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P R O T O K Ó Ł   N R XXV/2019 
z dwudziestej piątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniach 11 i 12 września 2019 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materia-
łów z sesji. Radni nieobecni: Adam Bocheński, Karol Gutkowicz, Magdalena Lasota, 
Małgorzata Zając. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę porządkiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (18 za - głosowanie nr 1). 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 147. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 147. 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przedstawił rys historyczny rozstrzygnięcia 
przetargu na Radomskie Centrum Sportu przez spółkę MOSiR. Oferta jest ofertą wyż-
szą od zabezpieczonych w wieloletniej prognozie wartości, w związku z tym zwraca 
się o zmianę wpf i zabezpieczenie dokładnie takiej kwoty, która pozwoli MOSiR-owi na 
podpisanie umowy na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu. Prezydent poinfor-
mował, że podjął decyzję, aby rozszerzyć to zadanie tak, aby zabezpieczyć również 
pieniądze na kolejne zadania, które są z różnego powodu niezbędne do zrealizowania. 
Chcą przede wszystkim zrobić oświetlenie przy stadionie lekkoatletyczno – piłkarskim 
przy ul. Narutowicza 9. Jeśli to nie zostanie zrobione, to Radomiak będzie musiał sobie 
poszukać innego miejsca. Prezes Grzegorz Janduła podjął już czynności, które pozwolą 
jak najszybciej zrealizować to oświetlenie, ale oczywiście decyzja należy do radnych. 
Kolejne zadanie – boisko przy ul. Rapackiego. Boisko to jest zniszczone i zagraża bez-
pieczeństwu sportowców. Chcą to boisko zmodernizować. Chcą również zaprojekto-
wać kolejny element Radomskiego Centrum Sportu i przystąpić do budowy kompleksu 
czterech boisk piłkarskich na osiedlu Michałów przy ul. Łokietka. W tej chwili najważ-
niejszą rzeczą jest uzyskanie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, aby spółka 
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MOSiR mogła podpisać umowę na dokończenie Radomskiego Centrum Sportu. Zaa-
wansowanie wykonania hali widowiskowo – sportowej to 85%, stadionu piłkarskiego – 
54%. Są gotowi również do tego, żeby zapłacić wcześniej wykonawcy, jeśli zrealizuje 
określone elementy Radomskiego Centrum Sportu. Od momentu podpisania umowy 
dadzą wykonawcy 12 miesięcy na dokończenie RCS. Mając na uwadze jak w tej chwili 
wygląda sytuacja na Radomskim Centrum Sportu, że wszyscy padli ofiarą nierzetelnej  
firmy jaka okazała się ROSA, dzisiaj ponad wszelkimi politycznymi podziałami należy 
zrobić wszystko, aby dokończyć Radomskie Centrum Sportu. Prezydent stwierdził, że 
stoimy przed alternatywą, albo wspólnie ponad politycznymi podziałami dokończymy 
Radomskie Centrum Sportu, albo w najbliższym czasie będziemy się musieli spotkać 
na sesji    i poprosić o pieniądze na rozbiórkę tego, co zostało przez nierzetelnego wy-
konawcę zrobione.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka omówił przedłożony projekt uchwały.  
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że boisko przy ul. Rapackiego wymaga remontu. 
