P R O T O K Ó Ł N R II/2014
z drugiej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Radomiu wraz z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Radomia wybranego w dniu 30 listopada
2014r.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik otworzył II. sesję Rady Miejskiej w Radomiu i na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Dariusz Wójcik przywitał przybyłych na dzisiejszą sesję: senatora Wojciecha
Skurkiewicza, posła Czesława Czechyrę, posła Krzysztofa Sońtę, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jana Rejczaka, z-cę prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Zbigniewa Banaszkiewicza, komendanta miejskiego Policji Karola Szwalbe, z-cę komendanta miejskiego Policji Roberta Farynę, przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Krzysztofa
Kaczkowskiego, wszystkich przybyłych gości, media, prezydenta elekta Radosława Witkowskiego, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Annę Szymczak.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zaproponował na sekretarzy obrad radnych: Jana Pszczołę
i Kazimierza Staszewskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze
zostali wybrani jednogłośnie (27 za).
Zmiany porządku obrad:
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że dzisiejszą sesję zwołał i jej
porządek ustalił Komisarz Wyborczy w Radomiu pan Grzegorz Wójtowicz. Zgodnie z art. 20
ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (15 głosów za).
W związku z powyższym przewodniczący Dariusz Wójcik złożył wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad:
- punktu: Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu jako punkt 3. porządku obrad.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 26 radnych, 0 było przeciw,
1 wstrzymał się od głosowania. Punkt został wprowadzony jako punkt 3.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej jest potrzebna zgoda wnioskodawcy.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że jest to sesja zwyczajna wnioskowana
przez komisarza wyborczego. Obowiązuje przepis art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Nie ma tu wymogu zgody wnioskodawcy. Wystarczy tylko bezwzględna większość głosów.
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- punktu: Wybór przewodniczących Komisji Rady Miejskiej oraz zatwierdzenie składów
Komisji.
Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) jako punkt 4.
- projektu uchwały na druku nr 5 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
Pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) jako punkt 5.
- projektu uchwały na druku nr 6 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie (27 za) jako punkt 6.
Porządek obrad po zmianach przyjętych przez Radę Miejską:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Radomia wybranego w dniu 30 listopada
2014r.
3. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu.
4. Wybór przewodniczących Komisji Rady Miejskiej oraz zatwierdzenie składów Komisji.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana
Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia - druk nr 5.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia - druk nr 6.
Ad. 2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Radomia wybranego w dniu
30 listopada 2014r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Annę Szymczak o wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze. Porosił
wszystkich o powstanie.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Szymczak odczytała treść wręczanego zaświadczenia i pogratulowała Prezydentowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że objęcie obowiązków przez
Prezydenta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej.
Jeszcze raz poprosił wszystkich o powstanie i złożenie wobec Rady przez Prezydenta ślubowania. Rota ślubowania zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
Prezydent miasta Radosław Witkowski odczytał rotę ślubowania: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż
Bóg”.
Nastąpiło wręczenie prezydentowi kwiatów i złożenie gratulacji.
Prezydent Radosław Witkowski podziękował wszystkim tym radomianom, którzy wzięli udział
w wyborach. Tym, którzy na niego głosowali podziękował za zaufanie i wiarę w to, co wspólnie zamierzają zrobić. Zapewnił, że jego służba miastu będzie pozbawiona barw partyjnych.
Partyjne spory są dobre na czas wyborów, ale od dziś partią prezydenta jest Radom. Radom,
jaki chce budować, to nowoczesne miasto dzielnych ludzi, którzy bez oglądania się na cudzą
pomoc czy łaskę, realizują swoje plany i marzenia, ambitnie budują życie swoje i wspólnoty.
