P R O T O K Ó Ł N R III/2014
z trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 22 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.
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 16 grudnia poinformował Radę Miejską w Radomiu, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Karola Ferdynanda Semika
w jego miejsce wstępuje pan Dariusz Wojciech Chłopicki, 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 (22 za) jako punkt 1. porządku obrad.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 10 w sprawie przyjęcia harmonogramu planowanych inwestycji w 2015r.
w ramach „Samorządowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018”
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku jednogłośnie (22 za) jako punkt 6.5.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 11 w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014r.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku jednogłośnie (22 za) jako punkt 6.6.
Porządek sesji:
1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji.
2. Przyjęcie protokołów z I. i II. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji
na rynku pracy.
6. 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: 8, 9,
2) zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody – druk nr3,
3) przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta
Radomia na lata 2014 – 2020” – druk nr 4 oraz sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Radomia na lata 2011 – 2015 za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2013r.,
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4) zmiany Uchwały Nr 421/2004 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej – druk nr 7,
5) przyjęcia harmonogramu planowanych inwestycji w 2015r. w ramach „Samorządowego
Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na lata 2014 – 2018” –
druk nr 10,
6) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2014r. – druk nr 11.
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
10. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok szkolny 2013/2014.
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radnego oraz ustalenie składów Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że postanowieniem z dnia
16 grudnia 2014r. Komisarz Wyborczy w Radomiu postanowił, że w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Karola Ferdynanda Semika w okręgu wyborczym nr 1 wstępuje w jego miejsce pan Dariusz Wojciech Chłopicki 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 pana Dariusza Chłopickiego 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 panu Dariuszowi Chłopickiemu i stwierdził, że radny, który złożył ślubowanie objął mandat radnego Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że radny Dariusz Chłopicki zgłosił wolę pracy w Komisjach: Rewizyjnej, Gospodarki oraz Rozwoju Miasta i dlatego zachodzi
konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych tych Komisji.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Chłopicki Dariusz
2. Łuczycki Andrzej
3. Sońta Przemysław
4. Staszewski Kazimierz
5. Szary Marek
6. Tyczyński Mateusz
7. Woźniak Kazimierz
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła
Uchwałę nr 27/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu.
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Skład osobowy Komisji Gospodarki:
1. Chłopicki Dariusz
2. Łuczycki Andrzej
3. Michalska – Wilk Marta
4. Pszczoła Jan
5. Rejczak Mirosław
6. Sońta Przemysław
7. Szary Marek
8. Woźniak Kazimierz
9. Zawodnik Jerzy
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła
Uchwałę nr 28/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Rozwoju Miasta:
1. Chłopicki Dariusz
2. Korczyński Roman
3. Kosztowniak Andrzej
4. Kowalski Jakub
5. Łuczycki Andrzej
6. Pacholec Jerzy
7. Rejczak Mirosław
8. Ruszczyk Dawid
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła
Uchwałę nr 29/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu.
Prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka.
Ad. 2. Przyjęcie protokołów z I. i II. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
Protokóły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Protokół z I. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. został
przyjęty jednogłośnie (25 za).
Protokół z II. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 9 grudnia 2014r. został
przyjęty jednogłośnie (24 za).
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informację radni otrzymali przed sesją.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Ad. 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła omówił bieżącą sytuację na rynku pracy.
Podkreślił, że mijający rok był rokiem dobrym na rynku pracy. Od lutego do listopada bezrobocie systematycznie spadało. Na koniec listopada w Radomiu było 18.319 osób bezrobotnych,
co daje stopę bezrobocia 20,3%. W stosunku do końca listopada roku ubiegłego bezrobocie
w Radomiu zmniejszyło się o 2.700 osób i o ponad 2,5% jeśli chodzi o stopę bezrobocia.
W ciągu listopada tego roku bezrobocie spadło o 119 osób. Statystyki te świadczą o dobrym
stanie gospodarki, która uporała się z kryzysem i zaczyna przyspieszać. Przedstawił środki
przeznaczane na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, że najważniejszą sprawą dla mieszkańców Radomia jest
stworzenie miejsc pracy w mieście. Zapytał, ile osób z Radomia pracuje na zewnątrz? Przypomniał, że 10, 11 lat temu w Radomiu było 30 tys. bezrobotnych, a na przestrzeni dziesięciu lat
zmniejszyła się liczba bezrobotnych o 10 tys. Poleca prezydentowi, aby w swoich poczynaniach uwzględnił miejsca pracy. Radny słyszał przed wyborami, że prezydent ma ambicje uruchomienia 8 tys. miejsc pracy w Radomiu, co zdaniem radnego jest nierealne. Zapytał, jak prezydent zamierza to zrobić?
