P r o t o k ó ł Nr 3
z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji
Rady Miejskiej w Radomiu odbytego
w dniu 18 lutego 2015r.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 2 Komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- nadania nazwy ulicy w Radomiu – druk Nr: 35, 36,37, 38,
- przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej – druk Nr 41
3. Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.
4. Sprawy róŜne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w/g listy obecności, która stanowi
załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Jakub Kowalski –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad.pkt.1 Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (4 głosami
za).
Ad.pkt.2 W tym punkcie Komisja zaopiniowała n/w projekty uchwał, które referowała
Pani Anna Puton – Kierownik Referatu ds. Obsługi Nieruchomości UM - druk Nr 35 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu - ogólnodostępnej ,
wewnętrznej drodze dojazdowej zlokalizowanej na terenie lotniska – łączącej ulicę
Lubelską z budynkiem terminala lotniska cywilnego Radom-Sadków , nazwy ulicy:
- gen. pilota Andrzeja Błasika – nazwa skrócona gen. Błasika
Z inicjatywą w sprawie nadania ulicy wystąpiło 22 mieszkańców Radomia, spełniając
tym samym wymóg formalny określony w załączniku Nr 2 do uchwały, zgodnie
z treścią którego wniosek w sprawie nadania nazw ulic mogą zgłaszać, między
innymi: mieszkańcy Radomia – minimum 20 osób.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu wyraził zgodę na odstępstwo od wymogu
określonego w pkt 6 załącznika Nr 1 do w/w uchwały wskazujący, iŜ nazwy
pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej, niŜ po upływie 5
lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby chyba, Ŝe z uzasadnionym wnioskiem o takie
odstępstwo wystąpi Przewodniczący Rady Miejskiej lub Prezydent Miasta Radomia.
Konieczność uzyskania zgody na odstępstwo wynika z tragicznej śmierci generała
Andrzeja Błasika w wyniku katastrofy smoleńskiej, dnia 10 kwietnia 2010 roku.
Komisja wydała opinię pozytywną – stosunkiem głosów ( 3 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”

- druk Nr 36 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomiu „Tarnobrzeskiej” dla
ogólnodostępnej wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanej na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Radom, odchodzącej od
ulicy Kozienickiej w kierunku zachodnim
Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu, jako podmiot bezpośrednio
zainteresowany nadaniem nazwy ulicy - po uprzednim dokonaniu uzgodnień
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na danym terenie,
poparła inicjatywę nadania nazwy ulicy. Jednocześnie w związku z tym,
Ŝe przedmiotowa droga dojazdowa zlokalizowana jest na terenie Podstrefy Radom
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–Park Wisłosan, Agencja
zaproponowała nazwę ulicy - „TARNOBRZESKA”.
Nadanie nazwy ulicy pozwoli na uregulowanie i prawidłowe funkcjonowanie
numeracji porządkowej/adresowej na danym terenie.
Komisja wydała opinię pozytywną - przyjęto jednogłośnie (4 głosami „za”) ,
- druk Nr 37 w sprawie nadania nazwy dla placu w m. Radomiu połoŜonego
w rejonie ulic Wałowej i Grodzkiej - zmienia się z nazwy skwer Unii Radomsko –
Wileńskiej na skwer Unii Wileńsko – Radomskiej
O zmianę aktualnej nazwy skweru wystąpił Radny Pan Piotr Kotwicki, wnioskiem
złoŜonym na piśmie, na sesji Rady Miejskiej w Radomiu, w dniu 28 kwietnia 2014 r.
Ustalono, Ŝe nadanie skwerowi, połoŜonemu w rejonie ulic Wałowej i Grodzkiej,
w sąsiedztwie zamku – jako miejscu związanemu z historią zawarcia aktu
państwowego – dotychczasowej nazwy „Unii Radomsko-Wileńskiej”, nastąpiło na
wniosek Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia, z dnia 11 marca
2001 r., celem upamiętnienia historycznego momentu 600-lecia Unii WileńskoRadomskiej.
Przeanalizowanie zarysu historycznego, zawartego w literaturze fachowej z dziedziny
historii średniowiecza oraz encyklopediach historycznych pozwala stwierdzić, Ŝe
skwer w rejonie ulic Wałowej i Grodzkiej, powinien nosić nazwę - skwer Unii
Wileńsko-Radomskiej.
Komisja wydała opinię pozytywną - przyjęto jednogłośnie
(4 głosami „za”) ,
- druk Nr 38 w sprawie nadania nazwy ulicy/placu w Radomiu drodze gminnej na
„rondem”
u
zbiegu
ulic
Mieszka
I
odcinku
pomiędzy
Aleksandrowicza, a ulicą Ofiar Firleja nazwę ( jako przedłuŜenie ulicy) Mieszka I.
Natomiast dla ronda usytuowanego u zbiegu ulic : Mieszka I i Aleksandrowicza
nadać nazwę Powstańców Warszawy - wniosek złoŜony przez członka Powstania
Warszawskiego.
Dane obiekty miejskie zostały oddane do uŜytku w roku 2012. Budowa ronda oraz
realizacja odcinka drogi (o długości ok. 1.5 km.), łączącej ulicę Mieszka I
i Aleksandrowicza z ulicą Ofiar Firleja, pozwoliła na usprawnienie ruchu drogowego
w obrębie znajdującego się na danym terenie cmentarza komunalnego.
W chwili obecnej ww. odcinek drogi nazywany jest potocznie przez mieszkańców
miasta. Radomia jako „przedłuŜenie ulicy Mieszka I”. Przedmiotowe obiekty nie są
wykazane w ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta Radomia. Do danego
odcinka ulicy brak jest równieŜ przypisanej numeracji porządkowej/adresowej.

