P R O T O K Ó Ł N R IV/2014
z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Posiedzenie otworzył i na nim
w Radomiu – radny Dariusz Wójcik.

przewodniczył

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Jakub Kowalski.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(22 za).
Zmiany porządku obrad:
- Komisarz Wyborczy w Radomiu postanowieniem z dnia 29 grudnia postanowił, że w związku
z wygaśnięciem mandatu radnego Mateusza Tyczyńskiego w jego miejsce wstępuje pani Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz, dlatego zachodzi konieczność zmiany porządku obrad
i wprowadzenia do niego punktu: Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie
składów Komisji.
Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt 1. porządku.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 15 w sprawie nadania statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu
im. dr Tytusa Chałubińskiego.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt
3.3.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 16 w sprawie nadania statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt
3.4.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 17 w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt
3.5.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 18 w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (24 za) jako punkt
3.6.
Porządek sesji:
1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji.
2. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2015 rok:
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1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia
na lata 2015 – 2029 oraz uchwały budżetowej na 2015r. – druki nr: 1, 2.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2029
oraz wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2014r. – druki nr: 12, 13,
2) ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, które w roku 2014 nie wygasają
z upływem roku budżetowego – druk nr 14,
3) nadania statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa Chałubińskiego - druk nr 15,
4) nadania statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu – druk nr 16,
5) powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu – druk nr 17,
6) powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu –
druk nr 18.
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że postanowieniem z dnia
29 grudnia 2014r. Komisarz Wyborczy w Radomiu postanowił, że w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Mateusza Tyczyńskiego w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje w jego miejsce
pani Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz kandydat z tej samej listy nr 4 – Platforma Obywatelska RP, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.
Przewodniczący poprosił panią Katarzynę Pastuszkę - Chrobotowicz o potwierdzenie woli
złożenia ślubowania słowem „Ślubuję” po odczytaniu przez przewodniczącego roty ślubowania. Po słowie „Ślubuję” radny może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania.
Rota ślubowania zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
Przewodniczący pogratulował pani Katarzynie Pastuszce - Chrobotowicz i stwierdził, że radna,
która złożyła ślubowanie objęła mandat radnego Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że radna Katarzyna PastuszkaChrobotowicz zgłosiła wolę pracy w Komisjach: Rewizyjnej, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Rodziny dlatego zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych tych Komisji.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Chłopicki Dariusz
2. Łuczycki Andrzej
3. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna
4. Sońta Przemysław
5. Staszewski Kazimierz
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6. Szary Marek
7. Woźniak Kazimierz
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 37/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Sportu i Turystyki:
1. Bocheński Adam
2. Fałek Ryszard
3. Kaca Marcin
4. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna
5. Pożyczka Leszek
6. Ruszczyk Dawid
7. Sońta Przemysław
8. Staszewski Kazimierz
9. Wędzonka Wiesław
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 38/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:
1. Bocheński Adam
2. Kotkowska Wioletta
3. Kwiecień Anna
4. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna
5. Skoczek Teresa
6. Wróbel Katarzyna
7. Zawodnik Jerzy
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 39/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Mateusza Tyczyńskiego zachodzi konieczność zmiany składu Komisji Kultury i Promocji:
1. Bocheński Adam
2. Kotkowska Wioletta
3. Kowalski Jakub
4. Michalska – Wilk Marta
5. Pożyczka Leszek
6. Ruszczyk Dawid
7. Skoczek Teresa
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 40/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej
w Radomiu.
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Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał przybyłych na dzisiejszą sesję: posła na Sejm RP
Krzysztofa Sońtę, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka oraz
prezydenta miasta wraz z kolegium.
Ad. 2. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2015 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta,
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka przedstawił projekt budżetu na 2015r., który został
opracowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawę
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pism ministerstwa finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2014r. oraz prognozowanych dochodów jednostek organizacyjnych miasta Radomia. Zgodnie z art. 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek
wysokość udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników
tego podatku zamieszkałych na obszarze miasta zarówno gminy jak i powiatu w 2015r. wyniesie 44,38%. Jest to wzrost o 0,14 punktu procentowego w porównaniu do roku 2014, natomiast podatku dochodowego od osób prawnych 15,65% i to jest bez zmian. Dochody budżetowe na 2015r. zaplanowane zostały w łącznej kwocie 934.884.865 zł, w tym dochody
bieżące 861.814.002 zł, dochody majątkowe 73.070.863 zł. Wydatki w 2015r. mają wynieść
944.611.913, z czego wydatki bieżące 818.849.009 zł, a inwestycyjne 125.762.904 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 9.727.048 zł. Nadwyżka operacyjna będzie wynosić 42.964.993 zł.
