P R O T O K Ó Ł N R XLIV/2017
z czterdziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 27 marca 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 według listy obecności, która została dołączona do materiałów
z sesji. Radni nieobecni: Adam Bocheński, Jerzy Pacholec.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(22 za – głosowanie imienne nr 1).
Zmiany porządku obrad:
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 374 zmieniający uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych, 1 był przeciw,
2 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 2. Projekt został wprowadzony
w punkcie 5.12.
Porządek sesji:
1. Przyjęcie protokołów z XLI., XLII., XLIII. 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: 371, 372,
2) zmiany Uchwały nr 255/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach
prawa handlowego – druk nr 373,
3) zmiany Uchwały Nr 388/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta
Radomia na realizację tego projektu – druk nr 366,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Stara Wola Gołębiowska” oraz zmiany Uchwały Nr 684/2014 zmienionej Uchwałą
Nr 87/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa
- Biała” – druki nr: 362, 361,
5) zmiany Uchwały Nr 75/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia – druk nr 363,
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6) udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
– druk 369,
7) przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej – druk nr 368,
8) przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Radomiu”
– druk nr 364,
9) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018” za
2016r. – druk nr 370,
10) podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2017r. - druk nr 367,
11) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia
na 2017r. – druk nr 365,
12) zmiany uchwały Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany
systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – druk nr 374.
6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
8. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,
2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta
Radomia na lata 2013 – 2016 za lata 2015 – 2016,
3) informacja o wniesionym, cofniętym, zbytym udziale w Spółkach, w których Gmina Miasta
Radomia posiada udziały i akcje za lata 2015 – 2016 (uchwała nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu),
4) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 wraz z potrzebami związanymi z ich realizacją,
5) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 –
2016 za 2016r.,
6) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016r.
Ad. 1. Przyjęcie protokołów z XLI., XLII., XLIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
Za przyjęciem protokołu z XLI. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która
odbyła się w dniu 31 stycznia 2017r. głosowało 21 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się
od głosowania - głosowanie imienne nr 3. Protokół został przyjęty.
Za przyjęciem protokołu z XLII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu
10 lutego 2017r. głosowało 22 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania głosowanie imienne nr 4. Protokół został przyjęty.
Za przyjęciem protokołu z XLIII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która
odbyła się w dniu 27 lutego 2017r. głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się
od głosowania - głosowanie imienne nr 5. Protokół został przyjęty.
Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
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Ad. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił informacji na temat:
- likwidacji części łóżek w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – Prezydent
w tej sprawie nawiązał kontakt z zarządem województwa. Zaprosił panią marszałek Lanc do
Radomia. Spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. W spotkaniu będzie uczestniczyła
pani marszałek Lanc, członek zarządu Rafał Rajkowski, ze strony miasta prezydent i wiceprezydent Zawodnik oraz prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i dyrektor RSzS szpitala Marek Pacyna. Podkreślił, że organem prowadzącym rejestr zakładów opieki zdrowotnej
jest wojewoda, który decyduje jak będzie wyglądał ten rejestr. Szerszej informacji prezydent
będzie mógł udzielić za kilka dni. Są gotowi do rozmowy jak będzie wyglądał rynek
w Radomiu. Prezydent ma świadomość, że zgodnie z ustawą, to prezydent i wspierająca prezydenta Rada Miejska odpowiada za zabezpieczenie kwestii zdrowotnej, więc muszą być na
to gotowi. Żeby byli na to gotowi, muszą wiedzieć jakie są zamierzenia szczegółowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wraz z harmonogramem dojścia do tych zmian. W najbliższym czasie muszą również poznać stanowisko wojewody.
- decyzji o budowie Centralnego Portu Lotniczego w Polsce w okolicach Mszczonowa - dyskusja na ten temat trwa wiele lat. Prezydent ma świadomość, że ma to wprost konsekwencje na
Port Lotniczy Radom – Sadków. W związku z tymi informacjami prezydent skierował do ministra infrastruktury i budownictwa – pana Andrzeja Adamczyka pismo z prośbą o udostępnienie
podstaw, na jakich została podjęta ta decyzja ze szczególnym uwzględnieniem projekcji jak
Centralny Port Lotniczy będzie w perspektywie oddziaływał na porty regionalne. Prezydent
zadeklarował, że jak tylko otrzymają te informacje z ministerstwa infrastruktury i transportu,
to poprosi o spotkanie, czy to w formie sesji nadzwyczajnej, czy Komisji Gospodarki. Decyzje,
które będą podejmowali w najbliższej przyszłości będą rzutowały na to, co będzie za 10, czy
15 lat. Dziś nie można ignorować faktu, że tak duży port lotniczy powstanie w bliskim sąsiedztwie Radomia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że to nie był punkt, w którym prezydent powinien zabierać głos, bo burzy porządek obrad.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że na XL. (42.) sesji radni nie złożyli interpelacji.
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni:
- Dariusz Wójcik – 1 szt.,
- Ryszard Fałek – 3 szt.,
- Dariusz Chłopicki – 2 szt.,
- Leszek Pożyczka – 2 szt.,
- Jakub Kowalski – 1 szt.
W dniu dzisiejszym interpelacje złożyły następujące osoby:
1. Radny Ryszard Fałek – w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego na UTH,
- w sprawie funkcjonowania PLR w świetle decyzji pani premier Beaty Szydło
dot. budowy CPL w okolicy Mszczonowa
2. Radny Robert Fiszer – w sprawie zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy dla
kierowców autobusów.
Interpelacje zostały przekazane do prezydenta miasta Radomia.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
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:
- emisji i sprzedaży obligacji Portu Lotniczego Radom,
- pożyczek – świadczeń finansowych spółek komunalnych świadczonych na rzecz Portu Lotniczego Radom od 2013r.,
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- remontu chodnika przy ul. Zwoleńskiej.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że odpowiedzi wynikają z prawa handlowego, sprawy się
jeszcze toczą, w związku z tym nie ma konkretnych decyzji i radny nie jest wstanie się do
tego odnieść.
Przystąpiono do składania zapytań:
1. Radna Małgorzata Zając – odpłatność za miejsce w domu pomocy społecznej – uzyskała informację, że są wolne miejsca w domach pomocy społecznej (w Domu Weterana Walki – 17).
Przyjmowane są osoby z domu dla bezdomnych. Koszt pobytu w domu pomocy społecznej
wynosi od 3400 zł – 4093 zł i jest to koszt nie do poniesienia dla mieszkańców. Domy pomocy
społecznej tworzone są po to, żeby pomagać ludziom chorym i ich rodzinom. Rada Miejska
może uchwałą obniżyć koszty dla mieszkańców Radomia do kwoty jaką płacą w prywatnych
domach pomocy społecznej. W domach prywatnych ta kwota wynosi 2000 – 2200 zł. Radna
zapytała, czy nie warto byłoby się zastanowić, żeby dla chorych mieszkańców Radomia i ich
rodzin zamieszkałych na terenie miasta Radomia nie obniżyć kosztów utrzymania o 2 tys. zł.
Wtedy wpływy byłyby większe i gmina by mniej dopłacała do dps-ów.
