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

odbytej w dniu 8 października 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: Robert Fiszer, Karol Gutkowicz, 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 (22 za - głosowanie nr 1). 
 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mia-
sta Radomia na 2019 rok – druk nr 157. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 158. 
 
 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Miasta Radomia na 2019 rok – druk nr 157. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię po-
zytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, żer takie sesje przy kampanii wyborczej są bez sensu. 
Radny stwierdził, że nie był zawiadomiony o Komisji Budżetowej, która miała być 
przed sesją. W tej sytuacji uważa, że przed głosowaniem należy zrobić przerwę i za-
stanowić się jak głosować.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że komisja wydała opinię.   
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 0 przeciw, 12 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 2) podjęła 

Uchwałę nr XXVII/233/2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok.  
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Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 158. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Jerzy 
Zawodnik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię ne-
gatywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak uważa, że informowanie przez pana prezydenta o trzydziestu 
paru milionach przekazanych przez miasto do szpitala, to chwalenie się, ale przypo-
mniał, że była to inicjatywa radnych, aby dofinansować ten szpital i wybudować od-
dział rehabilitacji. Radny uważa, że prezydent robi sobie kampanię.  
 
Radny Marcin Majewski poruszył sprawę braku załączników do zarządzeń prezydenta, 
które nie zostały opublikowane w internecie. Zmiany dotyczą 13 mln do aktualizacji 
danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Sugeruje, aby dobrze opisać w objaśnieniach jakiej zmiany to dotyczy, albo 
przed sesją opublikować takie zarządzenie.  
 
Skarbnik Sławomir Szlachetka poinformował, czego dotyczy obecna aktualizacja. Od-
niósł się do braku publikacji jednego zarządzenia. Poinformował, że przesłał radnemu 
to zarządzenie.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski przypomniał, że na konferencji prasowej mó-
wił, że jest to sukces prezydenta i radomskich samorządowców, w tym radnych Rady 
Miejskiej. Nikogo w tym sukcesie nie pominął.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (13 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 3) podjęła 

Uchwałę nr XXVII/234/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019 – 2040.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XXVII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
17.05. 
 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 
               Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