Dochody własne to 468.445.000 zł i jest to ponad 50%, subwencja ogólna 305.281.000 zł
i to prawie 1/3 budżetu, dotacja na zadania własne, w tym z Unii Europejskiej 86.000.000 zł
i jest to 9,2%, dotacja na zadania zlecone 71.553.000 zł – 7,7% budżetu i dotacja na zasadzie
porozumień 3.572.000 zł - 0,3%. W dochodach własnych największą pozycję stanowią udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych 202.843.000 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości 104.500.000 zł. Skarbnik omówił poszczególne źródła dochodów budżetu miasta.
Na łączne wydatki budżetu miasta w kwocie 944.000.000 zł składają się: wydatki na oświatę
i wychowanie 399.681.000 zł – 42,2%, wydatki na opiekę społeczną 147.141.000 zł – 15,6%,
wydatki na transport i łączność 174.586.000 zł – 18,5%, wydatki na gospodarkę komunalną
i mieszkaniową 80.900.000 zł – 8,6%, wydatki na ochronę zdrowia 9.723.00 zł – 1% budżetu,
wydatki na kulturę 16.745.000 zł – 1,8%, wydatki na kulturę fizyczną i sport 15.835.000 zł –
1,7%, wydatki na bezpieczeństwo publiczne 24.701.000 zł – 2,4% i wydatki na administrację
publiczną 54.915.000 zł – 5,8% całości budżetu. Skarbnik omówił wysokość środków na poszczególne zadania inwestycyjne. Przedstawił również upoważnienia udzielone przez Radę
Miejską dla prezydenta. Przedłożony przez prezydenta projekt uchwały budżetowej na rok
2015 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 –
2029 zostały zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie wraz z uwagami, ale w ich ocenie te uwagi jednak nie są istotne, nie zagrażają uznaniu uchwały za nieważną. W trakcie roku będą w miarę możliwości wprowadzać zmiany.
Skarbnik przedstawił również projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029.
Za bazę do jej opracowania przyjęto projekt budżetu miasta na rok 2015. Następnie założono
zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i pkb. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na
podstawie wytycznych ministra finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz raportów
bankowych przygotowanych przez analityków kredytowych. Prognozę dochodów opracowano
w podziale na najważniejsze źródła, tj. podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy
z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z usług,
subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne. Skarbnik omówił
również kwotę długu w kolejnych latach oraz jego obsługę.
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2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że treść opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Treść:
- Uchwały Nr Ra.507.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu,
- Uchwały Nr Ra.508.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Radomia projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029
została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Dariusz Wójcik odczytał fragmenty tych opinii zapytując, czy radni życzą sobie odczytania całości opinii.
Radni stwierdzili, że nie.

3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
Radny Waldemar Kordziński poinformował, że Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz zapoznaniu się z cząstkowymi opiniami
złożonymi przez przewodniczących poszczególnych komisji pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu na rok 2015 jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata
2015 – 2029.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt budżetu ponadto zaopiniowały Komisje:
- Gospodarki – pozytywnie w części dotyczącej gospodarki komunalnej,
- Edukacji – pozytywnie w dziale oświata i wychowanie,
- Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – pozytywnie w zakresie zdrowia i pomocy
społecznej
- Sportu i Turystyki – pozytywnie w części dotyczącej sportu i turystyki,
- Kultury i Promocji – pozytywnie w części dotyczącej kultury wraz ze zgłoszonym wnioskiem:
- zwiększenie wydatków w dziale 921, pkt. 9 do kwoty 15 tys. zł – źródło finansowania: dział 750, rozdz. 75075,
- Ochrony i Kształtowania Środowiska – pozytywnie w części dotyczącej ochrony środowiska
- Bezpieczeństwa – pozytywnie w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej.