2. Radny Ryszard Fałek - funkcjonowanie PLR w świetle decyzji pani premier Beaty Szydło
dot. budowy CPL w okolicy Mszczonowa – interpelacja na piśmie
- uruchomienie kierunku lekarskiego na UTH – interpelacja na piśmie,
- funkcjonowanie Radpecu – telewizja DAMI wyemitowała dwie rozmowy: z posłem Suskim
o możliwościach wsparcia Radpecu przez ENEĘ dużymi środkami oraz z prezesem spółki Radpec. Zapytał na jakim to dzisiaj jest etapie? Kto będzie inwestorem i kto będzie realizował
modernizację spółki? Radny uważa, że powinien być jakiś przetarg czy konkurs, natomiast
danie tego ENEI łamałoby prawo.
- likwidacja oddziałów w szpitalu na Józefowie – czy radni jako obserwatorzy będą mogli
uczestniczyć w spotkaniu w sprawie szpitala?
3. Radny Robert Fiszer - zapewnienie godziwych warunków pracy i płacy dla kierowców autobusów – interpelacja na piśmie.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik – likwidacja oddziałów reumatologii i laryngologii w szpitalu na Józefowie – stwierdził, że w miejskim szpitalu nie ma tych oddziałów, więc
jeżeli te oddziały zostaną zlikwidowane, Radom i Ziemia Radomska pozostaną bez możliwości
korzystania z pomocy reumatologa i laryngologa na poziomie szpitalnym. Oczywiście dyrekcja
szpitala mówi, że specjaliści zostaną włączeni do oddziału internistycznego. Przewodniczący
obawia się, że specjaliści, których w branży jest bardzo mało, odejdą z tego szpitala. Likwidacja tych dwóch oddziałów zachwieje powstanie wydziału lekarskiego, bo gdzie studenci będą
mogli odbywać praktyki? To jest bardzo poważana sprawa. Przewodniczący uważa, że należy
stanowczo powiedzieć: nie tej szkodliwej decyzji. Pani premier Ewa Kopacz, gdy był protest
lekarzy głośno krzyczała, robiła herbatę, wynosiła kanapki, a gdzie teraz jest? Może by się do
tego odniosła i stanęła w obronie tych dwóch oddziałów? Gdy następowała komercjalizacja
tego szpitala mówili, że będzie to prowadziło do tego, że ważniejszy będzie wynik ekonomiczny niż pacjent i leczenie tego pacjenta. Właśnie tak się dzieje. Przewodniczący obawia
się, aby ten szpital nie podzielił losów Fabryki Łączników. Widać że szpital jest źle zarządzany,
że polityka prowadzona w tym szpitalu jest katastrofalna. Dopóki jeszcze nie udało się doprowadzić do upadku tego szpitala, to powinno się go bronić.
5. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – słupki na ul. Mieszka I – do radnej zgłosiła się
grupa przedsiębiorców, którzy na ul. Mieszka I wynajmują lokale. Zostały tam postawione
słupki uniemożliwiające wjazd samochodów dostawczych do tych lokali. Na jaki wniosek i kto
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zdecydował żeby te słupki tam postawić? Jest tam centrum rehabilitacji, do którego przyjeżdżają ludzie chorzy i nie mają możliwości wjazdu. Jest tam również żłobek.
6. Radny Mirosław Rejczak – ochrona zdrowia w Radomiu – stwierdził, że przez 2,5 roku prezydent unikał zajęcia się opieką zdrowotną miasta Radomia. Szpital na Józefowie ma zadłużenie
rzędu 100 mln zł, a nasz szpital 60 mln zł. Obecnie powstał szpital onkologiczny, ośrodek bardzo nowoczesny, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Radomia, ale również całemu
byłemu województwu radomskiemu. Radny uważa, że ktoś powinien zająć się koordynacją
tych spraw. Ostatnio była dyskusja dotycząca sieci szpitali. Radny zapytał, dlaczego do tej
pory prezydent nie interesował się restrukturyzacją szpitala do nowych warunków jakie powstały i nie dba o to, aby ten szpital był poddany restrukturyzacji dostosowania do obecnych
warunków i ustaw? Zadeklarował, że napisze interpelację w tej sprawie.
7. Radny Kazimierz Woźniak – podcinka drzewostanów – czy jest wybrany wykonawca na prace w zieleni, a dokładnie chodzi o podcinkę drzewostanów? Radny nie widzi, aby na terenie
miasta toczyły się prace w drzewostanie. Poinformował, że w prezencie dla miasta podciął
drzewa w rejonie ul. Chrobrego i Paderewskiego w pasie drogowym.
- nasadzenie drzew – w północnej części miasta były robione kilka lat temu nasadzenia.
Wszystkie drzewka były opalikowane i od tego momentu jakby ktoś o tych drzewach zapomniał. Radny prosi o przyjrzenie się tym problemom.
8. Radny Andrzej Sobieraj – zasoby geotermiczne wokół Radomia – poinformował, że jest grupa ludzi zainteresowanych zasobami geotermicznymi wokół Radomia. Według ich wiedzy istnieje możliwość dokonania odwiertów w wyniku czego moglibyśmy korzystać z wód termalnych i w wyniku tego byłyby o wiele niższe opłaty czynszu. Mieszkańcy zwracali się do prezydenta w sprawie zorganizowania sympozjum dotyczącego tego tematu. Jedyną możliwością
wykorzystania funduszy centralnych jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy Radpec będzie w posiadaniu miejskim, natomiast z chwilą sprzedaży nie byłoby takowej możliwości. Według tych
ludzi zachodzi obawa o to, że Radpec jest szykowany do sprzedaży. Radny zapytał, czy władze są zainteresowane przynajmniej spotkaniem z tymi ludźmi?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytani dotyczące:
- przetargu na obsługę linii autobusowych,
- słupków na ul. Mieszka i – odpowiedzi udzieli na piśmie,
- przetargu na utrzymanie zieleni – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:
- wydziału lekarskiego na UTH,
- ograniczenia łóżek szpitalnych w szpitalu na Józefowie,
- konferencji dot. wód geotermalnych.
Prezydent miasta Radosław Witkowski ustosunkował się do pytań dotyczących:
- wydziału lekarskiego na UTH,
- propozycji ENEI dla miasta oraz bezpieczeństwa energetycznego Radomia,
- lotniska – odpowiedź zostanie udzielonana piśmie.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał
Ad. 5.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 371, 372.
- druk nr 371.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że ponieważ będzie retransmisja
obrad, aby mieszkańcy mogli wiedzieć nad czym radni debatują, będą prezentowane projekty
uchwał.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Marek Szary poruszył sprawę zmiany nazwy zadania dotyczącego trasy N-S. Dotychczas trasa N-S występowała jako jedno zadanie, a teraz nagle pojawiły się etapy. Czy to oznacza, że pan prezydent poddał się, jeżeli chodzi o wybudowanie trasy N-S? Ponadto z wieloletniej prognozy wynika, że w przyszłym roku nie będzie stadionu, tylko w 2031r., bo w tym roku
kończy się finansowanie tego zadania. Radny prosi o przybliżenie co jest robione w ramach
zadania „Chcemy pracować. Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
Radny Ryszard Fałek zapytał jakie środki są przewidziane w prognozie wieloletniej na przeprowadzenie reformy oświatowej?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że od wielu lat w uchwale budżetowej
wpisana jest trasa N-S etap I i etap II. Wprowadzenie trzeciego odcinka trasy N-S pozwoli na
ogłoszenie przetargu na dokumentację tego odcinka. Wiceprezydent podkreślił, że nie ma
żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o budowę trasy N-S. Prezydent nie wycofuje się z tego zadania, a rozszerza to zadanie o odcinek trzeci, który dotychczas nie był przez MZDiK planowany
do zainwestowania. Jeżeli chodzi o stadion, to I etap zostanie oddany do użytku w przyszłym
roku. Wielokrotnie było mówione, że stadion będzie etapowany. Podkreślił, że termin oddania
do użytku hali sportowej i stadionu w 2018r. nie jest zagrożony.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił informacji na temat projektu „Chcemy pracować. Innowacje społeczne”.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa określa ogólne zasady.
