P R O T O K Ó Ł N R X/2015
z dziesiątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 18 maja 2015 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: Jana Pszczołę i Kazimierza Staszewskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (22
za).
Zmiany porządku obrad:
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 68 zmieniający uchwałę nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
27 października 2014r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) do porządku obrad w punkcie
11.5.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 69 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 - 2029.
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (24 za) do porządku obrad w punkcie
11.1.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 70 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015r.
Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (24 za) do porządku obrad w punkcie
11.1.
Porządek sesji:
1. Złożenie ślubowania przez radną.
2. Wybór przewodniczących Komisji: Doraźnej ds. Wyboru Ławników oraz Budżetowej .
3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składów Komisji.
4. Przyjęcie protokołu z IX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji
na rynku pracy.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru m. Radomia i Powiatu Radomskiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za 2014r.
10. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015– 2029
oraz wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2015r.–druki nr 65, 66, 69, 70
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2) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla m. Radomia na lata
2015 – 2017 – druk nr 63,
3) przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej w 2014r. – druk nr 64,
4) powołania telewizyjnego radomskiego programu informacyjnego pn. Kurier Radomski
– druk nr 67,
5) zmieniający uchwałę nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie założenia
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu – druk nr 68.
12. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
14. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) raport z realizacji strategii rozwoju miasta Radomia na lata 2008 – 2020 (okres sprawozdawczy: 2011 – 2013),
2) ocena zasobów pomocy społecznej,
3) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami
Pozarządowymi na 2014r.”,
4) sprawozdania z realizacji programu „KARTA RODZINA PLUS” za 2014r.,
5) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta
Radomia na lata 2013 – 2016 (za okres 2013 – 2014).

1. Złożenie ślubowania przez radną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że postanowieniem nr 10/W/15
z dnia 27 kwietnia 2015r. Komisarz Wyborczy w Radomiu stwierdził wygaśnięcie mandatu
radnego Rady Miejskiej w Radomiu Waldemara Mariana Kordzińskiego wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu. Postanowieniem z dnia 8 maja 2015r. Komisarz Wyborczy w Radomiu
postanowił, że w okręgu wyborczym nr 2 wstępuje w jego miejsce pani Magdalena Dorota
Lasota 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 Magdalenę Lasotę o potwierdzenie woli złożenia ślubowania
słowem „Ślubuję” po odczytaniu przez przewodniczącego roty ślubowania. Po słowie „Ślubuję”
radna 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 Magdalenie Lasocie i stwierdził, że radny, który złożył
ślubowanie objął mandat radnego Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Wybór przewodniczących Komisji: Doraźnej ds. Wyboru Ławników oraz Budżetowej.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że w związku z planowanym w tym roku wyborem ławników do sądów powszechnych zachodzi konieczność powołania Doraźnej Komisji
ds. Wyboru ławników oraz jej przewodniczącego.

2

Radny Marek Szary w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę
radnego Kazimierza Staszewskiego na przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru
Ławników.
Radny Kazimierz Staszewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 111/2015
w sprawie powołania przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników Rady
Miejskiej w Radomiu. (Kazimierz Staszewski) .
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że w związku z wygaśnięciem
z dniem 27 kwietnia 2015r. mandatu radnego Waldemara Kordzińskiego zachodzi konieczność powołania przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Radny Jerzy Zawodnik na przewodniczącego Komisji Budżetowej zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Łuczyckiego.
Radny Jakub Kowalski na przewodniczącego Komisji Budżetowej zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Rejczaka.
Radni Andrzej Łuczycki i Mirosław Rejczak wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił
5 minut przerwy.
Przewodniczący Dariusz Wójcik powitał przybyłego na sesję posła na Sejm RP Krzysztofa Sońtę.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że ponieważ jest dwóch kandydatów, to najpierw zostanie przegłosowana kandydatura pana Andrzeja Łuczyckiego (kto za, kto przeciw,
kto wstrzymujący), a potem kandydatura pana Mirosława Rejczaka i ten z radnych, który
otrzyma większą ilość głosów, zostanie wybrany przewodniczącym Komisji Budżetowej.
Za wyborem radnego Andrzeja Łuczyckiego na przewodniczącego Komisji Budżetowej
głosowało 14 radnych, 7 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosowania.
Za wyborem radnego Mirosława Rejczaka na przewodniczącego Komisji Budżetowej
głosowało 12 radnych, 13 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczącym Komisji Budżetowej został wybrany radny Andrzej Łuczycki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Radomiu podjęła
Uchwałę nr 112/2015
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu. (Andrzej Łuczycki)
3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składów Komisji.
