeżeli dziś 
mówimy o podwyżce około 100 zł za miesiąc pobytu dziecka w żłobku, to tak naprawdę mó-
wimy o skali 120 – 130 tysięcy złotych mniej lub więcej na roczne obciążenie dla budżetu mia-
sta. Prezydent mówił o 4 milionach, to jeżeli tą podwyżkę mamy pokryć z budżetu miasta, to 
będzie to 4.150.000 zł. Uważa, że gminę miasta Radomia i miasto stać na to. W prywatnych 
żłobkach jest drożej, tyle że nas nie interesują prywatne żłobki tak, jak nas nie interesują ceny 
w prywatnych restauracjach, tak samo nie interesują nas ceny w prywatnych żłobkach.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk w imieniu klubu 
nie powie, że ich nie interesują dzieci, które chodzą do prywatnych żłobków, bo tam także cho-
dzą dzieci z Radomia i absolutnie ich to interesuje. Tam chodzą dzieci, które nie dostały się do 
żłobka publicznego i swoje miejsce także muszą znaleźć. Zwróciła się do radnych PiS, że są dziś 
w swoich wypowiedziach obłudni, bo doskonale wiedzą z czego ta uchwała wynika. W imieniu 
klubu poprosiła o 30 minut przerwy.  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zarządziła 30 minut przerwy do 
godz. 17.40. 
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk ma wrażenie, że 
kiedy przewodniczącym był pan Dariusz Wójcik takie słowne wycieczki i dyskusje z ław były 
niedopuszczalne i miejsca nie miały. Dobrym zwyczajem byłoby powrócić do tego. Prawda jest 
dzisiaj niewygodna dla radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale podwyżki to niestety ma wrażenie, 
że to najważniejszy program Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście w tych podwyżkach doga-
niamy zachód, a chyba nie o to chodziło. Nie bądźmy dzisiaj hipokrytami i obłudni, bo doskonale 
wiemy z czego ta uchwała wynika – z galopujących cen i z tego, że budżet miasta nie jest                           
z gumy. 23% udziału rodzica i pozostała kwotą, którą pokrywa gmina, to jest też nasza odpo-
wiedzialność jako radnych zarówno za miasto, jak i przede wszystkim za finanse tego miasta. 
Klub radnych będzie głosował za tą uchwałą.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały na druku nr 511 w sprawie ustalenia wysokości opłat   
w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu 
głosowało 11 radnych, 15 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 7. 
Projekt uchwały nie został przyjęty.  
 
Ad. 13.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 512. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Geodezji Łukasz Horwat.  
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która pozytywnie zaopinio-
wała wniosek o nadanie nazwy ulicy oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej spra-
wie.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 8) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/578/2021 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Radomiu.  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz.  
 
Ad. 13.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 513.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła kierownik Biura Rewitalizacji Marzena Kędra.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Radny Robert Utkowski poruszył sprawę stanowisk archeologicznych archiwalnych i zapytał                  
w jaki sposób odbywa się ochrona takich miejsc?  
 
Kierownik Marzena Kędra udzieliła dodatkowych informacji na temat stanowisk archeologicz-
nych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 9) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/579/2021 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Ra-
domia na lata 2021 – 2024”.  
 
Ad. 13.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 514.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, ile takich 
lokali jest w zasobach gminy miasta Radomia?  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, czy spółka Rewitalizacja posiada regulamin, na podstawie któ-
rego przyznawane są mieszkania? Jak się wyłania nowych najemców? Czy prawdą jest, że nowi 
najemcy po trzech latach będą mogli wykupić te wyremontowane przez spółkę Rewitalizacja 
mieszkania?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile umów zawarła w ostatnich latach rocznie gmina na lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu? Na jakich zasadach jest ten wynajem i w jakim 
trybie? Czy można zrezygnować z wynajętego lokalu i w jakim terminie?  
 
Skarbnik  miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawach: 
- ilości lokali gminnych do wynajmu, 
- braku regulaminu wyłaniania najemców.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 6 przeciw, 7 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 10) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/580/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 279/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.  
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Ad. 13.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na  druku nr 515.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
Piotr Wójcik.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 11) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/581/2021 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLV/399/2020 Rady Miejskiej w Rado-
miu z dnia 26.10.2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostęp-
nionych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki 
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 
 
Ad. 13.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 516 – rozpatrzony we wcześniejszej 
części obrad.  
 