Poruszył sprawę dróg dojazdowych i parkingów wokół obiektu. Zapytał, czy ten prze-
targ objął kompleksowo całość tego zadania? Czy rezygnujemy z walki o tereny w re-
jonie ulic Zbrowskiego – 11 Listopada – Struga tzw. tereny zwrotowe, gdzie pierwot-
nie była planowana budowa tej hali?  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Dariusz Wójcik stwierdził, że 
radni są traktowani trochę niepoważnie. Stwierdził, że zależy im na tym, żeby proces 
inwestycyjny został zrealizowany jak najszybciej. Poruszył sprawę przeprowadzenia 
inwentaryzacji poprzez skanowanie 3D. Uważa, że była to bardzo zła i nieodpowie-
dzialna decyzja. Prosi o wyjaśnienie na czym to skanowanie polega. W ocenie radnego 
proces inwentaryzacyjny powinien być prowadzony „na piechotę” przez grupę specja-
listów. Uważa, że cała inwentaryzacja została przeprowadzona błędnie. Chciałby po-
znać specjalistów, którzy przygotowali specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Poruszył sprawę udzielonych gwarancji. Zdaniem radnego ta inwestycja to wielki 
dziurawy wór, do którego będziemy wkładać, a pieniądze będą nam uciekały. Kolejne 
wątpliwości budzi to, że firma nie przejmuje gwarancji. To kolejny błąd. Niepokoi, że 
żadna z firm startujących nie przeprowadziła wizji na budowie. Kolejną sprawą jest to, 
że MOSiR przyznaje się do tego, że tak naprawdę nie wie ile zostało do skończenia                  
i ile przyjdzie zapłacić. Zamówienie może wzrosnąć o 70% wartości zamówienia. Rad-
ny chciałby, aby prezydent zadeklarował, że za te pieniądze ta inwestycja zostanie 
zakończona. Uważa, że prezydent tego nie zrobi, bo nie wiadomo jakiego mamy tam 
„kota w worku”. Radny poruszył sprawę budowy kompleksu boisk za 12 mln zł, remon-
tu boiska na ul. Rapackiego za 1,5 mln zł, 2,5 mln zł na oświetlenie boiska przy Naru-
towicza. Uważa, że na tym etapie szkoda pieniędzy na oświetlenie, które nie będzie 
nam do niczego potrzebne, a lepiej wybrać się do Polskiego Związku Piłki Nożnej                    
i powiedzieć, że te pieniądze zostaną przekazane na sport dzieci i młodzieży, aby były 
wydane zasadnie. W tym momencie nie jest to wydatek najważniejszy. Zdaniem rad-
nego skarbnik w tym wszystkim „schował” gdzieś 5 mln zł. Prosi o wyjaśnienie, gdzie 
te pieniądze się podziały. Uważa, że jakakolwiek decyzja nie zostanie podjęta, to bę-
dzie zła, bo kogoś nie będzie zadowalała. Podkreślił, że chodzi im o to, aby pieniądze 
publiczne wydawać z rozsądkiem i traktować jak swoje, a tego się nie robi. Inwestycję 
tę należy zrobić tak, żeby miasto za to zapłaciło jak najmniej. Zwrócił uwagę, że mia-
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sto nie posiada kompletnej dokumentacji na ten obiekt. Zadeklarował, że na pewno 
złożą zawiadomienie do prokuratury o nadzór nad tą inwestycją. Jako Dariusz Wójcik 
na takie wydawanie pieniędzy się nie godzi. Jest to nieuczciwe, bo żałujemy dzieciom 
niepełnosprawnym, a lekką ręką wyrzucamy pieniądze.  
 
Radny Marcin Robert Kaca stwierdził, że jest to inwestycja życia wielu pokoleń rado-
mian. Radomskie Centrum Sportu musi być dokończone. Nie można pozwolić na to, 
żeby zmarnowało się to, co zostało wypracowane. Hala sportowa jest ukończona                  
w 85% i może być skończona w przeciągu trzech miesięcy. Uważa, że przy podpisy-
waniu umowy z wykonawcą niezbędny jest punkt, który zobliguje wykonawcę do 
równoległej budowy hali i stadionu. Stadion przy Struga jest niezbędny do uzyskania 
licencji na granie w I lidze w sezonie 2020/2021. Instalowanie nowego oświetlenia 
przy ul. Narutowicza nie rozwiązuje sprawy licencji dla Radomiaka. Jako radomianin, 
kibic i radny apeluje za zwiększeniem środków na dokończenie Radomskiego Centrum 
Sportu. Nie można pozwolić sobie na zmarnowanie tego, co zostało wybudowane                  
i niedokończone. Prosi, aby nie narażać miasta na śmieszność i kolejną falę hejtu.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że prezydent nie udzielił radnemu odpowiedzi na 
pytania zadane w interpelacji. Przypomniał, że prezydent nie dostał absolutorium za 
2017 i 2018 rok. Radny odczytał pytania zadane w interpelacji. Ponadto stwierdził, że 
sprawa ta nie jest zakończona w Komisji Rewizyjnej. Radny uważa, że prezydent nie 
ma żadnych kompetencji, żeby dalej tą sprawę prowadzić. Stwierdził, że prezydent 
jest nieodpowiedzialnym człowiekiem mówiąc o rozbiórce hali.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, jaką kwotą w dniu dzisiejszym dysponuje MOSiR na 
budowę hali i stadionu przy ul. Struga? Czy MOSiR lub urząd miejski posiada dokumen-
tację techniczną na boiska treningowe przy ul. Łokietka? Czy miasto jest właścicielem 
gruntów przy ul. Łokietka, na których planowana jest budowa boisk treningowych? 