Dyrektor Józef Bakuła poinformował, że brak jest statystyki, ile osób pracuje na zewnątrz.
Jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, to niebawem proste rezerwy pracy skończą się
i będzie trzeba włożyć mnóstwo wysiłku, aby przygotować ludzi do pracy.
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
Nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał
Ad. 6. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 8, 9.
- druk nr 8.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zaprosił harcerzy, którzy przybyli do
Rady z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.
Komendant ZHP Hufiec Radom Bartosz Bednarczyk wręczył Betlejemskie Światełko Pokoju.
Poinformował, że jest to ogień przekazywany wprost z Betlejem. Do Europy światło to przywieźli skauci z Austrii. Robią tak od 86 roku. Od 1991r. uczestniczy w tym również Polska
i Związek Harcerstwa Polskiego. Polacy przekazali już to światło na Litwę, Łotwę i Estonię.
Światło to jest przekazywane wszędzie tam, gdzie wyrażana jest chęć jego przyjęcia. W tym
roku światło wędruje z hasłem „Pokój jest w nas” i tego życzy. Rada Miejska to takie miejsce,
gdzie tworzy się bardzo ważna część życia miejskiego i życzy, aby ten ogień pracy cały czas
płonął.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 30/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2014 – 2029.
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- druk nr 9.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Budżetową, która wydała opinię pozytywną; Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w zakresie zdrowia; Komisję Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej kultury; Komisję Ochrony i Kształtowania Środowiska, która wydała opinię pozytywną
w części dotyczącej ochrony środowiska; Komisję Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozytywną.
Radny Kazimierz Woźniak poprosił o informację na temat czynów społecznych na drogach
gminnych i wewnętrznych. Zapytał, dlaczego nie zrealizowano planu finansowego w tym zakresie? Na jakim etapie jest inwestycja na ul. Mieszka I? Na jakim etapie jest budowa wiaduktu na ul. Żółkiewskiego? Jaki jest planowany termin realizacji inwestycji obwodnicy południowej.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Kamil Tkaczyk udzielił odpowiedzi na zadane
przez radnego pytania. Czyny społeczne drogowe – została zrealizowana lista podstawowa.
W trakcie roku zwiększyli wydatki o 880.000 zł na czyny drogowe. Z tego wykonali
330.000zł. Reszty pieniędzy nie wydano dlatego, że w tej chwili dopiero kończyłyby się postępowania przetargowe, dlatego postanowili nie realizować listy zapasowej. Mieszka I – zostały otworzone oferty. Zostało złożone 7 ofert. W roku 2015 chcą przystąpić do realizacji
trzeciego odcinka od ul. Witosa do ul. Ofiar Firleja, w taki sposób, aby zakończyć już całą inwestycje. Nie ma tu problemów z wykonawcą. Inwestycja na ul. Żółkiewskiego – 22 sierpnia odstąpili od umowy ze względu na to, że wykonawca nie realizował elementów zapisanych
w umowie. W tej chwili otworzyli oferty. Najniższa to 47.580.000 zł, a na rok następny jest
zakwalifikowane 43.800.000 zł. W tej chwili trwają działania matematyczne, przeliczanie
ofert. Obwodnica południowa – zostały wykonane wszelkie prace dotyczące dróg, natomiast
kontynuowane są prace związane z przeciskiem pod torami kolejowymi. Jako termin realny do
wykonania tego przecisku założono 15 stycznia. Trwają prace wykończeniowe na ścieżkach
rowerowych. Dążą do tego, aby odebrać wszystkie obiekty. Omówił poszczególne etapy realizacji inwestycji. I i II etap jest możliwy do otwarcia jeszcze w tym roku. Dla całości realnym
terminem jest koniec stycznia żeby można było mówić o dopuszczeniu do użytkowania całej
obwodnicy południowej. Projekt jest obarczony dofinansowaniem i musi zostać rozliczony do
końca lutego 2015r. rzeczowo i finansowo. Definitywne zakończenie odbędzie się dopiero na
wiosnę z uwagi na usterki. Całość inwestycji zostanie zakończono około maja 2015r. z całkowitym rozliczeniem tego projektu.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 31/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Ad. 6.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 3.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Grażyna Krugły, która poinformowała, że drzewa te zagrażają bezpieczeństwu użytkowników parku.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy te dwa klony były oglądane przez kogoś spoza urzędu?
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że projekty uchwał były
znane przynajmniej od tygodnia i można było iść i obejrzeć te drzewa.
Dyrektor Grażyna Krugły udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła
Uchwałę nr 32/2014
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomnik przyrody

Ad. 6. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 4 oraz sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Radomia na lata
2011 – 2015 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.,
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Halina Janiszek.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydał opinię pozytywną.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że wszyscy radni
otrzymali sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Radomia na płytach CD.
