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P R O T O K Ó Ł   N R XXXIV/2020 
z trzydziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 27 stycznia 2020 roku 
w sali obrad Rady Miejskiej w Radomiu im. Marii Kelles - Krauz, Rynek 1 

 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej                          
w Radomiu – 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.  
 
 
Ad. 1. Złożenie ślubowania przez radną, wybór przewodniczącego Komisji Bez-
pieczeństwa oraz ustalenie składów Komisji. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Postanowieniem                
z dnia 2 stycznia Komisarz Wyborczy w Radomiu I stwierdził wygaśnięcie mandatu 
radnego Karola Adama Gutkowicza z dniem 31 grudnia 2019r. 
Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020r. Komisarz Wyborczy w Radomiu I w związ-
ku z wygaśnięciem mandatu radnego Karola Adama Gutkowicza w okręgu wyborczym 
nr 5 stwierdził wstąpienie na wakujące miejsce pani Małgorzaty Danuty Półbratek 
kandydatki z listy nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która w wyborach przepro-
wadzonych w dniu 21 października 2018r. uzyskała kolejno największą ilość głosów,       
a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia man-
datu.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz  poprosiła panią Małgorzatę Półbratek               
o potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Poinformowała, że po słowie „Ślubuję” rad-
na może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodnicząca odczytała rotę ślubowania zgodnie z art. 23a ust. 1 Ustawy o samo-
rządzie gminnym: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gmi-
ny i jej mieszkańców”. 
Przewodnicząca pogratulowała i stwierdziła, że pani Małgorzata Półbratek objęła 
mandat radnego Rady Miejskiej w Radomiu. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (24 za - głosowanie nr 1). 
 
- wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. powołania Doraźnej Ko-
misji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu i wyboru jej przewodniczącego.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że projekt uchwały może być 
zgłoszony przez każdego z radnych. Musi zawierać jego podpis. Ponieważ uchwała nie 
została wprowadzona do porządku wcześniej, należy przegłosować bezwzględną 
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większością głosów jej wprowadzenie. Projekt ten osobiście przygotowywała, więc 
jest zgodny z przepisami.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad głosowało 21 radnych, 0 było przeciw,                       
7 wstrzymało się od głosowania – głosowanie nr 2. Punkt został wprowadzony jako 
punkt 10.10. (druki nr 236 i 237).   
 
Porządek sesji: 
1. Złożenie ślubowania przez radną, wybór przewodniczącego Komisji Bezpieczeń-
stwa oraz ustalenie składów Komisji. 
2. Przyjęcie protokołu z XXXII. i XXXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
5. 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  
          z autopoprawką, 208. 
6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: Radomskie    
    Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2019 rok, pla- 
    nów pracy na 2020 rok oraz harmonogramu posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu  
    w 2020 roku. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
       1) zmiany uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów      
            zagospodarowania przestrzennego: „Dolina Kosówki II”, „Dolina rzeki Mlecznej –  
            Malczew”, „Radiostacja” - druki nr: 227, 228, 229, 
       2) wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta  
           Radomia na rok 2021 – druk nr 230, 
      3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla    
           miasta Radomia za 2019 rok – druk nr 224, 
      4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022 – druk  
           nr 225, 
       5) przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2020 roku zadania  
           z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmenta - 
           rzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia – druk nr 226, 
      6) zmiany Statutu Miasta Radomia – druk nr 231, 
      7) rozwiązania Doraźnej Komisji ds. wyboru Ławników oraz odwołania jej  
           Przewodniczącego – druki nr: 232, 233, 
      8) nie kierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – druk  
          nr 234, 
      9) uchwalenia hejnału Miasta Radomia – druk nr 235, 
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    10) powołania doraźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu i wyboru  
           jej Przewodniczącego – druki nr: 236, 237. 
11. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
12. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
13. Sprawy różne i wolne wnioski: 
       1) informacja z realizacji Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
           21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania  
           przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia  
           w spółkach prawa handlowego, zmienionej Uchwałą Nr 445/2017 Rady  
           Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017r. 
 
 
Ad. 1. (c. d.). 
Wybór przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa oraz ustalenie składów Ko-
misji.   
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że dotychczas prze-
wodniczącym Komisji Bezpieczeństwa był radny Karol Gutkowicz, którego mandat 
wygasł, dlatego należy wybrać nowego przewodniczącego. Klub radnych Prawa                      
i Sprawiedliwości zgłasza kandydaturę pani Małgorzaty Półbratek.  
Nie zgłoszono innych kandydatur.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 3) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/290/2020 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miej-
skiej w Radomiu.  
 
Skład Komisji Bezpieczeństwa: radni - Adam Bocheński, Robert Chrobotowicz, Robert 
Fiszer, Zbigniew Neska, Wiesław Wędzonka, Małgorzata Półbratek.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 4) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/291/2020 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 
w Radomiu.  
 
Skład Komisji Budżetowej: radni - Kinga Bogusz, Robert Chrobotowicz, Ewa Czerwiń-
ska, Mateusz Kuźmiuk, Marcin Majewski, Dawid Ruszczyk, Robert Utkowski, Małgorza-
ta Zając.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (26 za – głosowanie nr 5) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/292/2020 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej               
w Radomiu.  
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Skład Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki: radni -  Ewa Czerwińska, Tomasz Gogacz, 
Wioletta Kotkowska, Małgorzata Półbratek, Teresa Skoczek, Kazimierz Staszewski, 
Robert Utkowski, Wiesław Wędzonka, Dariusz Wójcik.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 6) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/293/2020 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 
Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
Skład Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych: radni – Zbigniew Neska, Jarosław Ra-
benda, Mirosław Rejczak, Wiesław Wędzonka, Kazimierz Woźniak, Małgorzata Półbra-
tek. 
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (28 za – głosowanie nr 7) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/294/2020 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej i Spraw Rad-
nych Rady Miejskiej w Radomiu.  
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z XXXII. i XXXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.  
 
Za przyjęciem protokołu z XXXII. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu 
odbytej w dniu 11 grudnia 2019r. głosowało 25 radnych, 0 było przeciw, 3 wstrzy-
mało się od głosowania – głosowanie nr 8. Protokół został przyjęty. 
 