Ad. 13.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 517.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz miasta Michał Michalski.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozy-
tywną.  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magda Wielogórska omówiła projekt planu oraz 
jego założenia.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy  było to konsultowane z kimkolwiek z właścicieli działek? 
Skąd pomysł, że akurat w tym miejscu mają być umiejscowione działki dla ogrodników? Czy 
droga oznaczona KD-W2 ma się łączyć z ul. Północną? Odczytał pismo mieszkańców ul. Potkań-
skiego. Poprosił, żeby MPU przygotowując etap II, który ma dotyczyć ul. Potkańskiego uwzględ-
niło prośbę dotyczącą udrożnienia rowu melioracyjnego, który miałby odprowadzać wody grun-
towe również z ul. Podleśnej i Potkańskiego.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy na etapie konsultacji z mieszkańcami i na etapie wyłoże-
nia tego planu do publicznej wiadomości nie było żadnych uwag mieszkańców? Jeżeli były, to  
w jakiej ilości i czy zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie planu?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę budowy chodnika wzdłuż 
ulicy Stara Wola Gołębiowska. Stwierdził, że sprawa ta nadal jest nierozwiązana. Poinformował, 
że w tej sprawie złożył interpelację i zapytał jakie są szanse, aby ta inwestycja została ujęta             
w budżecie 2022 roku?  
 
Radny Dariusz Wójcik zapytał, której to klasy jest ziemia? Jeżeli jest tu zrobiona rola, to o decyzji 
na budowę będzie decydował urzędnik, a to nie jest dobra decyzja, żeby urzędnik decydował              
o tym, czy ktoś może sobie wybudować dom, czy nie może. W związku z tym, że miasto się 
wyludnia radny jest zwolennikiem, aby dać możliwość zabudowywania każdego wolnego ob-
szaru na cele mieszkaniowe. Jest to piękny teren i mogłaby tu powstać mieszkaniówka, chyba, 
że są jakieś przeciwskazania do tego. Czy na gruntach rolnych, jeżeli mieszkaniec wystąpi                       
o pozwolenie, to tu w każdym miejscu dostanie warunki zabudowy?  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ilu mieszkańców mieszka na tym obszarze, ile jest tam posta-
wionych domów i jakie?  
 
Przedstawicielka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Stosio udzieliła dodatkowych in-
formacji w sprawach: 
- drogi KD-W i planu połączenia jej z ul. Potkańskiego, 
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- rowu melioracyjnego i rozwiązania problemu zalewania terenów, 
- braku uwag mieszkańców do wyłożonego planu, 
- budowy chodnika wzdłuż ul. Stara Wola Gołębiowska, 
- możliwości budowy domów na terenach rolnych, 
- powstania ogródków działkowych, 
- ilości mieszkańców zamieszkujących ten teren i rodzaju zabudowy, 
- warunków jakie należy spełnić, aby można było uzyskać warunki zabudowy, 
- klasy gruntów.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 12) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/582/2021 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara 
Wola Gołębiowska – etap I” w Radomiu.  
 
Ad. 13.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 507.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że zmiany w Statucie wynikają              
z konieczności uaktualnienia wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa han-
dlowego oraz innych podmiotów i jednostek, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta 
Radomia. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski odczytał wniosek do 
projektu uchwały: wnioskuję o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miasta Radomia – druk nr 507 w ten sposób, aby w § 1 projektu po pkt 
2) dopisać pkt 3) w brzmieniu: § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Miasta Radomia otrzymuje 
brzmienie „Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska”, po pkt 3) dodać pkt 4)              
w brzmieniu: skreśla się § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Miasta Radomia.  
Uzasadnienie: 
Wnioskuje o powołanie nowej Komisji tj. Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania 
Środowiska w miejsce dotychczasowych – Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
oraz Komisji Gospodarki należy dokonać zmian w Statucie. Nowa Komisja zacznie funk-
cjonować od momentu wejścia w życie ww. zmian tj. po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa.  
Wniosek został złożony na piśmie i dołączony do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poprosiła o uza-
sadnienie wniosku. Rozumie, że pan radny Piotr Kotwicki złożył sam rezygnację. Poinformo-
wała, że jako klub mieli przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczący odwo-
łania go z tej funkcji. Zaznaczyła, że pani przewodniczącą wprowadziła uchwałę dotyczącą po-
wołania nowego przewodniczącego, więc jest ciekawe co do tej pory się zmieniło. Zmieniło się 
jedno, że zdali sobie sprawę, że tak się kończy ich pazerność, że już nie mają żadnego radnego, 
którego mogą obsadzić w fotelu przewodniczącego komisji dlatego, że na początku tej kadencji 
złamali dobrą zasadę, którą praktykował przewodniczący Wójcik i są przewodniczącymi wszyst-
kich komisji i biorą pełną odpowiedzialność za to, a dzisiaj już nie ma kogo obsadzić w roli prze-
wodniczącego. Komisja ds. Ochrony i Kształtowania Środowiska jest bardzo ważną komisją                     
i uważa, że powinna mieć przewodniczącego. Ostatnią komisję prowadziła pani przewodnicząca 
Bogusz i tak powinno zostać. Pani przewodnicząca powinna wziąć odpowiedzialność za to i do 
końca kadencji prowadzić Komisję Ochrony i Kształtowania Środowiska.  
 
