P R O T O K Ó Ł N R XLIX.N/2017
z czterdziestej dziewiątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 1 czerwca 2017 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia.
4. Podjęcie stanowiska w przedmiocie współorganizacji przez Miasto Radom Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017.
5. Zamknięcie sesji.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
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, Roman Korczyński, Jakub Kowalski, Magdalena Lasota,
Andrzej Sobieraj, Katarzyna Wróbel.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na
wniosek prezydenta miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad została dołączona
do materiałów z sesji.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (18 za
– głosowanie imienne nr 1).
Zmiana porządku obrad:
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 402 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za).
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił uzasadnienie do propozycji wprowadzenia
tych projektów uchwał do porządku obrad.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 402 głosowało 14 radnych, 0 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosowania – głosowanie imienne nr 2. Projekt
uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad, gdyż podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady – 15 za.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 403 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
miasta Radomia na 2017 rok (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady – 15 za).
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na wniosek Platformy Obywatelskiej ogłosił
5 minut przerwy do godz. 13.15.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że uchwała ta musi być głosowana łącznie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w której dokonuje się zmian pozwalających na takie
zmiany w budżecie. Dzisiaj Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wchodzi na sesję, to znaczy,
że i ta uchwała nie może być głosowana.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka nie zgadza się ze skarbnikiem, bo
uchwała może być przegłosowana, tylko ewentualnie nie może być realizowana do czasu,
dopóki nie zostanie przyjęta uchwała w sprawie długoletniego planu. Poprosił przewodniczącego o reasumpcję głosowania dlatego, że niektórzy z jego kolegów mówili, że ich karty nie
działały w związku z powyższym prosi, aby zagłosować jeszcze raz nad pierwszą uchwałą.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił o wniosek na piśmie o reasumpcję głosowania, który
musi być poddany pod głosowanie.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że w związku z systemem elektronicznym
były wprowadzane zmiany odnośnie głosowania. W § 45 ust. 4 jest zapis, że powtórnemu
głosowaniu nie podlega wynik głosowania imiennego. Tu mamy do czynienia z głosowaniem
imiennym, w związku z tym, że są karty. Nie można przeprowadzić reasumpcji tego głosowania zgodnie z regulaminem.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że proponowane zmiany są realizacją
zadań dla naszych mieszkańców, więc z dużym niesmakiem przyjmuje tę decyzję. W związku
z tym wycofał te dwa druki i poprosił o kontynuowanie sesji.
Ad. 2. Wystąpienie przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
i Ministerstwa Obrony Narodowej.
Nikt z zaproszonych osób nie przybył na sesję.
Ad. 3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia.
Radny Ryszard Fałek zaproponował, aby debatę podzielić na zadawanie pytań w czasie około
30 sekund na pytanie po to, aby w dyskusji operować pewnymi faktami.
Przewodniczący Rady Dariusz Wójcik stwierdził, że radny chce ograniczyć czas dyskusji radnym.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jest informacja Ministerstwa Obrony Narodowej, że dzisiaj
nie będzie przedstawiciela. Żeby nie były to wystąpienia populistyczne, demagogiczne, polityczne proponuje, aby poruszać się w świecie pewnych faktów. Najpierw radni zadają pytania,
a później dopiero dyskusja, po otrzymaniu odpowiedzi.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zrozumiał intencje radnego Ryszarda
Fałka, ale zapytał prezydenta, który jest właścicielem porządku, czy zgadza się na takie rozwiązania?
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że nie zmienia czasu, każdy ma 5 minut, ale jak
ktoś będzie chciał dopytać, to dopuści go do głosu jeszcze raz.
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Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że 25. maja spotkali się już chyba na
dziesiątej turze negocjacji z przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas tego spotkania strona wojskowa w dalszym
ciągu nie była zdecydowana jaką formę mają mieć Międzynarodowe Pokazy Lotnicze
Air Show, które miałyby się rzekomo odbyć w Radomiu w ostatnim tygodniu sierpnia 2017r.
