P R O T O K Ó Ł N R XXXVII.N/2016
z trzydziestej siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 28 listopada 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: Adam Bocheński, Jakub Kowalski.
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
(23 za – głosowanie imienne nr 1).
Zmiana porządku obrad:
- wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego wyboru dwóch przedstawicieli do Radomskiej Rady Seniorów.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał prezydenta, czy wyrazi na to zgodę?
Prezydent miasta Radosław Witkowski wyraził zgodę na zmianę porządku obrad.
Punkt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne
nr 2).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016 – 2035
– druk nr 320,
2) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok – druk nr 321.
2. Wybór przez Radę Miejską dwóch przedstawicieli do Radomskiej Rady Seniorów II. kadencji.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 320.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 3) podjęła
Uchwałę nr 399/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2016 – 2035.
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Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 321.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną
oraz Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej kultury
i dziedzictwa narodowego.
Radny Marek Szary zapytał, dlaczego rezygnujemy z kwoty 700.000 zł na uzbrojenie terenów
przemysłowych? Czego nie zrobiono i dlaczego?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że kwota ta wynika bezpośrednio
z oszczędności poprzetargowych uzyskanych z przetargu na uzbrojenie terenów na Wośnikach.
Radny Marek Szary stwierdził, że to, co powiedział prezydent jest sprzeczne z tym, co jest
napisane, że wynika to z przesunięcia części realizacji.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że zadanie jest zaplanowane na dwa
lata. Z przetargu zostały oszczędności, więc są zwalniane w tym roku.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 4) podjęła
Uchwałę nr 400/2016
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.

Ad. 2. Wybór przez Radę Miejską dwóch przedstawicieli do Radomskiej Rady Seniorów
II. kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęły dwa zgłoszenia: pana Marka Siedleckiego (odczytał uzasadnienie przedstawione przez
zgłaszającego) oraz pana Jerzego Kaczkowskiego (odczytał uzasadnienie przedłożone przez
zgłaszającego). Przewodniczący poinformował, że wybieramy dwie osoby i są zgłoszenia
dwóch osób. Jest zgłoszenie jeszcze jednej osoby, ale będzie ona zgłoszona przez prezydenta
miasta. Kandydatury będą głosowane pojedynczo.
Za kandydaturą pana Marka Siedleckiego do Radomskiej Rady Seniorów II kadencji głosowało 19 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 5.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zadecydował, że z powodu problemów z systemem do głosowania głosowanie odbędzie się poprzez podniesienie ręki.
Za kandydaturą pana Jerzego Krzysztofa Kaczkowskiego głosowało 20 radnych, 0 było
przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania.
Rada Miejska w Radomiu wytypowała do Radomskiej Rady Seniorów II kadencji panów:
Marka Siedleckiego i Jerzego Krzysztofa Kaczkowskiego. O fakcie tym poinformowano na
piśmie prezydenta miasta. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że dwa tygodnie temu podpisał list intencyjny z przedstawicielami amerykańskiej firmy w zakresie stworzenia centrum kompetencji do obsługi pojazdów bezzałogowych w oparciu o infrastrukturę radomskiego lotniska. Jest
to projekt ciekawy, innowacyjny i ważny z punktu widzenia gospodarczego naszego miasta.
Przedstawiciele strony amerykańskiej jasno deklarowali, że w Europie nie ma takiego centrum. Szukali miejsca w Polsce, obserwowali kilka lokalizacji i zdecydowali się po wspólnych
rozmowach na to, że możemy robić to wspólnie w oparciu o nasze lotnisko. W ostatnim czasie
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te rozmowy znacznie się zdynamizowały. Zostali już zaproszeni do ambasady amerykańskiej
w czwartek na spotkanie. W czwartek również przewidują spotkanie z Izbą Przemysłową Polsko – Amerykańską. Prezydent powołał w urzędzie zespół roboczy, który negocjuje szczegóły
techniczne tego przedsięwzięcia. Żeby rozwijać ten projekt i żebyśmy jako miasto byli beneficjentami tego przedsięwzięcia, to oprócz ścisłej współpracy z administracją rządową, która ma
w swoich rękach wszelkie niezbędne regulacje, również wymaga to od nas pewnych przedsięwzięć gospodarczych. Czas do sesji budżetowej (19 grudnia) chcieliby poświęcić na dopracowanie tego projektu. Przystąpienie do tego projektu będzie wiązało się z zainwestowaniem
naszych publicznych pieniędzy. Prezydent chciałby, aby do 19 grudnia wszyscy mieli świadomość, co to za projekt, jaka jest droga dojścia, jaki jest cel. Poprosił, aby zorganizować spotkanie Komisji Gospodarki do sesji 19 grudnia, na którym mogliby chociażby przedstawić efekty
rozmów w ambasadzie amerykańskiej.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że potrzebne będzie utworzenie spółki
prawa handlowego do tego projektu. Pracują w tej chwili nad modelem, w jaki sposób miałoby
to powstać. Kwoty i szczegóły będą dopiero znane w ciągu kilku dni, kilku tygodni. O postępie
prac będą informować. Planują ten projekt jak najszybciej wdrożyć w życie, między innymi
dlatego, aby odciążyć lotnisko z pewnych kosztów. Chcieliby jeszcze w tym roku taka spółkę
powołać.