Czy miasto jest właścicielem gruntów przy ul. Rapackiego, gdzie ma być przeprowa-
dzony remont? Czy jest dokumentacja na oświetlenie na stadionie przy ul. Narutowi-
cza? Co zrobił MOSiR od 1 marca 2019r. w sprawie oświetlenia? Jakie są warunki wy-
emitowania obligacji? Ile miasto zapłaci za wyemitowanie 46 mln? Jakie będą koszty 
w przypadku wyemitowania 32 mln takich obligacji? Czy miasto ma wiedzę ile obiek-
tów sportowych wybudowała firma Erekta, która ma budować halę i stadion? Czy   
MOSiR zwracał się do firmy, która została wybrana o przedłużenie terminu związania 
ofertą?  
 
Radny Łukasz Podlewski odczytał pytania: Jaką kwotę do dnia 30.08.2019r. MOSiR 
wypłacił konsorcjum ROSA i MAXTO? Jakie łączne nakłady finansowe zostały wypłaco-
ne do dnia 30.085.2019r. przez MOSiR w związku z budową RCS? Poprosił szczegól-
nie o ujęcie nakładów związanych z nadzorem inwestorskim, ochroną, inwentaryzacją, 
podwykonawcami. Jaką kwotę zapłacił MOSiR do dnia 30.08.2019r. lub jaką kwotę 
miesięcznie i od kiedy wypłaca spółka MOSiR za magazynowanie elementów RCS? 
Jaka kwotę MOSiR otrzymał z tytułu gwarancji bankowych w ramach rozwiązania 
umowy z konsorcjum? Czy wszystkie prace wykonane przez konsorcjum ROSA                       
i MAXTO zostały odebrane, zatwierdzone i opłacone przez MOSiR? Czy nie ma obawy, 
że konsorcjanci wystąpią z roszczeniami za prace, które były wykonane, a do tej pory 
nie rozliczone? Na jaką kwotę i z jakimi roszczeniami wystąpił MOSiR na drogę sądową 



4 

 

wobec wspomnianego konsorcjum? Jaką łączną kwotę posiada MOSiR na dokończenie 
RCS? Jaką stratę finansową wykazał MOSiR za rok 2018? Czy wszystkie elementy bu-
dowy przez okres nieprowadzenia prac były zabezpieczone w sposób należyty i czy              
w związku z tym nie istnieje potrzeba wymiany lub naprawy niektórych elementów? 
Kto i w jaki sposób zabezpieczał do tej pory te elementy? Jakie firmy składały zapyta-
nia w ramach procedury przetargowej i były zainteresowane dokończeniem budowy 
prosząc jednocześnie o wydłużenie terminu składania ofert, zarzucając jednocześnie 
braki w dokumentacji? Czy MOSiR rozstrzygnął już przetarg na nadzór inwestorski                  
w związku z nowym przetargiem, który będzie rozstrzygnięty i czy zamierza wystąpić 
i jeżeli tak, to kiedy? Na zadanie w wpf pod nazwą „Powierzenie spółce MOSiR wyko-
nywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warun-
ków sprzyjających rozwojowi…” do tej pory nakłady finansowe wynosiły 135 mln zł. 
Obecnie mają one wynosić 222 mln. Różnica wynosi 86.600.000 zł. Z czego ta różnica 
wynika? Do tej pory limity finansowe w wpf dla tego zadania i rocznej obsługi spłaca-
ne były do 2031r. na kwotę ok. 8 mln zł. W obecnie przedstawionym wpf-ie jest to 
kwota 13 – 15 mln zł do roku 2034. Czy nie ma obawy, że te zadania mogą wpłynąć na 
realizację spraw bieżących (służba zdrowia, budowa ulic)? Czy kwota dotycząca prze-
budowy boiska na ul. Rapackiego, wymiany oświetlenia oraz budowy boisk na ul. Ło-
kietka jest policzona dokładnie, czy jest to kwota szacowana? Kiedy powstaną boiska 
na ul. Łokietka? Czy były prowadzone konsultacje z mieszkańcami osiedla Michałów? 
