P R O T O K Ó Ł N R XL/2017
z czterdziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 30 stycznia 2017roku
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.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Adama Bocheńskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili
zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(25 za – głosowanie imienne nr 1).
Zmiany porządku obrad:
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 346 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Radomia na lata 2017 - 2037.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych, 3 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania (głosowanie imienne nr 2). Projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad w punkcie – 5.1.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 347 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na
2017r.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 18 radnych, 2 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosowania (głosowanie imienne nr 3). Projekt uchwały został
wprowadzony do porządku obrad w punkcie – 5.1.
Porządek sesji:
1. Przyjęcie protokołów z XXXVIII. i XXXIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037
oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. – druki nr: 344, 345,
346, 347,
2) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji
do zmian klimatu – druk nr 340,
3) zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej – druk nr 343,
4) ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – druk nr 339,
5) przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Radomia za 2016r. – druk nr 342,
6) przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Policji w Radomiu – druk nr 341,
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7) przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2017r. zadań z zakresu administracji
rządowej, polegających na utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy
Miasta Radomia – druk nr 337,
8) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 336,
9) utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej
w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy
Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego –
druk nr 338.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok oraz planów
pracy na 2017 rok.
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
9. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) sprawozdanie z realizacji ,,Programu Oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2013 – 2015’’.
Ad. 1. Przyjęcie protokołów z XXXVIII. i XXXIX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
Protokóły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
- protokół z XXXVIII sesji
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że ma uwagi do protokołu. Była to bardzo ważna sesja
w ciągu całej obecności radnego od 90r. Powinno to być bardziej wiernie opisane, choćby dla
potomności. Platforma Obywatelska szła w tym kierunku, aby upolitycznić całe obrady
w ważnym momencie, gdy był przedstawiany budżet miasta Radomia, który przez to nie został odpowiednio potraktowany w dalszej części obrad. Radnego bardzo razi, że hasło było
„wolności mediów”. 50 lat temu, w 57r. było takie hasło w Polsce, pod którym odbywały się
protesty studentów „wolności słowa”. Nie zostały dokładnie przestawione słowa przewodniczącego Rady Miejskiej pod adresem środków przekazu w Radomiu, czy rzeczywiście w Radomiu tłumi się krytykę, czy brak dostępu prasy do wydarzeń, które zachodzą w Radomiu na
sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że do każdego protokołu jest dołączone nagranie. Poprosił, aby protokoły były pisane bardziej szczegółowo.
Za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu
19 grudnia 2016r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania głosowanie imienne nr 4. Protokół został przyjęty.
Za przyjęciem protokołu z XXXIX. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła
się w dniu 20 grudnia 2016r. głosowało 25 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 5. Protokół został przyjęty.
Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał przybyłego na sesję posła Leszka Ruszczyka.
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informację radni otrzymali na posiedzeniach Komisji.
Jej treść została załączona do materiałów z sesji.
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Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
Przedstawiciel posła na Sejm RP Roberta Mordaka Jan Maniak poruszył sprawę utworzenia
w Radomiu Centrum Usług Wspólnych. Wiceprezydent Zawodnik mówił , że nie będzie redukcji
etatów poprzez zwalnianie pielęgniarek, ale na ich miejsce nikt nie będzie zatrudniany, jeżeli
będą odchodzić na emeryturę lub zwolnią się z innych przyczyn. Zmiany te mają doprowadzić
do oszczędności w kwocie 200.000 zł. Zapytał, ile się zaoszczędzi na tworzeniu stanowiska
dyrektora tej jednostki? Oszczędności to 200.000 zł na wyżywieniu ludzi potrzebujących
opieki, a na oświetlenie wydano 400. Nie ma tu konsekwencji w oszczędzaniu.
Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał posła na Sejm RP Wojciecha Skurkiewicza.
Radna Małgorzata Zając uważa, że jest to nieporozumienie. Co ma to wspólnego z pielęgniarkami? Opiekę pielęgniarską sprawuje podstawowy zakład opieki zdrowotnej, z którym mieszkańcy podpisują kontrakty. Skąd wzięto dodatkowego dyrektora do zatrudnienia? Prosi, aby
wyraźnie czytać dokumenty. Radna przedstawiła, czym będzie Centrum Usług Wspólnych.
Celem jest podwyższenie standardów opieki nad mieszkańcami.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na XXXVIII. (38.) sesji radni
nie złożyli interpelacji.
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni:
- Wójcik Dariusz – 1 szt.,
- Fałek Ryszard – 3 szt.,
- Kaca Marcin – 1 szt.
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Ryszard Fałek złożył wniosek
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach:
- realizacji budżetu w dziale 750,
- perspektyw spółki komunalnej RADPEC,
- kładki nad ulicą Szarych Szeregów,
- ułożenia chodnika od centrum handlowego Selgros do ronda Narodowych Sił Zbrojnych,
- wspierania procesu zamiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie „ekologiczne”.
Radny Ryszard Fałek zapoznał radnych z odpowiedziami na interpelacje dotyczące:
- ogrzewania węglowego,
- ułożenia chodnika,
- spółki Radpec,
- kładki na ulicy Szarych Szeregów.
Radny Ryszard Fałek odczytał interpelacje w sprawach:
- Portu Lotniczego Radom SA,
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej.
Ponadto radny Kazimierz Woźniak złożył interpelacje w sprawach:
- utrzymania czystości i porządku,
- parkowania samochodów przy ul. Chrobrego
Interpelacje zostały dołączone do materiałów z sesji i przekazane do prezydenta miasta.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Przystąpiono do składania zapytań:
1. Radny Marek Szary – projekt budowy drogi nr 9 – prezydent przerzucał odpowiedzialność na
wojewodę, że nie ma dofinansowania, wojewoda tłumaczył, dlaczego nie ma dofinansowania.
Premier Morawiecki miał poważne wątpliwości, czy Radom jest wstanie wykonać tę inwestycję i czy w ogóle jest tym zainteresowany. Prezydent składał deklaracje, że jest zaintereso3

wany i nagle w styczniu, gdy trzeba złożyć wniosek o subwencję drogową, słychać, że pan
prezydent nie ma zamiaru składać na subwencję drogową w tej materii, a tłumaczeniem było,
że nie wiadomo, czy dostaniemy pieniądze. Zdaniem radnego prezydent świadomie i z premedytacją wtedy i teraz wprowadza radnych w błąd ze szkodą dla miasta Radomia.
2. Radny Mirosław Rejczak – ciepłownictwo w Radomiu – trzeba podjąć wiele działań w mieście, żeby to ciepłownictwo się właściwie rozwijało. Przez dwa lata nowej prezydentury i nowego rozdania w Razie Miejskiej ludzie odpowiedzialni z Radpecu nie zgłaszają i nie mają pomysłu na zmiany modernizacyjne w zakresie ogrzewalnictwa. Radom od wielu lat ubiegał się
o to, żeby powstała elektrociepłownia parowo – gzowa. W tamtych kadencjach było to niemożliwe, ponieważ Radom nie dostał limitów mimo, że zawsze były limity na zaopatrzenie w gaz
miasta Radomia. Było to działanie przeciwko Radomiowi. Inne miasta mają elektrociepłownie
typu parowo – gazowego od wielu lat, a my ciągle bazujemy na starych ciepłowniach opalanych niskimi gatunkami węgla.
- oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej – w Radomiu jest wiele instytucji, w tym instytucje miejskie, które mają programy przegrzewania pomieszczeń. Powszechnie na całym świecie
i gdzie nie gdzie w Polsce stosuje się obniżanie ciepła w weekendy w instytucjach publicznych. Tego u nas nie ma. Prezydent powinien jak najszybciej się za to wziąć. Trzeba oszczędzać energie elektryczną i ciepło, bo do energii elektrycznej w Polsce najczęściej potrzebny
jest węgiel. W naszym układzie każda sprawa, która zmierza do obniżenia zaangażowania
węgla przyczynia się do ochrony środowiska, do tych tzw. smogów. Radom jest położony
w dolince i tutaj jest wiele do zrobienia. Program „kawka” był bardzo dobry dla mieszkańców,
niestety został zatrzymany. Prezydent powinien się włączyć i wspomóc z budżetu miasta
działania w zakresie programu „kawka”. Powinna być szeroko prowadzona akcja podłączania
do ciepłowni systemowych mieszkańców, bo ogromna ilość mieszkań ma możliwości podłączenia się do naszego systemu ciepłowniczego. Niestety to nie jest realizowane i przyczynia
się również do tego, że mamy ogromną potrzebę modernizacji ogrzewania miejskiego. Radny
zadeklarował, że napisze szczegółową analizę i przedstawi to w formie interpelacji. Gdyby
mieszkańcy ograniczyli zużycie energii, to można by uzyskać 200, 300 tysięcy rocznie poprzez działania bezgotówkowe w zakresie obniżenia obciążeń środowiskowych związanych
z atmosferą.
- utylizacja śmieci – z powiatu piaseczyńskiego przyjmujemy śmieci do utylizacji. Dopłacamy
do tego ogromne pieniądze. Prezydent odpowiadając radnemu w tej sprawie, nie odniósł się
do konkretów, nie wymienił przepisów. Zadeklarował, że złoży interpelację w tej sprawie, bo
to jest karygodne, żeby mieszkańcy miasta Radomia prowadzili utylizację odpadów komunalnych dla okręgu warszawskiego. Nie można robić takich rzeczy. Jesteśmy biednym miastem,
podczas gdy bogata Warszawa i okolice korzystają z naszych możliwości, bezpośrednio obciążając nasze wysypisko i sam Radom nie ponosząc żadnych kosztów.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
Ad. 5.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 344, 345, 346, 347.
- druk nr 344.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną,
Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną oraz Komisji Edukacji, która wydała opinię
pozytywną w części dotyczącej edukacji.
Radny Andrzej Sobieraj stwierdził, że w projektach uchwał na drukach 344, 345 dużo się mówi na temat pomocy dla seniorów. W ramach budżetu przeznacza się środki na ten cel, a radny
kilkakrotnie prosił pana prezydenta o dwa zestawy komputerowe i dostęp do internetu dla
seniorów, którzy są zagubieni w tej rzeczywistości. Chcieli szkolić we własnym zakresie ob4

sługi komputerów i korzystania z internetu. Niestety, mimo kilku spotkań nie uzyskał na ten
temat żadnej odpowiedzi.
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących punktu 2.
uzasadnienia do projektu uchwały na druku 345.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że są możliwości używania komputera
i internetu przez osoby starsze i taki projekt jest możliwy do zrealizowania. Nie mniej jednak
ktoś powinien wyjść z taką inicjatywą. Program nie może polegać na zakupie dwóch zestawów dla konkretnego stowarzyszenia. Musi to być myśl bardziej globalna, dotycząca całego
miasta. Jeśli jest taki pomysł, to chętnie się nad nim pochyli i wyznaczy merytorycznych pracowników do przygotowania takiego projektu. Miasto nie może kupić sprzętu dla konkretnego
stowarzyszenia. Zdarza się jednak, że komputery wyłączane z użytkowania w urzędzie miasta
są przekazywane takim stowarzyszeniom.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 6) podjęła
Uchwałę nr 417/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
- druk nr 345.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki, które wydały opinie pozytywne, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej oraz Komisji Edukacji, która wydała
opinię pozytywną w części dotyczącej oświaty.
Radny Adam Bocheński poruszył sprawę przesunięcia planu wydatków między rozdziałami
w dziale 921 w kwocie 60.000 zł polegającego na przeniesieniu dotacji celowej dla instytucji
kultury na dotacje podmiotowe dla tych instytucji. Zapytał, czy to dotyczy domów kultury?
Radny Marek Szary poinformował, że na komisji poprosił o wskazanie jakie zadania mają realizować i kto ma je realizować? Czy prawnie możliwa jest zamiana dotacji celowej na podmiotową? Kto taką dotację otrzyma i na jaki cel?
Radny Kazimierz Woźniak podziękował za 110.000 zł na poprawę stanu technicznego boksów
w schronisku. Ma nadzieję, że wczesną wiosną przystąpi się do remontu tych boksów.
Dyrektor Wydziału Kultury Sebastian Równy udzielił dodatkowych informacji na temat zamiany dotacji celowych na podmiotowe. Pieniądze te dostanie kilka instytucji (MOK Amfiteatr,
Resursa Obywatelska, Łaźnia). Instytucje te zgłaszały, że operowanie pieniędzmi w ramach
dotacji podmiotowej jest dla nich łatwiejsze i pozwala na lepsze gospodarowanie tymi pieniędzmi. Dotacje celowe w instytucjach kultury funkcjonują od 2013r. Po tych kilku latach
można powiedzieć, że instytucje dobrze gospodarują tymi pieniędzmi. W tym roku próbują
odejść od części dotacji celowych, bo instytucje mogą bardziej elastycznie podchodzić do wydawania pieniędzy. To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów instytucji kultury.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 7) podjęła
Uchwałę nr 418/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.
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- druki nr 346, 347.
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Ryszard Fałek poruszył sprawę realizacji trasy N-S. Radny ma dzisiaj wrażenie, że odchodzi się od tego przedsięwzięcia. Czy są jakieś przeszkody, jeżeli chodzi o realizację N-S-ki
i wydatkowania zapisanych w budżecie ośmiu milionów? Prosi o podanie konkretnych przyczyn.
Radny Marek Szary przypomniał, że podczas sesji budżetowej wskazywali, że niektóre wydatki są fikcyjne. Niestety nie wskazał trasy N-S, bo był przekonany, że skoro pan prezydent
w swoim programie wyborczym obiecał trasę N - S, to będzie to kontynuował. Tym czasem
pieniądze są przenoszone, a to oznacza, że w tym roku nie zostanie rozpoczęta budowa tej
trasy. Zapytał, czy dobrze myśli.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że jest to tylko i wyłącznie operacja
finansowa. Można było mieć jedną drogę jaką jest N-S-ka, ale pojawiła się szansa, aby skorzystać z subwencji drogowej. Po kilkunastu latach próśb, walk, ośmieszania naszego miasta
przez kierowców wjeżdżających od Piotrkowa Trybunalskiego jest możliwość wyremontowania odcinka drogi krajowej nr 12. 2,5 mln przesuwają jako wkład własny i składają wniosek
o subwencję drogową na drogę krajową nr 12. Wiceprezydent podkreślił, że nie ma najmniejszego zagrożenia, jeżeli chodzi o rozpoczęcie inwestycji trasy N-S w tym roku.