Za przyjęciem protokołu z XXXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 
16 grudnia 2019r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 3 wstrzymało się od gło-
sowania – głosowanie nr 9. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 
 
 
Ad. 4. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
Poseł na Sejm RP Konrad Frysztak pogratulował nowej radnej objęcia mandatu. Zwró-
cił uwagę, że dziś radni będą po raz kolejny pochylać się nad uchwałą budżetową na 
rok 2020. Podkreślił, że są z nami mieszkańcy Radomia. Ma nadzieję, że radni wezmą 
pod uwagę rzeczy, które wprost dotykają mieszkańców Radomia. Dotyczy to nie tylko 
stowarzyszeń, nie tylko sportowców, nie tylko innych rzeczy, które są już przez ostat-
nie 27 dni opóźnione, a mogą być opóźnione jeszcze dłużej, jeśli ta uchwała nie zo-
stanie przyjęta. Poprosił w imieniu mieszkańców o to, żeby radni ten budżet przyjęli. 
Apel kieruje również do swojego środowiska politycznego, aby budżet, który będzie 
dzisiaj przedmiotem obrad przyjąć. To bardzo ważne dla miasta, dla mieszkańców i dla 
Radomia.  
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Ad. 5. Uchwalenie budżetu Miasta Radomia na 2020 rok: 
 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezy-
denta, 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski podkreślił, że projekt zmienili wspólnie i razem. 
Udało się wypracować kompromis, którego efektem jest złożona ponad tydzień temu 
do pani przewodniczącej autopoprawka. Zawarli kompromis. Prezydent ze swoich 
punktów się wywiązał: w tej chwili nie kieruje pod obrad Rady Miejskiej uchwały, która 
nowelizuje stawki odbioru za odpady komunalne mając świadomość, że do tego tema-
tu w tym roku wrócić muszą. Drugim warunkiem było przedstawienie tej autopopraw-
ki. Prezydent uważa, że dziś nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć budżet na rok 
2020. Zwrócił się do radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej, że podtrzymuje swoje 
stanowisko, że projekty, o których mówią, znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie 
na rok 2020, bo są to ciekawe propozycje. Prezydent stoi na stanowisku, że wypra-
cowany w drodze kompromisu projekt budżetu jest projektem komplementarnym, pro-
jektem spinającym całość i jakiekolwiek nowe elementy wprowadzane w tej chwili do 
tego budżetu złamałyby oś budżetu, ale przede wszystkim oś zawartego porozumie-
nia. Jeśli dziś nie zostanie ten projekt z autopoprawkami przyjęty, to skazujemy się na 
ustalenie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ten budżet będą musieli 
ustalić według reguł, które zostały narzucone - budżetu z jak najmniejszym deficytem, 
budżetu pozbawionego nowych zadań inwestycyjnych, budżetu pozbawionego listy 
dotacji. To jest najgorsze z możliwych rozwiązań dla miasta i dla mieszkańców Rado-
mia. Żeby uniknąć takiej sytuacji zwrócił się z apelem i prośbą, aby dziś jednogłośnie 
w drodze kompromisu zaakceptować to porozumienie wypracowane w ubiegły piątek 
podczas spotkania prezydenta, skarbnika, dyrektora Tyczyńskiego, prezydenta Jerze-
go Zawodnika. Klub większościowy w Radzie Miejskiej – klub Prawa i Sprawiedliwości 
reprezentowali: pani przewodnicząca Kinga Bogusz, pan przewodniczący Dariusz Wój-
cik i pan przewodniczący Łukasz Podlewski. Dziś czas na ostateczne przyjęcie budże-
tu, a od jutra prezydent zaprasza do pracy.  
 
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej radni otrzymali pocztą elektroniczną oraz na piśmie przed po-
przednią sesją. Opinie zostały odczytane na sesji w dniu 16 grudnia. 
 
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że Komisja Budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała Uchwałę Budżetową na rok 2020 wraz z autopoprawką i zmianą do niej. 
Ponadto projekt budżetu z autopoprawką zaopiniowała Komisja Gospodarki, która wy-
dała opinię pozytywną. 
 
4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złożonych wniosków, 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Mateusz Kuźmiuk złożył wniosek o treści:  
„ Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie: 
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Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do: 
1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie 
przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 35 000 000 zł; 
2) zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości 88 200 000 zł; 
3) emisji obligacji komunalnych do wysokości 46 440 642 zł; 
4) udzielania pożyczek do wysokości 400 000 zł; 
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w in-
nych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 
6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy.”. 
Wniosek został złożony w formie pisemnej.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 10 minut przerwy do godz. 9.50.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że wniosek traktuje jako tzw. „kom-
promis z przymrużeniem oka”. Stwierdził, że jest akceptacja prezydenta i pana skarb-
nika. Jest akceptacja dla punktów 1-6, natomiast jest punkt 7., który dotyka rozliczeń 
projektów unijnych i proponują, aby radni ponad podziałami i w zdrowej mądrości nie 
blokowali, nie paraliżowali, nie opóźniali kwestii związanych z projektami unijnymi                  
i pkt. 7 zachowali. Jeżeli chodzi o punkty 8, 9 i 10, to nie widzą najmniejszego proble-
mu. Natomiast radni muszą mieć świadomość, że te punkty mają swoje konsekwencje, 
że będą się częściej na sesjach Rady Miejskiej spotykać. Podkreślił akceptację dla tego 
wniosku z wnioskiem prezydenta, aby pozostawić  w upoważnieniu pkt. 7, który 
pozwoli lepiej i praktyczniej rozliczać kwestie związane z realizacją projektów unij-
nych.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 5 minut przerwy do godz. 10.05.  
 
Radny Mateusz Kuźmiuk poinformował, że zgadza się na ujęcie w omawianym 
wniosku punktu 7 z pierwotnego projektu uchwały budżetowej.  
 