Do składu Komisji Doraźnej ds. Wyboru Ławników
radny Jakub Kowalski zgłosił radnych: Jakuba Kowalskiego i Kazimierza Staszewskiego,
radny Kazimierz Woźniak zgłosił swoją kandydaturę,
radny Jan Pszczoła zgłosił swoją kandydaturę,
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radny Jerzy Zawodnik zgłosił radnych: Magdalenę Lasotę, Wiesława Wędzonkę.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 113/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że radna Magdalena Lasota zgłosiła wolę pracy
w Komisjach: Rewizyjnej, Edukacji oraz Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny; pan Waldemar
Kordziński był przewodniczącym Komisji Budżetowej oraz członkiem Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Edukacji, natomiast radny Andrzej Łuczycki został wybrany przewodniczącym Komisji Budżetowej i zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej, dlatego zachodzi konieczność podjęcia uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych tych Komisji.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Chłopicki Dariusz
2. Lasota Magdalena
3. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna
4. Sońta Przemysław
5. Staszewski Kazimierz
6. Szary Marek
7. Woźniak Kazimierz
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 114/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Budżetowej:
1. Kaca Marcin
2. Korczyński Roman
3. Kwiecień Anna
4. Łuczycki Andrzej
5. Pszczoła Jan
6. Rejczak Mirosław
7. Zawodnik Jerzy
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 115/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska:
1. Kosztowniak Andrzej
2. Neska Zbigniew
3. Woźniak Kazimierz
4. Wójcik Dariusz
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 116/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Edukacji:
1. Fałek Ryszard
2. Kotkowska Wioletta
3. Lasota Magdalena
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4. Michalska – Wilk Marta
5. Pożyczka Leszek
6. Skoczek Teresa
7. Wróbel Katarzyna
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 117/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu.
Skład osobowy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:
1. Bocheński Adam
2. Kotkowska Wioletta
3. Kwiecień Anna
4. Lasota Magdalena
5. Pastuszka – Chrobotowicz Katarzyna
6. Skoczek Teresa
7. Wróbel Katarzyna
8. Zawodnik Jerzy
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za) podjęła
Uchwałę nr 118/2015
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Radomiu.
4. Przyjęcie protokołu z IX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że protokół był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Protokół z IX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 marca 2015r. został
przyjęty większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).
Na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz. 9.35.
6. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja.
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta poruszył sprawę funkcjonowania komunikacji w mieście
i braku planu funkcjonowania komunikacji w sposób w jaki powinna funkcjonować na przykładzie obsługi szkoły i mieszkańców ul. Lipskiej, Cisowej i tej części miasta. Wiadomo było, że
budowa drogi w ciągu ul. Młodzianowskiej wraz z przejazdem nad torami skomplikuje ruch.
Gdy był jeszcze dyrektorem szkoły ekipa budowlana poinformowała, że zamyka wjazd od
ul. Młodzianowskiej w ul. Lipską. Wtedy poprosił prezydenta Kosztowniaka o interwencję, po
której udało się czasowo nie zamykać wjazdu od ul. Młodzianowskiej. Okazało się, że w planie
nie było budowy drogi dojazdowej do szkoły i kilku bloków od strony ul. Wyścigowej. Pozostała stara droga prowadząca od ul. Wyścigowej do ul. Lipskiej, która pozostała z czasów budowy
przedszkola przy ul. Lipskiej. Poseł podkreślił, że nie można było przez rozpoczęcie budowy
paraliżować ruchu w tej części miasta, jeśli nie była zaplanowana budowa drogi dojazdowej do
bloków i szkoły, która obsługuje 310 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym
rejonie nie ma jak przejechać. Poseł zastanawia się jak można było nie zaplanować budowy
drogi przed rozpoczęciem inwestycji na tym terenie o tak ogromnym rozmachu? Poseł wie, że
wybrano wariant budowy drogi wzdłuż ośrodka pomocy społecznej i wzdłuż zespołu szkół
spożywczych i to jest wariant, o który zabiegali mieszkańcy i jest to dobra decyzja, tylko za
tym idą następne skutki – nie będzie placu zabaw, bo będzie tamtędy przechodziła droga. Mo5

że warto rozważyć zwiększenie zakresu zadania o przeniesienie placu zabaw na teren przy
szkole. Sytuacja z tą drogą wpisuje się w stałą sytuację komunikacyjną w mieście. Poseł zgłasza problem i prosi, aby na jego pytanie nie odpowiadał pan dyrektor Tkaczyk.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał, że pytał już o tę sprawę i wtedy
dyrektor zapewniał, że miasto podpisało porozumienie ze spółdzielnią, a nie było takiego porozumienia. Dyrektor wprowadza radę miejską w błąd.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak zapytał, w jakim trybie poseł prosi o wykluczenie
z odpowiedzi pana dyrektora Tkaczyka? Będzie się upierał przy tym, że to pan dyrektor powinien udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli chodzi o jakikolwiek plac zabaw, to jest tam jedynie boisko, które nie wiadomo dokładnie kto zagospodarował.
Dyrektor MZDiK Kamil Tkaczyk poinformował, że jeżeli chodzi o dokumentację dotyczącą
ul. Młodzianowskiej, to odbyły się dwa lub trzy spotkania z mieszkańcami tego terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej na etapie projektowania przebudowy ul. Młodzianowskiej. Spółdzielnia również zabierała głos w ramach tych konsultacji. Była wtedy również przedstawiona
kwestia dotycząca budowy nowego łącznika od strony ul. Wyścigowej do ul. Lipskiej i Cisowej.