Z jednej z tych rozmów wynikało, że strona wojskowa oczekiwała wbrew wypracowanej formule z roku 2015 partycypacji naszego miasta w tym przedsięwzięciu. Prezydent poinformował, że lojalnie i zgodnie z kompetencjami zawarli wstępna umowę, że są gotowi rozmawiać
na temat każdej formuły finansowania, ale od razu poinformował stronę wojskową, że tak
naprawdę prezydent jest tylko jednym z elementów tej umowy i jeśli chodzi o pieniądze, musi
być uchwała Rady Miejskiej gwarantująca pieniądze na to przedsięwzięcie, bo uchwała budżetowa nie zawierała tego zadania, w tym celu potrzebna jest sesja nadzwyczajna. MON i strona
wojskowa się na to zgodziły. Poprosili partnerów o wyznaczenie terminu. W odpowiedzi uzyskali termin 1 czerwca (czwartek) o godz. 13. W związku z tymi deklaracjami prezydent skierował do pana przewodniczącego wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Dzisiaj o godz.
8.03 do sekretariatu prezydenta wpłynął faks z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który odczytał. Z tego pisma wynika, że Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show
w Radomiu po prostu się nie odbędą. Przykro, że strona wojskowa nie pofatygowała się na
dzisiejszą sesje i nie chciała przedstawić projektu, który chciała w oparci o współpracę z Radomiem realizować. Gdy było już wynegocjowane porozumienie ze stroną wojskową w oparciu o porozumienie z 2015r., to nagle okazało się, że nie da się tego przedsięwzięcia przeprowadzić, a wojsko, a przede wszystkim Minister Obrony Narodowej wycofuje się z tego przedsięwzięcia.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński przedstawił terminarz spotkań odbytych
ze stroną wojskową na temat organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show
w Radomiu oraz ustalenia tam podejmowane. Dyrektor podkreślił, że wcześniejsze decyzje
ministra obrony narodowej o tym, że Air Show w Radomiu ma się odbyć dzisiaj okazały się
nieaktualne. Jedyne co Ministerstwo Obrony Narodowej proponuje to pokazy lotnicze, w kosztach których musiałaby partycypować gmina miast Radomia. Jeśli byłyby to pokazy jednodniowe, to koszt samych usług komunalnych należałoby wycenić na około pół miliona złotych.
Ad. 4. Podjęcie stanowiska w przedmiocie współorganizacji przez Miasto Radom Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017.
Radny Jan Pszczoła stwierdził, że jest to świadome działanie ministra obrony narodowej
i wojska w celu zdeprecjonowania miasta Radomia i mieszkańców. Zastanawia się, dlaczego
markę Air Show chcą zamienić na pokazy lotnicze i zdeprecjonować mieszkańców do pozycji
w jakiej nie powinni się znajdować.
Radna Marta Michalska – Wilk stwierdziła, że faks, który dzisiaj otrzymali radni to kompromitacja wysokich przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. To zlekceważenie naszego miasta, ale przede wszystkim zlekceważenie mieszkańców naszego miasta,
którzy na pokazy lotnicze Air Show czekali. Tak się właśnie kończy zabawa w politykę i zabawa wojskiem, którą obserwujemy od dwóch lat, kiedy w naszym kraju rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tak się właśnie kończą dymisje wysokich rangą merytorycznych wieloletnich dowódców, którzy zamiast zajmować się sprawami merytorycznymi i sprawami obronności
i bezpieczeństwa kraju, muszą publicznie apelować o przestrzeganie konstytucji. Tak się właśnie kończy jak minister Kownacki uczy Francuzów jeść widelcem. Tak się kończy zatrudnianie
w jednym z najważniejszych ministerstw, Ministerstwie Obrony Narodowej „Misiewiczów”.
Tak się kończy cały bałagan w MON-ie. Tak się kończy przyznawanie samym sobie odznaczeń.