Czy kwestia boisk na ul. Łokietka była poruszana na Radzie Sportu, w Komisji Edukacji  
i Sportu? Jakie są opinie z tych wszystkich komisji? Radny uważa, że należy się skupić 
na dokończeniu budowy stadionu, czyli wybudowaniu czterech trybun. Zapytał, które 
przepisy licencyjne mówią o tym, że Radomiak musi mieć wybudowane boiska trenin-
gowe przy ul. Łokietka?  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała                
o boiska na ul. Łokietka i boisko na ul. Rapackiego, dlaczego teraz, dlaczego MOSiR? 
Czy prawdą jest, że te grunty nie są własnością miasta? Podkreśliła, że jest kibicem                   
i jest jak najbardziej za tym, żeby hala widowiskowo-sportowa i stadion był wybudo-
wany, ale jest tyle wątpliwości, że dzisiaj podjęcie decyzji będzie bardzo trudne.  
 
Przewodnicząca kluby radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdzi-
ła, że stoją przed bardzo prostym wyborem i bardzo prostą decyzją: czy chcemy 
wspólnie dokończyć budowę Radomskiego Centrum Sportu odstawiając na bok wszel-
ką politykę, odstawiając na bok wszelkie podziały polityczne, czy tak naprawdę tego 
nie chcemy, czy w przyszłym roku chcemy świętować sukces, czy zostawiamy to tak, 
jak jest i za chwilę będziemy się musieli spotkać, by znaleźć pieniądze na rozbiórkę. 
Zwróciła się do radnego Rejczaka - mowa jest srebrem, ale jak się nie ma nic mądrego 
do powiedzenia, to milczenie jest złotem. Zwróciła się również do radnego Majew-
skiego, że na komisji większość z tych pytań zadał i otrzymał na nie precyzyjną odpo-
wiedź. Radna uważa, że dzisiaj musimy wypić piwo, które ktoś inny naważył, czytaj: 
nierzetelna firma, która do tej pory budowała Radomskie Centrum Sportu, ale to piwo 
musimy wypić wszyscy razem i wszyscy wezmą odpowiedzialność za to, co dalej sta-
nie się z Radomskim Centrum Sportu. Tą inwestycję musimy dokończyć i ona powstać 
musi. Radna nie wyobraża sobie, że nie zostanie wyrażona zgoda na boisko na Rapac-
kiego, czy kompleks boisk sportowych na Michałowie, bo wtedy spojrzą w oczy tej 
młodzieży, która miałaby możliwość na tych boiskach trenować i ich rodzicom.  
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Radny Robert Utkowski przypomniał historię budowy siedziby sądu. Stwierdził, że                  
w tej chwili ratujemy to, co już zostało wydane chcąc żeby zostało dokończone i żeby 
służyło przez wiele następnych lat radomianom. Zapytał, czy w tych pieniądzach jest 
także budowa układu komunikacyjnego wokół centrum? Na jakim etapie jest sprawa 
spornych terenów u zbiegu ulic 11 Listopada – Zbrowskiego? Czy gdyby Rada Miejska 
podjęła uchwałę w proponowanym kształcie, można dokonywać przesunięć pomiędzy 
zadaniami? Czy nie okaże się tak, że te pieniądze będą mogły ostatecznie przejść na 
halę?  
 
Radny Piotr Kotwicki zapytał, jakie argumenty stanęły u podstaw decyzji o rezygnacji 
ze „spisu z natury” na rzecz skanu 3D przy inwentaryzacji inwestycji? Czy ten sposób 
dokonania inwentaryzacji zabezpiecza interesy miasta, czy MOSiR-u, jeżeli chodzi                 
o spór z wykonawcą? Czy nie zachodzi ryzyko, że takie przeprowadzenie spisu nie 
zamąci kwestii odpowiedzialności za dokonanie płatności za rzeczy, które nie zostały 
wykonane? Ponadto radny poprosił o rozbicie kosztów związanych z dokończeniem 
inwestycji, jeżeli chodzi o halę i o stadion. Zapytał, dlaczego nie przeprowadzono wizji 
lokalnej przy przetargu? 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski  w związku z ilością pytań i ich merytoryczną 
zawartością wniósł o 20 minut przerwy w sesji, aby wraz ze swoim zespołem mógł się 
przygotować do odpowiedzi.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 20 minut przerwy do godz. 18.25. 