4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków,
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że zgłoszony wniosek nie został zaakceptowany przez Komisję Budżetową, więc nie został przez prezydenta uwzględniony. Natomiast
prezydent zapewnił, że w miarę możliwości nawet od miesiąca stycznia w zmianach budżetowych ten wniosek będzie uwzględniony. Jeśli jest taka wola Komisji Kultury, to wniosek ten
w trakcie roku zostanie zrealizowany.
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Przedstawiciel Klubu Platformy Obywatelskiej Jerzy Zawodnik stwierdził, że z projektu wiadomo, co będzie realizowane w naszym mieście i jak będą wyglądały inwestycje w najbliższym roku. Dzisiaj jest specyficzna sytuacja, która zdarza się rzadko, że projekt budżetu, który
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będzie realizował obecny prezydent został przedłożony przez jego poprzednika. Prezydent
Radosław Witkowski podjął decyzję, że nie będzie zmieniał uchwały budżetowej. Nie jest to
budżet ich marzeń i chcieliby ten budżet trochę zmienić. Na inwestycje przeznaczono kwotę
ponad 125 mln zł, ale nie są to żadne nowe inwestycje. W większości są to inwestycje kontynuowane. Klub radnych Platformy Obywatelskiej podjął decyzję, że poprze ten budżet dając
kredyt zaufania nowemu prezydentowi, ale nie popierają tego budżetu bezwarunkowo. Traktują projekt przedstawiony przez poprzednika prezydenta Witkowskiego jako I etap realizacji
budżetu już Radosława Witkowskiego, który będzie odpowiadał za ten budżet i będzie z niego
rozliczany. Chcieliby, aby w tym budżecie w czasie roku finansowego zostały wprowadzone
zmiany, które wynikają z programu Radosława Witkowskiego i Platformy Obywatelskiej, który
wspólnie podpisali idąc do wyborów samorządowych. Takie rzeczy jak: obniżenie cen biletów
w komunikacji miejskiej, wprowadzenie karty seniora, wprowadzenie programu utwardzenia
dróg gruntowych, radomska strefa gospodarcza, rozpoczęcie budowy hali widowiskowo –
sportowej. Chcieliby, aby takie zmiany w budżecie roku 2015 się znalazły. Radny poprosił kolegów z innych ugrupowań, aby w czasie dyskusji nie wprowadzali poprawek do tego budżetu. Jako Platforma Obywatelska obiecują, że będą słuchać podpowiedzi i pomysłów i jeżeli
będą proponowane dobre projekty i rozwiązania, będą otwarci na dyskusję i projekty radnych
wszystkich opcji będą się starali wprowadzać do budżetu. W imieniu klubu radnych Platformy
Obywatelskiej zadeklarował poparcie dla tego budżetu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość stwierdził, że jest to budżet przygotowany przez poprzednika obecnego prezydenta,
przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, że nie
wprowadza dyscypliny ani za poparciem budżetu ani przeciwko. Każdy radny będzie głosował
tak, jak uważa. Osiem lat temu prezydent Kosztowniak zmienił budżet i wprowadził do niego
ponad 100 mln zł na inwestycje. Nie rozumie dlaczego już na następnej sesji ten budżet ma
być zmieniany. Budżet to nie jest zabawa w ruletkę, tylko to jest odpowiedzialność. To jest
podejmowanie poważnych decyzji. To nie jest budżet ani Platformy Obywatelskiej ani prezydenta Witkowskiego, to jest budżet mieszkańców Radomia i to oni są najważniejszymi osobami, które będą oceniały wykonanie tego budżetu. Aby dokonywać zmian w budżecie, trzeba
mieć większość. Na razie chcą pracować wspólnie po to, aby wypracować konsensus. Przewodniczący poprosił prezydenta, aby tak to się odbywało, a nie próbować jeszcze przed
uchwaleniem tego budżetu mówić, że na kolejnej sesji budżet będzie diametralnie zmieniany.
Stwierdził, że Pis-owi pasuje ten budżet. Zadeklarował, że radni Prawa i Sprawiedliwości będą
głosowali według własnego uznania.
Radna Anna Kwiecień poruszyła sprawę centrum rehabilitacji. Chciałaby, aby poszła informacja, że jest to kwestia odtworzenia istniejącego oddziału. Przedstawiła sytuację w tym zakresie. Radna podkreśliła, że jest to znakomity budżet i jest on jednym z lepszych budżetów. Jest
przekonana, że ten budżet jest skazany na sukces.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że brakuje tu planowanego wykonania budżetu w 2014r.