Radny Ryszard Fałek zapytał, czym się ten podmiot będzie zajmował? Co on będzie produkował? Jaki będzie przewidywalny budżet tej spółki? Jaki będzie zasięg? Czy będziemy produkowali drony, czy będziemy tylko nimi sterowali? Czy będziemy regulowali ruch powietrzny?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że ma wiedzę, jaką
zdążył wyczytać w prasie. Wyczytał, że spółka ma zajmować się dronami. Czy to jest prawda,
czy nie? Jeżeli ma to być oparte na lotnisku, to tak naprawdę niewiele od prezydenta będzie
zależało. Prawo lotnicze mówi w jasny sposób, co trzeba zmienić na lotnisku, żeby taki podmiot mógł wejść i działać. Decyzje będą podejmować najwyższe władze wojskowe, policyjne,
zarząd lotniska i szereg różnych innych instytucji związanych z lotnictwem. Zapytał, jakich
pieniędzy będzie potrzebował nowy podmiot? Jak to będzie finansowane? Skąd na to weźmiemy pieniądze? Czy nie będzie to pomoc publiczna z jakiegoś podmiotu? Wiceprzewodniczący widzi całą masę sprzeczności w tym przedsięwzięciu. Jeżeli zostaną one rozwiane, to
nie widzi żadnych problemów by pomagać w rozwoju radomskiego przemysłu. Natomiast póki
co widzi to blado i niewyraźnie. Poprosił prezydenta o więcej szczegółów.
Radny Robert Fiszer poprosił o przedstawienie informacji na piśmie na kilka dni przed sesją.
Może być ona dostarczona na maila.
Radny Kazimierz Woźniak uważa, że dyskusja jest zupełnie niepotrzebna. Wywoływany jest
jakiś temat, na który niewiele się dowiadujemy. Radny nie wie czemu ma to służyć. Radnego
najbardziej interesuje poszukiwanie inwestora, bo jako radomianin i radny osobiście jest przeciwny wchodzeniu w jakiekolwiek przedsięwzięcia gospodarcze. W jedno przedsięwzięcie gospodarcze jakim jest port lotniczy już weszliśmy i na to wyłożyliśmy duże pieniądze. Nie podniesie ręki za żadnym innym przedsięwzięciem gospodarczym, na które będziemy wykładali
kolejne pieniądze. Jest mocno zainteresowany poszukiwaniem inwestorów, którzy wyłożą
pieniądze na dalszą rozbudowę tego portu. Niech to funkcjonuje, ale poza płaszczykiem Rady
Miejskiej, poza budżetem miasta Radomia. Zapytał, kiedy odium kosztów utrzymywania portu
lotniczego będzie z nas zdjęte? Jest przeciwny wchodzeniu w przedsięwzięcia gospodarcze
z wielkimi niewiadomymi.
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Radny Mirosław Rejczak uważa, że jest potrzebna informacja na piśmie, którą będzie można
analizować i podejmować kroki. Jest tu sporo problemów prawnych. Uważa, że należy się zastanowić nad tym, czy miasto możne się zajmować takimi sprawami.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że dzisiaj otrzymali informację o wyznaczeniu terminu wizyty w ambasadzie amerykańskiej. Zadeklarował, że przedstawi informację radnym jaki cel będzie brany pod uwagę, a wtedy radni podejmą decyzję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXXVII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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