P R O T O K Ó Ł N R XXX.N/2016
z trzydziestej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 3 czerwca 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 według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Roman Korczyński, Marta Michalska – Wilk, Jerzy Pacholec, Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, Andrzej Sobieraj.
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
(20 za).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) nadania nazwy alei w Radomiu – druk nr 242,
2) nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia – druk nr 243.
Radny Ryszard Fałek z miejsca zapytał, czy sesja jest zwołana zgodnie z obowiązującymi
przepisami?
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że w jej opinii sesja została zwołana
zgodnie z prawem. Jest to sesja nadzwyczajna tak, że siłą rzeczy ciężko jest powiadomić
wszystkich radnych. Natomiast uzyskaliśmy informacje, że byli powiadomieni w formie takiej
jaka została możliwa w danym momencie. Projekty uchwał wpłynęły w odpowiednim czasie.
Zostały radnym dzisiaj rozdane. Mamy quorum. Myśli, że można obradować. Zapytała przewodniczącego, czy wszyscy radni zostali powiadomieni?
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że do wszystkich radnych były
wykonywane telefoniczne połączenia. Wszyscy zostali poinformowani.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że nadzwyczajne sesje mają to do siebie,
że często trudno jest powiadomić.
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie radnego powiadomić, to cóż, czasami na nadzwyczajną sesję nie dodzwonimy się do wszystkich radnych
i nie powiadamiamy skutecznie.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że jest możliwość usprawiedliwienia takiej
nieobecności zgodnie z regulaminem i uchwałą dotyczącą między innymi diet.
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Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 242.
Komisja Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie nazwy alei im. Zbigniewa Romaszewskiego.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że prezydent skierował wniosek do
przewodniczącego Rady Miejskiej o przegłosowanie dwóch uchwał. Uchwała na druku nr 242
dotyczy nadania nazwy ciągu pieszego im. alei Zbigniewa Romaszewskiego. Ciąg znajduje się
pomiędzy ulicą 25 Czerwca a ulicą Młynarską. Wniosek został złożony do prezydenta przez
prezesa Stowarzyszenia Czerwiec 76. Po sprawdzeniu Wydział Geodezji przygotował uchwałę.
Pan Zbigniew Romaszewski - senator siedmiu kadencji, urodził się podczas II wojny światowej
w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim wraz z matką wywieziony do obozu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła
Uchwałę nr 325/2016
w sprawie nadania nazwy alei w Radomiu.

Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 243.
Komisja Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie nadania nazwy dla
południowej obwodnicy miasta Radomia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt uchwały na druku
nr 243 dotyczy nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia: Jacka Kuronia –
skrócona Kuronia, Anny Walentynowicz – skrócona Walentynowicz, Jana Józefa Lipskiego –
skrócona Lipskiego.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 326/2016
w sprawie nadania nazw ulic dla obwodnicy południowej miasta Radomia.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak podziękował za przyjęcie obu uchwał. W tym roku jest
40-lecie wydarzeń czerwcowych. Jednym z elementów obchodów będzie odsłonięcie nazwy
alei Romaszewskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXX. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.45.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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