Podkreślił, że budżet to budżet prezydenta miasta, a nie mieszkańców. To prezydent odpowiada za budżet i to prezydent go składa. Radny podkreślił, że budżet oświaty jest dobry; kultura – też budżet jest dobry, bo jest wzrost; sport – również jest wzrost. Kwestia jest w mądrym zagospodarowaniu tymi środkami. Radny pozytywnie opiniuje te resorty. Radny poruszył również sprawę: parku na Ustroniu, dokapitalizowania spółki MOSiR, modernizacji terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Mroza, gospodarowania odpadami, poprawy systemu
taboru publicznego poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej. Radny ustosunkował się do opinii RIO. Poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie.
Radny Kazimierz Woźniak zapytał, co było podstawą szacowania dochodów? Plusem tego
budżetu jest to, że zadłużanie jest mniejsze niż w latach poprzednich. Radny zadeklarował, że
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będzie zwracał uwagę na pożyczany pieniądz. Radny poruszył sprawę trasy N-S. Jest to
w odczuciu radnego chyba najważniejsza inwestycja drogowa w mieście Radomiu. Jest to kręgosłup miasta Radomia. Zapytał, kiedy ta inwestycja realnie będzie realizowana? Mieszka I
odcinek między ul. Witosa a ul. Ofiar Firleja – temat ten powinie być zakończony co najmniej
dwa lata temu. Realizacja tego odcinka spowoduje, że ta trasa będzie wykorzystywana. W tej
chwili jest ona w większości pusta. Wiadukt na ul. Żółkiewskiego – w tym roku będzie realizowany głównie wiadukt, a pozostaje kwestia realizacji pozostałego odcinaka ul. Żółkiewskiego
oraz układu drogowego. Ulica Lekarska – Tochtermana – czy przewidziany jest tam parking
w ramach realizacji tego przedsięwzięcia? Tereny zielone przy ul. Sempołowskiej – czy nie
chodzi tu o tereny zielone przy ul. Górniczej? Ponadto radny zapytał, co z inwestycją w postaci kładki nad ul. Szarych Szeregów? Skrzyżowanie ulic Traugutta – Narutowicza – Kościuszki –
temat był przygotowany pięć lat temu. Radny poruszył sprawy: parku na os. Gołębiów II, urządzenia terenów zielonych przy ul. Chrobrego, współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi
w zakresie otrzymywania lokali socjalnych. Gospodarka odpadami komunalnymi – czy radny
może liczyć na to, że po zamknięciu budżetu na 2014r. przyjrzymy się jego wykonaniu jeżeli
chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi i zastosujemy się do przepisów ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi, która mówi w art. 6, że dochody z gospodarowania odpadami
komunalnymi powinny być przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi? Żeby nie było tak, że dochody z tego systemu będą
wykorzystywane na inne cele. Radny chciałby również, aby przyjrzeć się ZUK-owi. Czy środki
z budżetu miasta są wykorzystywane efektywnie? Informator kulturalny – czy nie powinno się
tu poszukać oszczędności i wykorzystać te środki bardziej efektywnie? Strefa płatnego parkowania – czy można liczyć na jej ograniczanie? Parking w centrum Radomia – czy można liczyć
na budowę chociaż jednego parkingu? Lokale socjalne – czy można liczyć na stworzenie programu zabezpieczania lokali socjalnych? Radny oczekuje od prezydenta jasnych deklaracji
w sprawach, które poruszał.
Radny Marek Szary stwierdził, że projekt budżetu można by komplementować, ale budżet ten
ma mankament, bo nie jest budżetem obecnego prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Nie znajdziemy w nim hitów kampanii wyborczej pana Radosława Witkowskiego jak obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej do 1 zł za bilet jednorazowy. Próba przesunięcia pieniędzy z krytykowanego przez Platformę Obywatelską i radnego Kazimierza Woźniaka budżetu prezydenta w dziale promocja urzędu z pieniędzy przeznaczonych na gazetę urzędu miejskiego i telewizyjny program informacyjny w lokalnej telewizji na obniżkę cen biletów dla
rodzin wielodzietnych spotkała się na Komisji Gospodarki z odrzuceniem tej poprawki przez
radnych Platformy Obywatelskiej, a przewodniczący tego klubu próbę realizacji programu jego
prezydenta nazwał hucpą. W budżecie brakuje innego hitu kampanii wyborczej – budowy hali
widowiskowo – sportowej. Brakuje wskazania źródeł finansowania na utworzenie dwóch tysięcy miejsc pracy. Brak wskazania środków na zmniejszenie liczebności klas w szkołach. Radni oczekują od prezydenta przedstawienia najpóźniej do następnej sesji harmonogramu realizacji tych obietnic.