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy pani adwokat obsługująca Radę Miejską gwarantuje treść 
przedstawionej uchwały? Radny się pod tym podpisuje. Usiłował wcześniej zwołać komisję, ale 
w tym czasie nie było obsługi tej komisji. Myślał, że dzisiaj Komisja Statutowa zajmie się tą 
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sprawą, ale myśli, że jest to tak dobrze przemyślana sprawa, że nie będzie żadnych problemów, 
jeżeli uchwała zostanie uchwalona bez opinii Komisji Statutowej.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że jako pierwszy dzisiaj powinien paść wniosek o rozwią-
zanie Komisji Statutowej, która nawet nie zebrała się raz po to, żeby zaopiniować ten projekt 
uchwały, więc po co ta fikcja. Radny stwierdził, że komisja ta miałaby dużą rolę do spełnienia, 
gdyby była odpowiednio wykorzystywana. Ta komisja może funkcjonować i może mieć duże 
obciążenie, dużo większe niż niektóre inne. Stawianie w tym momencie tego wniosku i nie 
przedłożenie go wcześniej, nawet żeby komisja nie mogła się ustosunkować, uważa za niepo-
rozumienie i dziwny chwyt. Nie ma w tym logiki. Radny od pierwszej kadencji śledzi i bez 
względu na układ w Radzie nigdy nie było tak, że jedno ugrupowanie obsadza wszystkie komi-
sje.  
 
Radny Robert Utkowski stwierdził, że do tej pory potrzebne były obie komisje i obie miały pełne 
ręce roboty. Teraz nagle okazuje się, że nie są potrzebne obie, że da się to połączyć. Jeżeli one 
obie nie były potrzebne, dlaczego teraz akurat bierze się pomysł na to, żeby je łączyć, a nie jakiś 
czas temu? Radny jest przekonany, że są potrzebne obie dobrze pracujące komisje. Mają okre-
ślone zadania do wykonania i powinny je wykonywać. 
 
Radny Dawid Ruszczyk przypomniał, że na początku kadencji została stworzona kolejna komi-
sja, aby każdy z radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości miał dodatkowe 500+. Uspokaja, że nikt 
z radnych klubu Koalicji Obywatelskiej nie zamierza brać odpowiedzialności i nie zamierza być 
przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Najrozsądniejszą sytuacją byłoby, aby prze-
wodniczącym został pan Kazimierz Woźniak i na pewno klub poparłby taką kandydaturę.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poprosiła o zabra-
nie głosu przewodniczącego Komisji Regulaminowej, który by odpowiedział ile razy ta komisja 
obradowała, jak często się spotyka i jak intensywnie pracuje? Prosi wnioskodawców o meryto-
ryczne uzasadnienie tego wniosku. Stwierdziła, że gdyby mieli wolnego radnego, to na pewno 
by go zgłosili, ale nie mają i mają problem. Gdy brakuje na 500+ dla radnego tworzą komisje, 
gdy wysypie się sytuacja w klubie, bo jeden radny staje pod ścianą i zostaje zmuszony do tego, 
żeby złożyć rezygnację, to usuwają lub łączą komisję z inną komisją. Do porządku obrad dzisiej-
szej sesji pani przewodnicząca wprowadziła projekt uchwały dotyczący powołania przewodni-
czącego tej komisji. Zwróciła się do radnych klubu PiS, że nieracjonalnym jest w tym momencie 
łączenie tych komisji tylko po to, żeby w sytuacji, która się dzieje w klubie personalnie w swoim 
przekonaniu mogli wyjść jakkolwiek z twarzą.  
 
