P r o t o k ó ł Nr 3
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Radomiu z posiedzenia odbytego
w dniu 13 stycznia 2015r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
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) Radny Marek Szary Zreferował zreferował skargę Pani Ewy Zdunek i Pana
Witolda Zdunka w sprawie wykreślenia ich z listy członków w Stowarzyszeniu
Polskich Energetyków. teczka Nr 7
Pismem z dnia 16.10.2014 r. (znak SKO.IN.31.2313.2014) Samorządowe Kolegium
Odwoławcze przekazało Radzie Miejskiej do rozpatrzenia według właściwości skargę
Państwa Ewy Zdunek i Witolda Zdunek dotyczącą postępowania nadzorczego
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Radomia, będącego organem nadzoru nad
Stowarzyszeniem Polskich Energetyków.
W skardze z dnia 25.09.2014 r. SkarŜący zarzucili, iŜ decyzja o wykreśleniu ich z listy
członków Stowarzyszenia Polskich Energetyków Odział Warszawa była podjęta z
naruszeniem prawa.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radomiu
po zapoznaniu się
z posiadanymi dokumentami oraz odpowiedzią Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich UM z dnia 08.08.2014 r. znak SO.III.510.70.2014 r., uznała skargę
za bezzasadną.
Stowarzyszenie jest samorządne i samodzielnie tworzy własną strukturę
organizacyjną, między innymi samodzielnie teŜ ustala zasady nabywania i utraty
członkostwa. Ustawa nie przewiduje ochrony członkostwa w stowarzyszeniu.
SkarŜący mieli moŜliwość odwołania się od niekorzystnej dla siebie decyzji do
Walnego Zebrania Delegatów i z tego prawa skorzystali.
Komisja Rewizyjna, prowadząc postępowanie wyjaśniające, jest zobowiązana
uwzględnić samorządność i autonomiczność Stowarzyszenia.
O p i n i a Nr 1/5 została przyjęta jednogłośnie.
2) Radny Andrzej Łuczycki zreferował skargę 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. teczka Nr 8

W skardze z dnia 16.04.2013 r. na działalność Prezydenta Miasta Radomia Pan
Stanisław Urbańczyk podniósł, iŜ w dniu 07 marca 2013 r. miało odbyć się spotkanie
przedstawicieli MPU, MZDiK i SkarŜącego, a celem spotkania miało być rozwiązanie
kwestii spornych dotyczących jego wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji pod nazwą "Budowa trzech miejsc postojowych dla
samochodów osobowych na części działki nr 25 przy ul. Sienkiewicza". SkarŜący
zarzucił, iŜ na umówione spotkanie, mimo zadeklarowania swojej obecności, nie
dotarł Wiceprezydent Miasta Radomia Pan Igor Marszałkiewicz.
Wniosek Pana Stanisława Urbańczyka dot. realizacji trzech miejsc postojowych był
kilkakrotnie opiniowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Radomiu zwróciła się do Prezydenta Miasta
Radomia z prośbą o wyjaśnienie sprawy poruszonej w skardze.
Wszystkie opinie MPU wydała po dokładnej analizie stanu istniejącego,
uwarunkowań przestrzennych, klasy drogi, jej powiązań z całym układem
komunikacyjnym miasta, zasad i moŜliwości obsługi komunikacyjnej budynków
i parku im. Kościuszki zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza.
Zrealizowana z duŜym wysiłkiem finansowym miasta przebudowa ul.Sienkiewicza,
z przyjętą zasadą-jednostronnie, naprzemiennie zlokalizowanie miejsca postojowe,
zapoczątkowała porządkowanie centrum miasta Radomia, wprowadzanie
uspokojonego ruchu, ograniczanie ilości samochodów na ulicach śródmiejskich.
Projekt ten był sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami; posiadał takŜe
uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W oparciu o powyŜsze Miejska Pracownia Urbanistyczna wydała opinię negatywną.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z powyŜszą skargą oraz odpowiedzią
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 03.07.2013r. uznała skargę Pana Stanisława
Urbańczyka za bezzasadną poniewaŜ Miejska Pracownia Urbanistyczna wydała
opinię negatywną na wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza.
O p i n i a Nr 2/6 została przyjęta jednogłośnie.
3) Radny Andrzej Łuczycki - teczka Nr 1 zreferował skargę 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
W dniu 11 stycznia 2014 roku zorganizowane zostały pokazy motorowe na torze
Autodrom Jastrząb w miejscowości Jastrząb koło Szydłowca. Udział w tym
wydarzeniu wzięli pracownicy Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu
przewoŜąc na teren obiektu kilka pojazdów w tym pojazdy odrestaurowane przez
uczniów i nauczycieli, a takŜe wykonanego na warsztatach szkolnych modelu
pojazdu terenowego „buggy”. Pojazdy te poza prezentacją statyczną nie powinny
uczestniczyć w ruchu, gdyŜ nie posiadały w tym zakresie Ŝadnych zezwoleń. Mimo
tego do udziału w pokazach i przewoŜeniu osób dopuszczono „pojazd” „buggy”
Złamanie zasad bezpieczeństwa spowodowało w czasie jednego z przejazdów
wypadek, w którym doszło do naruszenia czynności narządów ciała przewoŜonej
przez pełniącego obowiązki kierownika warsztatów pasaŜerki.
Zachowanie kierownictwa szkoły, nauczycieli będących na terenie obiektu było
skrajnie nieodpowiedzialne, nieetyczne i spowodowało straty w zdrowiu
poszkodowanej i finansach publicznych szkoły.