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdzi-
ła, że ten budżet ma swoje mocne, ale także i słabe strony. Stwierdziła, że wszyscy 
wiedzą, że sytuacja finansowa miasta jest trudna. Od głosowania zależy nie tylko 
funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ale stabilność finansowa miasta                          
w 2020r., ale także inwestycje, które pozostaną z nami na dziesięciolecia. Radom ma 
opóźnienia cywilizacyjne kilkunasto-, bądź kilkudziesięcioletnie. Radna ma nadzieję, 
że podczas tej kadencji nie stracimy kolejnego roku, bo wierzy, że pojawiło się świa-
tełko w tunelu. Cieszy fakt, że pomimo politycznego sporu udało się wypracować 
kompromis i uchronić miasto od najgorszego – nie tyle od stagnacji urzędowego bu-
dżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale przede wszystkim od poczucia, że nie ma 
samorządności w Radomiu, że w Radomiu można rządzić tylko siłą, albo odgórnie                    
z pozycji siły. Sytuacja kompromisu to sytuacja, gdzie obie strony odchodzą od stołu 
nie do końca zadowolone. Dzisiaj ma nadzieję, że nie będzie przegranych, bo mądry 
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kompromis jest czasami dużo więcej wart niż tysiąc zwycięstw. Podziękowała i pogra-
tulowała prezydentowi, że zrobił absolutnie wszystko, aby kompromis z radnymi Pra-
wa i Sprawiedliwości był możliwy. Radna podkreśliła, że radni Koalicji Obywatelskiej 
uważają, że to ich porozumienie mimo tego, że nie uczestniczyli w tych dyskusjach       
z panem prezydentem gdy to radni Prawa i Sprawiedliwości byli organizatorem tego 
spotkania. Ubolewa nad tym, bo uważa, że wspólnym mianownikiem powinien być ten 
budżet i miasto i też do tych rozmów powinni zostać zaproszeni, ale absolutnie się nie 
obrażają. Byli w ciągłym kontakcie z panem prezydentem, dopytywali o wyniki tych 
rozmów i czego dotyczą. Radna ma nadzieję, że dzisiaj już nikomu nie przyjdzie do 
głowy, aby przy tym budżecie coś mącić i mieszać tylko i wyłącznie dla swoich pry-
watnych, partykularnych, politycznych interesów i że dzisiaj ten budżet uda się przy-
jąć, bo w innym przypadku myśli, że mieszkańcy Radomia by tego nie wybaczyli.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik poinformował, 
że w klubie podjęli decyzję, że nie wprowadzają dyscypliny w trakcie głosowania. 
Każdy radny może głosować tak, jak uważa za stosowne. Rzeczywiście kilka popra-
wek zgłoszonych na wspólnych spotkaniach udało się wprowadzić. Są to poprawki 
mieszkańców, którzy na spotkaniach z radnymi przekazywali co dla nich jest w tym 
momencie najważniejsze. Radny ma nadzieję, że do rozmów o wynagrodzeniach                    
w jednostkach budżetowych, administracyjnych miasta Radomia powrócą w połowie 
maja lub czerwca. Wstydem jest dla miasta, że pracownicy administracyjni szkół zara-
biają minimum socjalne, żyją w ubóstwie. Tak samo w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, w instytucjach kultury, jak pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. Zwrócił 
się do prezydenta, aby zastanowił się nad osobą kierującą Zakładem Usług Komunal-
nych, bo będą musieli podjąć jakieś radykalne kroki. Nie może osoba, która idąc obok 
pracownika, czy idąc obok człowieka mówić, że „pan nie zdjął przede mną czapki jak 
pan mówił mi dzień dobry”, a taki sytuacje mają miejsce. Nie mogą pracownicy klękać 
przed dyrektorem instytucji, go przepraszać, nawet jak popełnili błąd, a taka sytuacja 
będzie. Jeżeli prezydent ma, a wierzy, że ma uczucia człowieczeństwa, to takich ludzi 
trzeba natychmiast eliminować z miejskich instytucji. Tacy ludzie nie powinni kiero-
wać instytucjami miejskimi, bo to jest wstyd dla miasta, nie tylko dla prezydenta, bo 
kim się otacza, to świadczy o prezydencie, ale jeżeli mówią to do prezydenta radni 
PiS-u, radni Koalicji Obywatelskiej mają takie samo zdanie, to prezydent nie patrząc na 
to w dniu dzisiejszym powinien z tym człowiekiem zakończyć współpracę, bo to jest 
niedopuszczalne żeby w jednostce budżetowej gminy miasta Radomia w ciągu dwóch 
lat odeszło 90 pracowników. Czas hrabiów, szlachciców już dawno w naszym kraju 
minął. Wszyscy jesteśmy równi. Dla radnego najważniejszy jest człowiek, a tutaj tego 
człowieczeństwa nie ma. Dlatego apeluje do prezydenta, aby tę sprawę rozwiązał. To 
jest sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Radny podkreślił, że ten budżet 
nie jest budżetem dobrym. Budżet inwestycyjny jest tak duży, bo nie udało się zakoń-
czyć w terminie inwestycji, tylko z tego powodu. Podkreślił, że klub Prawa i Sprawie-
dliwości nie ma dyscypliny. Radni zachowają się tak, jak uważają za słuszne. Radni                 
w swojej mądrości zdecydują jak mają zagłosować.  
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jakie będzie łączne zadłużenie miasta Radomia na 
koniec 2020r. na podstawie tego projektu budżetu?  
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Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że ludzie byli zaniepokojeni sytuacją budżetu. 
Niepokoje przeżyły organizacje pozarządowe. Zaapelowała, aby jak najszybciej prze-
głosować budżet, żeby mieszkańcy Radomia odetchnęli. Radna podkreśliła, że budżet 
jest zarysem budżetu, który w trakcie roku będzie zmieniany.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński zapytał, czy nie zbliżamy się do 
progów ostrożnościowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych? Pro-
si o podanie wysokości tych progów.  
 