Komisja wydała opinię pozytywną (dla 2 nazw ) - przyjęto jednogłośnie
(4 głosami „za”) ,
- druk Nr 41 w sprawie przejęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Projekt uchwały zreferowała Pani Krystyna Szymańska – Dyrektor Wydziału Kultury
UM.
Zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach - zadania powiatowej biblioteki publicznej
moŜe wykonywać na podstawie porozumienie , wojewódzka lub gminna biblioteka
publiczna działająca i mająca siedzibę na obszarze powiatu. Przekazanie tych zadań
przez Powiat i ich przejęcie przez Gminę, zgodnie z przepisami ustaw moŜe jedynie
nastąpić w drodze uchwał: Rady Powiatu i Rady Gminy. Rada Powiatu w Radomiu
podjęła z dniem 30 stycznia 2015r Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta
Radomia zadań
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Aby zadania te mogły być realizowane Rada Gminy powinna wyrazić wolę ich
przejęcia od Powiatu.
Komisja wydała opinię – pozytywną - przyjęto jednogłośnie (4 głosami „za”) ,
O p i n i a Nr 8/8.

Ad.pkt.3

Rozpatrzenie pism

1. Wniosek Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05 01.2015r.
Komisja Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała wniosek Nr 1/2015
Prezydenta Miasta Radomia w sprawie nadania dla wewnętrznej drogi dojazdowej
usytuowanej pomiędzy ulicami Opolską, a Rolniczą nazwy - ulica „Spacerowa”.
O p i n i a Nr 9/9. przyjęto jednogłośnie (4 głosami „za”) ,
2. Wniosek Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 01.2015r.
Komisja Kultury i Promocji pozytywnie zaopiniowała wniosek Nr
2/2015
Prezydenta Miasta Radomia w sprawie zmiany przebiegu ulicy
Władysława Łokietka poprzez jej przedłuŜenie w kierunku południowym do ulicy
Królowej Jadwigi.
O p i n i a Nr 10/10 przyjęto jednogłośnie (4 głosami „za”) ,
3. Wniosek Nr 4/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 08.2015r.
Komisja Kultury i Promocji
zaopiniowała wniosek Nr 4/2014
Prezydenta Miasta Radomia w sprawie nadania nazwy dla wewnętrznej drogi
dojazdowej, zlokalizowanej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – Podstrefa Radom pomiędzy ulicami Hodowlaną i Pasterską:
- propozycja I - ulica „SORTOWNICZA” - negatywnie,
za pozytywną opinią -0 głosów, 4 głosy przeciw. wstrzymujących się nie było,
- propozycja II – ulica „ JANA SZCZEPANIKA” nazwa skrócona „SZCZEPANIKA”
- negatywnie.