Były kwestie dotyczące drogi odbarczającej wzdłuż ul. Młodzianowskiej. W ramach budżetu na
2015 rok jest pozycja mówiąca o doprojektowaniu nowej drogi, czyli połączeniu ul. Wyścigowej z ul. Lipską i Cisową. 22 kwietnia odbyły się spotkania w MZDiK z przedstawicielami spółdzielni „Ustronie” i mieszkańcami. Zostały tam przedstawione trzy projekty, w ramach których
jeden został wybrany jako optymalny. Ustalono również drogę dojścia, czyli w tym momencie
postępowanie poprzez walne zgromadzenie, ponieważ część działek jest własnością gminy
miasta Radomia, natomiast w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie
dojazd odbywa się po płytach, natomiast dochodzi do kumulacji ruchu szczególnie w godzinach dowozu dzieci do szkoły. W ramach postępowania przetargowego pierwotnego na
ul. Młodzianowską ta inwestycja jest realizowana z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, czyli ze specustawy i wydania tam w tym momencie decyzji na realizację takiej inwestycji. Miasto staje się automatycznie z mocy prawa w sytuacji uprawomocnienia decyzji właścicielem tych działek. W ramach tej dokumentacji i zezwolenia na realizację inwestycji drogowych została wykonana dokumentacja inwentaryzująca zieleń, która ma być wycięta
i zgodnie z tą dokumentacją zostały przeprowadzone postępowania wycinkowe zieleni.
W ramach prowadzonej inwestycji dokonali ograniczenia zajętości terenu po to, żeby częściowo pozostawić ogrodzenie.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, jak dyrektor zabezpieczył bezpieczny dojazd dzieci do
szkoły? Dyrektor tego nie zrobił i wprowadza radę w błąd.
Dyrektor Kamil Tkaczyk poinformował, że w tym momencie odbywa się to poprzez istniejącą
drogę dojazdową pomiędzy ul. Wyścigową.
Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jest to nielegalna droga.
Dyrektor Kamil Tkaczyk stwierdził, że jest to dojazd, który funkcjonuje od iks lat i w tym momencie poprzez niego można dojechać bezpośrednio do obiektów zlokalizowanych przy
ul. Lipskiej i Cisowej.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał prezydenta, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli
w tamtym rejonie wydarzy się jakieś nieszczęście?
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że odpowiedzialność zawsze jest wskazana w ustawie bądź w innych dokumentach prawnych. Zaproponował posłowi, przewodni6

czącemu i wszystkim zainteresowanym zorganizowanie spotkania w najbliższą środę o godz.
11 przy ul. Lipskiej.
Radny Jan Pszczołą stwierdził, że wygodną rzeczą byłoby, aby na tej drodze wydać zakaz parkowania. 12 czerwca o godz. 17 odbędzie się walne zebranie członków spółdzielni „Ustronie”,
które ma podjąć uchwałę o bezpłatnym przekazaniu tych terenów na rzecz gminy miasta Radomia.
Przewodniczący Dariusz Wójcik przypomniał, że na poprzedniej sesji dyrektor powiedział, że
porozumienie zostało zawarte i teren ten jest terenem miasta. Jak miasto może postawić znak
nie na swoim terenie? Nie może. Na poprzedniej sesji była mowa, że wszystko jest w porządku.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że na IX. (9.)sesji żaden radny
nie złożył interpelacji.
W okresie pomiędzy sesjami interpelacje złożyli radni:
- Jakub Kowalski – 1 szt.
W dniu dzisiejszym interpelacje nie zostały złożone.
Zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej żaden radny nie złożył wniosku
o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nią w terminie 7 dni przed sesją.
Przystąpiono do składania zapytań:
1. Radny Jakub Kowalski – porozumienie z Lasami Państwowymi dot. ul. Hermanowicz – radny
do prezydenta kierował interpelację dotyczącą tej ulicy. Uzyskał informację, że 29 kwietnia
odbyło się spotkanie u pana wiceprezydenta Konrada Frysztaka w tej sprawie. Radny zapytał,
na jakim etapie jest zawieranie porozumienia pomiędzy gminą, MZDiK i dyrekcją Lasów Państwowych, która dysponuje tym terenem? Jest komitet, który dopełnił wszelkich formalności,
żeby budować tę drogę. Dyrektor Tkaczyk na spotkaniach zapewniał, że porozumienie z Lasami Państwowymi to już tylko kwestia dogadania pewnych szczegółów i w zasadzie wszystko jest uzgodnione, tymczasem o ile radnemu wiadomo od mieszkańców, to dalej tego porozumienia nie ma i ta sprawa mocno się przeciąga.
- plac zabaw na osiedlu Glinice - do radnego coraz częściej zwracają się mieszkańcy, którzy
zwracają uwagę, że na tym osiedlu przybywa małych dzieci, a brakuje placu zabaw. Czy gmina
dysponuje działką, na której można by zlokalizować taki plac zabaw w obrębie osiedla Glinice?