- druk nr 346
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 8) podjęła
Uchwałę nr 419/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
- druk nr 347.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 9) podjęła
Uchwałę nr 420/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Ad. 5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 340.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która
wydała opinię pozytywną.
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Grażyna Krugły zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały polegającą na zmianie numeracji paragrafów: zamiast § 4 jest §3.
Radny Marek Szary zapytał, czy jest lider do spraw realizacji Miejskiego Planu Adaptacji?
Radny Adam Bocheński stwierdził, że w całym kraju jest sytuacja smogowa. Nie wie na ile to
wynika z dramatycznych danych o pyłach i zanieczyszczeniach, a na ile to jest pewna gra.
Zapytał, czy miasto ma jakieś kompetencje do wdrożenia przyszłościowej koncepcji, jeżeli
chodzi o zanieczyszczenie pyłami nisko zawieszonymi?
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że liderem zespołu miejskiego została
wyznaczona pani dyrektor Grażyna Krugły. Zespół miejski będzie się składał z przedstawicieli
6

wielu instytucji, wydziałów m. in.: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, przedstawiciele Programu LIFE, Wydz. Zarządzania Nieruchomościami. Smog nasila
się wtedy, kiedy jest bardzo zimno i mieszkańcy Radomia wracając do domu, zaczynają palić
w piecach. Dzisiaj bardzo wiele mieszkań jest opalanych węglem, który często jest złej jakości
i to powoduje dodatkowo przedostawanie się do atmosfery niedobrych związków chemicznych. Miasto stara się temu cały czas przeciwdziałać. Między innymi po to są zapisane w budżecie miasta pieniądze na wymianę pieców węglowych, kupowane są autobusy niskoemisyjne, budowane są ścieżki rowerowe, wprowadza się rower miejski. Z posiadanych informacji
wynika, że tym problemem zamierza się zająć sejmik mazowiecki. Mają nadzieję, że pewne
uchwały zostaną wprowadzone.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką
Uchwałę nr 421/2017
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego
Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Ad. 5.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 343.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 11) podjęła
Uchwałę nr 422/2017
w sprawie zmiany Uchwały nr 649/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia
2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej.

Ad. 5.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 339.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która
wydała opinię pozytywną.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jest to uchwała zmieniająca dotychczasowy tryb postępowania z wycinką drzew, dlatego poprosił o przedstawienie dokumentów na mocy których powstała ta uchwała, aby mieszkańcy mieli w tej chwili możliwość skorzystania z tego.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Grażyna Krugły.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, jak wygląda sprawa na działkach leśnych?
Dyrektor Grażyna Krugły poinformowała, że jest odrębna ustawa o lasach.
Radny Adam Bocheński podkreślił, że mając na swojej działce las, który podlega podatkowi
leśnemu, nie można skorzystać z przepisu, że można iść z piłą czy siekierą i wyciąć sosnę, dąb
czy inny gatunek drewna. Jest to bardzo ważna informacja, bo jest tu trochę niewiedzy i niepewności, bo ludzie nie za bardzo wiedzą jak się poruszać w tej materii. Może w kontekście tej
uchwały potrzebna jest akcja informacyjna urzędu miasta: co oznacza dla mieszkańca ta
ustawa, jak wygląda sytuacja na działkach zalesionych oraz informacja o okresach lęgowych
ptaków.
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Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że na stronie wydziału powinna być szczegółowa informacja na temat tej uchwały, jakie mieszkańcy mają możliwości wycinania drzew i o wszystkich
poruszanych szczegółach. Konieczna jest pełna informacja na stronie Wydziału Ochrony Środowiska.
Radny Kazimierz Woźniak podkreślił, że uchwała dotyczy tylko opłat, natomiast jest potrzebna
wiedza na temat całości zmian, bo każdy musi się do tego dostosować. Zwrócił uwagę na to,
że osoby prywatne nie muszą występować, ale wspólnoty mieszkaniowe muszą już stosować
całą procedurę, spółdzielnie mieszkaniowe również, gmina musi, skarb państwa także. Dla
radnego jest tu nierówność podmiotów.
Radny Ryszard Fałek zgłosił wnioski o treści: „1. Wnioskuję o zmniejszenie stawek do
10 zł za wycinkę 1 drzewa, 1 m2 powierzchni krzewów.
2. Wnioskuję do Prezydenta o wykupienie reklam informujących mieszkańców
o ww. uchwale”.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że są to dwa osobne wnioski. Jeden może być
głosowany w ramach tego projektu, bo dotyczy tej materii. Natomiast jeśli chodzi o reklamy,
to nie ma to podstawy prawnej, aby w tym projekcie uchwały taki zapis zamieścić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, jakie jest stanowisko prezydenta do
obniżenia stawek do 10 zł?
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że przytoczone kwoty są kwotami
przemyślanymi. Z jednej strony mówi się o walczeniu ze smogiem, a z drugiej chce się zachęcać przedsiębiorców do wycinki drzew z nieruchomości, które są w ich posiadaniu. W ocenie
wiceprezydenta ta ustawa jest trochę niefortunna, bo pozwala ciąć mieszkańcom wszystko
na potęgę na ich posiadłościach bez jakiejkolwiek kontroli. Zmniejszenie stawki spowodowałoby, że zachęcilibyśmy przedsiębiorców do pozbywania zieleni ze swoich terytoriów. Wiceprezydent jest temu przeciwny. Stawki nie są specjalnie wygórowane. Należy chronić drzewa,
które są w naszym mieście. Jest przeciwny temu wnioskowi. Wiceprezydent uważa, że należy
informować mieszkańców i obiecał, że takie informacje pojawią się na stronie internetowej,
ale wykupowanie specjalnych reklam, za każdym razem, kiedy ustawodawca zmieni jakiś
przepis, aby informować o tym mieszkańców? Jeżeli ustawodawca wprowadza zmiany, to
niech ustawodawca szeroko informuje o tych zmianach, a gmina o tych, które wprowadza
uchwałami rady gminy.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że głos prezydenta traktuje jako głos przeciwko temu wnioskowi. Po ustawie 500+, ta ustawa jest także genialna. Idzie wprost do obywateli. Nikt nie
wycina tego, co mu jest potrzebne. Dzisiaj jest to bariera zaporowa. 150 zł to i dużo i mało.
Radny Marek Szary stwierdził, że są tu bardzo przemyślane stawki. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy tak naprawdę, to w ogóle nie płacą. Każdy mieszkaniec wszystko na swojej działce może wyciąć. To dotyczy naprawdę wąskiej grupy podmiotów gospodarczych. Ładnie jest pokazane, że najpierw stawka rośnie do grubości 200 cm, gdy drzewa są najbardziej produktywne
pod względem tlenu, a później maleje, gdy zagrażają już bezpieczeństwu. Radny uważa, że
jest to bardzo dobre rozwiązanie i nie powinno się tych stawek zmieniać.
Wniosek radnego Ryszarda Fałka: „Wnioskuję o zmniejszenie stawki do 10 zł za wycięcie
jednego drzewa i do 10 zł za wycięcie jednego metra kwadratowego powierzchni zakrzewionej”.
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 22 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania
– głosowanie imienne nr 12. Wniosek nie został przyjęty.
8

Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 13) podjęła
Uchwałę nr 423/2017
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Ad. 5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 342.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 14) podjęła
Uchwałę nr 424/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla miasta Radomia za 2016 rok.