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił informacji na temat zabezpieczenia środków na
adaptację pomieszczeń oraz dostosowanie pomieszczeń w szkołach.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 6) podjęła
Uchwałę nr 443/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
- druk nr 372.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną;
Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospodarki; Komisja
Bezpieczeństwa wydała opinię pozytywną w części dotyczącej bezpieczeństwa; Komisja
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia
i pomocy społecznej; Komisja Edukacji wydała opinię pozytywną w części dotyczącej edukacji.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.
Radny Marek Szary poruszył sprawę powstania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy
Społecznej. Argumentem jego utworzenia było to, że z tego tytułu będą oszczędności. Tymczasem z uzasadnienia wynika, że oszczędności żadnych nie będzie, a wręcz będzie wzrost
kosztów. Pytanie, po co to w ogóle było robić? Radny poruszył również sprawę zmniejszenia
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planu dochodów w dziale 758 o kwotę 2.395.000 zł, której dokonano na podstawie pisma
ministra finansów. Radny poprosił o przybliżenie, o jakie pismo chodzi. Poruszył również
sprawę przesunięcia środków z Wydziału Edukacji do Biura Nadzoru Właścicielskiego na organizowanie transportu osób niepełnosprawnych. Zapytał, z czego wynika ta zmiana?
Radny Robert Fiszer poruszył sprawę przesunięcia kwoty 20.000 zł w planie wydatków między rozdziałami na zakup samochodu dla przewozu uczniów. Czy to nie jest zbyt mała kwota?
Zwrócił uwagę na przesunięcie kwoty 340.000 zł z Wydziału Edukacji do Biura Nadzoru Właścicielskiego. Do tej pory przewozy osób niepełnosprawnych świadczył MZDiK, a teraz będzie
MPK. Dlaczego przesuwa się środki z wydziały Edukacji, a nie ze środków jednostki?
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile powiększą się koszty budowy stadionu wraz z halą? Jeżeli
chodzi o sprawę budowy trasy N-S, to jesteśmy bardzo zapóźnieni. Ulica 25 Czerwca powinna
już być dawno zmodernizowana. W tej chwili ul. 25 Czerwca jest bardzo obciążona i wymaga
pierwszeństwa realizacji, a prezydent lekceważy sprawę. Budowę trasy N-S podzielił na etapy, ale nie załatwił sprawy zasadniczej – dojazdu do ulicy Struga. Radny uważa, że prezydent
nie ma programu w tej sprawie. Radny widzi potrzebę, aby klub radnych PiS zwracał się do
prezydenta z zapytaniami i interpelacjami na piśmie, bo wtedy coś pozostaje, a tak mieszkańcy nie wiedzą co się dzieje w Radomiu. Radny stwierdził, że prezydent przygotowując projekt
budżetu na 2017r. naruszył zasady dotyczące strategii rozwoju miasta.
Radna Małgorzata Zając poprosiła, aby upominać, gdy radni mówią nie na temat. Radna poruszyła sprawę przesunięcia środków na działania związane z pomocą ludziom starszym w zakresie aktywizacji społecznej. Prosi o dokładne opisywanie zadań.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił informacji na temat zmian w środkach domów
pomocy społecznej, pisma ministerstwa finansów, przesunięcia środków na transport dzieci
niepełnosprawnych, środków na zakup samochodu w Zespole Szkół Specjalnych.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące Centrum
Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej oraz aktywizacji osób starszych.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się – głosowanie imienne nr 7) podjęła
Uchwałę nr 444/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Ad. 5.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 373.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji ds. Majątku Spółek Miejskich, która wydała
opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że 2,5 roku temu jak prezydent obejmował funkcję prezydenta, wniósł taki projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej, który nie przeszedł. W między
czasie jeszcze inny projekt był poddany pod głosowanie Rady Miejskiej. Radny zapytał, co się
zmieniło i dlaczego prezydent robi to w tej chwili? Niedawno radni otrzymali od prezydenta
pismo w sprawie uchwał Rady Miejskiej z 2015r. i 2016r. dotyczące wniesienia wkładu niepieniężnego oraz podwyższenia kapitału zakładowego niektórych spółek. Zapytał, jakie ruchy
dotyczące spółek miejskich w najbliższym czasie chce wykonać prezydent według uchwały,
nad którą dzisiaj obradują radni? Ile pieniędzy jeszcze zostało dla Portu Lotniczego i kiedy te
pieniądze się wyczerpią? Czy prawdą jest, że rocznie dopłacamy do Portu Lotniczego około
20 mln zł?
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Radny Ryszard Fałek stwierdził, że dotychczas obowiązująca uchwała wszelkie kompetencje
kierowała do Rady Miejskiej. Dzisiaj zmiany wynikają ze zmiany przepisów. Radny chciałby
zostać w duchu uchwały, która do tej pory obowiązuje, czyli żeby Rada o wszystkim wiedziała,
a tam, gdzie może o tym decydowała. Radny złożył wniosek na piśmie o treści: „Wnioskuję,
aby § 5 otrzymał brzmienie: „Cofanie udziałów w spółkach z udziałem Gminy następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych po zasięgnięciu
opinii Komisji Rady Miejskiej ds. Majątku Spółek Miejskich””.
Treść wniosku w formie pisemnej została dołączona do materiałów z sesji.
Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Justyna Wdowiak odpowiedziała na pytanie dotyczące poprzednich projektów uchwał w tej sprawie. Omówiła czego dotyczą proponowane
zmiany. Dodanie zapisu proponowanego przez radnego Ryszarda Fałka nie kłóci się z ideą
zawartą w projekcie uchwały. Oby nie było tak, że wychodzimy poza uprawnienia ustawowe
art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Ten projekt uchwały tylko porządkuje. Nie ma celu, że
nagle po przyjęciu uchwały będą dokonywane jakieś zmiany w spółkach.
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Ryszarda Fałka głosowało 10 radnych,
7 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 8. Wniosek został
przyjęty.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 9) podjęła w wnioskiem
Uchwałę nr 445/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia
2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta
Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego.
Ad. 5.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 366.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Jerzy Zawodnik.
Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska.
Radny Ryszard Fałek zapytał, które działania zostaną wzmocnione? Na które konkretne działania te środki pójdą? Gdyby radny miał takie pieniądze zewnętrzne i swoje, na pewno dałby
na mieszkania i na zagwarantowanie przez pracodawcę konkretnych miejsc pracy przez dłuższy okres czasu. Na co pójdą te środki i jaki jest ich rozdział?