 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek udzielił dodatkowych informacji  
dotyczących: 
- inwentaryzacji inwestycji, 
- wykonania przedmiarów, 
- udzielenia gwarancji przez potencjalnego wykonawcę, 
- braku przeprowadzenia wizji lokalnej, 
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- zamówień uzupełniających.  
 
Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Małgorzata Skrzyszewska 
ustosunkowała się do wypowiedzi dotyczących: 
- wypłaconych kwot firmie ROSA oraz MAXTO, 
- kwot wypłaconych podwykonawcom, 
- źródeł pokrycia wypłat dla podwykonawców, 
- wypłaconych kwot za nadzór inwestorski, 
- kosztów poniesionych na ochronę inwestycji, 
- środków finansowych na wykonanie inwentaryzacji, 
- poniesionych kosztów za składowanie materiałów, 
- środków z tytułu gwarancji, 
- roszczeń do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
- wystąpienia MOSiR na drogę sądową, 
- posiadanych środków na dokończenie RCS, 
- straty finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2018r. 
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Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Janduła udzielił informacji                 
w zakresie: 
- zabezpieczenia obiektów w budowie, 
- zainteresowania firm procedurą przetargową, 
- praw do dokumentacji hali i stadionu, 
- przetargu na nadzór inwestorski. 
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- obsługi wyemitowanych obligacji, 
- kwot na emisję obligacji zabezpieczonych w wieloletniej prognozie finansowej, 
- powierzenia spółce MOSiR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej, 
- zarządzania przez MOSiR dodatkowymi obiektami, 
- wzrostu kosztów funkcjonowania spółki, 
- zabezpieczenia spłaty obligacji, 
- czy wystarczy środków w budżecie na realizację innych zadań, 
- łącznych kosztów budowy hali i stadionu, 
- kosztów miasta za wyemitowane obligacje.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak udzielił informacji dotyczących: 
- budowy dróg i parkingów wokół Radomskiego Centrum Sportu, 
- terenów wzdłuż ul. Zbrowskiego, 
- inwentaryzacji poprzez skanowanie 3D, 
- braku przeprowadzenia wizji lokalnej, 
- własności terenów pod kompleks boisk przy ul. Łokietka, 
- konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla Michałów, 
- własności terenów boiska przy ul. Rapackiego, 
- praw własności do dokumentacji Radomskiego Centrum Sportu, 
- dokumentacji na oświetlenie boiska przy ul. Narutowicza, 
- wydłużenia terminu oferty, 
- możliwości przesuwania środków między zadaniami, 
- potrzebnych środków na wybudowanie kompleksu boisk przy ul. Łokietka oraz re-
mont boiska przy ul. Rapackiego. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski udzielił informacji w zakresie: 
- możliwości poszerzenia inwestycji o trybuny: wschodnią i zachodnią, 
- kompleksu boisk, 
- technologii przeprowadzenia inwentaryzacji, 
- oświetlenia stadionu przy ul. Narutowicza 9 oraz rozmów z komisją licencyjną PZPN, 
- wniosku o nadzór prokuratury nad tą inwestycją.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik uważa, że nie 
jest to ani pora ani czas, aby wrzucać kolejne zadanie inwestycyjne w tak szybkim 
tempie nie będąc właścicielem terenów. Prosi, aby zdjąć te trzy punkty, a jeżeli chodzi 
o oświetlenie, to na kolejnej sesji jako Rada podejmą uchwałę i wspólnie pojadą do 
PZPN i porozmawiają o tych 2,5 mln. Na dzień dzisiejszy nie jest to zasadne. W tej 
chwili są ważniejsze sprawy w mieście, niż budowanie na rok oświetlenia. Jest nas po 
prostu na to nie stać.  W dniu dzisiejszym też nie stać nas, chociaż jest to potrzebne, 
na 12 mln na nowy kompleks boisk i na remont boiska przy Rapackiego, które też jest 
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potrzebne. Prosi, aby te zadania na dzień dzisiejszy zdjąć. Powrócą do tego przy ukła-
daniu budżetu. Zapytał prezydenta, czy gwarantuje, że te pieniądze zamkną ten te-
mat? Prezydent dobrze wie, że nie. Radny gwarantuje prezydentowi, że dołożymy do 
tego jeszcze około 20, 30 milionów. Radny chciałby poznać nazwę firmy, która przy-
gotowała specyfikację. Prosi skarbnika o usunięcie ukrytych 5 mln zł. Prawo i Spra-
wiedliwość wyraża zgodę na pokrycie tyle, ile brakuje do zakończenia inwestycji. Żad-
nej innej decyzji na dzień dzisiejszy nie podejmą dlatego, że każde dodatkowe zadanie 
chcą przedyskutować na sesji Rady Miejskiej.  