Radny Andrzej Kosztowniak stwierdził, że jest to naprawdę dobry dokument, który przewiduje
bardzo odpowiedzialne rządzenie miastem. Jest to dokument odpowiedzialny i godny realizacji. Ma nadzieję, że zostanie on szybko wzbogacony o złożone w kampanii wyborczej obietnice.
Radny Andrzej Łuczycki stwierdził, że w imię odpowiedzialności radni Platformy Obywatelskiej i Platforma Obywatelska w Radomiu nie wnosi istotnych poprawek w ciągu dwóch tygodni do tego budżetu. Muszą mieć czas do tego, aby przeanalizować założenia tego budżetu,
aby przeanalizować treść tego dokumentu, aby móc odpowiedzialnie wnieść poprawki. Jeżeli
chodzi o hasła wyborcze, to mieli kilka priorytetów. Jednym z ważniejszych była trasa N-S,
budowa hali widowiskowo – sportowej, zmniejszenie bezrobocia. Te trzy elementy spowodują,
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że ten budżet będzie musiał być zmieniony. Chcą również położyć większy nacisk na to, co
dzieje się w poszczególnych dzielnicach. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby w centrum miasta były drogi gruntowe. Niedopuszczalna jest również sytuacja żeby poszczególni mieszkańcy dzielnicy Ustronie prosili władze miasta od kilku lat o remont kładek. Radny poruszył również sprawę lokali socjalnych. Podkreślił, że zmiany w budżecie muszą być również po stronie
przychodów. Trzeba się również przyjrzeć wydatkom i dochodom w spółkach.
Radny Waldemar Kordziński podkreślił, że obowiązuje w mieście ciągłość władzy i miasto musi
funkcjonować jak funkcjonowało. Zdecydowali, że będą pracowali na budżecie zaproponowanym przez ekipę pana prezydenta Kosztowniaka, co świadczy o tym, że ten projekt budżetu
był przygotowany na kontynuowanie tego, co się w mieście działo i co się powinno dziać dalej z uwagi na jego prawidłowe funkcjonowanie. Radny liczy na merytoryczną pracę nad realizacją budżetu. Radny Marek Szary zbyt szybko oczekuje efektów dojścia do władzy pana prezydenta Witkowskiego. Jeżeli chodzi o 2 tysiące miejsc pracy, to chodzi o perspektywę kadencji. Kwestia hali – ujrzały tu światło dzienne informacje o tym, że przejrzystość dokumentów
nie jest jednoznaczna, że można w każdej chwili prowadzić tę inwestycję. Radny deklaruje
poparcie dla budżetu i proponuje merytoryczną pracę nad budżetem.
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, że Radom został odcięty komunikacyjnie od innych miast.
W zakresie drogownictwa dla Radomia nie zrealizowano żadnych inwestycji. W zakresie kolejnictwa zlikwidowano kolej do Łodzi. Poruszył sprawę utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej,
która nie została utworzona. Stwierdził, że nie zrealizowano obietnic minister Ewy Kopacz,
która obiecywała budowę centrum onkologii i centrum rehabilitacji. Zdaniem radnego najważniejszą sprawą dla mieszkańców jest bezpieczeństwo zdrowotne. Podkreślił, że natychmiastowe wsparcie powinna otrzymać klinika onkologiczna.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że Platforma Obywatelska zawsze
głosowała przeciwko budżetowi, a teraz raptem zmieniła punkt widzenia, bo zmienił się punkt
siedzenia i apeluje do Prawa i Sprawiedliwości o rozsądek i rozwagę. Przewodniczący zadeklarował, że zachowają się rozsądnie, bo zależy im na mieście. Przez osiem lat apelował, że budżet to nie dokument polityczny, a o budżecie trzeba rozmawiać jak o budżecie domowym, bo
pieniędzy zawsze brakuje. Dla przewodniczącego priorytetem jest szpital miejski. Hala sportowa jest mu bliska, ale jest to ostatni punkt wyborczy, który prezydent powinien realizować.