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że projekt będzie dotyczył czterdziestu
osób. 20 osób, to osoby niepełnosprawne, 20 to będą wychowankowie domu dziecka i pieczy
zastępczej. Projekt będzie dotyczył sfery zawodowej, czyli będzie to pomoc tym osobom
w dostosowaniu ich umiejętności do realiów rynku pracy.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła
Uchwałę nr 446/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada
2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Czas na aktywność!” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno
– zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi
Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia
na realizację tego projektu.
Ad. 5.4. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 362, 361.
- druk nr 362.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Konrad Frysztak.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (20 za – głosowanie imienne nr 11) podjęła
Uchwałę nr 447/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Wola Gołębiowska” w Radomiu.
- druk nr 361.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Konrad Frysztak.
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik.
Radny Dariusz Chłopicki poinformował, że na Komisji Rozwoju radnym przedstawiono informację, że niezbędnym jest, aby przegłosować tę wersję i będzie to przyczynkiem do dalszej
prawidłowości sporządzonego planu.
Radny Marek Szary stwierdził, że jest to przykład tego, co się dzieje jak nie uchwala się planu
zagospodarowania przestrzennego. Przez 2,5 roku rządów prezydenta Radosława Witkowskiego nie uchwalono żadnego planu zagospodarowania przestrzennego. Prawdopodobnie
takich wyłączeń będzie dużo więcej dlatego, że w międzyczasie wydaje się albo pozwolenia
na budowę, albo inne dokumenty powodujące, że inwestor chce wybudować na terenie, który
jest przeznaczony zupełnie do czegoś innego swoją inwestycję. Plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem planistycznym dla każdego miasta, a u nas
utknęło to w martwym punkcie. Cieszy, że chociaż ten jeden po poprawieniu będzie można
głosować w najbliższym czasie. Chcieliby radni tych planów dużo więcej, bo zachodzi podejrzenie, że komuś zależy na tym, żeby nie było planu.
Radny Ryszard Fałek zaproponował, aby pan radny Marek Szary przeczytał sobie tytuł uchwały. Jasno jest tam napisane, że w 2015r. dokonano zmiany w tym zakresie. Nieprawdą jest to,
co mówi. Radny zapytał, czy Miejska Pracownia Urbanistyczna ma kserokopiarkę kolorową?
Czy jest możliwość, aby radni dostawali kolorowe mapki? Jest to projekt uchwały, który wychodzi naprzeciwko inwestorom, wnioskodawcom, aby im udrożnić możliwość działania. Będzie tam obiekt mieszkalno – biurowy i produkcyjne. W związku z tym, jeżeli Miejska Pracownia Urbanistyczna nie widzi sprzeczności z bezpośredniego sąsiedztwa i dopuszcza takie połączenie, jak najbardziej trzeba wyjść naprzeciw wnioskodawcom.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że radni już głosowali kilka różnych
uchwał przygotowanych przez wiceprezydenta i Miejską Pracownię Urbanistyczną. Chociażby
plan miejscowy „Wośniki”, pan miejscowy „Aleksandrowicza – etap I”. Zdaje sobie sprawę, że
proces inwestycyjny jest zdecydowanie łatwiejszy, gdy plany miejscowe są. Jeśli chodzi
o kwestie techniczne podniesione przez pana radnego Fałka, to Miejska Pracownia Urbani9

styczna nie przygotowuje projektów uchwał, które otrzymują radni, to przygotowuje Biuro
Rady Miejskiej. Na poprzedniej sesji, gdy były głosowane kwestie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dostarczył kolorową mapkę, dziś przeprasza, ale nie dopatrzył tego i tych mapek nie
ma. To jest przygotowywane przez Biuro Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że to wiceprezydent daje w czarno –
białym.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 12) podjęła
Uchwałę nr 448/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr 684/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
17.03.2014r. zmienionej Uchwałą Nr 87/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
30 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego - Niemcewicza – Jarzynowa – Biała”.
Ad. 5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 363.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Konrad Frysztak.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jest to dobry kierunek. Jest to bezpośrednie sąsiedztwo
centrum miasta. Na ulice te strach jest wejść. Są to ulice gruntowe, nie ma przejezdności,
oświetlenia i jest to wstyd. Powinniśmy mieć ambicje i jako samorząd miasta Radomia określić
pewne centrum Radomia, gdzie nie powinno być takich ulic jak te, które dzisiaj zamieniamy
w drogi gminne, ponieważ to poprawi komfort życia tych mieszkańców. W centrum nie powinno być takich rzeczy.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za – głosowanie imienne nr 13) podjęła
Uchwałę nr 449/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego
2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
Ad. 5.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 369.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Kultury – Sebastian Równy.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że wsparcie na prace konserwatorskie przez gminę trwa już
kilka lat. Uważa, że należy zrobić kolejny krok na ile pozwoli budżet i trzeba wyjść do tych
właścicieli nieruchomości, które są strategiczne jeżeli chodzi o wygląd centrum naszego miasta. Trzeba wytypować takie kamienice i dotrzeć do właścicieli i zaproponować dofinansowanie. Wielu właścicieli o tym nie wie, wielu nie chce się za to brać. Uważa, że dzisiaj wpieramy
nie zawsze te, które są dla nas bardzo istotne dla wyglądu, a właścicieli trzeba zachęcić.
Radny Robert Fiszer stwierdził, że w latach poprzednich, gdy był realizowany ten program
cieszył się dużym zainteresowaniem i poparciem. W tym roku zostało tylko 6 wniosków złożonych. Ile wniosków było złożonych w latach poprzednich? Ile było kompletnych i przyznano
pieniądze? Dlaczego w tym roku złożono tak mało tych wniosków?

10

Wiceprezydent miasta Karol Semik uważa, że na ilość złożonych wniosków na prace konserwatorskie wpłynął brak środków w ostatnich latach. To, co było zaproponowane przez pana
radnego Ryszarda Fałka, na pewno Wydział Kultury zrealizuje w formie oferty w przyszłorocznym budżecie.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 14) podjęła
Uchwałę nr 450/2017
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Radomia w roku 2017 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Ad. 5.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 368.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Kultury – Sebastian Równy.
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, na co będzie przeznaczona kwota 118.770 zł? Czy jest to
kwota tylko na prowadzenie biblioteki czy jeszcze na jakieś zakupy?
Dyrektor Sebastian Równy poinformował, że pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na szkolenia, imprezy kulturalne prowadzone przez bibliotekę na terenie powiatu i w mieście ewentualnie na księgozbiór, natomiast nie ma tu wydatków inwestycyjnych.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 15) podjęła
Uchwałę nr 451/2017
w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Ad. 5.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 364.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Kancelarii Prezydenta – Mateusz Tyczyński.
Radny Robert Fiszer zapytał, ile jest wszystkich organizacji pozarządowych na terenie Radomia? Ile organizacji pozarządowych brało udział w tym projekcie? Kto z ramienia prezydenta
był koordynatorem projektu? Jakie działania będą działaniami priorytetowymi podnoszącymi
jakość komunikacji społecznej? Jak był rozpropagowany ten program?
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że sprawozdanie znajdujące się na końcu nie jest sprawozdaniem, tylko informacją. Zacytował zamieszczone tam zapisy. Zapytał, na jakiej podstawie użyto sformułowania zamieszczonego na pierwszej stronie wprowadzenia dotyczącego negatywnych tendencji związanych z procesami rozwojowymi, osłabieniem i zanikiem więzi społecznych? Czy zostało ono skądś przepisane? Jak ten program poprawi tę sytuację? Jakiego
zadania nie możemy zrealizować z powodu braku tego programu? Radny uważa, że każde
zadanie można zrealizować.