Radny Łukasz Podlewski stwierdził, że uzasadnienie jest. Stwierdził również, że wiedzieli, że 
nikt nie jest gotowy  pracować jako przewodniczący tej komisji, dlatego składają ten wniosek.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk odczytała przedło-
żone uzasadnienie i zapytała gdzie radny widzi tu powód, dla którego te komisje mają łączyć. 
Radna stwierdziła, że chcą znać merytoryczny powód dla jakiego chcą połączyć te dwie komisje. 
Poinformowała, że mają kandydata i zgłosiła pana Kazimierza Woźniaka. Prosi, żeby pokazali, 
że nie chodzi tylko i wyłącznie o polityczne gierki łączenia komisji, bo nie mają swojego radnego, 
bo aż tylu ich w tej Radzie nie ma. Przy uchwale tej zgłaszają kandydaturę pana Kazimierza 
Woźniaka. Nie trzeba tej kandydatury uzasadniać – jest to wieloletni przewodniczący właśnie 
tej komisji, który ma nadzieję, że wyrazi zgodę na to, żeby tą komisję prowadzić po raz kolejny. 
Uważa, że jeśli na tym zależy, to pierwsza do likwidacji jest Komisja Regulaminowa, która spo-
tkała się raz przez rok czy dwa lata. To jest skandal, a 500+ miesięcznie do kieszeni wpływa.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz odniosła się do słów 
radnego Wiesława Wędzonki, gdy miał się wypowiadać pan Mirosław Rejczak: „I tak nie wie o co 
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chodzi”. Zwróciła się do radnych Koalicji Obywatelskiej, że też są przez nich obrażani jako radni. 
Uważa, że jest też kwestia obrażania słowem i na to nie zwracają uwagi. Stwierdziła, że są 
nazywani hipokrytami, kiedyś pan radny Wiesław Wędzonka nazwał ich złodziejami, bo zagło-
sowali za, dzisiaj pan przewodniczący Mirosław Rejczak „nie wie o co chodzi”. Od tej chwili rów-
nież na takie rzeczy będą zwracać uwagę. Co do Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, to 
przez wiele lat ta komisja była połączona. Prosi, aby nie nazywać ich, że są pazerni na 500+, bo 
doskonale wiedzą, że to nie o to chodzi.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zapytała, kiedy ta 
komisja była połączona i jak długo funkcjonowała w takim połączeniu? Przypomniała, że przed 
przerwą powiedziała o przeszkadzaniu wzajemnym sobie i odniosła się do radnych jednego                    
i drugiego klubu o docinkach i wchodzeniu w słowo. Czasami przepychanki słowne są czymś 
zupełnie innym niż stanowisko i sytuacja – incydent, który w tym stanowisku jest opisany i który 
miał miejsce między dwoma radnymi. Tego połączyć nie można.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że we wnioskach formalnych jest wniosek 
o odesłanie sprawy do komisji, żeby nad nią obradować. Jeżeli taki wniosek formalny będzie 
zgłoszony, to trzeba go przegłosować zwykłą większością głosów.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zapytała, czy przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatel-
skiej Marta Michalska – Wilk zgłasza wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do ko-
misji?  
 
Przewodnicząca Marta Michalska – Wilk potwierdziła.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przystąpiła do rozpatrzenia wniosku formalnego zgłoszonego 
przez radną Martę Michalską - Wilk w sprawie skierowania projektu uchwały na druku 
nr 507 wraz ze złożonym wnioskiem do prac w Komisji Regulaminowej i Spraw Rad-
nych.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, 0 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania 
– głosowanie nr 13. Wniosek został przyjęty.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na wniosek wiceprzewodniczącej Katarzyny Pastuszki – Chrobo-
towicz zarządziła pół godziny przerwy do godz. 19.30 celem zwołania posiedzenia Komisji Re-
gulaminowej i Spraw Radnych.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz odczytała wniosek Komisji Regulaminowej                        
i Spraw Radnych: Komisja wyraża negatywną opinię dotyczącą połączenia Komisji Gospodarki 
z Komisją Ochrony i Kształtowania Środowiska. Jednocześnie Komisja rekomenduje na prze-
wodniczącego istniejącej Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska pana Kazimierza Woź-
niaka. Komisja wnioskuje o utrzymanie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przystąpiła do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez 
przewodniczącego klubu radnych PiS Łukasza Podlewskiego do projektu uchwały na 
druku nr 507. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, 11 było przeciw, 0 wstrzymało 
się od głosowania – głosowanie nr 14. Wniosek został przyjęty.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 11 przeciw, 0 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 15) przyjęła wraz z przyjętym wnioskiem  

Uchwałę nr LXIV/583/2021 
w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.  
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Ad. 13.11. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 518, 519.  
 
