P R O T O K Ó Ł N R XXIII.N/2016
z dwudziestej trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 11 stycznia 2016 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu –
radny Dariusz Wójcik.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Nieobecna radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na
wniosek prezydenta miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony
do materiałów z sesji.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(26 za).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok - druk nr 182.
Przewodniczący Dariusz Wójcik na wniosek klubu radnych Platformy Obywatelskiej ogłosił
10 minut przerwy do godz. 14.50.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Radomia na 2016 rok - druk nr 182.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że sprawa budowy parkingu i przebudowy placu na
ul. Tochtermana ciągnie się już parę lat. Radny jest zaskoczony, że zdejmuje się tę inwestycję.
Poprosił prezydenta o wyjaśnienie, dlaczego nie jest realizowane to przedsięwzięcie przy
szpitalu i dlaczego buduje się windę w szkole, w której jest już winda.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w tej szkole nie ma windy.
Radny Andrzej Łuczycki poinformował, że o planie zwołania nadzwyczajnej sesji dowiedział
się w piątek o godz. 14 i nie miał szans, aby jako przewodniczący Komisji Budżetowej zwołać
jej posiedzenie. Prosi przewodniczącego, aby sprawy dotyczące budżetu były kierowane do
Komisji Budżetowej, aby mogła omówić i przedstawić swoje wnioski. Przypomniał, że miesiąc
temu został uchwalony budżet miasta. Wszystkie komisje pracowały nad tym budżetem. Praktycznie żadna komisja nie wniosła w swojej opinii do budżetu kwestii poruszanej na dzisiejszej sesji, czyli budowy windy w szkole ogólnokształcącej nr 10, natomiast było tam szereg
innych postulatów składanych przez poszczególne komisje. Były one traktowane jako postulaty, ale pan prezydent w swojej końcowej wypowiedzi na sesji budżetowej zapowiedział, że
jeżeli znajdą się wolne środki, to w miarę potrzeb te postulaty będą realizowane, a tego postulatu tam nie było. Natomiast był postulat Komisji Budżetowej, aby przeznaczyć środki
z ul. Tochtermana na budowę kładki przy ul. Sandomierskiej. W trosce o bezpieczeństwo
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mieszkańców osiedla Ustronie, spółdzielnia zleciła ekspertyzę dwóch kładek: przy ul. Sandomierskiej 16 i ul. Osiedlowej 4/6. Nie zlecali natomiast ekspertyzy kładki przy ul. Osiedlowej 2,
bo ona jest w tym momencie remontowana. Z ekspertyzy tej wynika, że te kładki grożą katastrofą budowlaną. W związku z tym na tej sesji należy zważyć, co jest ważniejsze: czy pomoc
osobom niepełnosprawnym w tej szkole, czy zadbać o bezpieczeństwo ludzi korzystających
z tych kładek i ludzi, którzy będą ewentualnie przejeżdżać pod tymi kładkami.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował radnego Mirosława Rejczaka, że nie
będą realizować tego zadania, ponieważ nie otrzymali kwoty, o którą wnioskowali z Programu
Budowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. Wnioskowali o 800.000 zł, w budżecie miasta
Radomia jest na to zadanie 800.000 zł. Ponadto poinformował, że nikt nie mówił, że parking
będzie remontowany, ponieważ nie jest on na gruntach, na których miasto może ponosić nakłady. Nieustalony jest stan prawny, wobec tego nie można na ten cel wydawać pieniędzy
publicznych, ponieważ byłoby to przekroczenie dyscypliny. Radnego Łuczyckiego poinformował, że w tej chwili nie ma kwoty odpowiadającej potrzebom budowy kładki na ul. Sandomierskiej. Budowa kładki, to koszt 1.200.000 – 1.400.000 zł. W tym roku realizowana jest budowa
kładki na ul. Osiedlowej. Jak zobowiązał się wobec mieszkańców Ustronia pan prezydent Radosław Witkowski, z każdych oszczędności jakie będą się pojawiały, będą załatwiać problem
kolejnych kładek, które zostały przez ostatnie lata na Ustroniu zapomniane. Wiceprezydent
stwierdził, że nie można ważyć spraw: czy ważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców
Ustronia, czy ważniejszy jest komfort i możliwość korzystania dzieci z windy w Liceum
im. Konarskiego. Obie te sprawy są tak samo ważne. W liceum tym nie ma w budynku windy.
Dyrekcja szkoły wielokrotnie prosiła o wybudowanie takiej windy. W ubiegłym roku był w tej
sprawie wniosek do tegorocznego budżetu obywatelskiego, aby to zadanie dopuścić do głosowania. Został on zaopiniowany negatywnie, ponieważ budżet obywatelski ma służyć do
innych celów. Wiceprezydent poinformował, że wtedy zobowiązali się do tego, że będą to
zadanie realizować z innych środków. Wiceprezydent ma nadzieję, że PFRON przychyli się do
tego wniosku. Podkreślił, że nie stać miasta na to, żeby odrzucać nawet złotówkę. Pan prezydent Witkowski wielokrotnie podkreślał, że będą się starać korzystać jak najwięcej ze środków
zewnętrznych. Wiceprezydent poinformował, że będzie to budowa windy, ale szyb windy ze
względów technicznych musi stanąć w obecnie istniejących szatniach. Wobec tego przy tej
okazji trzeba wybudować szatnie. Po przetargu może się okazać, że ta kwota będzie zdecydowanie niższa.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 266/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.15.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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