Radny Marek Szary zapytał, po co jest ten program? Czy jest to jakiś wymóg unijny? Czy jest
to kolejny bełkot unijnej administracji? W programie tym jest jedno zdanie, które obala cały
ten program: „Program nie wprowadza nowych rozwiązań prawnych. Cele, założenia i działania programu opierają się na istniejących i powszechnie obowiązujących aktach prawa miejscowego”. Tu nic się nie zmienia. Czy w ramach tergo programu jesteśmy wstanie zbudować
linię kolejową Radom – Warszawa? Radny prosi, aby uczciwie powiedzieć czemu to służy.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały
z porządku obrad i skierowanie do prac w komisjach.
Wniosek został złożony na piśmie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy do godz. 12.05.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił odpowiedzi na pytania zadane
w trakcie dyskusji. Poinformował, że w Radomiu jest około 500 organizacji pozarządowych,
aktywnie działających między 100 a 200. Program był konsultowany z zespołem konsultacyjnym. Jeżeli chodzi konsultacje społeczne został rozesłany do całej bazy radomskich organizacji
przez Centrum Organizacji Pozarządowych. Organizacje nie wyraziły swojej opinii. Zespół konsultacyjny przyjął ten program jako potrzebny, umożliwiający prowadzenie małych działań,
których w ich przekonaniu w Radomiu brakuje. Koordynatorem projektu jest Centrum Organizacji Pozarządowych. Program merytorycznie przygotowywała pani dr Maria Gagacka. Ustosunkował się również do pytania dotyczącego podnoszenia jakości komunikacji społecznej
oraz stwierdzenia dotyczącego osłabienia więzi społecznych. Dyrektor stwierdził, że wszystkie działania, o których mowa przy czyjejś dobrej woli można zrealizować. Natomiast program
ma być podstawą do tego, żeby bardzo niewielkie pieniądze wydzielone w budżecie dzielić
w trybie konkursowym. Jest to sygnał dla małych organizacji, że chce się je wspierać. Program
rzeczywiście nie tworzy żadnych nowych rozwiązań prawnych. Jest to położenie akcentu na
to, że chce się rozwiązywać problemy w małych społecznościach lokalnych i daje szanse na
przeprowadzenie konkursu na małe działania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik wycofał swój wniosek, skoro miałyby ucierpieć
organizacje pozarządowe.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 16) podjęła
Uchwałę nr 452/2017
w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
w Radomiu”.
Ad. 5.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 370.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił sekretarz miasta – Rafał Czajkowski.
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jak wygląda sytuacja w izbie wytrzeźwień? Czy policja się
jeszcze tym zajmuje?
Radny Jan Pszczoła podziękował wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo. Poprosił o podanie w sprawozdaniach przeciwdziałań patologicznym zachowaniom.
Radny Andrzej Sobieraj podkreślił, że monitoring jest miejscem, gdzie obserwowane jest prawie całe nasze społeczeństwo. Do radnego zgłaszają się ludzie, którzy twierdzą, że zatrudnieni tam ludzie nie są w pełni sprawdzeni. Radny prosi, aby gdzieś dokonano zapisu w wyniku
którego pracowników monitoringu obowiązywałaby lustracja.
Radny Ryszard Fałek zapytał, jaki jest zamysł co do wsparcia wyposażenia lokali w czujniki
czadu? Radny poruszył problem dopalaczy. Czy sklepy sprzedające dopalacze są zamykane?
Czy jest jakiś pomysł na docelowe rozwiązanie? Przy szkole podstawowej nr 5 i komendzie
policji są dwa pasy ruchu. Na lewy pas nie wolno wjeżdżać, bo jest zakreślony, a wszyscy pracownicy policji stają na tym pasie łamiąc przepis. Radny uważa, że trzeba to zmienić zmienia12

jąc oznakowanie poziome w tym miejscu. Radny poruszył również sprawę przeprowadzanych
przez straż miejską kontroli w szkołach. Ponadto radny poprosił o wskazanie programów systemowych dotyczących informowania dzieci w szkołach o zagrożeniach.
Sekretarz Rafał Czajkowski udzielił odpowiedzi na zadane pytania dotyczące: izby wytrzeźwień oraz współpraca miasta z Komendą Miejską Policji w tym zakresie, działań podejmowanych przez stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, czujników czadu, danych z monitoringu, lustracji pracowników monitoringu.
Radny Andrzej Sobieraj złożył wniosek na piśmie o treści: „Wnioskuję o przeprowadzenie
lustracji pracowników monitoringu miejskiego ze względu na specyfikę pracy tej jednostki”.
Sekretarz miasta Rafał Czajkowski prosi o to, żeby radni pochylili się nad tym, że relacje między pracodawcą a pracownikiem ustala prawo pracy, a nie ustala się ich na podstawie uchwały. To pracodawca zatrudniając osobę do pracy sprawdza go pod każdym możliwym względem,
na który pozwala mu prawo i kodeksy. Nie można przekraczać takich uprawnień. Nie wyobraża
sobie uchwały w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił panią mecenas o opinię, czy można
w ogóle złożyć taki wniosek do dokumentu, w którym określa się kwalifikacje przy rekrutacji.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś uważa, że nie jest to rolą Rady Miejskiej. Wykracza to poza
ramy uprawnień.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zadeklarował, że przygotowana zostanie opinia na sesję Rady
Miejskiej.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 17) podjęła
Uchwałę nr 453/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na
lata 2015 – 2018” za 2016 rok.
Ad. 5.10. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 367.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Jerzy Zawodnik.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 18) podjęła
Uchwałę nr 454/2017
w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
Ad. 5.11. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 365.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny wydała
opinię pozytywną.
Radny Mirosław Rejczak poinformował, że zgodnie z niepotrzebnymi przepisami jest blisko
80 aptek w Radomiu podczas, gdy w dawnych czasach przy podobnej ilości mieszkańców było
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10. Obecnie aptek jest ogromna ilość, a lekarstwa, które kiedyś były na receptę, teraz można
kupić w stu czy w stu pięćdziesięciu punktach sprzedaży, supermarketach itd. W przekonaniu
radnego zajmowanie się tymi sprawami, to strata czasu. W tej chwili jest ogromna kampania
dotycząca sprzedaży lekarstw lub substytutów. Społeczeństwo Radomia na te rzeczy wydaje
ogromne pieniądze. Sama propaganda farmaceutyków w mediach w skali krajowej wynosi
5 mld zł, a to wszystko jest wliczone w cenę lekarstw. Jest to jedyny relikt z tamtych czasów,
gdzie państwo reguluje godziny otwarcia i możliwości sprzedaży w soboty i niedziele. Radny
uważa, że jest to uchwała zupełnie niepotrzebna.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 19) podjęła
Uchwałę nr 455/2017
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta
Radomia na rok 2017.
Ad. 5.12. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 374.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska, która
wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Jerzy Zawodnik.
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że uchwała jest bardzo korzystna dla mieszkańców i potrzebna. Radnego niepokoją systemy grzewcze oparte na węglu czy drewnie. Są miasta, gdzie
zakazuje się używania kominków i palenia drewnem. Przy spalaniu węgla potrzebne są urządzenia nowszej generacji. Podkreślił, że bardzo niebezpieczny jest miał węglowy.