Radny Mirosław Rejczak podkreślił, że od dwóch lat działania pana prezydenta były 
wysoce szkodliwe i opóźniały rozwój naszego miasta. Przypomniał o tym o braku ab-
solutorium dla prezydenta. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, gdzie prezydent nie 
współpracuje z Radą Miejską. Poruszył sprawę opóźnień w inwestycjach oraz zadłuże-
nia miasta. Obecne i planowane działania pana prezydenta są nadal wysoce szkodliwe 
i zagrażają rozwojowi miasta. W najbliższym czasie mogą spowodować upadłość fi-
nansową miasta. Radny uważa, że prezydent Radomia powinien być zastąpiony bez-
zwłocznie zarządem komisarycznym. Uważa również, że prezydent powinien odejść.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz stwierdziła, 
że nie może powiedzieć, że jest to budżet kompromisu. Ma wrażenie, że jest to budżet 
wymuszonych spotkań, wymuszonych poprawek, gdzie satysfakcji z tego budżetu nie 
mają zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości jak i radni klubu Platformy Obywatelskiej. 
Prosi, aby przy uchwalaniu budżetu na 2021r. prezydent spotkał się z radnymi Prawa          
i Sprawiedliwości, klubem radnych Koalicji Obywatelskiej i żeby wypracować budżet 
wspólnie, aby w przyszłym roku kolejny raz nie było takiej sytuacji jak w tej chwili.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, w jaki sposób  prezydent widzi sprawę podwyżek dla 
pracowników miejskich jednostek organizacyjnych? Kiedy są planowane te podwyżki? 
Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w autopoprawce – czy zmiana nazwy zadania 
jest celowa? Czy w  dalszej perspektywie chce się dokonać przebudowy ul. Zbrow-
skiego od 11 Listopada do Żółkiewskiego?  
 
Radna Małgorzata Półbratek poinformowała, że jest związana emocjonalnie ze środo-
wiskami osób niepełnosprawnych, z Caritasem i bardzo ją bolało to, że tak dużo złych 
emocji było w osobach, które tworzą organizacje pozarządowe, pracują w tych organi-
zacjach. Wszyscy radni na czele z panem prezydentem powinni się zastanowić jak to 
zrobić, by przyszły budżet był ustalany wcześniej z dużym kompromisem bez takich 
dużych emocji.  
 
Radny Robert Fiszer poprosił, aby merytoryczni pracownicy odpowiedzialni za finanse 
miasta przychodzili na posiedzenie Komisji Gospodarki. Prosi o przedstawienie wyli-
czeń odnośnie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy miasta Radomia po zło-
żonej przez prezydenta miasta autopoprawce. Prosi o wyliczenia finansowe, procen-
towe oraz przedstawienie tych wyliczeń. Radny zapytał, czy jest opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej po złożonej autopoprawce? Dlaczego w projekcie budżetu nie 
znalazł się wniosek Rady Miejskiej złożony w dniu 30.09.2019r. o zabezpieczenie                
w budżecie miasta Radomia na 2020r. kwoty po 500 zł podwyżki dla pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy jest możliwość podwyżek? Radny prosi                
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o informacje odnośnie podwyżek dla wszystkich pracowników. Prosi również o infor-
mację o zakres remontu ul. Wąskiej oraz czy jest już projekt. Prosi o szczegółowe 
omówienie punktu 4 podpunkty 1 – 13 dot. zmniejszeń środków finansowych w zada-
niach własnych wydatków budżetu miasta na rok 2020. Poprosił również o omówienie 
szczegółowo punktu 5 podpunkty 1 – 15 dotyczącego zwiększeń środków finanso-
wych w zadaniach własnych wydatków budżetu miasta na rok 2020. W autopoprawce 
jest informacja, że miasto Radom zarządza nieruchomościami sześciu innych miast. 
Radny prosi o informację na ten temat Zapytał, dlaczego zdejmujemy kwotę                                
250 tys. zł w dziale 630 rozdział 63003 § 2360? Jest to kwota, którą zabieramy orga-
nizacjom pozarządowym. Ponadto radny złożył wniosek o treści : „Wnioskuję                        
o wprowadzenie do Budżetu Miasta Radomia nowego zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa parkingu na osiedlu XV lecie” – kwota 300 tys. zł. Źródło 
finansowania: Dział 926 Rozdział 92695 §6050 to jest z kwoty 700 tys. zł 
(zgodnie z autopoprawką Prezydenta) 300 tys. przeznaczyć na nowe zadanie. 
Dział 926 rozdział 92695 § 6050 to wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych”.  
Wniosek został złożony na piśmie.  
 
Radny Dawid Ruszczyk stwierdził, że słuchając radnego Fiszera ma wrażenie, że                   
w klubie Prawa i Sprawiedliwości jest problem z przepływem informacji. Było jedno 
spotkanie z prezydentem miasta, drugie i nagle wyskakuje z wnioskiem, żeby jeszcze 
coś zmienić. Zwrócił się do radnych, aby nie udawali, że chcą coś dobrego wnieść do 
budżetu, tylko rozgrywają sobie politykę, aby zaistnieć. Ponadto radny odniósł się do 
wypowiedzi radnego Mirosława Rejczaka. Przypomniał, że prezydent Kosztowniak, 
dzisiejszy poseł, zadłużył miasto na blisko 430 mln zł. Uważa, że należy się trzymać 
wypracowanego kompromisu.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk odniosła się do wniosku radnego Roberta Fiszera. 
Stwierdziła, że zaczyna mieć wątpliwości, czy rzeczywiście osiągnęli jakiś kompromis       
i porozumienie, czy zaczyna się robić politykę odstawiając na bok dobro tego miasta                 
i uchwalenie budżetu. Zapytała prezydenta, czy to zadanie, o którym mówił radny Fi-
szer było tematem rozmów, gdy wypracowywano kompromis i to porozumienie, czy 
jest to wrzutka polityczna radnych Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby jeszcze zrobić 
odrobinę zamieszania i trochę polityki? Czy rozmawiano o tym zadaniu na tych spo-
tkaniach?  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zarządziła 20 minut przerwy do godz. 
11.00.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji w sprawach: 
- planowanego zadłużenia na koniec 2020r., 
- wysokości progów ostrożnościowych, 
- kształtowania dopuszczalnego wskaźnika po złożonej autopoprawce, 
- zmian zaproponowanych w autopoprawce. 
 