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Dzisiaj czekali, że poznają szczegółowy program pokazów lotniczych Air Show, które są marką
samą w sobie znaną na całym świecie. Czekali, że dowiedzą się, ile państw odpowiedziało na
zaproszenie. Radna stwierdziła, że wykończyli Trybunał Konstytucyjny, zastraszyli prokuratorów, kładą „łapę” na sądownictwo, wykończyli Opole. Zapytała, ile jeszcze? Radom pozbawili
szansy budowy fabryki Airbasa i nowych miejsc pracy, a teraz zniszczyli Air Show. Radomianie
tego nie wybaczą.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że hasło Air Show gdziekolwiek ono nie padło, było bardzo
dobrze odbierane. Jest to promocja nie do przecenienia. Radnemu jest bardzo przykro, że tak
Radom został potraktowany. Dzisiaj okazało się, że moc naszych polityków jest bardzo mizerna. Gdyby moc polityków byłaby znacząca, to Air Show by się odbyło. Ten milion czy dwa by
się znalazło. Parlamentarzyści mogą się wypowiedzieć jakie działania podejmowali. Zdaniem
radnego, tu politycy zawiedli. W radio radny publicznie zadeklarował, że jeżeli program będzie
nie gorszy jak w 2015r., to zagłosuje za milionem, jeżeli skarbnik powie, że takie pieniądze
jest wstanie znaleźć w budżecie. Radny jest dzisiaj ciekawy jak będą głosowali stanowisko
końcowe radni PiS-u.
Radny Andrzej Łuczycki poinformował, że dzisiaj do niego dotarły dwie smutne informacje.
Pierwsza to dowiedział się, że ministerstwo infrastruktury nie pochyliło się nad projektem
miasta dotyczącym ul. Wolanowskiej. Druga smutna informacja, to to, że ministerstwo wycofuje się z organizowania pokazów lotniczych „Air Show”. Dochodzi do wniosku, że po raz kolejny Radom jest „miastem z wyrokiem”, miastem napiętnowanym przez władze i to w tej
chwili przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Było wiele konferencji prasowych i wywiadów,
gdzie poszczególni politycy Prawa i Sprawiedliwości deklarowali pomoc dla tego miasta i chęć
współuczestniczenia w rozwoju gospodarczym tego miasta. I co mamy? Mamy kontrakt dla
Radomia, który jest niczym, który się nie sprawdza, a w tej chwili głębokie deklaracje ministra
Macierewicza okazują się fikcją. Zwrócił się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że po raz
kolejny zostali oszukani.
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, że wszyscy mieszkańcy naszego miasta, ale nie tylko, również wszyscy pasjonaci lotnictwa z całego świata zostali oszukani przez
ministra obrony narodowej. Poprosiła prezydenta, abyśmy się wycofali z jednodniowych pokazów. Zapytała, czy zamienimy międzynarodowe pokazy Air Show, które był chlubą tego
miasta na jednodniowy piknik lotniczy? Prosi, aby zorganizować pokazy Air Show w przyszłym
roku na obchody 100-lecia lotnictwa. W faksie była mowa o minimalizacji kosztów przedsięwzięcia. Czy koszty miały być minimalizowane ze strony miasta, czy ze strony dowództwa sił
zbrojnych?
Radny Marek Szary stwierdził, że jest to pierwszy przypadek, że prezydent przed Air Show
zwołuje sesję w sprawie organizacji pokazów. W ocenie radnego, to pan prezydent już się wycofał z organizacji Air Show w tym roku, natomiast od radnych chciał wsparcia w tym działaniu, bo nigdzie w budżecie na Air Show nie ma zarezerwowanych pieniędzy. Radomianie muszą pamiętać, że w zanadrzu są pokazy lotnicze w 2018r. Tak, jak cały kraj przygotowuje się
do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, tak również wojsko szykuje się do tych
obchodów i chce zorganizować „wypasione” pokazy w 2018r. i radny nie wie, czy te wystąpienia ze strony radnych Platformy Obywatelskiej pomogą w organizacji tego w Radomiu.