 
Zastępca prezydenta Konrad Frysztak odniósł się do sprawy: 
- propozycji realizacji kompleksu boisk, 
- boiska przy ul. Rapackiego, 
- oświetlenia boiska przy ul. Narutowicza.  
Stwierdził, że wstrzymując te inwestycje ci radni opowiadają się przeciwko mieszkań-
com Radomia.  
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński stwierdził, że jeśli w ramach tej 
inwestycji nie wybudują kompleksu na Michałowie i nie wyremontują boiska na Ra-
packiego, to szybko się to nie stanie. To jest unikatowy moment. Prosi, żeby nie gło-
sować przeciwko. W przyszłorocznym budżecie, czy za 2 lata 12 milionów nie znajdą. 
Żeby piłka w Radomiu się rozwijała, taki kompleks jest niezbędny. Jeśli dzisiaj to nie 
zostanie zrobione, to nie zostanie zrobione przez długie lata. Finansowanie rozłożone 
na wiele lat, a dające efekty dzisiaj jest najbardziej rozsądne. Zaapelował w imieniu 
środowiska sportowego, aby nie wykreślać tych inwestycji.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że do całości projektu należy po-
dejść bardzo racjonalnie z całą sztuką uruchamiania pieniędzy z obligacji. Dziś mają 
promesę z banku, który jest gotowy zwiększyć wartość emisji obligacji, które wyemi-
tuje MOSiR, ale to nie jest jednoznaczne z tym, że muszą od razu te pieniądze wyko-
rzystać. Są pewne warunki do tego, żeby te pieniądze wykorzystać i bank narzuca te 
warunki. Prezydent stwierdził, że przedstawił kompleksowy pomysł rozwiązania pro-
blemów, które do tej pory były nierozwiązywalne. Pojawia się unikalna szansa uzu-
pełnienia niezbędnej infrastruktury sportowej w Radomiu. Pieniądz z obligacji rozło-
żony jest na wiele lat i przede wszystkim pieniądz tani. Prezydent zadeklarował, że 
jest gotowy na wszystko, natomiast wydaje się, że samorząd polega na tym, że sąsie-
dzi rozwiązują problemy sąsiadów, a prezydent i radni są sąsiadami radomian i do tego 
zostali powołani w ostatnich wyborach samorządowych. Poprosił o przerwę.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 15 minut przerwy do godz. 20.00. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że 
nie zmieniają zdania i mają zastrzeżenia do specyfikacji. Uważa, że nie ma możliwości, 
żeby nie zostało to zrealizowane. Zaskoczyły ich bardzo te 3 kolejne inwestycje. Za-
deklarował, że wyrażą zgodę na 2,5 mln na oświetlenie, ale pod warunkiem, że pocze-
ka się z uruchomieniem tych obligacji do póki pani przewodnicząca nie zakończy pro-
cesu w PZPN-ie. Na boisko przy Rapackiego też wyrażą zgodę, ale 12 mln zł na kom-
pleks sportowy, to przygotowane na kolanie pod kampanię wyborczą, aby można było 
wyjść z tablicą i powiedzieć, że próbuje się coś takiego zrobić. Wszyscy wiedzą, że to 
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jest potrzebne, ale miasta na dzień dzisiejszy na tą inwestycję po prostu nie stać. 
