
XXXIII. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 16.12.2019r. o godz. 9.00 w sali ob-

rad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles – Krauz, Rynek 1. 
  

Porządek sesji: 

1. Przyjęcie protokołu z XXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie Centrum 
     Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S. 
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia na temat warunków na jakich mieszkańcy mogą  
     przekształcać użytkowanie wieczyste w prawo własności.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok, dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta  
         Radomia na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta  
         Radomia na lata 2019 – 2040 – druki nr: 220, 222, 221, 
    2) ustalenia wydatków Gminy Miasta Radomia, które w 2019 roku nie wygasają z upływem  
         roku budżetowego – druk nr 223, 
    3) uchylenia niektórych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów  
         zagospodarowania przestrzennego lub ich części – druk nr 218, 
    4) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  
         Miasta Radomia na lata 2020 – 2024 – druk nr 219, 
    5) gospodarowania nieruchomościami – druki nr 190, 192, 
    6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
         składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 211, 
    7) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej  
         opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 212, 
    8) zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych  
         im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. Sadkowska 19, poprzez utworzenie dodat- 
         kowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
         przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 16 w Radomiu – druk nr 214, 
    9) zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r.  
         w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe  
         funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz  
         przeznaczenia tych dochodów – druk nr 215, 
  10) zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r.  
         w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  
         oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli  
         w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 217, 
  12) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Radomia na rok szkolny  
         2019/2020 – druk nr 216, 
  13) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasta Radomia do realizacji Programu   
         „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –  edycja 2019 – 2020 realizowanego ze  
         środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – druk nr 213, 
8. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2020 rok: 
    1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta, 
    2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
    3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 
    4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
    5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
    6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2020r. oraz Wieloletniej Prognozy 
         Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020 - 2040 - druki nr: 207, 208. 
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.  

  

 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

          Kinga Bogusz 


