
XXVIII. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 28.10.2019r. o godz. 9.00 oraz                   

w dniu 29.10.2019r. o godz. 16.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy 

ul. Moniuszki 9. 
  
Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XXVI. i XXVII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu. 
5. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
6. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum 
     Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
         Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 181, 182,       
    2) uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  
         Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej oraz w rejonie ulic: Reja, Mireckiego, Wernera,  
         Malczewskiego – druki nr 179, 180, 
    3) przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowe- 
         go dla Miasta Radomia – druk nr 162, 
    4) nieodpłatnego nabycia na rzecz miasta na prawach powiatu Radom nieruchomości  
         położonej w Radomiu przy ul. Stanisława Wernera, oznaczonej w ewidencji gruntów mia- 
         sta Radomia jako działka nr 35/2 o pow. 0,0220 ha, (obr. 0010 Kaptur, ark. 21) stano- 
         wiącej własność Skarbu Państwa – druk nr 176, 
    5) zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w spra- 
         wie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na  
         terenie miasta Radomia – druk nr 177, 
    6) zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r.  
         w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz  
         ustalania wysokości stypendiów sportowych – druk nr 178, 
    7) przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji  
         rządowej – druk nr 159, 
    8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia – druk  
         nr 172, 
    9) podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki  
         odpadami komunalnymi – druk nr 173, 
  10) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej  
         opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 174, 
  11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia 
         w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda- 
         rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  
         gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 175, 
  12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego  
         w Radomiu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu – druk nr 168, 
  13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących 
         prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w czteroletnie licea ogólnokształcące  
         – druk nr 171, 
  14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących  
         dla dorosłych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia w czteroletnie licea  
         ogólnokształcące dla dorosłych – druk nr 169,   
  15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych  
         przez Gminę Miasta Radomia w pięcioletnie technika – druk nr 170, 



  16) utworzenia i wyposażenia w majątek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mieszkanie 
         Usamodzielnienia" w Radomiu przy ul. Wydmowej 19 oraz nadania jej statutu 
         - druk nr 163, 
  17) zapewnienia przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Słoneczny Dom" w Radomiu 
         wspólnej obsługi dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mieszkanie Usamodzielnie-  
         nia" w Radomiu przy ul. Wydmowej 19– druk nr 164, 
  18) organizacji wspólnej obsługi przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Słoneczny  
         Dom" w Radomiu dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego będących  
         jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Radomia – druk nr 165, 
  19) nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu 
         stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia     
         28.11.2011r. w sprawie reorganizacji Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom”  
         z siedzibą w Radomiu przy ul. Kolberga 19 i nadania jej statutu – druk nr 166, 
  20) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 173/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
        31 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym   
         typu rodzinnego w Radomiu zmienionej Uchwałą Nr 621/2018 Rady Miejskiej w Rado- 
         miu z dnia 27 lutego 2018r. oraz Uchwałą Nr IV/52/2018 Rady Miejskiej w Radomiu  
         z dnia 11 grudnia 2018r. – druk nr 167, 
  21) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  
         2020r. – druk nr 161, 
  22) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na  
         rok 2019 – druk nr 160, 
  23) zawarcia na okres 10 lat umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej  
         budynkiem Ratusza, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu  
         przy ulicy Rynek – druk nr 183, 
  24) zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw- 
         nych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
         w 2019 roku – druk nr 185. 
9. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
10. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
11. Sprawy różne i wolne wnioski:  
       1) informacja o oświadczeniach majątkowych, 
       2) pismo dot. zmiany uchwały nr 699/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.06.2018r.  
            w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na  
            terenie miasta Radomia oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 699/2018  
            z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży  
            napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia – druk nr 184, 
       3) informacja Prezydenta dot. możliwości przejęcia przez Gminę Miasta Radomia dróg  
            będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
  

 
 

          Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Bogusz 