Radny Marek Szary protestuje przeciwko nazywaniu ogrzewania gazowego, elektrycznego
lub opałowego jako energii ekologicznej. Żadna z tych form nie jest ekologiczna.
Radna Magdalena Lasota zapytała, czy miasto starało się o dotacje unijne? Czy w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest szansa na ewentualne środki na
przyszłość? Czy istnieje program, z którego ewentualnie w przyszłości moglibyśmy skorzystać? Czy jeżeli taki program się pojawi, będziemy sięgać po te pieniądze?
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jest to projekt, który należy pochwalić. Obecnie jest ograniczona ilość pieniędzy. Finansowanie w stosunku do programu „Kawka” jest zmniejszone.
Zapytał, czy jest mapa, która pokazuje, które dzielnice są bardziej zadymione? Chciałby, aby
miasto było oczyszczane równomiernie. Radny zachęca prezydenta, aby iść mocniej w kierunku niskiej emisji.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik udzielił informacji w zakresie: udzielanych dotacji
z budżetu państwa, dotacji unijnych w zakresie niskiej emisji i procedury otrzymania dofinansowania, mapy emisji pyłów.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 20) podjęła
Uchwałę nr 456/2017
zmieniającą uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia
2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
Ad. 6. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Nie przedstawiono żadnej informacji.
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Ad. 7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że odbyły się 2 posiedzenia zarządu.
Odbył się również zjazd ogólny w Serocku. Na posiedzeniu zarządu w Łodzi zarząd przyjął stanowisko popierające ideę budowy drogi krajowej S12, co jest istotne dla naszego miasta, ale
również dla wszystkich gmin i powiatów na terenie, przez które ma przebiegać w przyszłości
droga krajowa S12 od granicy zachodniej do wschodniej. Tematem, który zdominował dyskusję na zarządach i na zjeździe ogólnym, to kwestia kadencyjności władz samorządowych. Na
ten temat odbyły się 3 duże dyskusje. Na ostatnim zjeździe w Serocku zjazd odwiedziła pani
minister Zalewska, która mówiła o reformie edukacji. Przyjechał również pan wiceminister
Żuchowski, który miał referat na temat kodeksu budowlano – urbanistycznego. Stanowisko
Związku Miast Polskich dotyczące tej ustawy zostało przekazane. Wskazano na punkty, które
należy poprawić zdaniem samorządowców, które mają poprawić czytelność. Jest decyzja by
wzmocnić rolę studium uwarunkowań na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.
Następny zarząd odbędzie się na koniec kwietnia w Tychach.
Radny Mirosław Rejczak zapytał, jakie było stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie reformy edukacji? Jak w tym stanowisku głosował prezydent Radomia? Radny stwierdził, że
negatywne było podejście Związku Miast Polskich do likwidowania gimnazjów. Jak głosował
w tej sprawie prezydent? Radny prosi o uzasadnienie.
Radna Małgorzata Zając zapytała, czy na ostatnim spotkaniu jeszcze jakieś powiaty poza Legionowem będą organizowały referendum?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że stanowisko zarządu Związku Miast
Polskich dotyczące edukacji zostało przyjęte przeszło rok temu, a na ostatnim zjeździe w Serocku nie odbyło się żadne głosowanie, odbyła się dyskusja. Padło kilkanaście pytań, na które
pani minister nie odpowiedziała. Wydźwięk ze strony samorządowców był jednoznaczny i jednolity: samorządowcy negatywnie ocenili kwestie reformy edukacji. Odbyła się również duża
dyskusja dotycząca kadencyjności, gdzie swoje uwagi zgłaszały gminy, które są w tzw. „wianuszku warszawskim”, ale wiceprezydent nie słyszał jednoznacznej deklaracji odnośnie osobnego referendum.
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że stanowiska przyjmowane przez zarząd
Związku Miast Polskich są przygotowywane co do treści, nanoszone są uwagi, natomiast stanowisko nie jest głosowane. Udzielił dodatkowych informacji na temat reformy oświaty.
Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski:
- wniosek Zakładu Doskonalenia Zawodowego o wyrażenie zgody na umieszczenie
herbu miasta Radomia na tarczy umieszczonej na rękawie munduru uczniów wchodzących w skład kompanii reprezentacyjnej Szkół im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu
Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że wpłynęło pismo ZDZ o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Radomia na tarczy umieszczonej na rękawie munduru uczniów wchodzących w skład kompanii reprezentacyjnej Szkół im. 72. Pułku Piechoty
w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Zaproponował przegłosowanie tej sprawy.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 21) wyraziła zgodę na umieszczenie herbu miasta Radomia na tarczy
umieszczonej na rękawie munduru uczniów wchodzących w skład kompanii reprezentacyjnej
Szkół im. 72. Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
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O fakcie tym poinformowano pisemnie Szkoły ZDZ. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
1) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasta Radomia,
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
2) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Miasta Radomia na lata 2013 – 2016 za lata 2015 – 2016,
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Ryszard Fałek odniósł się do zadania „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańskiej 2,
Rynek 15 oraz Rwańska 4, Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu rynku w Radomiu – I i II etap”.
Są to prace projektowe. Kwota to prawie 1.200.000 zł. Czas realizacji 10,5 miesiąca, czyli
miesięczne wynagrodzenie wynosi około 110.000 zł. Prosi o uzasadnienie, że taka wartość
jest adekwatna do tego zakresu prac.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że tak naprawdę dokumentację już
posiadają. Wyłonienie wykonawcy było wynikiem konkursu architektonicznego, który był
ogłoszony w ubiegłym roku. Z zasad tego konkursu wynikało, że poza nagrodami za miejsca
1 – 3, firma, która uzyska 1. miejsce ma możliwość uzyskania zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach dotyczących kwoty. Zakres prac remontowych obejmuje tzw. kamienicę Deskurów,
ale również płytę rynku wraz z parkingiem podziemnym. Na kamienicę jest już dokumentacja
wraz z pozwoleniem. W tej chwili sprawdzane są oferty. Zakładają, że w miesiącu kwietniu
zostanie podpisana umowa, a w maju wykonawca wejdzie na plac budowy. Na to zadanie
również składają wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie. Jeśli chodzi o dokumentację płyty rynku wraz z parkingiem podziemnym, to dokumentacja jest już w urzędzie i jest sprawdzana i w najbliższych tygodniach wystąpią o pozwolenie na budowę.
3) informacja o wniesionym, cofniętym, zbytym udziale w Spółkach, w których Gmina
Miasta Radomia posiada udziały i akcje za lata 2015 – 2016 (uchwała nr 255/2015
Rady Miejskiej w Radomiu),
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Ryszard Fałek poprosił, aby na przyszłość informacja była kompletniejsza, żeby zawsze
przywołać uchwałę Rady Miejskiej, ponieważ wtedy łatwiej odszukać. Radny poruszył również
sprawę podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Radom SA o kwotę
25.827.200 zł. Jak te akcje zostały na dzień dzisiejszy zagospodarowane? Jak zagospodarowano podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 45 mln zł?
Radny Mirosław Rejczak zapytał, ile rocznie strat przynosi Port Lotniczy? Według wiedzy radnego jest to suma 20 mln zł rocznie. 45 mln zł wystarczy na jakieś 2 lata istnienia Portu. Radny chciałby wiedzieć do kiedy starczy tych pieniędzy?