2. Radna Anna Kwiecień – chodnik na ul. Potkanowskiej – została zrobiona ul. Potkanowska, ale
brakuje tam chodnika. Dzieci, młodzież i osoby starsze, które idą do przystanku do ul. Starokrakowskiej praktycznie idą ulicą. Podobnie jest z ul. Szydłowiecką. Radna prosi, aby przeanalizować, czy przynajmniej z jednej strony nie można zrobić kawałka chodnika dla pieszych.
- stan jezdni przy ul. Tochtermana – przed poradnią na ul. Lekarskiej są stanowiska postojowe.
Zapadła się tam część jezdni, na której parkowane są samochody. Gdy pada deszcz, robi się
tam rozlewisko. Prosi prezydenta, aby przeanalizować czy dałoby się to naprawić.
3. Radny Marek Szary podziękował, za to, że zakończono prace na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Janiszewskiej oraz że wykonano parking przy ul. Piastowskiej. Prosi o wykonanie
tam jeszcze oświetlenia.
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- zwolnienia w gazowni – w 2013r. Radom obiegła informacja, że będą zwolnienia w radomskiej gazowni. Wtedy bardzo stanowczo interweniował pan prezydent Andrzej Kosztowniak
i udało się te zwolnienia powstrzymać. W chwili obecnej również do radnego zgłosili się
mieszkańcy, którzy pracują w gazowni i są zaniepokojeni, bo mówi się o zwolnieniach dwudziestu pięciu osób z działu windykacji. Czy pan prezydent zechciałby interweniować we władzach gazowni w sprawie utrzymania miejsc pracy w Radomiu? Radny bardzo prosi o interwencję w tej sprawie.
4. Radny Kazimierz Woźniak – koszenie miasta – stwierdził, że do dnia dzisiejszego północny
rejon miasta (Chrobrego, Paderewskiego, Rapackiego i okolice) do tej pory nie jest pokoszony.
Częściowo pokoszona jest ul. Chrobrego i Warszawska. W rejonie ul. Warszawskiej od kilku dni
leżą kupki pokoszonej trawy. Radny zapytał, dlaczego dopiero 4 maja podjęto decyzje o koszeniu? Ile czasu ma wykonawca na to, aby skosić trawę? Prosi, aby te prace były pod jakimś
nadzorem i były intensyfikowane.
- stan nawierzchni ul. Akademickiej – w dużej części jest ona z płyt. MZDiK od czasu do czasu
łata te płyty, ale w niektórych miejscach już wystają druty. Na odcinku 150 metrów w stronę
ul. Puławskiego porobiły się góry i doły i do tych budynków nie da się dojechać. Radny uważa,
że trzeba to objąć stałym nadzorem i sukcesywnie, co kilka miesięcy poprawiać tę ulicę.
5. Radny Mirosław Rejczak – 25. rocznica wolnych wyborów samorządowych – radny przypomniał, że 27 maja 1990r. były wolne wybory samorządowe w Polsce. Uważa, że należy doprowadzić do uczczenia tej rocznicy. Zapytał prezydenta, czy przygotowuje jakieś wspomnienie tych rzeczy i przedstawienie ich mieszkańcom?
- udzielanie odpowiedzi na zapytania – radny stwierdził, że radni nie otrzymują ani odpowiedzi
ustnej ani pisemnej na zadawane przez siebie pytania na sesjach. Był taki zwyczaj w poprzednich kadencjach, że na zapytania prezydent odpowiadała pisemnie. Prosi o wyjaśnienie
tej sprawy.
6. Radny Kazimierz Staszewski – skład społecznej komisji mieszkaniowej – radny prosi o zmianę zarządzenia prezydenta z 2011r. w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej.
Obecny skład wyczerpał swoje możliwości funkcjonowania. Prosi również o przygotowanie
nowej tzw. uchwały mieszkaniowej.
7. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik – ogłoszenie przetargu transportowego przypomniał, że na poprzedniej sesji przekazał informację, że wiele osób jest zaniepokojona
ogłoszonym przetargiem transportowym. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od jednej z firm
startujących w przetargu, które informuje, że przetarg jest co najmniej dziwny. Zapytał prezydenta, czy sprawdził tę sprawę? Czy wszystko jest w porządku, czy są jakieś zastrzeżenia co
do tego przetargu?
Dyrektor MZDiK Kamil Tkaczyk udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:
- porozumienia z Lasami Państwowymi,
- budowy chodnika przy ul. Potkanowskiej i Szydłowieckiej,
- stanu jezdni przy ul. Tochtermana,
- koszenia traw,
- fatalnego stanu nawierzchni ul. Akademickiej.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że jedna z firm przysłała swoje zastrzeżenia
i ocenę ogłoszonego przetargu. Przewodniczący oficjalnie przekazał to pismo wiceprezydentowi.
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak stwierdził, że musi się zapoznać z tym dokumentem
i odniesie się do niego na piśmie. Ponadto udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:
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- placu zabaw na Glinicach,
- zwolnień w gazowni – udzieli na piśmie,
- udzielania odpowiedzi na zapytania,
- składu komisji lokalowej,
- przetargu komunikacyjnego – udzieli odpowiedzi na piśmie.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa obszaru m. Radomia i Powiatu Radomskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014r.