Ona jest potrzebna, ale nie jest najważniejsza.
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę budowy hali widowiskowo – sportowej,
budowy centrum rehabilitacyjnego oraz budowę centrum onkologii przy szpitalu na Józefowie.
Poruszył również sprawę prywatnej kliniki onkologicznej, której blokuje się podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poseł zwrócił się do prezydenta o budowę centrum
rehabilitacyjno – edukacyjnego i przedstawił potrzeby budowy takiego centrum.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zwrócił się do prezydenta o uzupełnienie programu o rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Zadeklarował, że będzie wspierał
powstanie centrum, które będzie mogło załatwić 100% potrzeb. Zastanawia się, czy taka
szkoła nie powinna być szkołą ponadgminną. Od kilku kadencji Rada Miejska w Radomiu pokazywała, że zajmuje się ludźmi chorymi. Szpital, który podlega Radzie Miejskiej był co roku bardzo dużą kwotą dofinansowywany i nie było tu podziału na rządzących i radnych, którzy są
w opozycji. Zawsze radni byli za tym, by szpital radomski był dofinansowany. Ten szpital staje
się nowoczesny. Być może należy jeszcze ciężko pracować nad jego wizerunkiem, bo jest to
bardzo ważna rzecz, a pacjent w radomskich szpitalach musi się czuć pacjentem. Należy zmienić również wizerunek Radomia, aby młodzi ludzie chcieli zostawać w Radomiu. Przypomniał
jak wyglądała sytuacja utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej i utraty statusu województwa
radomskiego. Wiceprzewodniczący oczekuje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie z Platformą
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Obywatelską w ważnych dla miasta sprawach. Poruszył również sprawę utworzenia centrum
rehabilitacji. Wierzy, że ta inwestycja zostanie zrealizowana.
Prezydent miasta Radosław Witkowski poprosił o 15 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 15 minut przerwy do godz. 11.25.
Na pytania postawione w trakcie dyskusji odpowiedzi udzielili: dyrektorzy poszczególnych
jednostek miejskich i wydziałów urzędu, skarbnik miasta, wiceprezydent Karol Semik.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Kamil Tkaczyk udzielił odpowiedzi na pytania
dotyczące:
- realizacji trasy N-S,
- inwestycji na ulicy Mieszka I,
- budowy parkingu przy ulicach Lekarskiej – Tochtermana,
- terenów zielonych przy ul. Sempołowskiej,
- kładki na ulicy Szarych Szeregów,
- ograniczenia strefy płatnego parkowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poruszył sprawę własności gruntów przy
ul. Lipskiej.
Dyrektor MZDiK Kamil Tkaczyk udzielił informacji w tej sprawie.
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące
terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Mroza.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek ustosunkowała się do pytania
dotyczącego rozbudowy centrum rehabilitacji.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Grażyna Krugły udzieliła odpowiedzi na
pytanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka ustosunkował się do pytań dotyczących:
- wykonania budżetu miasta za rok 2014,
- uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- różnicy między wskaźnikami w wieloletniej prognozie finansowej,
- różnicy w przewidywanych dochodach budżetowych,
- zabezpieczenia środków na odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za brak lokali
socjalnych.
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił wyjaśnień dotyczących szkolnictwa specjalnego.
Prezydent miasta Radosław Witkowski przypomniał, że prezydent Kosztowniak zostając prezydentem wycofał budżet skierowany przez prezydenta Marcinkowskiego i skierował swój
projekt budżetu, ale wtedy budżet był podejmowany pod koniec lutego. Były to zupełnie inne
czasy i zupełnie inne realia. Był czas na to, aby skonstruować nowy projekt budżetu. Wtedy
radni Platformy Obywatelskiej w stu procentach poparli tamten projekt budżetu. Wtedy również poparli uchwałę korygującą podatki na rok 2007. Jeżeli chodzi o ocenę budżetu, nad którym dzisiaj procedują, to prezydenta opinia jest jednoznaczna, nie wycofał skierowanego do
Rady budżetu. To jest wystarczająca rekomendacja, czy ten budżet jest dobry, czy zły. Prezydent uważa, że nad tym projektem budżetu należy pracować. Prezydent podtrzymuje swoje
zobowiązania wyborcze. Zobowiązał się do tego, że w miarę możliwości, jak najszybciej,
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zgodnie z harmonogramem, który również zostanie przedstawiony bardzo szybko do budżetu
będą wprowadzane zmiany wynikające wprost ze zobowiązań wyborczych prezydenta i tych
zmian, których oczekują nie tylko radni, ale mieszkańcy Radomia. Jeżeli chodzi o priorytety, to
prezydent w kampanii wyborczej również mówił, że hala nie jest inwestycją najważniejszą,
ale jest najważniejszą z ważnych i podtrzymuje deklarację realizacji tego przedsięwzięcia.