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że na pytania dotyczące Portu Lotniczego odpowiedzą na piśmie, ponieważ w tej chwili nie jest jeszcze ukończone sprawozdanie za
poprzedni rok.
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4) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 wraz
z potrzebami związanymi z ich realizacją,
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
5) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2013 – 2016 za 2016r.,
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
6) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r.
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w ostatnim czasie na izbie
przyjęć w szpitalu zostało wydzielone pomieszczenie dla osób pod wpływem alkoholu. Poprosił, aby zmotywować dyrekcję szpitala do tego, aby osoby przebywające tam po 2, 3 dni były
kąpane. Przebywają tam pacjenci w różnym stanie, po korytarzu spacerują dzieci i widzą jak te
osoby załatwiają się pod siebie. Jest to przykry widok. Może należy zakleić tę szybę, aby nie
było tego widać. Pewnie nie można tego zrobić ze względów bezpieczeństwa, ale trzeba
zwrócić na to uwagę.
Wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik poinformował, że pomieszczenia nie można zasłonić ze
względów bezpieczeństwa. Pracownicy szpitala każdą taką osobę namawiają do kąpieli.
W ramach tej inwestycji została też przystosowana łaźnia do mycia dla takich osób, ale nikogo
do mycia nie można zmusić.
7) pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie opinii na temat Honorowych Obywateli Miasta Radomia: Michaiła Orłowa i Piotra Klimuka oraz odpowiedź Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Pisma radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że zgłosiło się do niego kilku
mieszkańców, aby Rada Miejska zajęła się odebraniem honorowego obywatelstwa. Odpowiedział, że wystąpi do IPN o opinię. Komisja Kultury na następną sesję ma przedstawić dokumenty dotyczące zmiany nazw ulic i honorowych obywateli i wtedy będzie na ten temat dyskusja.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że to pismo daje pełne uzasadnienie, ponieważ wcześniej
świadomość była znikoma jeśli chodzi o radzieckich bohaterów, którzy wyzwalali Polskę.
Szczegółowe informacje o dalszej ich roli i działalności zdecydowanie powodują, że decyzja
dotycząca cofnięcia honorowych obywatelstw będzie oczywista.
Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że historia może nas rozliczać w różny sposób. Zgadza
się z opinią prezesa IPN, ale ma nadzieję, że będzie to ostatnie wystąpienie pana przewodniczącego do IPN. Tu jest sprawa w zasadzie oczywista, ale w przypadku pozostałych honorowych obywateli będzie to wskazanie polityczne.
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, dlaczego przewodniczący wystąpił tylko o sprawdzenie
dwóch nazwisk? Jest i trzecie nazwisko, czyli pan Wałęsa, który jak się okazało współpracował
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i nie jest godzien by był honorowym obywatelem miasta Radomia. Radny na to się nie godzi.
Współpracował z tym człowiekiem i wie, że każdy kto brał pieniądze i nadawał, jest zwykłym
Judaszem i podłym człowiekiem. Radny stwierdził, że czas najwyższy, żeby w ramach istniejącej ustawy o dekomunizacji zająć się tym tematem na skalę ogólną, czyli nie tylko honorowi
obywatele, ale również zmiana nazw ulic.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że wystąpił o te 2 nazwiska dlatego, że mieszkańcy zwrócili się do niego o to. Nie jest osobą upoważnioną do tego, żeby oceniać innych
honorowych obywateli miasta Radomia. Komisja Kultury na kolejną sesję ma przygotować
propozycje zmian nazw ulic. Uważa, że nie powinno się już grzebać w honorowych obywatelach miasta Radomia.
Radny Mirosław Rejczak uważa, że wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej jest zasadne.
Radny Jan Pszczoła stwierdził, że wstyd, że zajmujemy się na tej sali postacią pana Lecha Wałęsy. Historia i gremia międzynarodowe oceniły pana Wałęsę i jesteśmy „za malućcy”, żeby
o tym decydować. Sama współpraca przedmówcy radnego z panem Lechem Wałęsą, powinna
też jego dyskryminować, bo nie wiadomo po której stronie stał. Uważa, że nie należy ruszać
grobów zarówno Klimuka, jak i Orłowa. Jeżeli pójdzie się dalej, to pan Hermaszewski jest teściem eurodeputowanego pana Czarneckiego. Czy trzeba, aby Radom był pośmiewiskiem dla
całej Polski? Uważa, że należy to zostawić historii. Czy człowiek, który urodził się w 1942r.
akurat tak bardzo walczył?
Radny Andrzej Sobieraj zwrócił się do radnego Jana Pszczoły, że czy to się podoba, czy nie,
reżim komunistyczny był wasalem moskiewskim. Każdy, kto z nim współpracował w dniu dzisiejszym powinien być napiętnowany, ponieważ mamy wolną i niepodległą Polskę. Radny nigdy nie podpisał nawet lojalki i prosi, żeby nic nie sugerować. Jeśli jest ustawa dekomunizacyjna, to radni muszą jej przestrzegać.
8) pismo ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w sprawie podjęcia wspólnych działań w rozwoju regionu radomskiego – wybudowanie i uruchomienie pilotażowej instalacji energetycznej opartej na technologii zaliczanej do „czystych technologii węglowych”.
Pismo radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Marek Szary przypomniał, że do końca lutego pan prezydent miał przedstawić koncepcję w jakim kierunku pójdzie Radpec w celu zapobieżenia płaceniu kar za nadmierną emisję
dwutlenku węgla. Poprzedni zarząd przygotował 3 albo 4 koncepcje. Do dnia dzisiejszego ani
prezydent nie powiedział w jakim kierunku pójdzie, ani nie wiemy, czy te koncepcje zostały
odrzucone przez nowy zarząd, a jest realizowana jakaś inna, a czasu jest coraz mniej. W tej
chwili ENEA formalnie złożyła wniosek o wejście we współpracę. Radni chcieliby wiedzieć jakie jest stanowisko prezydenta, bo sprawa dotyczy radomian. Jeżeli wejdziemy w system kar,
to cena ciepła w Radomiu wzrośnie trzykrotnie.
Radna Małgorzata Zając uważa, że jeżeli chodzi o propozycje ENEI, to byłoby to bardzo niekorzystne dla naszego miasta. To jest majątek mieszkańców i należy zrobić wszystko, żeby nie
pozwolić jakiemuś wielkiemu przedsiębiorstwu przejąć majątku miejskiego. Niepokoi to, że ma
być wykorzystywany węgiel, a cały świat odchodzi od węgla w stronę innych rozwiązań, a my
znowu opieramy całą gospodarkę na węglu. Najwyższy czas zastanowić się nad tym, aby coś
z tym zrobić.
Radny Ryszard Fałek jest generalnie za tym, żeby ustalić harmonogram działań zmierzających
do podjęcia decyzji. Na koniec 2022r. mamy być firmą efektywną energetycznie, to pozwoli
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na pozyskiwanie wtedy innych środków. Muszą być spełnione jeszcze parametry ekologiczne.
Nie chciałby, aby wkradała się tu jakaś polityka. Dzisiaj mówienie, że jest się za ENEĄ jest
wielkim nieporozumieniem, to jest po prostu kompromitacja. Radny stwierdził, że jeszcze nie
zostały przepracowane wszystkie warianty. Dzisiaj Radopec kończy swoje badania rynku.