Oprócz sportu istnieją takie dziedziny jak służba zdrowia, oświata, które są najważ-
niejsze w naszym mieście. Sport jest bardzo ważny i przeznaczamy na niego bardzo 
dużo pieniędzy. Prosi, aby te 12 mln zł zdjąć, a do tematu powrócą w momencie, kiedy 
będą jakiekolwiek oszczędności w budżecie miasta Radomia i będzie można na to je 
przeznaczyć. Są inne dziedziny, które są zaniedbane np. służba zdrowia. Radny wie, że 
jutro powiedzą, że PiS jest przeciwko sportowi w mieście, ale z tym są wstanie się 
pogodzić. Ale to nie jest tak. Umieją zważyć priorytety i potrzeby miasta. Boiska są 
potrzebne, ale nie jest to pierwsza potrzeba. Uważa, że należy się skupić na dokoń-
czeniu  tego, co rozgrzebane, czyli Radomskie Centrum Sportu, Wojska Polskiego,                
N-S-ka, kamienica Deskurów, ratusz. Zaproponował wycofanie tych dwunastu milio-
nów i powrócenie do nich wtedy, kiedy będzie do tego lepszy czas. W tym momencie 
to nie jest dobry pomysł. Marketingowo to dobrze wygląda, ale jeżeli chodzi o odpo-
wiedzialność za miasto i budżet miasta, to jest to zła decyzja. Prosi, aby na konferen-
cjach prasowych nie mówić, że PiS jest przeciwko Radomskiemu Centrum Sportu.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poprosił o przerwę do jutra.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła przerwę do jutra (12 września) do godz. 18. 
 
W dniu dzisiejszym obrady zakończono o godz. 20.55. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz po przerwie wznowiła obrady w dniu 12 września                    
o godz. 18.00. Powitała kibiców Radomiaka, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski poinformował, że autopoprawka jest przygo-
towana zgodnie z wypracowaną wczoraj konstrukcją, czyli z odjęciem pieniędzy, które 
mogłyby być przeznaczone na kompleks boisk przy ul. Łokietka na Michałowie. Ale 
chciałby jeszcze zaapelować, aby jeszcze to przemyśleć. W tej chwili mamy promesę                 
z banku na całą kwotę. Tę kwotę całą można w tej chwili wpisać do wpf-u, ale nie jest 
tak, że od razu rozpoczną tę inwestycję. Prezydent zobowiązał się, że aby uruchomić 
środki na tę inwestycję, to na przełomie marca/kwietnia 2020r. radni musieliby przy-
jąć kierunkową uchwałę. Bez tej kierunkowej uchwały tej inwestycji po prostu nie roz-
poczną. Natomiast dziś możemy sobie zagwarantować te pieniądze, przede wszyst-
kim tanie i takie, do których nie wrócimy w najbliższym czasie, bo nie ma takiej możli-
wości, żeby podwyższać wartość emisji obligacji o kwotę kilkunastu milionów złotych. 
Dziś można kierunkowo wyznaczyć zabezpieczenie środków na tę inwestycję, nato-
miast o samym fakcie podjęcia tej inwestycji można wspólnie zadecydować w marcu – 
kwietniu przyszłego roku. Prezydent takie zobowiązanie bierze na siebie. Prezydent 
przekazał na piśmie autopoprawkę. Zaapelował, aby zabezpieczyć te pieniądze,                            
a o inwestycji na ul. Łokietka zdecydują wspólnie w marcu – kwietniu przyszłego roku.  
 
 
Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski omówił przedłożoną autopoprawkę. 
Treść przedłożonej na piśmie autopoprawki została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz na wniosek przewodniczącego klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 18.20. 