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński udzielił informacji w sprawach: 
- zmiany tytułu zadania zaproponowanego w zmianie do autopoprawki, 
- przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Zbrowskiego, 
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- zmniejszenia środków dla organizacji pozarządowych. 
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski odniósł się do wystąpień w sprawach: 
- wezwania radnego Mirosława Rejczaka dotyczącego wprowadzenia zarządu komisa-
rycznego. Zadeklarował, że nie poda się do dymisji. 
- dokumentacji na realizację ul. Wąskiej, 
- rozwiązania problemów komunikacyjnych wokół ul. Zbrowskiego, 
- zadłużenia miasta, 
- kumulacji środków przeznaczonych na inwestycje, 
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- edukacji, 
- podwyżek dla pracowników urzędu oraz jednostek, 
- podwyżek związanych ze wzrostem płacy minimalnej. 
- systematycznego przeznaczania środków na podwyżkę płac.  
Prezydent podziękował za współpracę przy konstruowaniu budżetu na 2020r. radnym 
Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, radnemu Kazimierzowi Woźniakowi, 
mieszkańcom Radomia i współpracownikom. Podkreślił, że jest to budżet rekordowy.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił dodatkowych informacji w sprawie opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu po autopoprawce. Stwierdził, że 
wniosek zgłoszony przez radnego Roberta Fiszera nie może być poddany pod głoso-
wanie, ponieważ zawiera źródło finansowania, które w autopoprawce już jest zdjęte               
i już go w tej chwili nie ma.  
 
Zastępca prezydenta miasta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji w spra-
wach: 
- przetargu na zakup sprzętu komputerowego, 
- zarządzania nieruchomościami innych gmin.  
 
Radny Robert Fiszer przedstawił problem mieszkańców w sprawie parkingu na osiedlu 
XV-lecia. Stwierdził, że złożył wniosek, żeby zasugerować problem polegający na tym, 
że nie ma dobrych relacji zarówno pomiędzy pracownikami pana prezydenta a radny-
mi, jak również między pracownikami a mieszkańcami miasta, którzy chcą robić inwe-
stycje. Jeżeli pan prezydent by zadeklarował, że w przyszłości, jeżeli byłyby jakieś 
oszczędności w budżecie na 2020r. z jakichś wydatków inwestycyjnych, przeznaczy 
te środki na to nowe zadanie inwestycyjne.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski zadeklarował, że zajmie się poprawianiem re-
lacji między pracownikami Urzędu Miejskiego a radnymi. Natomiast jeśli chodzi o te 
tzw. mityczne oszczędności, to jeśli będą oszczędności, to w pierwszej kolejności będą 
je musieli przeznaczyć na odpady, oświatę, podwyżki. Ale jeśli rozbijemy bank i tych 
pieniędzy będzie zdecydowanie więcej, to wtedy jest gotowy zrobić kolejną listę in-
westycji. Każda inwestycja cieszy prezydenta oko i mieszkańców Radomia, którzy po-
tem dziękują prezydentowi za jej realizację.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że radny Robert Fiszer wycofał swój 
wniosek.  
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6) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2020r. oraz Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020 - 2040 - druki nr: 
207 z autopoprawką, 208. 
 
- druk nr 207 z autopoprawką.  
Do projektu uchwały została przedłożona w formie pisemnej autopoprawka oraz 
zmiana do autopoprawki.  
Zostały one dołączone do materiałów z sesji.  
 
Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Mateusza Kuźmiuka do projektu 
budżetu na 2020r. głosowało 15 radnych, 2 było przeciw, 10 wstrzymało się od gło-
sowania – głosowanie nr 10. Wniosek został przyjęty.  
  
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 9 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 11) przyjęła z autopoprawką, zmianą do autopoprawki i przyjętym 
wnioskiem 

Uchwałę nr XXXIV/295/2020 - 
Uchwała Budżetowa na rok 2020. 

 
- druk nr 208.  
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Budżetową, która wydała opinię 
negatywną oraz Komisję Gospodarki, która wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przystąpiła do głosowania projektu uchwały.  
 
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka zgłosił autopoprawkę dostosowującą dane do 
budżetu w zakresie roku 2020 do przyjętego już budżetu.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 8 przeciw, 8  wstrzymujących się 
– głosowanie nr 12) podjęła z autopoprawką  

Uchwałę nr XXXIV/296/2020 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2020 – 2040.  
 
 
Ad. 6. Informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik przedstawił informację.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, 
jakie są plany na ten rok uczestnictwa w konkursach i jakie wnioski będą składane?  
 
Radny Robert Utkowski zapytał, czy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie na Cere-
kwiance i jak jest ono realizowane?  
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Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik udzielił dodatkowych informacji na temat: 
- otwarcia ofert na realizację zadania na rzece Cerekwiance, 
- planowanego uczestnictwa w konkursach.  
 
 
Ad. 7. Informacja Prezydenta Miasta Radomia o stanie realizacji inwestycji: 
Radomskie Centrum Sportu, Aleja Wojska Polskiego, trasa N-S. 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek udzielił informacji na temat reali-
zacji Radomskiego Centrum Sportu. Poinformował, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji podpisał już umowę z wybranym wykonawcą robót. Został przekazany plac budowy 
i na chwilę obecną wykonawca jest na etapie urządzania placu budowy. W tym tygo-
dniu ma przedłożyć do MOSiR-u harmonogram rzeczowo – finansowy.  
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Piotr Wójcik przedstawił informację 
dotyczącą realizacji: 
- II etapu trasy N-S od ul. Czarnoleskiej do węzła drogowego na ul. Młodzianowskiej, 
- III etapu trasy N-S od ul. Szklanej do ul. Energetyków, 
- przebudowy Alei Wojska Polskiego z ul. Żółkiewskiego i ul. Zwolińskiego.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, czy naturalna jest taka sytuacja, że przed podpisa-
niem umowy potencjalny wykonawca wpuszczany jest na plac budowy Radomskiego 
Centrum Sportu? Czy jest to zgodne z przepisami prawa? Wykup gruntów pod III etap 
trasy N-S – czy w 2020r. planowany jest wykup gruntów? Kiedy jest planowane 
otwarcie wiaduktu i udrożnienie Wojska Polskiego od ul. Słowackiego do Ronda Ko-
zienickiego?  
 