Ad. 5.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 341.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Bezpieczeństwa,
które wydały opinie pozytywne.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 15) podjęła
Uchwałę nr 425/2017
w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas
służby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Ad. 5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 337.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za - głosowanie imienne nr 16) podjęła
Uchwałę nr 426/2017
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2017 roku zadań
z zakresu administracji rządowej polegających na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Ad. 5.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 336.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Ryszard Fałek poinformował, że jest obowiązek zabezpieczenia miejsc w przedszkolach
dzieciom 6-letnim. Z ankiety jaką przeprowadził wydział ponad 50% rodziców już zadeklarowało, żeby dzieci zostały w oddziałach przedszkolnych. Będzie to w granicach 1000 do 1500
dzieci. Takie miejsca muszą być przygotowane. Na to potrzeba około ośmiu przedszkoli. Musimy te miejsca wygospodarować w naszych placówkach oświatowych, bo wybudować nie
zdążymy do września, ale to należy przewidzieć w szkołach. Największe predyspozycje do
tego mają szkoły podstawowe i tam powinny być lokowane oddziały przedszkolne.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 17) podjęła
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Uchwałę nr 427/2017
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.

Ad. 5.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 338.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik.
Radny Marek Szary stwierdził, że w tej sprawie jest wiele niejasności. W ciągu ostatnich miesięcy mamy falę tworzenia fikcyjnych instytucji. One niczemu nie służą, poza tym, że tworzą
nowe stanowiska dyrektorskie, zastępców dyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Jeżeli
nie ma zwolnień pracowników, to na czym będą oszczędności? Patrząc na wielkość zamówienia jakie tworzą dps-y, to na pewno nie jest to wielkie zamówienie i z tego tytułu na pewno
nie będzie korzystniejszych cen. Radny prosi o wskazanie jak wyliczono oszczędności w wysokości 200 tys. zł.
Radny Leszek Pożyczka zapytał, jak będzie wyłaniany dyrektor tej placówki? Radny stwierdził,
że centralizacja zadań nie jest najlepsza. W szkołach każda placówka ma dyrektora, głównego
księgowego i sekretarkę. Takie rozwiązanie zapewnia, że dyrektorzy czują się odpowiedzialni
za właściwe wydatkowanie środków, są gospodarzami placówek i te środki są wydawane
z wielką rozwagą. Tworzenie jednostki centralnej spowoduje, że dyrektorzy będą przychodzić
do dyrektora jednostki z fakturami, żeby pokryć poniesione koszty. Nie muszą aż tak bardzo
się angażować we właściwą i solidną analizę przy wydatkowaniu środków. Projekt uchwały
został zaparafowany przez dyrektora jednej z placówek – Monikę Krzyżanowską. Dlaczego
akurat podpisała się ta jedna, a nie wszystkie? Czy tylko ta jedna zaakceptowała ten projekt?
Radna Małgorzata Zając uważa, że to bardzo dobry pomysł. Idea Centrum Usług Wspólnych to
dobre wykorzystanie czasu pracy pracowników. Jeżeli chodzi o standardy życia mieszkańców,
to nie będzie można mówić o żadnych różnicach. Wszystko będzie ujednolicone i ma nadzieję,
że będzie miało najwyższe standardy. Radna poinformowała, że za finanse domu pomocy społecznej odpowiada dyrektor i tylko on może sporządzać plany finansowe i przesuwać wydatki.
CUW wykonuje tylko jego dyspozycje. Za całość gospodarki finansowej dps-u odpowiada dyrektor domu, a także za zatrudnianie pracowników, politykę szkoleniową, inwentaryzację. Dla
dyrektora jest to tylko i wyłącznie pomoc.
Radny Dariusz Chłopicki zapytał, czy były konsultacje we wszystkich dps-ach? Czy rzeczywiście będą oszczędności?
Radny Robert Fiszer stwierdził, że sam urząd już robił takie zamówienia na przykład na zakup
energii elektrycznej. Czy nie taniej byłoby zatrudnić jednego czy dwóch pracowników w odpowiedniej komórce w urzędzie miejskim i żeby to urząd robił takie zamówienia dla dps-ów
zamiast tworzyć nową jednostkę? Centrum Usług Wspólnych ma mieścić się na parterze budynku przy ul. Dzierzkowskiej. W tej chwili mieszczą się tam dwa Centra Aktywności Lokalnej.
Gdzie one zostaną przeniesione? Czy są wyliczenia odnośnie kosztów ich przeprowadzki?
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, ile osób będzie dodatkowo przyjętych i kto poniesie koszty
i konsekwencje poszerzenie ciała zarządzającego tymi podmiotami?
Radny Andrzej Łuczycki podkreślił, że idea powołania Centrum Usług Wspólnych nie jest nowa.
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim takie centrum zostało powołane kilka lat temu. Przy10

nosi ono dobre efekty. Wykorzystuje się pracowników, wykorzystuje się wiedzę, wykorzystuje się doświadczenia osób, które tam pracują i jest to z korzyścią zarówno dla budżetu wojewody jak i dla jednostek, którymi to centrum administruje. Zapytał, czy prezydent zamierza
w przyszłości to centrum poszerzyć o inne jednostki podległe prezydentowi?
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że mamy jeden z największych w Polsce MOPS-ów,
który zatrudnia 500 czy 700 osób. Uważa, że zajmowanie się tymi sprawami przez Radę Miejską jest zupełnie zbędne. Wiele spraw ważnych dla miasta zostało rozwiązane idących w kierunku urządzania wspólnych przetargów czy zarządzania zamówieniami na przykład w zakresie opłat elektrycznych. Przyłączają się do tego nawet podmioty nie związane z urzędem
miejskim. To samo dotyczy naszych spółek.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi n pytania dotyczące:
- wyliczonych oszczędności,
- odpowiedzialności dyrektorów za finanse placówek i ich funkcjonowanie,
- podpisu dyrektora jednej z placówek pod projektem uchwały,
- zatrudniania pracowników i organizacji ich pracy,
- konsultowania wprowadzonych zmian z dps-ami,
- zatrudniania kolejnych osób w urzędzie,
- przeniesienia CAL-i z budynku przy ul. Dzierzkowskiej,
- dodatkowych zatrudnień,
- planów dotyczących poszerzenia Centrum Usług Wspólnych.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 10 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 18) podjęła
Uchwałę nr 428/2017
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania
centralnego zamawiającego.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik podziękował za wyrażenie zgody na utworzenie nowej
jednostki budżetowej. Ci którzy głosowali przeciw zobaczą po roku działalności, że te zmiany
szły w dobrym kierunku i są bardzo pozytywne.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że zdania odrębnego nie ma wtedy, gdy radny
głosował za, a chce mieć zdanie odrębne od tego jak zagłosował. Radny Mirosław Rejczak zagłosował przeciwko. Pani mecenas wyjaśniła, że w związku z tym, że każde głosowanie jest
głosowaniem imiennym, nie ma zdania odrębnego. Udzielił radnemu 30 sekund na zabranie
głosu.
Radny Mirosław Rejczak oświadczył, że pan prezydent tworzy byty zupełnie niepotrzebne.
Zajmuje czas radnym. MOPS to instytucja podlegająca prezydentowi i może sobie tam robić
sam różne rzeczy nie musząc zgłaszać struktury organizacyjnej do Rady. Te rzeczy prezydent
może zrobić w siedmiuset osobowym składzie w MOPS-ie.