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z w/w pismem prosi o informację
dotyczącą sposobu załatwienia przedmiotowej sprawy z uwzględnieniem wszystkich
zarzutów poruszonych w piśmie.
W n i o s e k Nr 5/7. został przyjęty jednogłośnie.
4)
Radny Kazimierz Staszewski - teczka Nr 3 - pismo BK.II.1511.7.2014
w załączeniu skarga Pana Eugeniusza Zacharskiego z dnia 05.06.2014r.
na nieprawidłowe działania Prezydenta Miasta Radomia dot. zbycia w trybie
bezprzetargowym działki nr 11/6 przy ul. Stańczyka w Radomiu.
SkarŜący zwraca się do Kierownika Biura Kontroli UM z prośbą o ukrócenie
gwałcenia prawa przez Prezydenta Miasta Radomia, przywrócenie porządku
prawnego i pomoc w odzyskaniu ( na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami) naleŜących byłym właścicielom i ich spadkobiercom działek Nr
11/4 i 11/6. Działka Nr 11/6 przy ul. Stańczyka w Radomiu została zbyta w sposób
bezprzetargowy, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej
śeromskiego 15.
Przed sprzedaŜą działki Nr 11/6 sąsiadowi w sposób
bezprzetargowy Prezydent powinien dysponować dokumentem stwierdzającym, Ŝe
działka ta nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą prosi o wyjaśnienie
wszystkich zarzutów poruszonych w piśmie.
W n i o s e k Nr 6/8 został przyjęty jednogłośnie.
5) Radny Przemysław Sońta - teczka Nr 13 - skarga Bractwa Rowerowego z dnia
13.12.2012r.
na
zaniedbanie
wykonania
ustaleń
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania Przestrzennego przez organy Gminy Miasta Radomia.
Uchwała Rady Miejskiej Nr 459/2004 z dnia 5 lipca 2004r. wprowadza Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „ulica Rwańska”. W części
graficznej Planu ulica Rwańska na całym przebiegu oraz ulica Grodzka na odcinku
między ulicami Małą, a skwerem Unii Radomsko-Wileńskiej oznaczone są jako ciągi
pieszo-jezdne. Obecna organizacja ruchu obowiązująca na ulicach Grodzkiej i
Rwańskiej dopuszcza wjazd wszystkich pojazdów. Nie zostały wprowadzone Ŝadne
ograniczenia, ani co do kategorii pojazdów, ani co do godzin, w których ulice byłyby
dostępne dla komunikacji samochodowej. SkarŜący proszą o wprowadzenie w
opisanym obszarze organizacji ruchu zgodnej z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą oraz pismem MZDiK z dnia
10.05.2013r. znak: Na.0506.05.2013.DD prosi o przedstawienie sposobu załatwiona
skargi Bractwa Rowerowego.
W n i o s e k Nr 7/9 został przyjęty jednogłośnie.
6) Radny Dariusz Chłopicki – teczka Nr 5 zreferował skargę 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.
W dniu 12 sierpnia 2013r. Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, którą Pani Piotrowska
zaskarŜyła. Została ona uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. W miesiącu
kwietniu 2014r. inwestor – właściciel rozpoczął na niej roboty budowlane. Dokonano
głębokich wykopów naruszając granice działki, której Pani jest właścicielem. Na
wniosek inwestora zostało umorzone postępowanie przez Prezydenta Miasta
Radomia poprzez wydanie decyzji w sprawie umorzenia postępowania
administracyjnego. SkarŜąca uwaŜa, Ŝe Prezydent Miasta Radomia złamał prawo
poniewaŜ po uchyleniu przez Wojewodę decyzji, Inwestor rozpoczął prace
budowlane.
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą prosi o udzielenie
następującej informacji:
- jaki jest stan prawny pozwolenia na rozbudowę Hotelu Europejskiego,
- czy inwestor posiada zezwolenie na usunięcie zieleni z terenu budowy.
W n i o s e k Nr 8/10 został przyjęty jednogłośnie.
7) 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.
Radny Kazimierz Woźniak zabierając głos w tej sprawie wyjaśnił, Ŝe swoją skargę
skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie . UwaŜałem, Ŝe to RIO –
jako organ nadzorujący budŜet zbada racjonalność, a w szczególności zasadność
kwalifikowania kosztów organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Radomiu. RIO tego nie zrobiło, przekazało skargę do Rady
Miejskiej, celem załatwienia zgodnie z właściwością.
W związku z tym wycofuję swoją skargę.
8) Radna Katarzyna Pastuszka Chrobotowicz - teczka Nr 2. zreferowała skargę
Dyrekcji MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii „Pałacyk” ul. Krychnowicka 1
w Radomiu z dnia 31.12.2013r. adresowana do Wojewody Mazowieckiego i z dnia
14 04.2014r. kierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej na działalność
Prezydenta Miasta Radomia w sprawie udzielenia dotacji na cele oświatowe
Placówki.
SkarŜąca otrzymała pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 30.04.2014r.
w załączeniu przesyłające uchwałę Nr 723/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia
2014r.
W związku z tym sprawa Dyrekcji MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii „Pałacyk”
została załatwiona uchwałą Nr 723/2014r. Wyjaśnienia radnej zostały przyjęte.
9) Radny Kazimierz Staszewski
- teczka Nr 15 skarga Pana Karola
Rzeszowskiego i Pana Stanisława Urbańczyka na działalność Prezydenta Miasta
dot. ustalenia warunków zabudowy przy ulicy Aleksandrowicza w Radomiu.
Ustalono, Ŝe w tej sprawie Przewodniczący Komisji spotka się z prawnikiem Rady
Miejskiej.