Analizę radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frysztak podkreślił, że nie jest wstanie budować bezpieczeństwa lokalnego bez pomocy rady. Żeby osiągnąć sukces muszą być
chęci, musi być ciężka praca, ale niestety muszą być także środki finansowe. Zadeklarował
swoją chęć, swoją pracę, natomiast radnym podziękował za pomoc. Dzięki tej pomocy udaje
się utrzymać poziom bezpieczeństwa w Radomiu na takim poziomie, którego się nie wstydzi.
W imieniu prezydenta Radosława Witkowskiego, komendanta wojewódzkiego – gen. Józefa
Galicy zaprosił radnych 30 maja na wojewódzkie obchody dnia strażaka.
8. 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.
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że w Radomiu poziom bezrobocia obniżył się w porównaniu do ubiegłego roku o 2.700 osób, a w powiecie radomskim o 2.300 osób. Liczby te nie są
związane z powstaniem nowych miejsc pracy. Radom od wielu lat wśród dużych miast ma
najwyższy poziom bezrobocia. Taka sama sytuacja dotyczy powiatu radomskiego. Powiat
szydłowiecki to rekord Polski, gdzie bezrobocie sięga 40%. W tej chwili przewiduje się, że
z Polski wyjedzie około miliona osób. Gdyby ci ludzie nie wyjeżdżali, to bezrobocie byłoby bardzo wysokie. W przekonaniu radnego prezydent i rada miejska powinni jak najszybciej znaleźć
przyczyny tak wielkiego bezrobocia w Radomiu. Zdaniem radnego przyczyną jest to, że Radom jest odcięty od Polski. Nie ma transportu osób i towarów, bo nie ma dróg do najważniejszych miast Polski, nie ma portu lotniczego, a komunikacja bardzo warunkuje rozwój gospodarczy. Drugą przyczyną jest to, że w Radomiu nie ma specjalistów. Mało ludzi kształci się
w Radomiu. Radny prosi prezydenta o przeanalizowaniu tych spraw i zwrócenie większej
uwagi na rozwój Radomia.
Radny Marek Szary zapytał, jakie są zasady finansowania staży dla ludzi młodych?
Radny Jerzy Zawodnik zwrócił się do radnego Mirosława Rejczaka, że każdy wie, że w Radomiu jest tak wysokie bezrobocie i coś rzeczywiście trzeba z tym zrobić. Zapewnił, że analizy są
prowadzone, a strategie już się budują. Było zorganizowane spotkanie z radomskimi przedsiębiorcami, którzy podkreślają, że choć w Radomiu jest 20% bezrobocie, to bardzo ciężko jest
znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Radny ma nadzieję, że już niedługo zostanie uruchomiony sztandarowy pomysł radomskiej strefy gospodarczej, gdzie będą pewne ułatwienia
dla przedsiębiorców, co spowoduje, że bezrobocie w Radomiu zacznie jeszcze bardziej spadać.
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że od lipca zeszłego roku bezrobocie spada i nadal będzie spadało. Środki, które w tej chwili przekazywane są na aktywizację
osób bezrobotnych są o wiele większe niż w zeszłym roku. Ponadto przed nami jest nowa
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perspektywa unijna, gdzie środków na walkę z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym będzie naprawdę bardzo dużo. Radna nie do końca rozumie skąd pan radny Mirosław
Rejczak ma takie dane dotyczące bezrobocia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Pacholec przedstawił jak wyglądają miejsca pracy
w strefach. Te miejsca pracy są zabierane z rodzinnego przemysłu. Zabierają ludzi, których
rodzimi przedsiębiorcy szkolili po kilka lat, a nie przyuczają ludzi z urzędu pracy. Strefy ekonomiczne dla rodzimych przedsiębiorstw są tak, jak supermarkety dla rodzimego handlu.
Chciałby, aby o tym pamiętać i nie zachwycać się strefami.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła omówił jakie są zasady finansowania staży
pracy.
10. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia.
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał.
Ad. 11.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 65, 66, 69, 70.
- druk nr 65.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną
oraz Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospodarki komunalnej.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 119/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2015 – 2029.

- druk nr 66.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną,
Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej sportu i turystyki, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części
dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej, Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną
w części dotyczącej gospodarki komunalnej.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 120/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

- druk nr 69.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 121/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2015 – 2029.
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- druk nr 70.
Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że za komentarz do tego projektu uchwały wystarczą dwa
słowa, które brzmią: Ewa Kopacz. Z tego miejsca należy gorąco podziękować, że na urzędzie
premiera rady ministrów jest taka osoba jak Ewa Kopacz, która pamięta o swoim mieście. Te
przesunięcia są z rezerwy celowej rządu polskiego i dzięki temu, że premierem jest Ewa Kopacz, mogą być zrealizowane inwestycje za 10 mln zł w radomskim szpitalu.
Radny Mirosław Rejczak poprosił o dokładniejsze informacje dotyczące punktu trzeciego uzasadnienia dotyczącego zakupu sprzętu dla szpital.