Miast, które chcą organizacji tego typu przedsięwzięcia jest dużo. Nie wie na jakiej podstawie
pan prezydent stwierdził, że wojsko wycofało się z organizacji pokazów, ponieważ radni
otrzymali pismo, gdzie jest rozpisane, że są pokazy owszem sprzętu polskiego, aby został zachowany dwuletni cykl i radny nie widzi tu powodów do histerii. Jedyny powód do histerii to
to, że miasto jest nieprzygotowane ani mentalnie ani finansowo do organizacji niezależnie od
tego, co by dzisiaj minister zrobił.
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Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że właśnie dzisiaj skończyło się Air Show w Radomiu. Właśnie potwierdził pan przewodniczący Szary, że wiele miast na to czeka. Trzeba mieć świadomość, że za rok będzie bardzo ciężko, żeby 100-lecie lotnictwa polskiego odbyło się w Radomiu. Dzisiaj dowiadujemy się, że nie mamy Air Show, a mamy pokazy lotnicze. Należy mieć
świadomość tego, że dnia dzisiejszego Air Show jako marka naszego miasta właśnie się skończyła. Radny ma nadzieję, że się myli.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska zwróciła się do radnego Marka Szarego z prośbą o deklaracje na piśmie w sprawie Air Show. Podziękowała panu prezydentowi
Radosławowi Witkowskiemu za to, że rozwija nasze miasto i że tak dzielnie walczył o nasze
Air Show. W tej chwili proponuje się pokazy lotnicze. Naprawdę powinni się wstydzić. Zwróciła
się do pana ministra Macierewicza, że lepiej jakby już do naszego miasta nie przyjeżdżał, a pan
prezydent Duda też powinien się zastanowić, bo tak pięknie rok temu mówił przy pomniku jak
ważny jest Radom, jak będzie wspierał nasze miasto i na to mamy odpowiedź.
Radny Marcin Kaca stwierdził, że szkoda, iż Air Show nie odbędzie się w tym roku. Zwrócił
uwagę, że nikt nie poruszył tak ważnej kwestii, jak to wydarzenie odbije się w przyszłości.
Zapytał, jaką mamy gwarancję, że Air Show w 2018r. się odbędzie? Kto nam da te gwarancje?
Czy nie jest to preludium do tego, żeby Air Show całkowicie z Radomia wyprowadzić? Przypomniał, że Poznań swego czasu dosyć mocno starał się o organizację Air Show.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że 2 lata temu wojewoda mazowiecki pan Kozłowski
powiedział, że lotnisko w Radomiu nie ma sensu. Tenże wojewoda nie zapłacił za przejście
graniczne około 4 mln zł naszemu lotnisku. Nigdy pan marszałek województwa mazowieckiego nie dał na rozwój lotnictwa w Radomiu. Radny stwierdził, że Rada Miejska nie powinna być
upolityczniona, bo liczą się tu tylko interesy Radomia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował radnego Rejczaka, że
poprzedni wojewoda nie zapłacił za coś, za co nie zapłacił również ten wojewoda, bo wyposażenie przejścia niestałego na lotnisku było zakupione i wyposażone niezgodnie ze standardami i przepisami. Poprzedni rząd dużo zrobił dla tego lotniska chociażby stawiając urządzenie, które umożliwia lądowanie samolotom w trudnych warunkach. Poinformował, że co najmniej dwukrotnie brać udział w takich pokazach Air Show jako pilot. Miał również możliwość
z ramienia Aeroklubu Radomskiego przygotowywać część pokazów aeroklubowych i wie jaka
to jest ciężka praca, aby doprowadzić do należytego przygotowania takich pokazów. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie nieodpowiedzialna wypowiedź ministra Macierewicza, który
myślał, że wszystko może i za pstryknięciem czarodziejskiej różdżki cały świat stanie u drzwi.