10) 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.
Komisja postanowiła na następne posiedzenie zaprosić przedstawiciela:
Pracowni „GRUNT” i Wydziału Zarządzania Nieruchomościami UM.
11) Radny Dariusz Chłopicki do zapoznania wziął teczkę 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.
12)
Teczka Nr 14 - skarga
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Danuta
Macierzyńska i Partnerzy-Lekarze” 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 wyjaśnił, Ŝe na wydzierŜawienie
lokali Gminnych została podpisana nowa umowa z Panią Debińską - Partnerska
Spółka Lekarzy na okres od 1 lutego 2014r. do 31 grudnia 2017. Wpłynęła tylko
jedna oferta.
Natomiast Pani Danuta Macierzyńska otrzymała odpowiedź na pismo dotyczące
przedłuŜenia umowy dzierŜawy, została równieŜ poinformowana o miejscu i terminie
przetargu i mogła po spełnieniu określonych warunków złoŜyć swoją ofertę, czego
nie zrobiła. Wyjaśnienie został przyjęte do wiadomości.
Ad,pkt. 2

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015r.

Przewodniczący przedstawił propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Komisja przyjęła jednogłośnie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.
Ad.pkt. 3 Przewodniczący zapoznał Radnych z protokołem Nr 1 Komisji.
Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.pkt. 4 W tym punkcie Komisja nie poruszyła Ŝadnych spraw.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Marek Szary