To miasto ludzi, którzy tworzą przyszłość, z szacunkiem odnosząc się do przeszłości. Potrafią
też rozmawiać i współpracować z innymi, zamiast szukać w nich winy za własne niepowodzenia, pouczać ich i obrażać. W kampanii wyborczej oraz w pierwszych wywiadach po wyborach
mówił, co trzeba zrobić, by Radom był nowoczesny, przyjazny, dostatni. Przedstawił swoje
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zamierzenia i pomysły, ale przecież nie wszystkie. Wkrótce projekt prezydenta uzupełnią jego
zastępcy, ludzie, których wybierze i którzy zgodzą się na czteroletnią ciężką pracę dla miasta.
Ciężkiej pracy prezydent oczekuje przede wszystkim od siebie, ale też od swoich przyszłych
współpracowników oraz obecnych na sali radnych. Zadeklarował, że nigdy nie będzie udawał
wszechwiedzącego. Będzie pytał o zdanie ludzi mądrych i doświadczonych, specjalistów i fachowców z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Będzie rozmawiał z Wysoką Radą,
ale także, jeśli będzie potrzeba, z każdym z radnych z osobna. Będzie pytał o zdanie i prosił
o podpowiedzi wszystkich radomian, bo Radom jest jeden, jest naszym wspólnym miastem.
Jest przekonany, że wszystkim na tej sali i wszystkim poza nią chodzi o to samo – o dobrą
przyszłość miasta. Podkreślił, że przed nami mnóstwo do zrobienia i ma nadzieję, że w zgodzie, bo zgoda może zmienić Radom. Zdaje sobie sprawę, że kompromis ma swoją cenę, ale
chce przestrzec wszystkich, także tych, którzy od pierwszych godzin po wyborach bawią się
w różne spekulacje i najczęściej personalne układanki, że chce zgody, ale nie za wszelką cenę.
Nie zgodzi się więc nigdy na partyjniactwo, na grupowy lub indywidualny egoizm, stawiający
własny interes przed interesem wspólnoty. Nie będzie też zgody na bylejakość i na niekompetencję, ale też na uprawianie polityki czy na ideologiczne krucjaty w samorządzie. Prosi,
aby pamiętać, że dotyczy to wszystkich osób opłacanych z budżetu miasta, obojętne z jakiej
są partii, kto ich popiera, jak długo pracują na swoich stanowiskach. Nie będzie zgody prezydenta na żadną źle pojętą wyrozumiałość dla błędów popełnianych w zarządzaniu miastem.
Służbę i ciężką pracę obiecywał w kampanii i dziś obiecuje to ponownie radnym i wszystkim
radomianom. Wierzy, że ta zgodna, ciężka praca pozwoli zrealizować jego marzenia.
Dokładna treść wystąpienia prezydenta została dołączona do materiałów z sesji.
Senator RP Wojciech Skurkiewicz pogratulował nowemu prezydentowi wyboru i życzył owocnej pracy dla mieszkańców. Zapewnił o woli współpracy na niwie parlamentarnej. Jest przekonany, że wszyscy radomscy parlamentarzyści chcą dla Radomia robić jak najlepiej i będą robić
wszystko żeby radomianom żyło się lepiej, a prezydentowi żeby rządy przez te 4 lata szły jak
najlepiej z pożytkiem dla wszystkich. Myśli, że współpraca, która szykuje się dla radnych i parlamentarzystów szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej będzie szczególnie
istotna dla Radomia i regionu radomskiego. Stwierdził, że nie można zapomnieć o gospodarzu,
który zarządzał miastem przez ostatnie 8 lat. Podziękował za owocną współpracę, którą podejmowali przez te 8 lat. Ma nadzieję, że prezydent włączy się we współpracę z nowym gospodarzem miasta. Senator liczy, że współpraca dla dobra mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej będzie oceniona w sposób bardzo dobry przez mieszkańców miasta i przez wyborców.