- druk nr 518.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła panią mecenas o opinię, co w sytuacji, gdy został zmie-
niony statut.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że uchwała dotycząca zmiany statutu wej-
dzie w życie dopiero po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, co nie 
stoi na przeszkodzie, aby głosować dzisiaj uchwałę w przedmiocie odwołania z funkcjo prze-
wodniczącego radnego, ponieważ ta uchwała wchodzi w życie od razu z dniem podjęcia. Komi-
sja będzie funkcjonowała do momentu wejścia w życie nowej komisji i może nawet pracować. 
Stwierdziła, że nie ma jeszcze nowej komisji. Ta komisja dopiero powstanie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Na razie obowią-
zują przepisy i komisje, które do tej pory funkcjonowały. Nie ma komisji połączonej. Jeżeli 
uchwała o połączeniu komisji zostanie opublikowana i wejdzie w życie, wtedy będzie można 
przedstawić kandydatów do składu nowej komisji łącznie z nowym przewodniczącym. Na razie 
funkcjonują obie komisje i są przewodniczący. Ponieważ pan radny złożył rezygnację, należy 
przegłosować ten projekt uchwały. Nie można nikogo zmusić do tego, żeby był członkiem komi-
sji ani przewodniczącym.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w związku z pisemną rezygna-
cją złożoną przez radego Piotra Kotwickiego koniecznym jest podjęcie decyzji w formie uchwały 
w tym przedmiocie.  
 
Radna Magdalena Lasota poprosiła przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środo-
wiska o podanie powodu rezygnacji.  
 
Radny Piotr Kotwicki poinformował, że rezygnację złożył z przyczyn osobistych.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (9 za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/584/2021 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
- druk nr 519.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz w takiej sytuacji jako wnioskodawca zdjęła ten projekt uchwały.  
 
 
Ad. 14. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski zapytał, czy dopuszczalne jest w regula-
minie i ustawie, że widać jak przebiega głosowanie? Poinformował, że posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej odbyło się 2 tygodnie temu. Omawiali sprawy dotyczące zwolnienia pracownika w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy. 13 października sprawa trafi na wokandę przed sądem pracy, 
gdzie pracownik podnosi, że został nielegalnie, niewłaściwie zwolniony. Na posiedzeniu komisji 
pojawiło się kierownictwo ŚDS. Radni nie mają uprawnień do tego, żeby takie decyzje podejmo-
wać. Wpłynął też wniosek dotyczący funkcjonowania związków zawodowych w straży miej-
skiej. Czekają na dokumentację, o którą wystąpili. Sprawa na pewno jeszcze będzie omawiana 
podczas posiedzenia komisji, bo zarzuty części środowiska pracowników czy związków zawo-
dowych są dosyć poważne. Na posiedzeniu komisji pojawił się komendant oraz jego zastępca. 
Całkowicie odrzucili zarzuty. Przewodniczący uznał, że nie będą na pierwszym posiedzeniu robić 
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konfrontacji, tylko najpierw wypowie się pan komendant, a na kolejnym posiedzeniu pojawi się 
strona społeczna. Ta sprawa na pewno będzie miała swój dalszy ciąg.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformował, że ko-
misja obradowała 14 września. Rozpatrzyli pisma, które wpłynęły do komisji. Komisja wypraco-
wała 5 opinii. Przewodniczący omówił czego dotyczyły poszczególne skargi oraz zajęte stano-
wiska. Zaprosił radnego Kazimierza Woźniaka do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
Przystąpiono do przyjęcia projektów uchwał w sprawie złożonych skarg: 
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga pani 
Anny Środy z dnia 17.06.2021r.). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać 
skargę za bezzasadną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/585/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano panią Annę Środę. 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga pań-
stwa Marioli i Roberta Wieteska z dnia 1.06.2021r.). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
postanowiła uznać skargę za zasadną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się – głoso-
wanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/586/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano państwa Mariolę i Roberta Wieteska. 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (wniosek pana Rafała Szweda z dnia 
26.12.2020r.). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać wniosek za bezzasadny.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 19) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/587/2021 
w sprawie rozpatrzenia wniosku.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pana Rafała Szweda. 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.  
  
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga pana 
Marcina Karolika z dnia 01.07.2021r.). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać 
skargę za bezzasadną.  
 
 Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 20) podjęła 
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Uchwałę nr LXIV/588/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
O podjętej uchwale poinformowano pana Marcina Karolika. 
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.  
 