Treść tego sprawozdania została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Ryszard Fałek zapytał, na czym polega mechanizm kalkulatora kosztów zaniechania?
Jakie są korzyści z tego mechanizmu? Dlaczego są duże dysproporcje w świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych? W tabeli na str. 21 podane są dane z lat 2010 – 2012, a brakuje
danych za rok 2013. Czy była tu jakaś niewłaściwa tendencja i nie chciano tego pokazać? Jakie
są efekty funkcjonowania Karty Rodzina Plus? Jaka ilość osób z niej korzysta? Jakie to daje
efekty finansowe? Jakie korzyści dało to dla użytkowników tej Karty? Na str. 23 brakuje wniosków z danych wcześniej przedstawionych. Str. 24 - zasoby komunalne – pokazany jest sposób ich pozyskiwania na dzień 31 grudnia 2012r, a jest prawie koniec 2014r. Nie można tu
wyciągnąć wniosków, co się zmieniło. Str. 26 - radny poprosił o przybliżenie sprawy wieloletnich zaniedbań remontowych. W dokumencie tym brakuje roku 2013. Według radnego jest to
dokument bezwartościowy.
Dyrektor Halina Janiszek udzieliła odpowiedzi na zadane przez radnego pytania. Poinformowała, że strategia ta była pisana w 2013r. Konsultacje były przeprowadzane w 2014r. Informacje
były zbierane ze wszystkich podmiotów, które współpracują w ramach rozwiązywania kwestii
społecznych. Omówiła ideę kalkulatora kosztów zaniechania.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek poinformowała, że jeżeli chodzi o Kartę Rodzina Plus, to na dzień dzisiejszy zostało złożone 1245 wniosków z czego wydano 6430 kart. Efekty nie są jeszcze znane z uwagi na to, że sprawozdanie z tego programu
są zobligowani przedłożyć Radzie Miejskiej do 30 czerwca 2015r. Prócz jednostek miejskich,
które przystąpiły do tego programu przystąpiły również podmioty prywatne. Na dzień dzisiejszy są zawarte 22 porozumienia.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że ten dokument nie ma w sobie mechanizmu rozwiązania
problemów. Ostatnie dane są z 2012r., więc są nieaktualne.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła

6

Uchwałę nr 33/2014
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2020”.
Ad. 6.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 7.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Halina Janiszek.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny.
Radny Marek Szary zapytał, jakie zadania obronne i zarządzania kryzysowego wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej?
Dyrektor Halina Janiszek poinformowała, że do zadań obronnych między innymi należą noclegownie, zapewnienie gorącego posiłku, przygotowanie miejsc dla osób, które znajdują się
w zagrożeniu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła
Uchwałę nr 34/2014
w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja
2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu.

Ad. 6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 10.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziały Zdrowia i Polityki Społecznej – Elwira Skoczek.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła
Uchwałę nr 35/2014
w sprawie przyjęcia harmonogramu planowanych inwestycji w 2015 roku w ramach
„Samorządowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Radomia na
lata 2014 – 2018”.

Ad. 6.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 11.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Elwira Skoczek.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 36/2014
w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.
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Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że Komisja Rewizyjna
nie odbyła jeszcze żadnego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Szary zaprosił członków Komisji Rewizyjnej
na spotkanie po sesji.
Ad. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
Delegat miasta Radomia do Związku Miast Polskich – radny Andrzej Kosztowniak poinformował, że w ostatnim czasie odbyło się posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich. Spotkanie
poświęcone było:
- omówieniu sytuacji po wyborach samorządowych w Polsce,
- omówieniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które odbędzie się 5 marca,
gdzie zostaną wybrane nowe władze Związku na kolejną czteroletnią kadencję,
- spotkaniu opłatkowemu.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że w okresie pomiędzy
sesjami interpelację złożył radny Ryszard Fałek.
W dniu dzisiejszym interpelacji nie złożył żaden radny.
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Ryszard Fałek złożył wniosek
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją.
Radny Ryszard Fałek przedstawił problemy poruszone w swojej interpelacji w sprawie Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz zaprezentował odpowiedź na nią. Dołączył sprawozdanie z ostatniego walnego zgromadzenia stowarzyszenia.
Treść interpelacji wraz z odpowiedzią na nią została dołączona do materiałów z sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że obowiązuje taka
zasada, że podmiot gospodarzy wynajmujący budynek dłużej niż 3 lata, a tych podmiotów,
które są w tym budynku powyżej trzech lat jest znacząco więcej, więc analizy by się przydały
również pod tym kątem.