Poseł na Sejm Krzysztof Sońta przypomniał, że pracował w dwóch pięćdziesięcioosobowych
kadencjach rady miejskiej i są to zupełnie inne doświadczenia. Wybory prezydenta odbywały
się w tej sali, bo nie był to wybór bezpośredni oraz w dwóch kadencjach, gdzie wybory były
bezpośrednie. Liczy, że w tej radzie miejskiej prezydent Kosztowniak znajdzie swoje miejsce
i będzie się dzielił swoim ośmioletnim doświadczeniem, bo jest to doświadczenie historyczne,
ponieważ w Radomiu nie było prezydenta, który rządził więcej niż 4 lata poza właśnie prezydentem Kosztowniakiem. Jest to nieocenione doświadczenie i nieoceniona pomoc. Jest to bardzo ważna sprawa, aby prezydent ustępujący współpracował z prezydentem aktualnym i razem sobie służyli pomocą, bo jest to niezmiernie ważne dla miasta. W radzie miejskiej są ze
sobą połączone młodość z doświadczeniem i na pewno młodość będzie ze sobą niosła marzenia, te marzenia będą się ścierały z rzeczywistością, a w realizacji tych marzeń niezbędna będzie pomoc osób doświadczonych. Poseł cieszy się, że może uczestniczyć w takiej uroczystej
chwili i może złożyć gratulacje panu prezydentowi, podziękować prezydentowi Kosztowniakowi. Radzie miejskiej i prezydentowi życzy sukcesów w realizacji zamierzeń, które sobie postanowili w kampanii wyborczej, w programach wyborczych.
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Poseł na Sejm Czesław Czechyra stwierdził, że zna pana Witkowskiego dobrze od siedmiu lat.
Trudno się pogodzić z tym, że w Sejmie nie zobaczy pana Witkowskiego, który przez te 7 lat
był bardzo aktywnym posłem, zdecydowanym, zdeterminowanym, pracowitym. Poseł jest
przekonany, że jako prezydent Radomia dołoży wszelkich starań żeby było również coraz lepiej w tym pięknym mieście. Z upoważnienia pani Premier i szanownego kolegi Banaszkiewicza życzy prezydentowi żeby nigdy nie zabrakło mu sił, determinacji, woli do zmieniania na
lepsze Radomia. Żeby zawsze miał siły do tego, aby szukać w każdym przypadku pola do dialogu, pola do rozmowy, pola czasami do kompromisu. Poseł jest przekonany, że tak będzie.
Ten rok jest wyjątkowy, bo 100 lat temu rozpoczęła się I. wojna światowa, 100 lat temu powstały Legiony Polskie i w związku z tym we trójkę postanowili na ręce prezydenta przekazać
replikę rzeźby, która została wykonana przez pana Szczepana Kowalskiego radomianina, żeby
na biurku zawsze przypominała, że są trzy najważniejsze słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Sprawujący funkcje społeczne są zobowiązani do przestrzegania wszystkich zasad dobrej współpracy i do tego, żeby zawsze być człowiekiem. Życzy, aby prezydentowi spełniły się jego marzenia.
Przedstawiciel Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia podkreślił, że nie reprezentuje dzisiaj
żadnej opcji politycznej. Jest młodym radomianinem, który udziela się w Parlamencie Młodzieży Miasta Radomia. Jest to organizacja, która jest młodzieżową radą miasta. Reprezentują interesy młodych ludzi. Pogratulował nowemu panu prezydentowi i życzył pomyślnych decyzji,
wytrwałości, pracowitości, ale również współpracy. Liczy na to, że nowy pan prezydent będzie
współpracował z Parlamentem Młodzieży. Ale dzisiejszy dzień jest również dniem, w którym
warto podziękować ustępującym władzom. Złożył podziękowania na ręce prezydenta Kosztowniaka. Podziękował również prezydentowi Fałkowi. Reprezentuje interesy młodych ludzi,
ale również radomian, którzy nie są zrzeszeni w żadnych partiach. Życzył wszystkim samych
dobrych decyzji, a te dwa hasła: „zgoda zmieni Radom” i „wspólnie dla Radomia” były przez
mieszkańców dostrzegane. Liczy na owocną współpracę i zadeklarował współpracę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 30 minut przerwy do godz. 15.
Prezydent miasta Radosław Witkowski zaprosił wszystkich na symboliczną lampkę szampana.
