P R O T O K Ó Ł N R LI.N/2017
z pięćdziesiątej pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 2 czerwca 2017 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu –
radny Dariusz Wójcik.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Adam Bocheński, Roman Korczyński, Jakub Kowalski, Magdalena Lasota,
Andrzej Sobieraj, Katarzyna Wróbel.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na
wniosek prezydenta miasta 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).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 oraz wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok – druki nr: 404, 405.
Ad. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037 oraz wprowadzenia zmian
w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok – druki nr: 404, 405.
- druk nr 404.
Radny Dariusz Chłopicki zapytał, czy jeżeli chodzi o ul. Traugutta w ramach „czynówek”, czy
będzie to kwota 250.000 zł? Ponadto poruszył sprawę formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza za 125.000 zł.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na zadane pytania:
- ławeczka Gombrowicza – chcą we wrześniu przy okazji konkursu literackiego pokazać formy,
które wpłyną. Będą to chcieli zrobić konkursem architektonicznym na element małej architektury, aby uhonorować postać Witolda Gombrowicza. Chcą tę postać do końca zawłaszczyć, aby
była kojarzona wyłącznie z Radomiem. Jest wstępnie wskazana lokalizacja na końcu
ul. Żeromskiego, a na początku tzw. Placu Corraziego.
- ul. Traugutta i czyny społeczne na drogach wewnętrznych – wnioskują o przesunięcie
250.000 zł tak, aby móc zapewnić środki również na tę czynówkę i wywiązać się z założeń do
budżetu. Nie chcieliby, aby to podwórko, które od dłuższego czasu ma dokumentację projektową, odkładać na kolejny rok.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 2) podjęła
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
- druk nr 405.
Radna Marta Michalska – Wilk poruszyła sprawę 500.000 zł na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Wernera – Szarych Szeregów. Zapytała, jak to będzie wyglądało? Czy w ramach
tego zadania będą uruchomione światła, które tam są, a nie chodzą? Poruszyła również sprawę modernizacji chodnika na ul. Królowej Jadwigi, który jest zniszczony oraz wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Lekarskiej i Tochtermana. Czy w ramach tego zadania będzie zrobiony parking?
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że jeżeli widać propozycje finansowania takich przedsięwzięć
jak przebudowa skrzyżowania Szarych Szeregów – Wernera, rozbudowa ul. Lekarskiej, budowa
mostku, ul. Wyścigowa, uzbrojenie terenów przemysłowych to jest to trzon, istota, rdzeń samorządu. Na to ludzie bardzo czekają i to jest bardzo zauważalne i pozytywnie oceniane. To
są działania typowo samorządowe. Nie obwodnice z budżetu miasta, nie drogi krajowe, nie
lotniska, bo na te przedsięwzięcia jesteśmy za biedni. Radny podziękował za te przedsięwzięcia. Zapytał, na czym polega przebudowa ul. Bulwarowej? Czy pieniądze na poprawę wybiegów w schronisku to kolejne wydanie pieniędzy, czy jakieś usprawnienie?
Radny Marek Szary przypomniał, że wczorajszą sesję prezydent zakończył apelem do radnego,
że jak nie wie jak się ma zachować, to powinien się zachować przyzwoicie. Radny zwrócił się
z apelem do prezydenta: jak prezydent nie wie jak się ma zachować, na wszelki wypadek
niech się zachowuje przyzwoicie. Radny odczytał komunikat rzecznika prasowego MON-u dotyczący nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego wycofania się Ministra Obrony
oraz Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych zorganizowania Międzynarodowych
Pokazów Lotniczych w 2017r. Przypomniał, że pan prezydent wczoraj publicznie zarzucił radnemu, że się nieprzyzwoicie zachowuje, na co radny nie mógł odpowiedzieć. Radny zapytał,
czy ławeczka była przedmiotem obrad Komisji Kultury i jaka jest decyzja Komisji Kultury w tej
sprawie?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak udzielił odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji. Skrzyżowanie Szarych Szeregów – Wernera – postanowili, aby w miejsce sygnalizacji
ostrzegawczej na wysokości potoku powstała sygnalizacja wzbudzana, która będzie spięta
razem z głównym skrzyżowaniem. Przy przejściu dla pieszych między targowiskiem a centrum
handlowym w dni targowe nie ma możliwości przejechania. W związku z tym postanowili zaprojektować większy obszar i dodatkowo poprawić infrastrukturę chodnikową i ścieżki rowerowe. Udogodnienia dla pieszych – zdiagnozowali 222 chodniki, które należy wyremontować.
Znaleźli 250.000 zł oszczędności i proszą o przesunięcie, aby można było zrobić kolejny chodnik. Modernizacja ul. Tochtermana i Lekarskiej – jest dokumentacja na ulicę Tochtermana i Lekarską, ale nie rozwiązuje ona nadal problemu parkingu. Są tam nieuregulowane stany prawne. Jedyną możliwością jest dodatkowe zaprojektowanie ul. Bernardyńskiej. Wciągnięcie jej
jako ulicy gminnej i zgodnie ze specustawą należy poszerzyć pas drogowy o ul. Bernardyńska
i miejsca postojowe. Jest to najlepsze rozwiązanie, aby ten problem rozwiązać w przyszłym
roku. Boksy w schronisku – pieniądze z boksów są zdejmowane. Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Ul. Bulwarowa – chcą wybudować nowy parking.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 3) podjęła
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Przewodniczący Dariusz Wójcik oddał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
Wioletcie Kotkowskiej.
Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski stwierdził, że nie wycofuje się z żadnego
słowa i żadnego znaku interpunkcyjnego, który wczoraj został przez prezydenta postawiony
w jego wypowiedzi. Jest dokładnie tak, jak powiedzieli, a to, że walczyli do samego końca o to,
aby nie obniżać rangi Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show jaką znamy z roku
2015, imprezy jaka jest chlubą naszego miasta, to tylko bardzo dobrze świadczy o tej grupie,
która do samego końca prowadziła rozmowy na temat porozumienia. Propozycja ze strony
wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej była niekreślona do samego końca. Dlatego zaproponowali sesję Rady Miejskiej i na tej sesji przedstawiciel MON-u miał zaprezentować ostateczną formułę, którą miał z radnymi skonsultować, przedstawić formę finansowania, a przedstawiciele miasta byli gotowi pokazać skąd wezmą na to pieniądze. Decyzja należała do Rady.
Nawet tego nie zrobili. Nie przyjechali i nie powiedzieli co chcą zrobić. Po prostu wstyd im
było za słowa, które miały tutaj paść.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że dzisiejszy komunikat MON-u
to najlepsza szkoła putinowskiej propagandy. Mowa o jednodniowych pokazach rzeczywiście
była, ale w kontekście tego, że gdy nie będzie pokazów Air Show i wojsko zorganizuje pokazy
dużo skromniejsze, to nie ma sensu rozciągać ich na dwa dni. Tylko i wyłącznie tyle. O pokazach Air Show rozmawiali od początku do końca w formie dwudniowych pokazów z pełnym
rozmachem.
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że ze smutkiem patrzył na to, co słyszał
z ust pana radnego Szarego. Na niego patrzył również Św. Jan Paweł II z tego obrazu. Tu dzisiaj padły naprawdę ważne słowa z ust księdza kanonika Jędrzejewskiego: „Dla dobra wspólnego Radomia”.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wioletta Kotkowska w związku z wyczerpaniem porządku
obrad, zamknęła LI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.50.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wioletta Kotkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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