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia (skarga z dnia 
06.08.2021r. w sprawie dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników Straży 
Miejskiej). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić skargę bez rozpoznania. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – głosowa-
nie nr 21) podjęła 

Uchwałę nr LXIV/589/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Radomia.  
 
 
Ad. 15. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
Sekretarz miasta Michał Michalski poinformował, że ostatni zarząd odbył się w piątek. Informa-
cje przekażą na następnej sesji Rady Miejskiej.  
 
 
Ad. 16. Sprawy różne i wolne wnioski: 
 
1) Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – organizatora Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 r., 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, na czym polega różnica pomiędzy rodziną zastępczą                     
a rodzinnym domem dziecka? Jak przebiega opieka nad osobami, które były w pieczy zastępczej 
i ukończyło 18. rok życia? Czy jest forma monitowania ich dalszego losu? Ile jest rodzin zastęp-
czych, w których są dzieci z dysfunkcjami? Czy są rodziny, które się podejmują trudu wychowy-
wania dzieci niepełnosprawnych?  
 
Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik udzieliła dodatko-
wych informacji dotyczących: 
- różnic między rodziną zastępczą a rodzinnym domem dziecka, 
- rodzin zastępczych dla dzieci niepełnosprawnych, 
- dalszych losów pieczy zastępczej, które ukończyły 18 lat.  
 
 
2) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu                    
w zakresie systemu pieczy zastępczej (osiągnięte efekty w 2020 roku oraz potrzeby 
na najbliższe lata). 
 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.  
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3) stanowiska, które wpłynęły do Rady Miejskiej:  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że zostaną rozpatrzone dwa stanowiska, które 
dzisiaj wpłynęły.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poinformowała, że 
w imieniu klubu złożyli dzisiaj na początku sesji stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu. Pięć 
minut temu dostali drugie stanowisko przygotowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Bardzo ciekawe, że pod tym stanowiskiem nie ma podpisu pana radnego Piotra Kotwickiego. 
Poinformowała, że ich stanowisko odnosi się do ostatnich doniesień medialnych, ale także do 
wypowiedzi osób, które były świadkami tego incydentu. Odczytała treść tego stanowiska: 

„W odniesieniu do ostatniego incydentu z udziałem dwóch radnych Rady Miej-
skiej w Radomiu, podczas którego miało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej 
jednego Radnego przez drugiego, a które miało miejsce w czasie wydarzenia sporto-
wego, Rada Miejska wyraża swój kategoryczny sprzeciw i potępia wszelkie zachowa-
nia, które mogą w opinii publicznej być uznane za zachowania o znamionach chuligań-
skich i które naruszają godność Radnego jak i Rady Miejskiej. 

Wyrażamy dezaprobatę dla wszelkich zachowań Radnych, które mogą narazić na 
szwank dobre imię Rady oraz skutkować utratą wiarygodności i poważania organu ja-
kim jest Rada Miejska, tak w całości jak i poszczególnych jej członków, niezależnie od 
reprezentowanej opcji i przekonań. 

Uważamy za niedopuszczalne wszelkie formy agresji i przemocy przejawiane 
przez każdą osobę i wobec każdej osoby. Szczególnie Radny Rady Miejskiej na tym polu 
musi być osobą dającą przykład i potępiać publicznie wszelkie formy agresji                              
i nieodpowiedniego zachowania. Radny, podczas ślubowania przyrzekał, iż swoje obo-
wiązki będzie sprawował w sposób godny. Całkowicie naganne jest zachowanie, które 
narusza nietykalność cielesną kogokolwiek, zarówno innego Radnego jak i osoby nie-
publicznej. Takie zachowanie osoby, która otrzymała w wyborach zaszczytny mandat 
do reprezentowania swojej społeczności uważamy za wyjątkowo rażące naruszenie za-
sad, jakimi chcemy kierować się w naszej pracy na rzecz miasta”. 
Czytając stanowisko radnych PiS, zapytała radnego Dariusza Wójcika jak się czuje jak pan radny 
Kotwicki jak wynika z doniesień medialnych i osób, które były świadkami tego wydarzenia ude-
rza go w twarz, a dzisiaj jego klub Prawa i Sprawiedliwości próbuje tą sprawę rozmydlić?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że nie 
próbują rozmydlić. Jeżeli przeczytano dokładnie ich stanowisko, to jest tam konkretnie wska-
zana agresja, jeżeli chodzi o nietykalność cielesną, ale również agresja słowna. Stanowisko 
przygotowali głównie ze względu na dzisiejszą sesję, na ataki i na to że są obrażani, obrażany 
jest rząd naszego kraju. Nikt nie jest za agresja cielesną i za agresją słowną. Odczytała treść 
proponowanego stanowiska:  