Uważa, że harmonogram jest niezbędny. Dzisiaj mówienie o konkretnej firmie jest to łamanie
ustawy o zamówieniach publicznych.
Radny Dariusz Chłopicki proponuje, aby uspokoić emocje i zaczekać na rokowania, czy będzie
to ENEA, czy jakaś inna firma, która zajmie się tym problemem. Proponuje, aby zawierzyć prezydentowi.
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że nie podoba mu się postępowanie spółki ENEA. Każdy
walczy o rynek i o to żeby funkcjonować i rozrastać się, ale nie można robić tego w sposób
napastliwy. Pilotażowa instalacja energetyczna pociąga za sobą jakieś ryzyko związane z tym,
jakie będą efekty funkcjonowania. Obecne prawo energetyczne daje możliwość wybudowania
na terenie gminy miasta Radomia źródła ciepła i Radpec nie będzie mógł odmówić podłączenia
do rury, czyli musi je wziąć, jeżeli się okaże, że ciepło produkowane przez ENEĘ będzie tańsze.
W związku z tym, po co wchodzenie w układ z Radpecem? Dla radnego jest to pewne niebezpieczeństwo, że wchodzenie przez Radpec w takie przedsięwzięcie jeszcze dodatkowo pilotażowe pociąga to, że jeżeli wspólnie to wybudujemy, to niestety będziemy musieli to ciepło
kupić. Radny nie słyszał o tym, żeby wynaleziono technologię zgazowywania pieców węglowych, która jest w stanie idealnie w 100% wyczyścić efekt spalania. Czy chcemy w obrębie
miasta Radomia budować blok energetyczny o takiej mocy? Radny podkreślił, że najważniejsze jest zabezpieczenie mieszkańcom Radomia taniej energii cieplnej.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał historię budowy ciepłowni w mieście. Podkreślił, że
przez 27 lat Radpec jest dobrze zarządzany. W ostatnim 2,5 roku w Radpecu zmieniono prezesa. W ostatnich latach w Polsce jest dużo lobbystów z zachodniej Europy, z Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają z różnymi pomysłami, często nietrafionymi. Radny uważa, że obecnie pan prezydent nie ma dobrych doradców do tej sprawy. Nowe kierownictwo Radpecu też
ma swoich lobbystów. Ciekawą sprawą jest to, że w obecnej sytuacji nie dochodzi do spotkań
nowego kierownictwa z Komisją ds. spółek. Jest to jakoś chowane. Trzeba to jak najszybciej
uruchomić, żeby można było zapoznać się z tym, co się dzieje. Półtora roku temu pan prezydent przedstawił plany dotyczące ciepłownictwa. Przedstawił między innymi poroniony pomysł budowy elektrociepłowni opartej na spalaniu odpadów komunalnych. Radny uważa, że
prezydent powinien zaproponować konkretne rozwiązania, które zostaną przyjęte przez Radę
Miejską.
Radna Magdalena Lasota poinformowała, że do 21 grudnia 2022r. Radpec będzie musiał przekształcić się na nowe technologie. Jeżeli nie zostanie to zrobione, to będziemy płacić ogromne
kary, które będą wiązały się z podwyżką cen ciepła. Prezes Radpecu przedstawił 3 warianty,
a ENEA przedstawiła swój wariant. Pismo napisane jest tak lakonicznie, że radni ani dzisiaj, ani
w najbliższym czasie nie są w stanie ocenić jakie są korzyści z tego typu rozwiązań. W tym
momencie oferta ENEI jest analizowana. Jeden z wariantów miał być oparty na budowie bloku
energetycznego i na dostawie dużej ilości gazu, ale Radpec pozwolenie na to dostałby dopiero za 6 lat, więc ten wariant też odpadł. Radna uważa, że należy poczekać, aby prezes i prezydent przedstawili Radzie wariant jaki byłby najkorzystniejszy dla mieszkańców Radomia.
Radny Robert Fiszer poprosił o udzielenie informacji na piśmie na pytanie: czy zarząd Radpecu
w ostatnim okresie (pół roku) starał się w bankach o kredyty inwestycyjne i jakie były tego
efekty?
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Skarbnik Sławomir Szlachetka stwierdził, że w tej chwili nie ma potrzeby starania się o takie
kredyty, natomiast rzeczywiście są prowadzone rozmowy, ale na zasadzie rozpoznania możliwości finansowania tych projektów. Rozmowy są, ale nie było żadnych oficjalnych wniosków.
9) pismo Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia w sprawie powołania
interaktywnego Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Radomia oraz pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej do Prezydenta Miasta w sprawie zorganizowania spotkania
poświęconego omówieniu kwestii związanych z utworzeniem muzeum.
Pisma radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w rozmowie telefonicznej
prezydent wypowiedział się, że jest za i powróci do tematu w sprawie muzeum i że jest to
bardzo dobra inicjatywa. Przewodniczący stwierdził, że na rynku jest sporo pamiątek, a Rada
nie może ich kupić, a taka instytucja nie będzie musiała stosować procedury zapytania, aby
móc kupić pamiątkę. Przewodniczący poinformował, że prezydent zadeklarował, że w tym
roku powstanie zalążek muzeum.
10) wyrok wraz z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność niektórych zapisów uchwały nr 507/2013 w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, pismo Przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz pismo Prezydenta Miasta.
Pisma radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczący uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Radomia. Ta uchwała jest z 2013r. WSA unieważnił niektóre
paragrafy regulaminu stanowiącego załącznik do tej uchwały. Stwierdziła, że w porozumieniu
z prezydentem, od którego stanowisko otrzymaliśmy na piśmie, uznaliśmy, że nie będziemy
składać skargi kasacyjnej do NSA, z tego względu, że ta uchwała w dacie wyrokowania przez
sąd nie obowiązywała, a zapisy tej uchwały już zgodne z prawem znalazły odzwierciedlenie w
nowej uchwale, która została już przyjęta przez Radę Miejską. W między czasie przyszło kolejne pismo z sądu dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ w wyroku,
którego nie kwestionujemy sąd zapomniał dodać w pkt 1, że stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, a w zasadzie jej załącznika. To zostało przez sąd sprostowane. Wykrok jest już
prawomocny.
11) pismo Prezydenta Miasta dotyczące wezwanie pana Jakuba Ferta do usunięcia
naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 334/2016
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Pismo radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że pan Jakub Fert wezwał Radę do usunięcia naruszenia prawa. Stanowisko w tym przedmiocie również zajął pan prezydent,
a w zasadzie Wodociągi Miejskie, które uznały, iż to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
jest niezasadne. Jest argumentacja na piśmie. Teraz oczekujemy, czy wzywający do usunięcia
naruszenia prawa skieruje skargę do Sądu Administracyjnego i wówczas będziemy reagować.
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12) informacja o oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego osoby zobowiązanej do jego
złożenia. W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym i po uwzględnieniu danych zawartych w wyjaśnieniu w złożonym oświadczeniu nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji.
Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych za 2016r.
wraz z kserokopią zeznań rocznych PIT do końca miesiąca kwietnia.
13) kolejna sesja planowana jest dzisiaj o godz. 16.00. Kolejna sesja zwyczajna planowana
jest jak zawsze w ostatni poniedziałek kwietnia chyba, że wpłynie od pana prezydenta jakiś
wniosek o sesję nadzwyczajną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
zamknął XLIV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 14.10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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