P r o t o k ó ł Nr 2
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Radomiu z posiedzenia odbytego
w dniu 30 grudnia 2014r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieŜące.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji wg listy obecności, która
stanowi załącznik do protokółu. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył
Pan Marek Szary – Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków
Komisji .
Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad.pkt.1 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.
1)
Skarga Pana Rafała Rogali z dnia 9 sierpnia 2013r. na bezczynność MOPS-u
w Radomiu. Wniosek dotyczy ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
(Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego).
SkarŜący zarzuca naruszenie terminu załatwienia sprawy oraz odmowę prawa
do złoŜenia zaŜalenia.
Komisja po zapoznaniu się ze skargą postanowiła wystąpić z wnioskiem do
Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Rewizyjna prosi o wyjaśnienie zarzutów poruszonych w w/w
skardze oraz dostarczenie pełnej dokumentacji w tej sprawie..
W n i o s e k Nr 1/1 został przyjęty jednogłośnie.
teczka Nr 9

2)
Protest Pani ElŜbiety Węgrzynowskiej z dnia 24.11.2014r. dot. incydentu
wtargnięcia na jej nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Odrzańskiej 10 w Radomiu
ekipy budowlanej – wykonawcy realizującego inwestycję drogową pn. „budowa dróg
gminnych”, pomimo braku uregulowań odszkodowawczych.
Komisja po zapoznaniu się z pismem postanowiła wystąpić z wnioskiem do
Prezydenta Miasta Radomia
Komisja Rewizyjna prosi o wyjaśnienie zarzutów poruszonych w w/w
skardze.
W n i o s e k Nr 2/2
został przyjęty jednogłośnie.

3) Pismo Urzędu Miasta Pionki z dnia 19.11.2014r.dot. naruszenia stosunków
wodnych. Wniosek Państwa Anny i Antoniego Jurka. Burmistrz Miasta Pionki wzywa
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji do wykonania decyzji w przedmiocie wykonania
inwestycji odbioru wód opadowych z chodnika i ścieŜki rowerowej przy ul.
Warszawskiej w Radomiu na wysokości działki nr 15/6 i odprowadzenie ich do
kanalizacji deszczowej.

Komisja po zapoznaniu się z pismem postanowiła wystąpić
do Prezydenta Miasta Radomia

z wnioskiem

Komisja Rewizyjna prosi o dostarczenie kserokopii pisma dot. sposobu
załatwienia przedmiotowej sprawy.
W n i o s e k Nr 3/3 został przyjęty jednogłośnie.
4) Pismo Pana Edwarda Małeckiego z dnia 18 czerwca 2013r. adresowane
do Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. sprawdzenia działań Prezydenta Miasta
Radomia w sprawie:
- realizacji decyzji Prezydenta z kwietnia 2004r. o wyraŜenie zgody na sprzedaŜ
gruntu pod garaŜami i pawilonami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na działce
Nr 58/17 przy ul. 11 Listopada 61/63,
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się
z w/w pismem i odpowiedzią
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16.09.2013r.,znak: ZN.I.6845.2.4.2013 prosi
o przedstawienie opinii prawnej, która wskazuje na niemoŜność zbycia gruntu
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli obiektów.
Komisja prosi równieŜ o informację dot. sposobu załatwienia przedmiotowej
sprawy.
W n i o s e k Nr 4/4
został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził, Ŝe kaŜdy członek Komisji Rewizyjnej
zapozna się ze sprawami, które wpłynęły do Komisji i na następnym posiedzeniu je
zreferuje.
Radny Andrzej Łuczycki
– teczka Nr 1 - pismo Pana Wojciecha Bernata z dnia 13.01.2014r. dot.
przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez Dyrektora Zespołu
Szkół Samochodowych w Radomiu oraz naruszenia prawa w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa Ŝycia i zdrowia ludzkiego - pismo znak: BK.II.1511.2.2014r.
- teczka Nr 8 - skarga Pana Stanisława Urbańczyka z dnia 16.04.2013r. na
działalność Prezydenta Miasta Radomia dot. inwestycji pn. „Budowa trzech miejsc
postojowych dla samochodów osobowych na części działki nr 25 przy ul.
Sienkiewicza .

Radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz – teczka Nr 2 - skarga Dyrekcji
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii „Pałacyk” ul. Krychnowicka 1 w Radomiu
z dnia 31.12.2013r. na działalność Prezydenta Miasta Radomia w sprawie
udzielenia dotacji na cele oświatowe Placówki.
Radny Kazimierz Woźniak
– teczka Nr 11
- skarga „GRUNT” Pracownia Geodezyjna i Wycena
Nieruchomości Roman Kasprzak ul. Odrodzenia 87/1 Radom z dnia 05.12.2013r.
na działalność Prezydenta Miasta Radomia i podległych słuŜb w sprawie odbioru
pracy zleconej umową nr BZP.2272,381.2013.EF z dnia 19.07.2013r. dot. wyceny
czterech nieruchomości połoŜonych w Radomiu przy ul. Zubrzyckiego, wykonanych

dla Referatu Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa, Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami UM w Radomiu.

- teczka Nr 12 - wniosek radnego Kazimierza Woźniaka przyjęty przez Radę
Miejską na sesji w dniu 03.12.2012r. dot. zbycia zamiany nieruchomości
połoŜonych przy ul. Wojska Polskiego i Ogrodniczej na działki połoŜone przy ul.
Uniwersyteckiej w Radomiu.
- teczka Nr 16 - wniosek Nr 23 Komisji z dnia 22.03.2013r. :
Komisja prosi o opinię prawną
- czy ma moŜliwość zlecania wyceny nieruchomości bez ogłoszenia przetargu.
Radny Kazimierz Staszewski – teczka Nr 3 - skarga Pana Eugeniusza
Zacharskiego z dnia 05.06.2014r. na nieprawidłowe działania Prezydenta Miasta
dotyczące zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 11/6 przy ul. Stańczyka
w Radomiu.
Radny Dariusz Chłopicki
– teczka Nr 4 - pismo RIO z dnia 10.06.2014r. przekazujące skargę radnego
Kazimierza Woźniaka z dnia 21.05.2014r. w sprawie zbadania zasadności
poniesionych wydatków i ich zakwalifikowanie do kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Radomiu.
- teczka Nr 5 – skarga Pani Ingi Piotrowskiej z dnia 23 lipca 2014r. dot.
interwencji w sprawie wydanej przez Prezydenta Miasta decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę poprzez rozbudowę
i nadbudowę istniejącego budynku Hotelu Europejskiego zlokalizowanego na działce
nr 22 połoŜonej w Radomiu przy ul. Słowackiego 11.
Radny Przemysław Sońta
- teczka Nr 6 - skarga Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej
przy ul. Kościuszki 14 na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia i podległych
mu pracowników z dnia 17.02.2014r. – pismo znak: BK.II.1511.4.2014
- teczka Nr 13 - skarga Bractwa Rowerowego z dnia 13.12.2012r. na zaniedbanie
wykonania ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez
organy
gminy
miasta
Radomia.
dla
obszaru
„ulica
Rwańska”.
(BRM1228)
Radny Marek Szary
- teczka Nr 7 - pismo Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 16.10.2014r. – znak: SKO.IN.31.2313.2014 przekazujące
w załączeniu . skargę Pani Ewy Zdunek i Pana Witolda Zdunka w sprawie
wykreślenia ich z listy członków w Stowarzyszeniu Polskich Energetyków.
Radny Kazimierz Staszewski
- teczka Nr 15 skarga Pana Karola
Rzeszowskiego i Pana Stanisława Urbańczyka na działalność Prezydenta Miasta
Radomia dot. ustalenia warunków zabudowy przy ul. Aleksandrowicza w Radomiu.

Teczka Nr 14
- skarga
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Danuta
Macierzyńska i Partnerzy-Lekarze” z dnia 29 października 2013r. na MZL
za nie udzielenie odpowiedzi na pismo dot. przedłuŜenia umowy dzierŜawy lokali
połoŜonych w Radomiu przy ul. Olsztyńskiej 33a.
W rozmowie telefonicznej przedstawiciel Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
UM wyjaśnił, Ŝe na wydzierŜawienie lokali Gminnych została podpisana nowa umowa
z Panią Debińską – Partnerska Spółka Lekarzy na okres od 1 lutego 2014 do 31
grudnia 2017r. Wpłynęła tylko jedna oferta.
Natomiast Pani Danuta Macierzyńska otrzymała odpowiedź na pismo dot.
przedłuŜenia umowy dzierŜawy została równieŜ poinformowana o miejscu i terminie
przetargu i mogła po spełnieniu określonych warunków złoŜyć swoją ofertę, czego
nie zrobiła.
Pismo Stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt.2 Następny termin posiedzenia został ustalony na dzień 13 stycznia 2015r.
o godz. 16:00. Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie pism skierowanych do
Komisji oraz zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2015r.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Marek Szary
Protokołowała;
B.Nowakowska