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) postanowienie nr 53/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 grudnia
2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu Tyczyńskiego Mateusza Romana.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka odczytał treść postanowienia.
Zostało ono dołączone do materiałów z sesji.
2) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok
szkolny 2013/2014.
Informację radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
3) informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2013r.
Prezydent Miasta Radomia przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych osób
pełniących funkcje publiczne. Osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych było
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230. W wyniku przeprowadzonej analizy nie znaleziono podstaw do wystąpienia do dyrektora
Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę któregoś ze złożonych oświadczeń majątkowych.
Dokładna treść przedłożonej analizy jest do wglądu dla zainteresowanych radnych w Biurze
Rady Miejskiej.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego pana
Andrzeja Kosztowniaka, w którym nieprawidłowości nie stwierdzono.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 12 radnych. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach majątkowych oraz wyjaśnień złożonych przez jednego radnego nie stwierdzono nieprawidłowości.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych 21 osób
zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach majątkowych
nieprawidłowości nie stwierdzono.
Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego jednej osoby zobowiązanej do jego złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu majątkowym nieprawidłowości nie stwierdzono.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonał analizy oświadczenia majątkowego
jednej osoby zobowiązanej do jego złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniu
majątkowym nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pisma cytowane powyżej są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i zostaną dołączone do materiałów z sesji.
4) pismo z Wydziału Ochrony o nadesłanie imiennego wykazu dwóch radnych oddelegowanych przez Radę do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia w latach 2015 - 2018.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Waldemar Kordziński do pracy w Komisji zgłosił radnego Zbigniewa Neskę.
Radny Jakub Kowalski zgłosił kandydaturę radnego Marka Szarego.
Radni: Zbigniew Neska i Marek Szary wyrazili zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla miasta Radomia na lata 2015 – 2018 wytypowała radnych: Marka Szarego i Zbigniewa Neskę.
O fakcie tym poinformowano pisemnie sekretarza miasta – Rafała Czajkowskiego.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
4) informacja o utworzeniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, że pismo w tej sprawie
wpłynęło do przewodniczącego Rady w dniu 5 grudnia 2014r.
Przewodniczącym Klubu został wybrany radny Jakub Kowalski.
Klub tworzą radni: Anna Kwiecień, Teresa Skoczek, Katarzyna Wróbel, Andrzej Kosztowniak,
Mirosław Rejczak, Dariusz Wójcik, Przemysław Sońta, Ryszard Fałek, Jerzy Pacholec, Marek
Szary, Kazimierz Staszewski, Jakub Kowalski, Adam Bocheński, Leszek Pożyczka.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
5) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał o:
- obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania,
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- dostarczeniu do Biura Rady Miejskiej wypełnionych ankiet osobowych zawierających między
innymi numer konta bankowego, na które przelewane będą diety radnego,
- tym, że radnym przysługują bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Radni, którzy chcą korzystać z takich przejazdów winni zgłosić się osobiście z wnioskiem i zdjęciem do
MZDiK ul. Traugutta 30/30a pokój 17 celem wydania radomskiej karty miejskiej.
Ponadto poprosił o wypełnienie danych zawartych w tabeli dotyczącej powszechnego obowiązku ochrony RP, którą radni otrzymali przed sesją.
6) Wiceprzewodniczący Wiesław Wędzonka przypomniał o spotkaniu opłatkowo – noworocznym, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 16 w „Łaźni”.
7) kolejna sesja planowana jest na dzień 29 grudnia i będzie to sesja budżetowa.
8) poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej
i braku kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapytał, jak wygląda sprawa zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie potrzeb onkologicznych w naszym szpitalu? Poseł
uważa, że te potrzeby nie są zabezpieczone. Przedstawił sytuację jednej z mieszkanek Ziemi
Radomskiej, u której zdiagnozowano guza nerki. Uważa, że prezydent powinien porozmawiać
z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Może Rada powinna wydać
jakieś stanowisko w tej sprawie. Jest tam sprzęt najwyższej klasy, kadra jest uznana i w większości pochodzi z Warszawy, a świadczenia nie są udzielane tylko z tego powodu, że z powodów ekonomicznych nie można zawrzeć kontraktu. Ponadto poseł poruszył sprawę podwyżki
płac w jednostkach miejskich. Nie waloryzowana systematycznie kwota wynagrodzenia pracowników samorządowych powoduje to, że po przejściu na emeryturę ciężko się utrzymać.
9) Wiceprzewodniczący Wiesław Wędzonka przypomniał, że w sekretariacie są dla radnych do
odebrania kalendarze.
Złożył również mieszkańcom miasta życzenia świąteczne.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany i zamknął III. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 11.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Wędzonka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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