Okazuje się, że jeżeli na wiosnę tego roku (luty – marzec) nie zostały zamówione zespoły na
rok przyszły, to również najważniejsze święto lotnictwa polskiego nie będzie w obsadzie międzynarodowej. Tak było zawsze, tak jest i tak będzie w przyszłości, bo wszystkie znaczące
zespoły na świecie planują swoje występy co najmniej z półtorarocznym czy rocznym wyprzedzeniem, więc jeżeli wojsko już tego nie załatwiło, to nie załatwi. Cały kłopot wziął się stąd, że
do tej pory z wojskiem współpracowało stowarzyszenie kulturalno – oświatowe żołnierzy
„Swat”. Stało się, że odpowiednie służby sparaliżowały działalność tego stowarzyszenia,
w związku z tym ministerstwo nie ma operatora zewnętrznego, który mógłby wziąć na siebie
ciężar organizacyjny i finansowy. Paraliż tego stowarzyszenia spowodował paraliż organizacyjny. Air Show Radom to była bardzo ważna marka znana na świecie. Rada i prezydent powinni zadeklarować wszelką współpracę ze służbami wojskowymi w organizowaniu Air Show
Radom na rok przyszły. Nie jest prawdą, że miasto nie było zaangażowane w pokazy każdego
Air Show. Wszystkie służby komunalne były głęboko zaangażowane w takie pokazy. Również
Port Lotniczy był w to zaangażowany i będzie zaangażowany, bo bez Portu Lotniczego nie
odbędą się te pokazy, bo przepisy mówią jednoznacznie, kto i za co odpowiada.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że padło tu bardzo wiele obraźliwych słów w stosunku do rządu polskiego, do ministra obrony narodowej. Prezydent za chwilę
będzie rozpoczynał negocjacje w sprawie 100-lecia lotnictwa polskiego i Air Show w przyszłym roku. Zobaczymy jak prezydent na tych rozmowach będzie się czuł po wystąpieniach
swoich kolegów z partii, którzy obrażali ministra obrony narodowej i polski rząd. Mieszanie do
obchodów Air Show drogi NS nie ma nic wspólnego. Mówienie o tym, że Prawo i sprawiedliwość zniszczyło Trybunał, sądy i co tam jeszcze… to stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość
przywraca godność Polsce, to Prawo i Sprawiedliwość odbudowuje zakłady pracy zlikwidowane przez Platformę Obywatelską (stocznie), to Prawo i Sprawiedliwość rozwija Pocztę Polską
w Radomiu, którą zlikwidowała Platforma Obywatelska, to Prawo i Sprawiedliwość repolonizuje banki, które zlikwidowała Platforma Obywatelska i odkupuje, to Prawo i Sprawiedliwość
wydobywa z ubóstwa biedne rodziny poprzez 500+, a poprzednicy co robili? Kawior, krewetki. Antoni Macierewicz jest najlepszym ministrem w historii Polski. To Antoni Macierewicz
przywraca godność bohaterom Czerwca’76, którzy otrzymali pomoc w Fabryce Broni w naszym mieście. To Antoni Macierewicz wszystko robi. Rzeczywiście piknik lotniczy to nie jest
to, czego oczekujemy, bo powinno być Air Show. Przewodniczący nie wie, co się zadziało, ale
w dniu jutrzejszym będzie wiedział, dlaczego była zmiana decyzji ministerstwa w tej sprawie.
Prezydent jak otrzymał to pismo powinien zadzwonić do Ministerstwa Obrony Narodowej czy
dowództwa i dopytać się, dlaczego tak się stało. Samo pismo nie zamyka drogi do dalszych
rozmów. Zwrócił się do tych, którzy mówili o wstydzie: co ma przewodniczący powiedzieć
o nich, którzy są z partii, której przedstawiciele nie potrafili godnie pochować 96. osób. Przecież można wszystkich zepchnąć łopatą do jednego grobu i zasypać, bo tak właśnie zrobili
z tymi ludźmi. Prosi, żeby się opanowali, puknęli w swoje piersi i zobaczyli do czego doprowadzili Polskę. To Prawo i Sprawiedliwość odbudowuje zniszczenia, których dokonali.
Przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 15 minut przerwy do godz. 14.30 na wniosek Platformy Obywatelskiej.
Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk stwierdził, że nasze miasto zawsze kojarzyło się z lotnictwem od pierwszych lat odzyskania niepodległości. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air
Show wypracowali wszyscy, bo każdy na tej sali w jakiejś edycji brał udział w organizacji tych
pokazów. Przedwczoraj daliśmy sobie odebrać S12, dzisiaj dajemy sobie odebrać pokazy lotnicze Air Show. Stwierdził, że niektórym myli się patriotyzm z czym innym. Nie dziwi się prezydentowi, że dał się nabrać ministrowi obrony narodowej, bo też słyszał z mównicy sejmowej,
że ktoś po dolarze sprzedaje łodzie podwodne, ale powinni być odpowiedzialni dowódcy, którzy jeżeli przyjęli na siebie odpowiedzialność, to powinni się z tego wywiązać. Współczuje pani
poseł Annie Kwiecień, bo będzie musiała za dżentelmenów z PiS-u wziąć obronę na swoją
pierś. Zapytał, gdzie są posłowie: Suski, Skurkiewicz, który jest wiceprzewodniczącym Komisji
Obrony Narodowej? Poseł zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu sejmu zada z mównicy
sejmowej pytanie właśnie o nasze miasto, o Air Show. Dzisiaj proponuje się piknik, ale za rok
już nikt nie będzie pamiętał, że mieliśmy takie tradycje, które były budowane w pocie czoła
przez wszystkich mieszkańców miasta.
Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień podziela zdanie, że Air Show kojarzy się z Radomiem. To
marka naszego miasta. Pani poseł odniosła się do niektórych wypowiedzi radnych w tym do
terminu planowania pokazów lotniczych. Stwierdziła, że możliwym jest, że pokazy będą bezkosztowe dla miasta Radomia. Myśli, że ten piknik nie stanowi przeszkody to tego, żeby
w 2018r. odbyły się w Radomiu kluczowe pokazy Air Show w związku ze 100-leciem lotnictwa. Twierdzi, że w tej chwili przede wszystkim należy się skoncentrować na zabieganiu
o pokazy Air Show w roku 2018. Nie mamy informacji, że w przyszłym roku Air Show się nie
odbędzie. Po dzisiejszej pisemnej informacji rodzą się kolejne pytania, dlatego pani poseł zaproponowała, aby w porozumieniu spróbować ogłosić przerwę w dzisiejszym posiedzeniu do
wtorku, aby można było się dowiedzieć szczegółów. Zwróciła się do radnego Łuczyckiego, że
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miasto Radom zyskało w tym roku 116 mln zł dzięki Prawu i Sprawiedliwości chociażby
w ramach programu 500+, a przez 8 lat mówiono, że nie stać Polski na wsparcie rodzin. Podkreśliła, że musimy walczyć, aby obchody 100-lecia lotnictwa odbyły się w Radomiu.
Radny Marek Szary stwierdził, że pani poseł wyeksponowała to, co zauważyli w czasie przemówień. Być może zarezerwowano zespoły międzynarodowe na 2018r. i jest to próba jakiegoś kompromisu ze strony wojska, żeby tu zorganizować pokazy lotnicze. Aby sprawę wyjaśnić stawia wniosek o zawieszenie obrad do wtorku do godz. 16.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka nie widzi potrzeby zawieszania obrad,
bo nic nie zostanie wyjaśnione, bo już dostali konkretne rozwiązania pikniku lotniczego
i wszystko to, co już miało się stać, stało się do 30 maja. Wtedy organizator, czyli dowództwo
sił musiało złożyć do odpowiednich urzędów program pokazów. Wszystko jest już zatwierdzone i inaczej być nie może. Przybliżył skąd się mógł wziąć problem z ustaleniem daty Air Show
oraz omówił procedury organizacji pokazów lotniczych.
Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski poinformował, że jeżeli chodzi o minimalizowanie kosztów, to w jego przekonaniu chodziło o minimalizowanie ogółu kosztów. Poprosił,
aby w stanowisku jasno wyartykułować, że Radom jest gotowy na organizację Air Show
w 2018r. tak samo jak byli gotowi organizować Air Show w 2017r. Podkreślił, że wiedzą jak to
robić i nasze miasto jest najlepszym miejscem do organizacji tego typu imprez, co udowadniane było już od 2002r. Zwrócił się do radnego Marka Szarego, który niepoważne potraktowanie
wszystkich mieszkańców Radomia przez ministra Antoniego Macierewicza wykorzystał po raz
kolejny do bezpardonowego ataku na prezydenta Radosława Witkowskiego. Zadedykował
radnemu bardzo mądre motto: „Jak nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka odczytał propozycję stanowiska
w sprawie organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w świetle dzisiejszych wystąpień radnych nie będzie brał udziału w głosowaniu tego stanowiska świadomie dlatego, że
nie ma jasnej odpowiedzi od ministerstwa. Dopóki nie będzie miał odpowiedzi, nie będzie żadnych politycznych stanowisk, apeli, wniosków głosował.
Radny Mirosław Rejczak ustosunkował się do pierwszego zdania stanowiska twierdząc, że
jest nieprawdziwe. Nie widzi przełożenia pisma, które dzisiaj otrzymał z decyzją Ministerstwa
Obrony Narodowej. W związku z tym prosi o wyrzucenie ze stanowiska ministra obrony narodowej. Minister to człowiek, który nie ma nic wspólnego z wojskiem, bo jest ministrem cywilnym i o tym trzeba wiedzieć.
Radny Ryszard Fałek zgadza się z treścią stanowiska, natomiast prosi aby wyjaśnić czy Ministerstwo Obrony Narodowej jest tożsame z Generalnym Dowództwem Rodzajów Sił Zbrojnych. Jeżeli nie jest tożsame proponuje, aby wnioskodawcy dokonali autopoprawki tylko po to,
aby nie dać radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy także reprezentują mieszkańców Radomia, do głosowania przeciw.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński poinformował, że minister obrony narodowej w styczniu 2017r. wydał rozkaz zorganizowania w Radomiu Międzynarodowych Pokazów
Lotniczych. Minister obrony dowódcy generalnemu wydaje polecenia w formie rozkazu. Także
mówienie o tym, że dowódca generalny bez wiedzy ministra obrony jest wstanie zorganizować jakieś pokazy jest nieporozumieniem.
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Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jeżeli dowódca mówi, że nie będzie Air Show
tylko piknik, to nie ma uprawnienia, aby wypowiadać się w sprawie Air Show.
Dyrektor Mateusz Tyczyński wyjaśnił, że pismo jest naturalnym następstwem negocjacji
z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w randze dyrektora departamentu i dowództwa generalnego. Dowódca generalny czekał na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej
i to jest pokłosie tej decyzji.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (14 za – głosowanie imienne nr 3) przyjęła stanowisko
o treści:
„Rada Miejska w Radomiu z ubolewaniem przyjmuje decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie zdecydowało się na organizację
w Radomiu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2017. Pragniemy podkreślić, że ta impreza zawsze miała i wciąż ma dla miasta ogromne znaczenie. To
prawdziwe święto lotnictwa, w którym władze miasta każdorazowo uczestniczyły,
wspierając organizatorów Air Show. Jesteśmy przekonani, że wysoka ranga imprezy
to rezultat dobrze układającej się współpracy miasta z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
W trosce o światową rangę pokazów lotniczych w Radomiu oraz o wizerunek miasta,
radni Rady Miejskiej w Radomiu uznają, że jednodniowe pokazy lotnicze w formie
proponowanej przez stronę wojskową nie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców
Radomia i pasjonatów lotnictwa.
Jednocześnie Rada Miejska deklaruje wolę dalszej współpracy na rzecz organizacji
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu w 2018 roku”.
Stanowisko zostało przesłane do Ministra Obrony Narodowej oraz otrzymał je prezydent miasta Radomia.
Ad. 5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
zamknął XLIX. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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