Ad. 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok
oraz planów pracy na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sprawozdania z działalności
Komisji za 2016r. oraz plany pracy na 2017r. radni otrzymali przed sesją.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
Sprawozdania oraz plany pracy zostały przekazane do prezydenta miasta Radomia.
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Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że w złożonej do prezydenta interpelacji pytał, dlaczego
do tej pory nie zwołano w ciągu dwóch lat kadencji prezydenta Komisji ds. spółek w sprawie
Portu Lotniczego? Prezydent odpisał, że odnośnie wniesienia sprawy dotyczącej lotniska na
posiedzenie Komisji ds. majątku spółek miejskich należy zwrócić się do przewodniczącego
Komisji pana Romana Korczyńskiego. Radny zwracał się wielokrotnie i do tej pory tej komisji
nie zwołał. Radny prosi o wpływ Rady Miejskiej, aby w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni przewodniczący komisji zwołał posiedzenie w sprawie Portu Lotniczego. Druga sprawa
dotyczy Komisji Zdrowia, gdzie też jest dużo problemów ze szpitalami, a szczególnie z naszym
szpitalem, dlatego chciał wprowadzić do planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny na 2017 rok 11. punkt: „Opieka szpitalna i opieka ambulatoryjna. Współpraca miasta
z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie szpitalnictwa”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik rozumie, że te wnioski będą postawione na
komisjach. Komisja sobie sama ustala plan pracy, a nie Rada Miejska. Poprosił, aby radny złożył
te wnioski na piśmie, a przewodniczący je skieruje na komisje. To, czy komisja je wprowadzi,
to już sprawa komisji.
Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Radny Marek Szary odczytał projekty uchwał wraz z uzasadnieniami dotyczące rozpatrzenia
skarg pana Łukasza Hermanowicza oraz pana Bernarda Kąkolewskiego.
- rozpatrzenie skargi pana Łukasza Hermanowicza z dnia 25.08.2016r. na Komendanta
Straży Miejskiej. – Komisja uznała skargę za bezzasadną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za – głosowanie imienne nr 19) podjęła
Uchwałę nr 429/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
O podjętej uchwale poinformowano pisemnie pana Łukasza Hermanowicza. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
- rozpatrzenie skargi pana Bernarda Kąkolewskiego z dnia 15.06.2016r. na działalność
Prezydenta Miasta Radomia (dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego) – Komisja
uznała skargę za bezzasadną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie imienne nr 20) podjęła
Uchwałę nr 430/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
O podjętej uchwale poinformowano pana Bernarda Kąkolewskiego. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że ostatnie posiedzenie zarządu odbyło
się 20 stycznia w Warszawie. Całość posiedzenia zdominowała dyskusja i przyjęcie stanowiska dotyczącego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów. Stanowisko takie zostało przyjęte jednoznacznie krytykując pomysł obecnie rządzących co do ograniczenia kadencyjności. Można powiedzieć, że stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie. Prze12

ciwko przyjęciu były dwie osoby. Wiceprezydent poprosi Związek o przesłanie poprawionego
stanowiska i dołączy go do materiałów z sesji i przekaże radnym Rady Miejskiej. Inne dyskusje
dotyczyły zmiany w prawie ochrony środowiska, w narodowym funduszu mieszkaniowym.
Wywiązała się dyskusja przy punkcie dotyczącym ochrony środowiska w sprawie palenisk
poniżej 500 kW. Nawet miasta ze Śląska były za tym, aby wprowadzić ustawę antysmogową.
Podnoszono również fakt, że zlikwidowany został program „kawka”. Jeżeli mamy walczyć ze
smogiem, uważa, że program „kawka” powinien wrócić i takie stanowisko zostało zapisane do
protokołu Związku Miast Polskich.
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy Związek Miast Polskich wyrażał stanowisko w sprawie
reformy oświaty? Jeżeli tak, to jaką ilością głosów to przeszło? Ponadto zapytał, czy nasze
miasto ma przedstawiciela we władzach Związku Miast Polskich?
Radny Ryszard Fałek zwrócił uwagę na to, że pieców starego typu jest coraz mniej. Bardzo
modne są te z zasobnikami ekologicznymi, które nie emitują pyłów. Nagle okazuje się, że Polska jest strasznie zadymiona, a tendencja jest inna, bo jak ktoś buduje, to we właściwym
standardzie z ogrzewaniem gazowym. Radny poprosił o podanie parametrów dla miasta Radomia: jakie jest dzisiaj zanieczyszczenie i w ciągu ostatnich lat, a jakie było 20, 30 lat temu.
Jaka jest tendencja zmian zanieczyszczenia powietrza na przestrzeni ostatnich dwudziestu,
trzydziestu lat? Czy to nie jest kierunek, aby tłumaczyć zamykanie niektórych kopalń?
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik uważa, że kadencyjność wójtów, burmistrzów,
prezydentów, to dobre rozwiązanie. Jeżeli prezydent kraju może być dwie kadencje i nic złego
się nie dzieje, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki może być dwie kadencje i nic złego
się nie dzieje, prezydent Rosji może być dwie kadencje i też się nic złego nie dzieje, to nie
rozumie dlaczego prezydent miasta Radomia czy burmistrz i wójt nie mogą być dwie kadencje.
Uważa to za dobre rozwiązanie.
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że 28 lipca ubiegłego roku w Sokołowie
Podlaskim na Zarządzie Związku Miast Polskich była przyjęta negatywna opinia dotycząca
dwóch projektów ustaw. Wcześniej Związek Miast Polskich internetowo ankietował wszystkich członków. Ankieta ta dawała negatywną opinię wszystkich członków ZMP w wysokości
74%. W trakcie spotkania przyjechała pani minister Anna Zalewska, która złożyła wyjaśnienia
i wysłuchała argumentów zarządu. Rozstali się bez ustalenia wspólnej płaszczyzny. Wtedy na
posiedzeniu sformułowano propozycję alternatywną, która nie została przyjęta w projekcie
ustawy. Związek Miast Polskich już wtedy w lipcu proponował cykl kształcenia w Polsce:
5-3-4, czyli pięcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i czteroletnie liceum. Była
to akceptacja dla wydłużenia cyklu nauczania w liceum bez burzenia struktury oświaty. Po raz
pierwszy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wszystkie 5 korporacji samorządowych:
Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Metropolii Polskich i Związek Samorządów Wojewódzkich zaopiniowały negatywnie te dwa projekty
ustaw.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie ze statutem i regulaminem Związku Miast Polskich członkowie Komisji Rewizyjnej
biorą udział w pracach Zarządu Związku Miast Polskich.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak przesłał do protokółu stanowiska Związku Miast Polskich w sprawach:
- planowanych przez resort edukacji narodowej zmian w systemie oświaty,
- medialnej debaty o ograniczeniu liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Zostały one dołączone do materiałów z sesji i przekazane radnym.
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Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski:
1. sprawozdanie z realizacji ,,Programu Oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2013 –
2015’’. - zrealizowany w dalszej części obrad.
2. Radny Marek Szary - apel do radnych i prezydentów w sprawie odbudowy krzyża powstania
styczniowego - uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej rozpoczęli akcję
zbierania pieniędzy na odbudowę krzyża powstańców styczniowych. Radny zachęca każdego
do wsparcia tego ze swojej diety.