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska poinformowała, że miasto musi zabezpieczyć 20%
środków, a 80% środków zostanie przeznaczonych z rezerwy ogólnej. Z zakupem sprzętu
miasto musi się wyrobić do końca 2015r. Przeznaczone będą również środki na zakup sprzętu
dla Centrum Rehabilitacji. Omówiła szczegółowo poszczególne zadania, na które przeznaczane są środki.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 122/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Ad. 11.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 63.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 123/2015
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta
Radomia na lata 2015 – 2017.

Ad. 11. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 64.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która
wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (27 za) podjęła
Uchwałę nr 124/2015
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie
Miasta Radomia w 2014 roku.
Ad. 11.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 67.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Jakub Kowalski zwrócił uwagę, że do tej pory wszelkie kwestie, które dotyczyły spraw
intencyjnych, zobowiązania prezydenta do jakichś działań były podejmowane przez radę miejską w drodze stanowisk. Uchwała była podejmowana w sprawach konkretnych, mierzalnych
i takich, które przynosiły skutek albo dla władz miasta albo dla budżetu miasta albo bezpośrednio dla mieszkańców. Dzisiaj jest propozycja uchwały, która jest uchwałą trudną do zmierzenia jeśli chodzi o jej wykonanie, uchwała która zobowiązuje prezydenta do podjęcia bliżej
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nieokreślonych działań. Wydaje się, że zdecydowanie lepszą formą na podjęcie takiego zobowiązania byłoby stanowisko rady miejskiej. Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość uważa, że
uchwały powinny dotyczyć kwestii mierzalnych, merytorycznych z konkretnym skutkiem dla
mieszkańców bądź miasta. Proszą o zmianę z uchwały na stanowisko. Jeżeli do takiej zmiany
nie dojdzie nie będą brać udziału w głosowaniu.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał jak w tym dwudziestopięcioleciu wyglądała sprawa posiadania własnych mediów, czy przyciągania mediów. Obecnie media nie są zainteresowane
sprawami Radomia, tylko realizują swoje cele komercyjne.
Radny Marek Szary ma przeświadczenie, że takiego stanowiska nie przyjmuje się uchwałą
rady dlatego, że ciężko rozliczyć prezydenta z wykonania takiej uchwały. Ta uchwała ma bardzo poważną wadę – uchwała powinna podawać przewidywalne skutki finansowe i źródła
finansowania takiego przedsięwzięcia. Prosi wnioskodawcę o przedstawienie tych skutków.
Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że sama uchwała nie jest do końca przemyślana. Intencją
jest aby miasto Radom było promowane w sposób pozytywny, a za to miało by zrobić „Kurier
Radomski” w TVP Warszawa. TVP Warszawa jest telewizją regionalną i informacje o Radomiu
docierałaby przede wszystkim do mieszkańców Mazowsza, a 95% widzów „Kuriera” byliby to
mieszkańcy Radomia, którzy mają możliwość pobierania informacji z innych źródeł. Na sali
zawsze jest duże grono radomskich dziennikarzy, którzy dokładnie informują radomian o tym,
co się dzieje w mieście. Nie wyklucza to tego, że rzeczywiście należy zastanowić się nad dużą
pozytywną promocją miasta. Jest tu duże pole do popisu przed Komisją Kultury i Promocji.
Kwestie dotyczące kultury i promocji są trochę traktowane po macoszemu. Na temat samej
promocji naszego miasta powinno się zacząć rozmawiać, a sama uchwała jest niezbyt dobrze
przemyślanym pomysłem.
Radny Ryszard Fałek podkreślił, że taka instytucja kiedyś funkcjonowała i spełniała swoją rolę.
Sam był słuchaczem i oglądał „Kurier” w telewizji regionalnej. Wiele istotnych informacji docierało do mediów ogólnokrajowych tylko dlatego, że padały w informacjach regionalnych. Nie
wszyscy mają TV DAMI, więc oglądając „Kurier Radomski” też będą wiedzieli co się w Radomiu
dzieje. Będzie to przełożenie i na region i na kraj. Radny prosi panią prawnik, aby powiedziała,
czy ten przygotowany dokument mieści się w randze uchwały czy nie. Dzisiaj do mediów
ogólnokrajowych z Radomia ma szansę przebić się tylko „chytra baba”, nic pozytywnego. Dzisiaj nikt nic nie wie o żadnych imprezach organizowanych w Radomiu, które standardami nie
ustępują różnym ogólnokrajowym imprezom. Uchwała ta tylko zobowiązuje prezydenta do
podjęcia działań.
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że zasadą jest, iż rada miejska podejmuje
wszelkie rozstrzygnięcia w formie uchwał za wyjątkiem tych, które wynikają bezpośrednio
z regulaminu. W jej ocenie takie rozstrzygnięcie powinno zapaść w formie uchwały. Ta uchwała została przez nią podpisana i zaopiniowana. Z punktu widzenia formalno – prawnego spełnia
wszelkie wymogi. Jest to uchwała, która zobowiązuje prezydenta do konkretnego działania.
Jest to forma wyrażenia przez radę miejską swojej potrzeby na dany temat. Uważa, że to powinna być ta forma jak to jest w większości spraw rozstrzyganych przez radę miejską.