Radny Mirosław Rejczak odniósł się do realizacji III etapu trasy N-S, sprawy budowy 
lotniska oraz przebiegu trasy N-S. Poprosił o szczegółowe przedstawianie tych spraw 
na sesjach zwyczajnych. Poruszył również sprawę powołania komisji doraźnej.  
 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zwróciła się do dyrektora 
Mateusza Tyczyńskiego – przypomniała, że na poprzedniej sesji pytała o inwentaryza-
cję jaka miała miejsce w Radomskim Centrum Sportu. Dyrektor zobowiązał się do 
przygotowania takiej informacji dla radnej na piśmie. Do tej pory takiej informacji nie 
otrzymała. Zapytała, czy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na obiektach Ra-
domskiego Centrum Sportu były jakieś elementy budowy, czy jakiś sprzęt, który po tej 
inwentaryzacji nie nadaje się do użytku?  
 
Dyrektor Mateusz Tyczyński udzielił informacji na temat przeprowadzonej inwentary-
zacji.  
 
Dyrektor Eugeniusz Kaczmarek odniósł się do sprawy przeprowadzenia wizji lokalnej 
na obiekcie Radomskiego Centrum Sportu.  
 
Dyrektor MZDiK Piotr Wójcik udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- wykupu gruntów pod III etap trasy N-S, 
- udrożnienia wiaduktu od ul. Słowackiego, 
- III etapu trasy N-S i połączenia jej z budową lotniska.  
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Przewodnicząca Kinga Bogusz zarządziła 1 godzinę przerwy do 13.10.  
 
Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka 
– Chrobotowicz.  
 
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Wiceprzewodnicząca Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformowała, że od 
ostatniej sesji do dnia 24 stycznia interpelacje złożyli radni: 
- Dariusz Wójcik – 2, 
- Marcin Kaca – 2, 
- Marcin Majewski – 6,  
- Łukasz Podlewski – 1, 
- Mirosław Rejczak – 1. 
Ponadto radny Marcin Kaca złożył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na 
nie w sprawach: 
- przebudowy ulicy Szydłowieckiej, 
- budowy parkingów przy blokach na ul. Maratońskiej, 
- zatrudnienia rehabilitanta w PSP nr 14,  
- utwardzenia fragmentu ul. Małcużyńskiego oraz ul. Pianistów. 
 
Radny Marcin Kaca odczytał interpelacje oraz odpowiedzi na nie w sprawach: 
- zatrudnienia rehabilitanta w PSP nr 14,  
-budowy parkingów przy blokach na ul. Maratońskiej, 
- utwardzenia fragmentu ul. Małcużyńskiego oraz ul. Pianistów. 
 
 
Ad. 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 
2019 rok, planów pracy na 2020 rok oraz harmonogramu posiedzeń Rady 
Miejskiej w Radomiu w 2020 roku. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz poinformo-
wała, że w trakcie sesji radni otrzymali sprawozdania z działalności Komisji Rady Miej-
skiej za 2019 rok, plany pracy na 2020 rok, harmonogramu posiedzeń Rady Miejskiej 
w Radomiu w 2020 roku, a także sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Radomiu za 
2019 rok. 
 
Sprawozdania, plany pracy oraz harmonogram posiedzeń Rady został przekazany do 
prezydenta miasta.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
 
Ad. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał.  
 
Ad. 10.1. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 227, 228, 229. 
Uzasadnienie do projektów uchwał przedstawiła zastępca prezydenta miasta – Kata-
rzyna Kalinowska.  
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- druk nr 227.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za – głosowanie nr 13) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/297/2020 
w sprawie zmiany uchwały nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia               
28 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXI/181/2019 Rady Miejskiej                   
w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II”. 
 
- druk nr 228. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Miasta.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 14) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/298/2020 
w sprawie zmiany uchwały nr 383/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia              
27 sierpnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Malczew”. 
 
- druk nr 229.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 15) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/299/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
28.10.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Radiostacja” na obszarze położonym przy 
ul. Przytyckiej w Radomiu. 
 
Ad. 10.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 230.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił kierownik Referatu Komunikacji Spo-
łecznej w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki - Emil Jaskul-
ski.  
 
Radny Marcin Majewski zapytał, kiedy zostaną zrealizowane projekty wybrane w po-
przednich latach?  
 
Prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca Rady Miejskiej – Kinga Bogusz.  
 
Radny Łukasz Podlewski w imieniu klubu zaprezentował niezrealizowane inwestycje 
oraz oszczędności jakie przez ostatnie lata w ramach budżetu obywatelskiego po-
wstawały. Poinformował, że łączna suma oszczędności to ponad 2,5 mln zł. Na dziś 
można powiedzieć, że budżet obywatelski i radomianie, osoby głosujące straciły od 
2014r. możliwość wpływania na to, co się stało z kwotą 2,5 mln zł. Gdy radny złożył 
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interpelację w tej sprawie, usłyszał, że te środki zostały wydatkowane na inne inwe-
stycje. Tylko to już nie radomianie poprzez budżet obywatelski mieli możliwość wpły-
wania na które inwestycje. Wtedy inne wydziały decydowały samowolnie o tym, na co 
te środki przeznaczyć. Nie można pozwolić na to, aby kwota 2,5 mln zł trafiała nie 
wiadomo gdzie. Radny przedstawił oszczędności uzyskane na projekcie multimodal-
nym. Jest to prawie 1.200.000 zł, zaś niezrealizowane części projektu to 882.000 zł. 
Radny uważa, że gdzieś się te kwoty rozjeżdżają. Albo będziemy jako władze miasta 
Radomia podchodzić do tego, żeby wszystkie pieniądze z budżetu obywatelskiego 
trafiały na kolejne projekty, albo ta idea się rozjedzie. Trzeba to wziąć pod uwagę albo 
przy projektowaniu tej uchwały, albo przy rozliczaniu projektów. Dla radnego ta kwota 
jest zbyt duża.  
 