- poprosił, aby kolejna sesja odbyła się 13 lutego, bo później są ferie i chciałby na te ferie wyjechać.
3. Radny Kazimierz Staszewski – skład i posiedzenia Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – przypomniał, że w 2016r. wokół składu osobowego Rady Społecznej
nastąpiło sporo zamieszania m. in. przy typowaniu osoby radnego. Skład został przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej. Minęło sporo czasu, rada społeczna według regulaminu powinna zbierać się co najmniej raz na kwartał, a w ciągu roku zebrała się tylko raz. Radny zapytał, dlaczego tak się stało?
4. Radny Adam Bocheński – wiata przystankowa na skrzyżowaniu ulic Stara Wola Gołębiowska – Energetyków w kierunku Radomia – wiata przystankowa nie przystaje nawet do XX wieku. Prosi prezydenta o interwencję. W centrum miasta są likwidowane wiaty i chciałby, aby
jedna z tych wiat znalazła się w tym miejscu.
- wydłużenie czasu do głosowania nad budżetem obywatelskim – w zeszłym roku na sesji
w czerwcu radny zgłosił prośbę o wydłużenie czasu do głosowania, który wtedy był do 2. czy
3. czerwca. Wtedy kumuluje się bardzo dużo festynów organizowanych przez różne instytucje, kościoły, parafie, zespoły pracy socjalnej i inne podmioty. Wtedy nie zawsze mogły być
tam urny mobilne, albo były one bardzo krótko. Podziękował panu prezydentowi, że w tej edycji budżetu termin głosowania został wydłużony do 14 czerwca, co niewątpliwie spowoduje
zwiększenie liczby chętnych do głosowania.
5. Radny Ryszard Fałek – informacja o postępie prac przy projekcie lotniskowym – poprosił
o rozszerzenie informacji, może być na piśmie (może być na piśmie):
- 15.11.2016r.: przekazanie przez wojewodę Mazowieckiego Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa zażalenia PLR na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.10.2016r.
w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewody z dnia 05.09.2016r. celem oceny zarzutów –
co to były za zarzuty? Jakiej kategorii? O jakie rozstrzygnięcie tu chodzi?
- 15.11.2016r. – kontrola Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne… - jaka
jest tego ocena?
- 29.11.2016r. – wykonanie przez firmę zewnętrzną opracowania analizy porealizacyjnej
w zakresie hałasu i pola elektromagnetycznego PLR – prosi o przybliżenie sprawy.
- 06.12.2016r. – wystosowanie wstępnej oferty dzierżawy terenu o pow. ok. 2000 m2 na radomskim lotnisku pod inwestycje – jaki charakter ma ta inwestycja? Dla kogo i dlaczego dzierżawimy?
- 19.12.2016r. – podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego… - radny prosi o przybliżenie tej sprawy. Jak to się stało? Skąd ten kapitał? Co wchodzi w skład podwyższenia tego kapitału?
- podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym na sporządzenie analizy połączeń lotniczych
realizowanych z Portu Lotniczego Radom – czemu to zlecamy? Czy nie mamy takich fachowców? Czy musi to robić ktoś inny? Jakie będą tego koszty?
14

- 29.12.2016r. – wystosowanie pisma przez Wojewodę Mazowieckiego w odpowiedzi na
wniosek PLR o ustanowienie stałego lotniczego przejścia granicznego, z prośbą o podanie
informacji w zakresie planowanych połączeń poza strefę Schengen, realizacji inwestycji polegającej na przedłużeniu pasa startowego, wznowienia zawieszonego postępowania na przebudowę sieci na lotnisku – radny prosi o przybliżenie tego zagadnienia.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił informacji na temat usytuowania wiaty przystankowej.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
6. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska złożyła wniosek: „w sprawie zabierania głosu radnych dot. spraw różnych i odpowiedzi Pana Prezydenta na nie.
Wnioskuję o jednorazową możliwość zapytania radnych, a nie powielanie swoich zapytań w czasie obrad sesji”. Na początku była możliwość zadawania pytań, co też się działo,
a na końcu powraca się do tego. Radna uważa, że należy szanować swój czas.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że tam są interpelacje i zapytania radnych, a tutaj są sprawy różne i wolne wnioski. W sprawach różnych odczytywane są
sprawy, które wpłynęły, ale jest też punkt wolne wnioski i radni mogą zabierać głos. Przewodniczący zaproponował, aby ustalić, w którym punkcie radni będą mogli zabierać głos.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że w punkcie interpelacje i zapytania radnych radni mają możliwość zabierania głosu. Natomiast chciałby, aby w sprawach różnych i wolnych wnioskach
były rozpatrywane te sprawy, które wpłynęły do przewodniczącego w ustawowym terminie
i przewodniczący daje radnym do wiadomości. Omawiane powinny być sprawy, które wpłynęły
na piśmie.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że sprawę skieruje do Komisji Regulaminowej
i Spraw Radnych. Wyjaśnił, że od 13 – 24 są ferie zimowe i jest rozbieżność interesów. Jedni
radni chcą, aby sesja byłą w pierwszym tygodniu ferii, a drudzy w drugim. Wniosek, który
wpłynął z Centralnego Biura Antykorupcyjnego musi zostać podjęty do 24., czyli do piątku.
Najlepiej, aby sesję można było zrobić po feriach, ale nie można dlatego, że przekroczony by
został termin. Na rozpatrzenie wniosku jest termin 30-tu dni od momentu wpłynięcia, czyli do
24. Pan radny Szary złożył wniosek, aby sesja się odbyła 13 w poniedziałek, a musi to być
sesja zwyczajna, nie może być nadzwyczajna. Sesja nadzwyczajna może zostać zwołana na
wniosek prezydenta, albo grupy radnych, przewodniczący nie ma takich uprawnień, dlatego
ten wniosek musi być procedowany na sesji zwyczajnej. Dlatego wniosek pana Szarego, aby
sesja odbyła się 13.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że praktycznie ferie zaczynają się nie w poniedziałek 13., tylko wyjazdy zaczynają się już w piątek wieczorem lub
w sobotę i przez dwa tygodnie nie będzie takiej grupy radnych, która chciałaby brać udział
w sesji. Dlatego sesję można zrobić w piątek 11. jako zwyczajną. Radny uważa, że po sesji są
wstanie usiąść i znaleźć kompromisowy termin, który będzie wszystkim pasował, ale na pewno nie wtedy, gdy są ferie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, czy prezydent do wtedy przygotuje
się?
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że przewodniczący skierował do niego
pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Prezydent w piątek zlecił ekspertyzę, którą będzie
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chciał przedstawić panu przewodniczącemu. W tym tygodniu odpowie, na kiedy ta ekspertyza
będzie gotowa. To nie są proste rzeczy, jeśli chodzi o materię prawną. Spór opiera się o niuanse interpretacyjne, dlatego chciałby, aby dokument był przedstawiony radnym jak najlepiej, bo
to radni będą podejmowali decyzje. Prezydent zobowiązał się, że w tym tygodniu udzieli
przewodniczącemu pisemnej odpowiedzi na wniosek i zakreśli termin, kiedy powstanie ekspertyza. Myśli, że nie będzie to możliwe do 11. czy 13. lutego, ponieważ czasu jest za mało.