za pozytywną opinią -0 głosów, 4 głosy przeciw. wstrzymujących się nie było.
Po głosowaniu Przewodniczący Komisji zwrócił się do przedstawicieli Wydziału
Geodezji UM o przygotowanie propozycji nadania takiej nazwy ulicy, która będzie
pasowała do nazw ulic sąsiednich.
O p i n i a Nr 11/11
4. Pismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Radomiu z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie nadania imienia „Plac Reformacji” miejscu usytuowanym na tyłach
kościoła znajdującego się przy ul. Reja 7.

Komisja Kultury i Promocji (zgodnie z uchwałą Nr 131/2011 Rady
Miejskiej w Radomiu) w załączeniu przesyła powyŜsze pismo, celem zbadania
sprawy i przygotowania stosownego wniosku przez Wydział Geodezji UM.
W n i o s e k Nr 1 /12 został przyjęty jednogłośnie ( 4 głosami „za”).
5. Pismo „Łaźni” RKŚTiG z dnia 12.12.2015r. kierowane do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w sprawie propozycji zorganizowania spotkania dla Radnych na temat
sposobów rozwiązywania problemów estetyki w naszym mieście, szczególnie
w aspekcie reklamy w przestrzeni publicznej,
Przewodniczący Komisji stwierdził Ŝe w miesiącu marcu moŜna się spotkać
ze Stowarzyszeniem Miasto Moje A w Nim i porozmawiać na temat poprawy estetyki
w naszym mieście,
W związku z tym ustalono termin posiedzenia Komisji na dzień 18 marca 2015r.
o godz. 15-tej. Na posiedzenie naleŜy zaprosić Stowarzyszenie.
6. Pismo Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia z dnia 03.02.2015r.
w sprawie utworzenia i zorganizowania Muzeum Historii Radomia.
Przewodniczący Komisji zabierając głos w tej sprawie poinformował, Ŝe w planie
pracy Komisji na 2015 , w miesiącu maju jest punkt – „Informacja Prezydenta Miasta
Radomia w/s działań na rzecz utworzenia Muzeum Historii Radomia”. W związku
z tym powyŜsze pismo będzie przedmiotem obrad Komisji w miesiącu maju.br.
7. Pismo Solidarność Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” z dnia
01.12.2014r. w sprawie nadania o. Hubertowi Czumie SJ tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Radomia.
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, Ŝe w tej sprawie jest juŜ wydana
pozytywna opinia Nr 51 Komisji Kultury z dnia 22 maja 2013r. Zgodnie z uchwałą Nr
444/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 grudnia 2012 roku jest zapis Ŝe „Rada
moŜe przyznać Honorowe Obywatelstwo nie więcej niŜ dwóm osobom w czasie
trwania kadencji” – czyli dwa lata mija w czerwcu 2015r..
Ostatni
tytuł Honorowego Obywatela został przyznany prof. Stanisławowi
Banaszkiewiczowi w miesiącu czerwcu 2013 roku.

8. Pismo Fundacji Musica Mundana z dnia 22.12.2014r. dot. dofinansowania
koncertu, który miał się odbyć 6 lutego 2015r.
Komisja przyjęła pismo do wiadomości – stanowi ono załącznik do protokołu.

Ad.pkt.4

W tym punkcie Komisja nie podjęła Ŝadnych wniosków.

W zawiązku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Jakub Kowalski