„W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji doty-
czących incydentów mającej charakter agresji słownej oraz fizycznej w stosunku do 
osób zajmujących stanowiska publiczne w naszym kraju, Rada Miejska wyraża swój ka-
tegoryczny sprzeciw i potępia wszelkie zachowania, które mogą w opinii publicznej być 
uznane za zachowania o znamionach niegodnych, a które godność innych osób naru-
szają.  

Wyrażamy dezaprobatę dla wszelkich zachowań, mogących narazić na szwank 
dobre imię osób, instytucji państwowych jak i samorządowych, których efektem może 
być utrata wiarygodności i poważania organów państwa i samorządu.  

Uważamy za niedopuszczalne wszelkie formy agresji słownej oraz przemocy fi-
zycznej przejawiane przez każdą osobą i wobec każdej osoby niezależnie od reprezen-
towanej opcji i przekonań. Szczególnie Radni Rady Miejskiej na tym polu muszą dawać 
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przykład i potępiać wszelkie formy nieodpowiedniego zachowania. Całkowicie naganne 
jest zachowanie, które narusza zarówno godność osobistą jak i nietykalność cielesną 
kogokolwiek. Takie zachowanie uważamy za naruszenie zasad, jakimi chcemy kierować 
się w naszej pracy na rzecz miasta”. 
Stwierdziła, że to nie jest tak, że popierają i są za zachowaniem, którego dopuścił się radny Piotr 
Kotwicki. Wielokrotnie mówiła, że takich zachowań nie popierają. Takie zachowania są naganne, 
ale też uważa za naganne zachowania wypowiedzi słowne niektórych radnych obrażające czy 
to radnych czy prezydenta miasta, bo piszą o samorządowcach, przedstawicielach rządu. Wice-
przewodnicząca stwierdziła, że jeżeli mówimy o cielesnym ataku, powiedzmy też o słownym. 
Dla niektórych słowne przepychanki, mówienie, że są hipokrytami, złodziejami jest to normalne. 
Radna czuje się urażona. Nigdy nie użyła słów, że ktoś jest hipokrytą, że jest złodziejem. Chcieli 
to stanowisko połączyć i również wskazać, że „ta przemoc słowna” też jest bardzo ważna. Na 
to też chcieli jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zwrócić uwagę.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła się do 
radnych PiS, że rozumie, że nie są wstanie stworzyć własnego stanowiska, bo to jest ewident-
nie na bazie ich stanowiska i jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na ich stanowisko. Zwróciła się 
do radnego Wójcika, że bardzo niezręcznie by się czuła dzisiaj widząc, że osoby z jej środowiska 
politycznego próbują rozmydlić ten problem. Swego czasu radny mówił o złożeniu doniesienia 
do prokuratury. Jest ciekawa, czy to zrobił, czy się boi i może trzeba radnemu w tym temacie 
pomóc. Stwierdziła, że są dwa stanowiska i jeżeli ich stanowisko nie odpowiada, to można je 
odrzucić. Można przyjąć i jedno i drugie stanowisko.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że przed 
chwilą powiedziała, że zachowanie radnego Piotra Kotwickiego cały klub uważa za zachowanie 
naganne, natomiast oceniają również zachowanie wszystkich radnych, chociaż dzisiaj w więk-
szości z ust radnych Koalicji słyszeli obraźliwe słowa na temat radnych, rządu polskiego. Radna 
nigdy nie obraża nikogo, dlatego powiedziała, że nie popierają takiego zachowania, uważają je 
za naganne, ale też prosi, żeby nie wzburzać wody w szklance, bo to nie o to chodzi. Chodzi                   
o to, że nie powinno się ubliżać sobie słownie. Dzisiaj padły takie słowa, które nie powinny paść 
z ust żadnego radnego. Nikt nie jest hipokrytą, nikt nie jest złodziejem. Uważa, że agresja cie-
lesna to jest jedno, ale też chcieli podkreślić, że agresja słowna też jest ważna.  
 
Radny Kazimierz Woźniak odczytał znaczenie słowa hipokryzja. Uważa, że radna używając tego 
sformułowania nie do końca wiedziała. Opanowanie wszystkich komisji, to nie hipokryzja, ob-
łuda? Jak radna chce to nazwać? Odrobinę zajrzenie w serce i w rozum, co się praktykuje. Nie 
może być podwójna moralność. Niepotrzebna była ta wypowiedź radnej, bo w oczach radnego 
się pogrążyła.  
 