O pomoc prosi pana profesora, poważnego prawnika, więc prosi, żeby jeszcze przez kilka dni
wstrzymać się z rozmowami na temat daty następnej sesji. Pod koniec tygodnia prezydent
jest gotowy wziąć udział w prezydium Rady Miejskiej i tam podyskutować. Kodeks wyborczy
nie przypadkowo daje 30 dni, bo zakłada, że ten czas trzeba wykorzystać na pogłębienie kwestii prawnych.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w piątek będzie prezydium Rady Miejskiej.
1. sprawozdanie z realizacji ,,Programu Oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2013 –
2015’’.
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
7. informacja o postępie prac przy projekcie lotniskowym za okres od dnia 1 listopada
2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Informację radni otrzymali na posiedzeniach Komisji.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
8. uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 stycznia 2017r.:
- Nr Ra.12.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Radom
planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu,
- Nr Ra.13.2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto Radom
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
Opinie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
9. pismo Prezydenta Miasta Radomia o wytypowanie przedstawiciela Komisji Kultury
i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu do prac w zespole opiniującym wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Radomia.
Komisja Kultury i Promocji nie wytypowała przedstawiciela z powodu braku chętnych.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy któryś z radnych chciałby brać udział w pracach
tego zespołu?
Do pracy w zespole zgłosił się radny Ryszard Fałek.
Za wytypowaniem radnego Ryszarda Fałka do pracy w tym zespole głosowało 24 radnych,
0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 21. Radny Ryszard
Fałek został wytypowany przez Radę Miejską w Radomiu do prac w zespole opiniującym wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Radomia.
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O fakcie tym poinformowano pisemnie prezydenta miasta Radomia. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
10. informacja o oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego dwóch osób zobowiązanych do
ich złożenia. W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych w jednym
oświadczeniu stwierdzono nieprawidłowości, w drugim nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pisma zostały dołączone do materiałów z sesji.
11. skarga kasacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżająca w całości wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2016r.
oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Odpis skargi radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Został on dołączony do materiałów z sesji.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że jest to skarga Rzecznika Spraw Obywatelskich na rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę
rzecznika w przedmiocie zarzutów co do treści uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania. Od tego wyroku Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną. Odpis
został nam doręczony. Odpis skargi kasacyjnej został przekazany do pana prezydenta. Teraz
oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
który ostatecznie rozpatrzy tę sprawę.
12. zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.
Zarządzenie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że zarządzenie to wpłynęło 11 stycznia
2017r. Zostało ono również przekazane do pana prezydenta. Do 10 lutego jest czas na podjęcie decyzji, czy pan prezydent wykona to zarządzenie zastępcze, czy będziemy wnosić skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy prezydent nie wyraża zgody na to, żeby te kopalnie te kopalnie tam działały?
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że na razie nie było zastrzeżeń ze strony
prezydenta.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że wojewoda zebrał dane dotyczące
złóż kopalin z wielu gmin i w trybie zastępczym dla wielu gmin w województwie mazowieckim
wydał zarządzenie dotyczące powiększenia tych złóż. Zostaliśmy obciążeni kwotą 1200 czy
1300 zł. Nie będziemy tego skarżyć. Gdyby gmina to chciała przeprocedować byłoby to zdecydowanie drożej.
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13. kolejna sesja.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił radnego Marka Szarego o wyjaśnienie powodów zwołania jutrzejszej sesji.
Radny Marek Szary stwierdził, że wydawało mu się, że tłumaczył dlaczego zwołali tę sesję. Był
przekonany, że zamiast na konferencję prasową, radni pójdą do swoich koleżanek i kolegów
i powiedzą o tym. Wszyscy radni otrzymali pisemną prośbę o zwołanie sesji nadzwyczajnej od
tych środowisk szkolnych, które zostały pominięte w dyskusji nad reformą. Jako przedstawiciele radomian po prostu zwołali sesję nadzwyczajną. Nie wie skąd głosy, że to jakaś hucpa.
Radny nie przewiduje, że będzie tu jakaś awantura. Uzasadnił dlaczego tę sesję zwołali przed
pierwszym, a nie po pierwszym. Bali się, że jak 1. odbędzie się komisja i coś uchwali, to po tym
to już będzie awantura. Uważa, że jest to tak istotna rzecz, że powinno się wysłuchać tych
środowisk, które mają wątpliwości, które mają inne pomysły. Radny był na takim spotkaniu,
gdzie przedstawiciel jednego z gimnazjów mówił, że jest możliwość dogadania się szkół tak,
żeby nie stracili na tym uczniowie, a wręcz mieli lepiej i żeby nie stracili na tym nauczyciele.
W zespołach, które opracowywały siatkę, gdzie szef zespołu zwrócił się do wszystkich dyrektorów placówek zainteresowanych, tam nie ma żadnych protestów. Tam, gdzie się nie zwrócono do wszystkich, tam są protesty. Dziwnym trafem likwiduje się te szkoły, które nie były
w tym zespole. Radny zwrócił się do prezydenta Semika, który raczył się wyrazić o radnym, że
nie jest zainteresowany edukacją, bo był tylko na jednej komisji. Radny zapytał na ile prezydent go zaprosił? Na żadną. Był raz nie zaproszony, nie poinformowany, a to świadczy tylko
o tym, że jest zainteresowany. To prezydent wyznaczył, że w zespole ma być jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości i jest nim Dariusz Wójcik. Kiedy usłyszał jakie pomysły ma
zespół, stwierdził, że idzie to niezgodnie z ideą prezentowaną przez parlament. W związku
z tym poszedł na posiedzenie komisji, przedstawił swoje zastrzeżenia.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wpłynął do niego wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej podpisany przez ośmiu radnych. Przewodniczący ma obowiązek zwołać sesję
nadzwyczajną w ciągu siedmiu dni. Ten siódmy dzień przypada we wtorek i dlatego zwołał
taką sesję. Nawet się pod tym wnioskiem nie podpisał. Gdyby wniosek wpłynął od innego klubu, też by taką sesję musiał zwołać. Myśli, że jutrzejsze spotkanie będzie przebiegało w sposób spokojny. Wysłuchają, co mają do powiedzenia zaproszone szkoły. Szkoły zostały zaproszone, bo to one skierowały pismo. Nie zależy im na żadnej awanturze. Ma nadzieję, że z każdej szkoły przyjdzie po dwóch, trzech przedstawicieli, aby przedstawić swoje racje, po to, aby
zespół we wtorek mógł nad tym popracować.
Prezydent miasta Radosław Witkowski zaapelował do radnego Marka Szarego, aby zaprzestał
powielania swoich kłamstw, że jakiekolwiek środowiska szkolne zostały wykluczone z dialogu
i ograniczono współpracę przy budowie nowej sieci szkół. Tak nie ma. Wszyscy mają prawo się
wypowiedzieć w tej kwestii, czego dowodem była w poprzedni poniedziałek konferencja prasowa, na której zaapelował o współpracę i zgłaszanie wniosków. Nie wie dlaczego radny pomija zasadniczy fakt, że jest radnym Rady Miejskiej, bo to zgodnie z ustawą to radni Rady
Miejskiej podejmą decyzję ostateczną o kształcie sieci szkół. To nie jest tak, jak radny próbuje
to w tej chwili powiedzieć, że zespół konsultacyjny, który zbierze się 1 lutego i to, co zostanie
tam wytworzone, to będzie do wdrożenia. Nie. Zostanie skierowany wniosek w formie uchwały i radny będzie go musiał przyjąć. Niech radny nie opowiada, że zespół konsultacyjny ma
ostateczną decyzję w tej sprawie. Zaapelował do radnego, aby wycofał się z tego wniosku, bo
sesja przyniesie więcej szkody niż pożytku.