Ad. 3. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Rada Miejska w Radomiu wybiera trzech wiceprzewodniczących. Wybór ich odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Poprosił
o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu.
Radny Jakub Kowalski w imieniu klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłosił radnego Jerzego Pacholca.
Radny Jerzy Zawodnik w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił kandydatury
radnych: Wioletty Kotkowskiej i Wiesława Wędzonki.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, która może liczyć od trzech do siedmiu osób.
Radny Jakub Kowalski do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnych: Marka Szarego i Adama
Bocheńskiego.
Radny Jerzy Zawodnik do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnych: Martę Michalską – Wilk
i Marcina Kacę.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
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Za wyborem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marek Szary, Adam Bocheński, Marta Michalska – Wilk, Marcin Kaca głosowało 26 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Komisja Skrutacyjna została wybrana.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy na ukonstytuowanie
się Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie procedury głosowania.
Radny Marek Szary – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej omówił procedurę głosowania i je
przeprowadził.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy na ustalenie przez
Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.
Radny Marek Szary – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Radomiu. Za wyborem radnej Wioletty Kotkowskiej na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
głosowało 25 radnych, za wyborem radnego Jerzego Pacholca – 27 i radnego Wiesława Wędzonki – 27. Radni: Wioletta Kotkowska, Jerzy Pacholec, Wiesław Wędzonka zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku z zakończeniem
procedury głosowania zachodzi konieczność przegłosowania uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Odczytał jej treść.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 2/2014
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Radomiu.
Ad. 4. Wybór przewodniczących Komisji Rady Miejskiej oraz zatwierdzenie składów
Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących Komisji.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Jakub Kowalski zgłosił kandydaturę radnego Marka Szarego.
Na przewodniczącego Komisji Budżetowej radny Jerzy Zawodnik zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Kordzińskiego.
Na przewodniczącego Komisji Gospodarki radna Marta Michalska – Wilk zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Zawodnika.
Na przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska radny Jerzy Zawodnik zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Woźniaka.
Na przewodniczącego Komisji Edukacji radny Jerzy Zawodnik zgłosił kandydaturę radnej
Marty Michalskiej – Wilk.
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Na przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki radny Jakub Kowalski zgłosił kandydaturę
radnego Ryszarda Fałka.
Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta radny Jakub Kowalski zgłosił kandydaturę
radnego Andrzeja Kosztowniaka.
Na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny radny Jakub Kowalski zgłosił kandydaturę radnej Anny Kwiecień.
Na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa radny Jerzy Zawodnik zgłosił kandydaturę
radnego Zbigniewa Neski.
Na przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji radna Anna Kwiecień zgłosiła kandydaturę radnego Jakuba Kowalskiego.
Na przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych radny Jerzy Zawodnik
zgłosił kandydaturę radnego Jana Pszczoły.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczących poszczególnych Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przystąpił do przegłosowania uchwał w sprawie powołania przewodniczących Komisji.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 3/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu. (Marek Szary)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 4/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. (Waldemar Kordziński)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 5/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu. (Jerzy Zawodnik)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 6/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Radomiu. (Kazimierz Woźniak)
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 7/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu.
(Marta Michalska - Wilk)
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 8/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Radomiu. (Ryszard Fałek)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 9/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej
w Radomiu. (Andrzej Kosztowniak)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 10/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. (Anna Kwiecień)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 11/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
w Radomiu. (Zbigniew Neska)
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 12/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej
w Radomiu. (Jakub Kowalski)
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 13/2014
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady Miejskiej w Radomiu. (Jan Pszczoła)
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił radnych o zapisywanie się do składów
Komisji. Każdy radny może pracować maksymalnie w trzech Komisjach stałych. W skład Komisji Rady z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej może wchodzić 9 osób, a w skład Komisji Rewizyjnej 7 osób. Nie można łączyć funkcji przewodniczącego komisji stałej z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić
radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele
wszystkich klubów radnych.