Jeżeli chodzi o szpital, to mają swoje plany. Prezydent prosi, aby nie wymagać, aby to wszystko zostało zrobione w ciągu czternastu dni od momentu zaprzysiężenia. Deklaruje, że najbliższy czas to będzie ten okres, który chcą spożytkować na konsultacje w obrębie komisji Rady
Miejskiej. Poprosił radnych o poparcie tego budżetu i współpracę w roku 2015 nad jego realizacją jak i również jego zmianami. Na wszystkie pytania, które nie uzyskały odpowiedzi będą
odpowiadać w formie pisemnej.
6) głosowanie nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029 oraz uchwały budżetowej na 2015r. – druki nr: 1, 2.
- druk nr 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje:
- Budżetową
- Edukacji w dziale oświata i wychowanie,
- Kultury i Promocji w części dot. kultury,
- Bezpieczeństwa w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Komisja Gospodarki nie wydała opinii (3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 41/2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia nalata 2015 –
2029.
- druk nr 2
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę Budżetową na rok 2015 nr 42/2014
Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał
Ad. 3.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 12 i 13
Projekt uchwały na druku nr 12 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową.
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka, który
zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały na druku nr 13 polegającą na zmianie numeracji paragrafów uchwały począwszy od paragrafu 4.
- druk nr 12.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 z) podjęła
Uchwałę nr 43/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2014 – 2029.
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- druk nr 13.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła wraz ze zgłoszoną autopoprawką
Uchwałę nr 44/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Ad. 3.2. – rozpatrzony w dalszej części porządku obrad.

Ad. 3.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 15.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek przedstawiła uzasadnienie do
projektów uchwał dotyczących Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 45/2014
w sprawie nadania Statutu Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Tytusa
Chałubińskiego.

Ad. 3.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 16.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 46/2014
w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Ad. 3.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 14.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, ile środków wydano na obwodnicę
południową?
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Kamil Tkaczyk poinformował, że podstawowa
umowa to 154,5 mln i z tej umowy pozostało 18 mln, które chcą w tej chwili przepisać do zobowiązań nie wygasających. W ramach umów dodatkowych i uzupełniających zostało wydane
już 15.700.000 zł. W tej chwili spływają ostatnie faktury. Natomiast cała wartość fizyczna do
wykonania, czyli wydatkowana łącznie z latami poprzednimi to jest 206.700.000 zł. Natomiast faktyczne wykonanie będzie około dwóch milionów niższe, czyli 204.700.000 zł. To
będzie kwota wydatkowana nadprzestrzeni lat 2006 – 2014. Przetarg na samo wykonawstwo
był na kwotę 154,5 mln.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 47/2014
w sprawie ustalenia wydatków budżetu miasta Radomia, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Ad. 3.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 17.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał skład Rady Społecznej Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za ) podjęła
Uchwałę nr 48/2014
w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ul. Lekarska 4 – Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Ad. 3.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał skład Rady Społecznej Radomskiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek zgłosiła autopoprawkę polegająca na tym, że § 1 pkt. 6. otrzymuje brzmienie: Magdalena Napora – Grabowska – Członek – przedstawiciel organu tworzącego”.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką
Uchwałę nr 49/2014
w sprawie powołania Rady Społecznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu ul. Tochtermana 1 – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że sesja w miesiącu styczniu planowana jest na
ostatni poniedziałek, tj. 26 stycznia 2015 roku.
Po zamknięciu sesji zaprosił wszystkich obecnych na sali na symboliczną lampkę szampana do
Sali Toastów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął IV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 12.15.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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