
P r o t o k ó ł  Nr 7 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Radomiu  

w dniu 11.12.2019 roku. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie  wniosku  w sprawie lokalizacji kasyna gry.  

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji 

4. Sprawy różne. 

 

Ad – pkt 2 Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz  poinformował, że wpłynął 

wniosek Polskich Kasyn. Czy każdy zapoznał się z wnioskiem  i czy są pytania? 

Nie ma pytań. Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz zarządził głosowanie         

3 radnych za pozytywną opinią, 2 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu – 

opinia pozytywna - opinię  Nr  6    Komisji  Bezpieczeństwa Rady Miejskiej           

w Radomiu dołączono do protokołu. 

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie  zaopiniowała wniosek Polskich Kasyn 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie 

lokalizacji kasyna gry w Radomiu. 

 

Ad – pkt 3  Do wiadomości Komisji wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Radomia 

znak WP-III.3120.485.2019.JR – odpowiedź jaka udzielił Prezydent Naczelnikowi 

Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy wojewódzkiej w Radomiu. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo – Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 

Pan radny Zbigniew Neska zapytał, czy jest odpowiedź na wniosek Nr 4  Komisji 

złożony przez radnego Wiesława Wędzonkę w sprawie ustawienia znaku nakazu 

skrętu w prawo na ulicy Aleksandrowicza z ulicą Warszawską oraz możliwości 

nawracania przed skrzyżowaniem ul. Ofiar Firleja z ul. Warszawską. Odpowiedzi 

jeszcze nie ma . 

Pan Adam Bocheński – poczekajmy na odpowiedź od Prezydenta. 

Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz – teraz już nie, ale na następną 

Komisję przygotuje taki wniosek- chodzi o przejście dla pieszych na 

Chrobrego/Mierzejewskiego przy UTH. Jest to naprzeciwko Uczelni.  Ja mam taką 

propozycję, aby tam zainstalować sygnalizację świetlną wzbudzaną. 



Pan Wiesław Wędzonka – tam trzeba zlikwidować przejście, a przystanek przenieść 

dalej. 

Pan Karol Gutkowicz- to zróbmy tak – niech każdy się zastanowi jakie rozwiązanie 

byłoby najlepsze i do tematu wrócimy na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

Więcej spraw nie było. Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz podziękował za 
udział w posiedzeniu  i zamknął posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. 
 

 

         Kinga Bogusz  

             Przewodnicząca Rady Miejskiej 
      
 
 
 
 
 