Radny Marek Szary stwierdził, że nie jest to jego wymysł. To usłyszał od przedstawicieli szkół
i są na tej sali tacy, którzy to samo słyszeli. Pisma też są w tej sprawie, więc jakie kłamstwa?
To są przedstawiciele szkół, którzy mówią, że nikt ich nie pytał o zdanie. Jutro przyjdą to i powiedzą. Wie, że to radni podejmują ostateczną decyzję, tylko jeżeli idą rodzice do pani dyrek18

tor Wydziału Edukacji i dowiadują się od pani dyrektor, że już nie mają po co przychodzić,
a jest to grudzień, bo już wszystko jest ustalone, to radny ma prawo przypuszczać, że dowie
się tego samego na sesji, że nie ma o czym dyskutować, bo już wszystko jest przygotowane.
Faktycznie radni nie są w stanie na sesji zmienić czegokolwiek, bo nie mają materiałów. Chcą,
żeby bardzo trudna reforma była przygotowana w trosce o dzieci, o nauczycieli i żeby był konsensus.
Radna Magdalena Lasota poinformowała, że uczestniczy w zespole konsultacyjnym od samego początku i nigdy nie było powiedziane tak, że to jest sprawa zamknięta i że więcej zmian
nie będzie. Chodziło właśnie o to, żeby zwołać zebranie konsultacyjne jeszcze 1 lutego i jeszcze dyskutować i nanosić zmiany. Przez ostatni tydzień, od konferencji zwołanej przez pana
prezydenta Witkowskiego, pan prezydent Semik spotykał się z bardzo wieloma szkołami i to
z tymi najbardziej niezadowolonymi. Pan prezydent Semik razem z dyrektorami, razem z nauczycielami znaleźli kompromis. Zostaną jeszcze zmiany wypracowane w tym tygodniu. Pan
Semik przez Librusa wysłał do rodziców ankiety. Podsumowanie ze spotkań ze szkołami
i z tym, co odpowiedzieli rodzice w ankietach, wszystko do końca tygodnia miało być podsumowane. Nad tym mieli dyskutować 1 lutego. Absolutnie nie było tak, że pani dyrektor
Ostrowska odpowiedziała rodzicom, że jest już wszystko zamknięte i nic się nie dzieje. Jest
czas do 14 czy 17 lutego, aby uchwałą Rady Miejskiej przyjąć wstępną siatkę szkół, która po
tym idzie do związków zawodowych i do kuratora, który też jeszcze może się do tego odnieść
i może nanieść zmiany. Sesję można było zrobić dzień po spotkaniu konsultacyjnym, gdyby
były jeszcze środowiska niezadowolone. Radna nie wierzy, że jutro będzie cisza i spokój, bo
zwoływanie tylu szkół i tylu nauczycieli, z którymi pan prezydent już i tak rozmawiał, to jaki to
ma sens? Poza tym nie należy zapominać czyja to jest reforma. To nie jest reforma Platformy,
tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście reformę musi wykonać samorząd jako organ
prowadzący. Po co wśród ludzi wywoływać dodatkowe emocje? Próbuje się całą odpowiedzialnością obarczyć prezydenta, a tak de facto nie jest. Wszyscy muszą to wziąć na swoje
barki, bo wszyscy chcą dobra przede wszystkim uczniów. Nie chodzi tu o wywoływanie awantur, a tak to prawdopodobnie będzie jutro wyglądało.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił, aby nie bać się sesji Rady Miejskiej, bo to nie jest nic
strasznego. Przewodniczącemu zależy na tym, aby ta reforma weszła z jak najmniejszym
uszczerbkiem dla ludzi.
Radny Leszek Pożyczka ciekawy jest jaki będzie porządek jutrzejszej sesji i jak przewodniczący zapanuje nad taką liczbą osób? Była Komisja Edukacji, na której była omawiana sprawa
przekształceń szkół. Trwała długo, ale była bardzo owocna. Na komisję przyszła tylko jedna
szkoła - gimnazjum nr 2. Rzeczywiście byli zainteresowani szczegółowym rozstrzygnięciem,
jak to się stało, że akurat tam jest takie rozstrzygnięcie i co można zrobić, aby było inne. Radny żałuje, że nie przyszli inni przedstawiciele szkół, bo łatwiej by to było przedyskutować.
Radny Jan Pszczoła uważa, że nie da się rozmawiać ze wszystkimi. Jutro będzie duży dym,
przekraczający wszystkie normy.
Radny Ryszard Fałek zwrócił uwagę, że sesja nadzwyczajna, to przywilej radnych. Nie należy
ograniczać ilości osób. Niech ludzie słuchają co, kto mówi. Są radni, którzy będą bali się zabrać
głosu i powiedzieć co o tym myślą, bo się komuś narażą. Nie ma rady, taka jest rola radnego.
Decyzję trzeba będzie przegłosować. Jeżeli chodzi o takie sesje, to pragmatyki będzie 30%,
a 70% emocji. Jeżeli chodzi o samo podejście do reformy, to trzeba powiedzieć, że był powołany zespół koordynacyjny odpowiednio wcześnie. Odbyło się 3 spotkania w dwutygodniowych
odstępach. Radny z radnym Pożyczką byli zapraszani przez rady pedagogiczne na spotkania
do szkół. Był czas na wszystko. Są likwidowane wszystkie gimnazja z mocy ustawy. Jest to
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działanie rządu. Dzisiaj trzeba to rozłożyć. Trzeba zrobić tak mądrze, aby były jak najmniejsze
straty, a straty będą, bo taka była decyzja i wola rządu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał, że na prezydium rozmawiali na temat sesji nadzwyczajnej i prosili przewodniczącego, aby wytłumaczył swoim kolegom, że nie ma sensu przed posiedzeniem tej komisji robić sesji nadzwyczajnej. Ośmiu radnych się podpisało, więc przewodniczący musi sesję zwołać. Natomiast po stronie prezydenta
Semika i pani dyrektor Ostrowskiej była ciężka praca po to, by zminimalizować „straty” całej
tej reformy. Nieprawdą jest, że pan prezydent Semik nie pracował ze szkołami. Spotykał się
z dyrekcjami, z radami pedagogicznymi. Efekt końcowy będzie w środę. Rozumie, że bardzo
ciężko pracowała Komisja Edukacji i pewnie jej wnioski też się tam znajdą. Radny ma nadzieję,
że jutro będzie spokojnie.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że sesję planuje tak, że na początku zgodnie
z wnioskiem zabierze głos w imieniu wnioskodawców ktoś z klubu PiS. Później osoby zaproszone, których to dotyczy będą mogły zabrać głos po jednym przedstawicielu z rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu z rady rodziców. Więcej osób niż dwie nie zamierza dopuszczać z żadnej szkoły. Później będzie dyskusja radnych i odpowiedzi prezydenta i na tym
zamierza zakończyć sesję. Nie ma tu żadnego pola do awantury. Jeżeli pan prezydent będzie
chciał zabrać głos po wnioskodawcy, to tak będzie.
Sesja jutro o godz. 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XL. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 12.55.
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