Przystąpiono do ustalania składów Komisji:
Do składu Komisji Rewizyjnej
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Przemysława Sońtę, Kazimierza Staszewskiego,
Marka Szarego,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Andrzeja Łuczyckiego, Mateusza Tyczyńskiego,
Kazimierza Woźniaka.
Do składu Komisji Budżetowej
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Marka Szarego, Mirosława Rejczaka, Annę Kwiecień,
radny Jan Pszczoła zgłosił swoją kandydaturę,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Waldemara Kordzińskiego, Jerzego Zawodnika,
Marcina Kacę, Romana Korczyńskiego.
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Do składu Komisji Gospodarki
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Mirosława Rejczaka, Przemysława Sońtę, Marka
Szarego,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Jerzego Zawodnika, Martę Michalską – Wilk, Andrzeja Łuczyckiego, Kazimierza Woźniaka, Jana Pszczołę.
Do składu Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Andrzeja Kosztowniaka, Dariusza Wójcika, Jerzego
Pacholca,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Zbigniewa Neskę, Waldemara Kordzińskiego, Kazimierza Woźniaka.
Do składu Komisji Edukacji
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Katarzynę Wróbel, Teresę Skoczek, Ryszarda Fałka,
Leszka Pożyczkę,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Martę Michalską – Wilk, Wiolettę Kotkowską, Waldemara Kordzińskiego.
Do składu Komisji Sportu i Turystyki
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Przemysława Sońtę, Kazimierza Staszewskiego,
Ryszarda Fałka, Leszka Pożyczkę, Adama Bocheńskiego,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Mateusza Tyczyńskiego, Dawida Ruszczyka, Wiesława Wędzonkę, Marcina Kacę.
Do składu Komisji Rozwoju Miasta
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Andrzeja Kosztowniaka, Mirosława Rejczaka, Jakuba Kowalskiego, Jerzego Pacholca,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Andrzeja Łuczyckiego, Romana Korczyńskiego,
Dawida Ruszczyka.
Do składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Katarzynę Wróbel, Annę Kwiecień, Teresę Skoczek,
Adama Bocheńskiego,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Wiolettę Kotkowską, Jerzego Zawodnika.
Do składu Komisji Bezpieczeństwa
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Kazimierza Staszewskiego, Ryszarda Fałka, Dariusza Wójcika, Katarzynę Wróbel,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Zbigniewa Neskę, Marcina Kacę, Wiesława Wędzonkę.
Do składu Komisji Kultury i Promocji
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Teresę Skoczek, Jakuba Kowalskiego, Adama Bocheńskiego, Leszka Pożyczkę,
radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Dawida Ruszczyka, Martę Michalską – Wilk, Wiolettę Kotkowską, Mateusza Tyczyńskiego.
Do składu Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Andrzeja Kosztowniaka, Dariusza Wójcika, Annę
Kwiecień, Jerzego Pacholca, Jakuba Kowalskiego,
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radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Zbigniewa Neskę, Wiesława Wędzonkę, Romana
Korczyńskiego, Jana Pszczołę.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 14/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 15/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 16/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 17/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 18/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 19/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 20/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 21/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 22/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 23/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej
w Radomiu.
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 24/2014
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych Rady
Miejskiej w Radomiu.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
dla Pana Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia - druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał projekt uchwały. Poinformował, że
jest to takie samo wynagrodzenie jakie uzyskiwał prezydent miasta Radomia pan Andrzej
Kosztowniak. Wynagrodzenie będzie się różniło tylko stażem pracy, czyli wysługą za staż
pracy.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 25/2014
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana Radosława Witkowskiego –
Prezydenta Miasta Radomia.
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia druk nr 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że zmiana Statutu Miasta polega na utworzeniu nowej komisji stałej do spraw majątku spółek miejskich. Każda zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały Rady Miejskiej w tym przedmiocie.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 26/2014
w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał o oświadczeniach majątkowych.
Jest 30 dni na złożenie oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe musi być złożone na dzień 1 grudnia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął II. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.10.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.

10

