
 

 

XXXI. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 25.11.2019r. o godz. 9.00 w sali ob-

rad Rady Miejskiej w Radomiu przy ul. Rynek 1. 
 
  

Porządek sesji: 
1. Przyjęcie protokołów z XXVIII., XXIX. i XXX. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji 
    na rynku pracy. 
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum 
     Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. 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: 204, 205,       
    2) gospodarowania nieruchomościami – druki nr 190, 191, 192, 
    3)  zmiany uchwały Nr 470/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r.  
          w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położo- 
          nych w granicach administracyjnych miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 593/2017    
          Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r.- druk nr 189, 
    4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na  
         parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od  
         usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2020r. – druk nr 200, 
    5) zamiaru przekształcenia szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej, szkół  
         wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych, szkół wchodzących w skład Zespołu  
         Szkół Elektronicznych – druki nr: 193, 194, 195,  
    6) regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
         w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia  
         – druk nr 196, 
    7) zasad udzielania stypendium Prezydenta Miasta Radomia dla uzdolnionych uczniów szkół     
         ponadpodstawowych – druk nr 197, 
    8) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Miejski "Kamienica  
         Deskurów" i nadania jej statutu – druk nr 198, 
    9) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi  
         na 2020 rok – druk nr 199, 
  10) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia – druk  
         nr 202, 
  11) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej  
         opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 201, 
  12) 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 203.  
  13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
         Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej – etap I – druk nr 206. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich.  
10. Sprawy różne i wolne wnioski:  
       1) zmiany w składach Komisji Rady Miejskiej,  
 



       2)  informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Radomia za rok  
             szkolny 2018/2019, 
       3) sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  
            z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Bogusz 