Radny Robert Utkowski odniósł się do stanowiska radnych PiS i zgadza się z pierwszym i trze-
cim akapitem, trudno się tylko radnemu zgodzić z takim sformułowaniem drugiego akapitu, bo 
wyrażenie dezaprobaty dla wszelkich zachowań mogących narazić na szwank dobre imię … 
może być odebrane, może być odczytane zgodnie z językiem polskim jako potępienie także 
działań dziennikarskich, dziennikarstwa obywatelskiego, prowokacji dziennikarskiej zmierzają-
cej do tego, żeby ujawniać niewłaściwe zachowania władzy. Z tym akapitem się nie zgadza                      
i trudno będzie w tym zakresie głosować, ale rozumie, że intencją w tym akapicie jest powie-
dzenie, że zachowań w sensie fizycznym i zachowań w sensie obrażania bez podstaw.  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że też się zgadza z panią wiceprzewodniczącą i z ostatnim 
akapitem o niedopuszczalnych formach agresji słownej i nie widzi najmniejszego problemu, 
żeby takie sformułowanie nawet rozszerzone dopisać do stanowiska przez nich złożonego. To 
zamknęłoby sprawę. Zwrócił uwagę na to, że nie zgadzają się czasami, może nawet i często                  
z poglądami i decyzjami naszego rządu i artykułują to, to nie znaczy, że kogoś obrażają.  
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Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła się do wi-
ceprzewodniczącej Pastuszki – Chrobotowicz, że to jest to wypowiedź bardzo mocno naciągana. 
W tym stanowisku zatracili to, o co chodziło. Radna nie widzi problemu, aby dopisali akapit                      
o agresji słownej. Jak to nazwać, że jak był wolny radny z PiS-u to komisja była potrzebna. Teraz 
jak w PiS-ie nie ma wolnego radnego, to komisja nie jest potrzebna. Co to jest? Jest to obłuda                
i hipokryzja.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz podkreśliła, że jeżeli 
wszystkim radnym Koalicji Obywatelskiej zależy na tym, żeby na tych sesjach również wypo-
wiadać się w sposób merytoryczny, ale z zachowaniem zasad przyzwoitości, to powinni również 
ich stanowisko przyjąć, bo tylko o to im chodzi. Jest to stanowisko radnych Rady Miejskiej i nie 
powinni go odnosić do dziennikarzy. To radni przyjmując to stanowisko powinni dawać przykład 
i więcej ani agresji cielesnej ani słownej nie powinno po prostu być.  
 
Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy krytyka obecnego rządu to jest już przewinienie, za 
które będą karani?  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotiwcz stwierdziła, że tu nie chodzi o krytykę, 
tu chodzi o wyrażanie obraźliwych słów i nie chodzi tylko o rząd polski. W stanowisku jest wska-
zany również samorząd. Chodzi o krytykę konstruktywną i normalną bez wyrażania negatyw-
nych emocji i używania niewłaściwych słów.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 10 minut przerwy do godz. 20.50.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła przegłosowanie złożonych stanowisk. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 22) przyjęła projekt stanowiska 
zgłoszonego przez radnych Koalicji Obywatelskiej.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie nr 23) przyjęła projekt stanowiska 
zgłoszonego przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.  
 
 
4)  pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące prośby mieszkańców ul. Lot-
niczej o podjęcie przez Rzecznika interwencji w sprawie trwającej rozbudowy portu lot-
niczego w Radomiu. 
 
Pismo zostało przekazane do prezydenta i radni otrzymali je pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
5) informacja o oświadczeniach majątkowych.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu Skarbo-
wego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych  5 osób zobowiązanych do ich zło-
żenia. W wyniku  dokonanej analizy  oświadczeń majątkowych 4 osób po złożonych przez nich 
wyjaśnieniach oświadczenia uznano za wypełnione poprawnie. W przypadku 1 osoby stwier-
dzono nieprawidłowości.  
 
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji. 
 
6) Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że  kolejna sesja zwyczajna 
planowana jest na dzień 25 października zgodnie z harmonogramem. 
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Ad. 17. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz w związku z wyczerpaniem porządku obrad za-
mknęła LXIV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 20.55.  
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej           Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz                   Kinga Bogusz 
 
  
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Ruszczyk Dawid   …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