Kierownik Emil Jaskulski przedstawił: 
- ideę budżetu obywatelskiego, 
- zmianę wartości zadań w budżecie obywatelskim, 
- oszczędności pozyskane na projekcie budżetu obywatelskiego.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 16) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/300/2020 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Radomia na rok 2021.  
 
Ad. 10.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 224.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię 
pozytywną.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 17) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/301/2020 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku dla miasta Radomia za 2019 rok.  
 
Ad. 10.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 225.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodzi-
ny, która wydała opinię pozytywną.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że przeraża, iż wzrasta liczba osób uzależnionych 
w Radomiu. Poruszył sprawę ilości lekarzy psychiatrów oraz ilości osób uzależnionych. 
Radny uważa, że za mało pokazany jest monitoring w tym zakresie. Chciałby, aby 
opracowanie zawierało porównanie z innymi miastami o porównywalnej wielkości.  
 
Zastępca prezydenta Jerzy Zawodnik przedstawił: 
- pochodzenie danych umieszczonych w programie, 
- ilość lekarzy psychiatrów, 
- porównanie z innymi miastami.  
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 18) podjęła 

Uchwałę nr XXIV/302/2020 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 
2022.  
 
Ad. 10.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 226.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca prezydenta miasta – Karol 
Semik.  
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk zapytała, czy kwota 30 tys. zł jest kwotą wystarczającą 
na cały rok?  
 
Zastępca prezydenta Karol Semik udzielił dodatkowych informacji na temat remontu 
miejsca pamięci na Firleju i opieki nad nim. Szacują w tej chwili, że ta kwota powinna 
wystarczyć.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 19) podjęła  

Uchwałę nr XXXIV/303/2020 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia do realizacji w 2020 roku 
zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów  
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Radomia.  
 
Ad. 10.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 231.  
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że zmiany w Statucie wynikają z ko-
nieczności uaktualnienia wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa 
handlowego oraz innych podmiotów i jednostek, stanowiącego załącznik nr 6 do Sta-
tutu Miasta Radomia. 
 
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Regulaminowej i Spraw Radnych, któ-
ra wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że w punkcie 68. wy-
kazu jednostek brakuje patrona Zespołu Szkół Samochodowych - rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Powtarza się to już drugi raz. Uważa, że jest to przeoczenie. Trzeba to po-
prawić i dodać patrona tej szkole.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że otrzymaliśmy aktualny wykaz 
szkół z wydziału i nie ma tu wskazanego patrona dlatego, że jest to zespół szkół, który 
nie ma patrona. Ten wykaz tak powinien wyglądać.  
 
Zastępca prezydenta Karol Semik stwierdził, że to trzeba sprawdzić w statucie szkoły.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że zostanie to sprawdzone. W chwili obec-
nej będzie głosowany projekt uchwały ze zmianami uwzględnionymi w załączniku                
nr 6. 
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się – 
głosowanie nr 20) podjęła  

Uchwałę nr XXXIV/304/2020 
w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.  
 
Ad. 10.7. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 232, 233. 
 
- druk nr 232.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w związku z wypeł-
nieniem zadań przez Doraźną Komisję ds. Wyboru Ławników i zakończeniem prac 
związanych z wyborem ławników należy rozwiązać powołaną w tym celu Komisję.  
 
Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników Kazimierz Staszewski poin-
formował, że komisja wypełniła swoje zadania. Poinformował o czynnościach wyko-
nanych przez komisję.  
 
Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy wpłynęło do komisji pismo od pani Marii Do-
bosz, która uznała, że jej imię zostało zniesławione? Żądała sprostowania informacji 
jaka została przez przewodniczącego podana na sesji Rady Miejskiej. Zapytała, czy 
pan przewodniczący zna tę sprawę, jak ona się potoczyła i jak została rozstrzygnięta?  
 
Radny Kazimierz Staszewski poinformował, że wpłynęło takie pismo.  Pani ta dostała 
odpowiedź podpisaną przez panią prawnik i panią przewodniczącą. Radny uważa, że 
zostały wyjaśnione wszystkie sprawy poruszone w piśmie. Uważa, że pani otrzymała 
odpowiedź prawidłową. Radny udzielił dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie.  
 
Radna Wioletta Kotkowska stwierdziła, że nie może zgodzić się z przedstawioną opi-
nią pana przewodniczącego. Chodziło o fakt, iż w sprawie pani Marii Dobosz jest pro-
wadzone postępowanie, natomiast jest to nieprawdą, bo pani jest mediatorem sądo-
wym i nie może sobie pozwolić na to, żeby jej reputacja w taki sposób została nad-
szarpnięta. Prosi o wyjaśnienie tego.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że sprawę można wyjaśnić poza obradami. 
Zarówno pan przewodniczący Kazimierz Staszewski, jak i mecenas Sylwia Zaracho-
wicz – Woś udzielą pani wszelkich niezbędnych informacji.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 21) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/305/2020 
w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.  
 
- druk nr 233.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że w związku z wypeł-
nieniem zadań przez Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników i roz-
wiązaniem tejże Komisji, należy podjąć uchwałę w przedmiocie odwołania również jej 
Przewodniczącego. 
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się – 
głosowanie nr 22) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/306/2020 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławni-
ków.  
 