Rada Miejska w Radomiu w głosowaniu (7 za, 14 przeciw, 1 wstrzymujący się) odrzuciła projekt uchwały zgłoszony przez radnego Ryszarda Fałka zawarty na druku nr 67 w sprawie
powołania telewizyjnego radomskiego programu informacyjnego pod nazwą „Kurier
Radomski”.

12

Ad. 11.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 68.
Radny Marek Szary zapytał, jakie korzyści z tego tytułu osiągnie miasto?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że jest to projekt, który poprawia błędy
w poprzedniej uchwale z października ubiegłego roku. Były tam dwa błędy formalne. Szkoła
mistrzostwa sportowego musi być przyporządkowana typowi szkoły i jeden błąd związany ze
złą odmianą imienia patrona. Jeżeli chodzi o korzyści to jest to dobre współdziałanie z Polskim
Związkiem Lekkiej Atletyki, który również współuczestniczy we współfinansowaniu takiej
szkoły. We wszystkich dużych miastach Mazowsza istnieją szkoły mistrzostwa sportowego.
W Radomiu będzie to druga obok szkoły mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Budowlanych.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 125/2015
zmieniającą uchwałę nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października
2014r. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusz
Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.
Ad. 12. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marek Szary przedstawił cztery projekty uchwał
dotyczące rozpatrzenia skarg:
- skarga Bractwa Rowerowego z dnia 13.12.2012r. w sprawie zaniedbania wykonania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rwańska” przez organy gminy
miasta Radomia. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za) podjęła
Uchwałę nr 126/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia
O podjęciu uchwały poinformowano pisemnie Bractwo Rowerowe.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
- skarga pana Wojciecha Bernata z dnia 13.01.2014r. dotycząca przekroczenia uprawnień
i niedopełnienia obowiązków przez dyrektora Zespołu Szkól Samochodowych w Radomiu oraz
naruszenia prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego. Komisja
Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Przewodniczący Marek Szary poinformował, że
sprawa dotyczy udziału pojazdu zbudowanego przez „samochodówkę” na pokazach w miejscowości Jastrząb koło Szydłowca. W trakcie pokazów był wypadek – pojazd się przewrócił.
Skarżący podnosi, że dyrektor nie miał prawa dopuścić do wzięcia udziału pojazdu w tych pokazach i naraził finanse szkoły i widzów na niebezpieczeństwo. Pojazd ten uczestniczył
w pokazach również wtedy, gdy pan Bernat był dyrektorem szkoły. W sprawie wypadku dochodzenie prowadziła policja i prokuratura, które umorzyły dochodzenie. Komisja nie znalazła
nic, co by wskazywało, że były jakieś zaniedbania. Osoba, która prowadziła pojazd miała do
tego uprawnienia.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) podjęła
Uchwałę nr 127/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
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O fakcie tym poinformowano pisemnie pana Wojciecha Bernata.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
- skarga Krystyny Kacprzak – „GRUNT” Pracownia Geodezyjna i Wyceny Nieruchomości
Roman Kacprzak ul. Odrodzenia 87/1 w Radomiu z dnia 5.12.2013r. w sprawie odbioru
pracy zleconej umową nr BZP.2272.381.2013.EF z dnia 19.07.2013 r. dotyczącej wyceny
czterech nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego, wykonanych dla Referatu Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa, Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
UM w Radomiu. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Skarżąca twierdziła, że
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami niewłaściwie podaje ceny do umów sprzedaży,
w związku z tym skarżąca zastosowała złe ceny.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła
Uchwałę nr 128/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
O fakcie tym poinformowano pisemnie firmę „GRUNT” Pracownia Geodezyjna i Wyceny Nieruchomości Roman Kacprzak. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
- skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ul. Kościuszki 14
z dnia 17.02.20141 oraz z dnia 24.07.2014r. na bezczynność prezydenta miasta Radomia
i podległych mu pracowników. Komisja Rewizyjna uznała skargę:
- za bezzasadną w sprawie bezczynności Prezydenta Miasta Radomia w kwestii uregulowania
stanu prawnego nieruchomości położonych przy ul. Jaracza 1 i ul. Kościuszki 14 w Radomiu;
- za zasadną w części dotyczącej popełnienia przez pracowników UM Radom błędu przy podziale nieruchomości położonych przy ul. Jaracza 1 i ul. Kościuszki 14 w Radomiu. Przewodniczący Komisji Marek Szary stwierdził, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ na etapie
sprzedaży mieszkańcom nieruchomości przy ul. Kościuszki 14 źle rozgraniczono działki. Na
części działek mają mieszkania, a nie mają prawa własności do tych działek. W związku z tym
dzisiaj nie mogą podjąć żadnej decyzji dotyczącej zarządzania wspólnymi nieruchomościami.
W chwili obecnej jest taka sytuacja, że bez zgody wszystkich właścicieli nieruchomości Kościuszki 14 i Jaracza nie można podjąć żadnych decyzji. Obie wspólnoty muszą przyłożyć się
do rozstrzygnięcia tej sprawy pozytywnie, ale również Urząd Miasta, ponieważ zawinił ewidentnie popełniając błędy przy rozgraniczeniu, powinien być bardziej aktywny w celu rozwiązania tego problemu niezawinionego przez mieszkańców.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za) podjęła
Uchwałę nr 129/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia.