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Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że 
projekt uchwały i dzisiejsza autopoprawka to jest to, na co umawiali się wczoraj na 
sesji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pana prezydenta i społeczeństwa naszego 
miasta, że hala i stadion Radomiaka mają być zrealizowane i dokończone, umożliwią 
uchwalenie tego projektu uchwały, chociaż mają zastrzeżenia do procedury przetar-
gowej, ale na tym etapie nie wyrażają zgody na budowę nowych boisk. Pierwszą po-
trzebą jest dokończenie Radomskiego Centrum Sportu, czyli dokończenie hali, dokoń-
czenie stadionu i dokończenie kolejnego etapu – dwóch dodatkowych trybun. Boiska 
są ważne, ale nie jest to potrzeba naszego miasta. Radny przedstawił jak wyglądają 
warunki w radomskim szpitalu. Stwierdził, że stadiony, boiska są potrzebne, ale nie na 
tym etapie. Powrócą do tego w późniejszym terminie przy uchwalaniu budżetu. Klub 
Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję, że wstrzyma się od głosowania przy tym pro-
jekcie uchwały po to, żeby pan prezydent mógł dokończyć stadion i wziąć pełną od-
powiedzialność za koszty, które zostaną poniesione przy budowie stadionu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (9 za, 1 przeciw, 12 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 2) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr XXV/216/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
Prezydent Radosław Witkowski podziękował radnym, którzy poparli tę uchwałę, 
wszystkim radnym, który chcą dokończyć budowę Radomskiego Centrum Sportu. Hala 
i stadion są nam bardzo potrzebne. Zadeklarował, że będą przekonywać wszystkich 
radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, że warto dokończyć Radomskie Centrum Spor-
tu, warto sfinansować to przedsięwzięcie. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że radnym Prawa i Sprawie-
dliwości przede wszystkim zależy na dokończeniu tej inwestycji, na dokończeniu Ra-
domskiego Centrum Sportu, na dokończeniu hali i stadionu, na najlepszych warunkach 
jakie będą mogli mieć piłkarze Radomiaka i kibice. Dlatego nie chcą kolejnych inwesty-
cji sportowych do momentu, w którym nie zostanie dokończona ta. Należy się skupić 
na niej. Nie wiadomo jakie środki finansowe jeszcze będą potrzebne na dokończenie            
i na dodatkowe trybuny, dlatego należy wstrzymać się przed nowymi inwestycjami             
w dziedzinie sportu.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zwróciła 
się do radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli byliby za dokończeniem Ra-
domskiego Centrum Sportu, to dzisiaj na tej sali podnieśliby rękę za tą uchwałą. Tego 
nie zrobili, więc to nie jest do końca tak. Szkoda, że dzisiaj nie została wykorzystana 
szansa, żeby także mógł powstać kompleks boisk sportowych przy ul. Łokietka na Mi-
chałowie, bo jest on bardzo potrzebny. Wspólnym sukcesem jest, że Radomskie Cen-
trum Sportu jest kończone i że w przyszłym roku będziemy mogli świętować ten suk-
ces. Radni Prawa i Sprawiedliwości wcale tak do końca nie byli za tym, aby ta hala                  
i stadion zostały ukończone.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik poinformował, 
że radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu po to, żeby ta inwestycja 
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została zrealizowana. Ich wstrzymanie świadczy o tym, że przychylnie patrzą na ten 
projekt, chociaż dalej nie zgadzają się z tym, jak zostało to przygotowane. Myśli, że za 
rok wrócą do tej sprawy i będą wiedzieli kto miał rację. Zwrócił się do przewodniczącej 
Marty Michalskiej – Wilk, że trojga radnych z jej kluby nie ma na sali. Zapytał, gdzie oni 
są? Czy wstydzą się poparcia projektu przygotowanego przez pana prezydenta? Poli-
tyka polega na tym, żeby dotrzymywać słowa i być uczciwym w stosunku do siebie. 
Radny stwierdził, że gdyby nie chcieli dokończyć tego projektu, to zagłosowaliby 
przeciw. Zdrowia mieszkańców jest ważniejsze niż treningowe boiska, które są bardzo 
ważne, ale ważniejsze są windy i sprzęt w szpitalu. Jeżeli pan prezydent stawia na 
szali zdrowie mieszkańców z boiskiem, to nigdy się na to nie zgodzą. Dla radnego 
szpital jest ważniejszy.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk poinformowała, że jeden radny jest na zwolnieniu lekar-
skim, a drugi przebywa na urlopie, więc w klubie nie ma dwóch radnych, a nie trzech            
i biorą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje w przeciwieństwie do radnych PiS.  
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców „Tylko Radomiak” bez podziałów partyjnych              
i żadnych sympatii czy antypatii podziękował za to głosowanie i za to, że zostanie 
dokończona ta inwestycja. Czekają na ten stadion bardzo długi czas i czas najwyższy 
by wreszcie go dokończyć. Może nie wszyscy tutaj kibicują Radomiakowi, ale ma na-
dzieję, że na pierwszym meczu już niedługo się spotkają.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XXV. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
18.35. 
 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 
               Kinga Bogusz 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