Ad. 13. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.
Nie było posiedzenia.
Ad. 14. Sprawy różne i wolne wnioski:
1) raport z realizacji strategii rozwoju miasta Radomia na lata 2008 – 2020 (okres
sprawozdawczy: 2011 – 2013),
Raport radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, kiedy nastąpi przedstawienie projektu zmian w tej strategii
radzie miejskiej? Jaką rolę w trakcie opracowania projektu zmian strategii odegrała Rada Miejska i komisje?
Wiceprezydent miasta Anna Białkowska poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie.
2) ocena zasobów pomocy społecznej,
Ocenę radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Ocena została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.
Radny Mirosław Rejczak poruszył sprawę rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.
Radom jest takim miastem, gdzie jest więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Norwegii. Bardzo szkodliwą działalnością rad gmin i prezydentów jest to, że się wprowadza ogromnej ilości punktów sprzedaży alkoholu. Jest to bardzo szkodliwe społecznie i gospodarczo.
Platforma Obywatelska na przestrzeni wielu lat była za rozszerzaniem tego handlu. Radny
uważa, że rada miejska powinna czuwać nad tą sprawą i podjąć odpowiednie analizy zmierzające do ograniczenia ilości punktów sprzedaży alkoholu w Radomiu.
3) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2014r.”,
Sprawozdanie radni otrzymali na płytach CD wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny.
4) sprawozdanie z realizacji programu „KARTA RODZINA PLUS” za 2014r.,
Treść sprawozdania została dołączona do materiałów z sesji.
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał, że gmina Radom była pionierem we wprowadzaniu tej
karty wśród miast polskich. Trzeba być z tego dumnym i podkreślać, że to zrobiła Rada Miejska
w Radomiu.
5) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Miasta Radomia na lata 2013 – 2016 (za okres 2013 – 2014).
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Jego treść została dołączona do materiałów z sesji.
6) aktualna informacja o postępie działań związanych z lotniskiem w Radomiu
Informację radni otrzymali przed sesją.
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że prezydent miasta Radomia
zobowiązał się do przedstawiania raz na dwa miesiące informacji o postępie tych prac.
7) informacja dotycząca wniesionego aportu do Spółki Wodociągi Miejskie Sp. z o. o.
w Radomiu.
Informację radni otrzymali przed sesją.
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Treść informacji została dołączona do materiałów z sesji.
8) informacja o oświadczeniach majątkowych
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji przez 12 radnych. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach
majątkowych 3 osób stwierdzono nieprawidłowości, do których radni złożyli pisemne wyjaśnienia. Pozostałe oświadczenia uznano za wypełnione poprawnie.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczeń majątkowych 5 osób
zobowiązanych do ich złożenia. W wyniku dokonanej analizy w oświadczeniach majątkowych
dwóch osób stwierdzono braki formalne i nieprawidłowości, natomiast w pozostałych oświadczeniach 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.
Pisma urzędów skarbowych zostały dołączone do materiałów z sesji.
9) pismo z prośbą o objęcie honorowego patronatu Rady Miejskiej w Radomiu nad Radomskim Marszem dla Życia i Rodziny.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
Radny Marek Szary poprosił o przyjęcie patronatu nad tym marszem. Tego typu marsze odbywają się 31 maja w całej Polsce. Jest to święto rodzin. Zachęca wszystkich do wzięcia udziału
w tych uroczystościach. Organizowany on jest przez organizacje pozarządowe, przede
wszystkim Akcję Katolicką, Wspólnotę Samorządową, Bractwo Kurkowe i inne organizacje,
głównie katolickie.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (17 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących się) wyraziła zgodę na objęcie honorowego patronatu nad Radomskim Marszem dla Życia
i Rodziny, który odbędzie się 31 maja 2015r.
O fakcie tym poinformowano pisemnie Komitet Organizacyjny Marszu.
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.
10) Przewodniczący Dariusz Wójcik poprosił prezydenta o zabezpieczenie na następnej sesji
środków w budżecie miasta Radomia na zakup maszynek do liczenia głosów, aby można było
rozpocząć procedurę zakupu.
11) pismo radnej Magdaleny Lasoty w sprawie złożenia deklaracji uczestnictwa
w Klubie Platforma Obywatelska.
Treść pisma została załączona do materiałów z sesji.
12) Radny Ryszard Fałek przypomniał, że na ostatniej sesji prezydent miasta zobowiązał się,
że raz na dwa miesiące przedłoży informację na jakim etapie są rozmowy, co się przez ten
okres stało. Mija dwa miesiące i tej informacji nie ma.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że radny otrzymał taką informację na piśmie
w dniu dzisiejszym.
13) Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że kolejna sesja zwyczajna planowana jest
na dzień 29 czerwca. Ponadto poinformował, że w trakcie dzisiejszej sesji radni otrzymali po-
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rządek obrad na uroczystą sesję poświęconą pamięci Świętego Jana Pawła II zwołaną na dzień
3 czerwca na godz. 16.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął X. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 11.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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