Ad. 10.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 234.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że wyrok WSA wraz                  
z uzasadnieniem radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Wyrok został dołączony do materiałów z sesji.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Łukasz Podlewski.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk odczytała 
fragmenty uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że 
nie ulega wątpliwości, że absolutorium pan prezydent nie uzyskał bez względu na to, 
jaką opinię ma Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Trudno, aby sąd lub Regionalna Izba Obrachunkowa zmuszała radnego jak ma głoso-
wać. Ta argumentacja w ogóle radnego nie przekonała. Zresztą radomski Wojewódzki 
Sąd Administracyjny często się myli w swoich wyrokach. Przypomniał słynną sprawę, 
gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny został zmiażdżony przez Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny. Podkreślił, że celowo nie zgłaszali się do dyskusji, aby tej sprawy nie zao-
gniać. Radny stwierdził, że czy się odwołają, czy nie, to prezydent tego absolutorium 
za wykonanie budżetu nie będzie miał, bo żaden sąd nie ma prawa do tego, aby rad-
nych zmuszać. Sąd tylko zdecydował, że Rada niepoprawnie to zrobiła, ale nie zmienił 
decyzji Rady.  
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (11 za, 7 przeciw, 8 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 23) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/307/2020 
w sprawie nie kierowania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik w imieniu klu-
bu radnych PiS zapytał kolegów z klubu Koalicji Obywatelskiej, czego się boją? Że Na-
czelny Sąd Administracyjny zmieniłby decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go? Dlaczego nie poparli tych radnych, którzy chcieli żeby ten wniosek poszedł do od-
wołania, żeby sprawa się zakończyła prawomocnym wyrokiem sądu?  
 
 
Ad. 10.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 235.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że radni otrzymali pocz-
tą elektroniczną pismo Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 stycznia 2020r. w spra-
wie powołania komisji doraźnej zajmującej się symboliką miejską. 
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Kultury i Promocji, która wydała opi-
nię pozytywną.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła przewodnicząca Komisji Kultury                        
i Promocji Ewa Czerwińska.  
 
Radna Magdalena Lasota zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia do projektu uchwały: 
Rada Miejska zwróciła się do właściwego ministra uzyskując informację, że nie jest 
wymagana opinia ministerstwa. w tym przedmiocie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński uważa, że dobrze się stało, że 
chce się uchwalić jeden z symboli Radomia, czyli hejnał. Ma nadzieję, że hejnał ten bę-
dzie odtwarzany: każdorazowo przed rozpoczęciem sesji, w uroczystościach o więk-
szym znaczeniu, wydarzeniach historycznych, żeby poznali go również mieszkańcy 
Radomia.   
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że w piśmie jest mowa o tym, aby po-
wołać specjalną komisję doraźną czy zespół. Podkreśliła, że jest wola, jest chęć i jest 
potrzeba opracowania symboliki miejskiej. Jeżeli radni ze specjalistami mają zająć się 
ustaleniem symboliki, dlaczego przystępujemy do uchwalenia hejnału zanim taka ko-
misja czy też zespół zaczną pracować? Uchwalanie hejnału w tym momencie budzi 
wątpliwości przewodniczącej. Zapytała prezydenta Karola Semika i dyrektora Seba-
stiana Równego o opinię na temat hejnału.  
 
Dyrektor Wydziału Kultury Sebastian Równy udzielił informacji w sprawach:  
- wykonywania utworu „Alleluja” w czasie imprez miejskich, 
- przyjęcia utworu jako hejnał.  
W opinii dyrektora nie ma ku temu przeciwskazań. Uważa, że nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby dzisiaj ten utwór uznać za hejnał Radomia. Zdaniem dyrektora dobrym po-
mysłem jest puszczanie go przed sesjami Rady Miejskiej.  
 
Zastępca prezydenta Karol Semik przybliżył: 
- pojęcie hejnału, 
- charakter utworów, które mogą być hejnałami.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik poruszył spra-
wę dyskusji na temat herbu miasta Radomia oraz sprawę usunięcia z obecnie używa-
nego herbu herbu papieskiego. Będzie przekonywał radnych, aby nigdy nie wyrazili 
zgody na wyrzucenie herbu papieskiego z herbu Radomia. Uważa, że dyskusja na ten 
temat będzie trwała bardzo długo, dlatego proponuje przyjęcie tego hejnału. Uważa, 
że warto również powrócić do sprawy insygniów miasta.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz podkreśliła, 
że w zasadzie wszyscy członkowie Komisji Kultury podpisali się pod tym wnioskiem 
(nie podpisał się radny Piotr Kotwicki), więc można uznać, że nie mieli wątpliwości co 
do tego. Zależy, aby utwór Mikołaja z Radomia, który jest już uznawany jako hejnał 
miasta, był oficjalnie wpisany.  
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Radna Małgorzata Zając stwierdziła, że nie jest to hymn, więc nie trzeba go śpiewać,  
a jako hejnał jest na tyle spokojną muzyką, że wprowadza fajny nastrój. Do odśpiewa-
nia byłby bardzo trudny, ale jako hejnał, to świetny utwór.  
 
Odtworzono utwór „Alleluja”.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński podtrzymuje, że nie tylko na 
uroczystościach bardzo ważnych dla Radomia powinien być puszczany, ale również 
przed każdym rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej.  
 
Radny Robert Utkowski przedłożył na piśmie autopoprawkę do uzasadnienia do 
uchwały na druku nr 235: „II akapit uzyskuje brzmienie: „Rada Miejska zwróciła 
się do właściwego ministra uzyskując informację, że nie wymagana jest opinia 
ministerstwa w tym przedmiocie”. W 4 linijce 3 akapitu wykreśla się pierwsze 
przeczenie „nie”: zdanie poprawne brzmi: daty jego urodzenia i śmierci są nie-
znane”.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 24) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/308/2020 
w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Radomia.  
 
Radna Magdalena Lasota odczytała podziękowanie od Towarzystwa Miłośników Hi-
storii Zabytków Radomia.  
 
Ad. 10.10. Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 236, 237.  
 
- druk nr 236. 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk stwierdzi-
ła, że radni głosowali wprowadzenie jednego druku w sprawie powołania Komisji. 
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik stwierdził, że 
jeżeli przewodnicząca tak ściśle trzyma się faktów, to powołają komisję, pierwsze po-
siedzenie do następnej sesji poprowadzi pani przewodnicząca Rady, ale jest to robie-
nie samym sobie kłopotu. Podkreślił, że w każdym momencie może paść do przewod-
niczącej wniosek o zmianę porządku obrad. Złożył wniosek o zmianę porządku obrad                             
i wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 237 w sprawie wy-
boru przewodniczącego komisji doraźnej.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że głosowane było rozpatrzenie wnio-
sku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego powołania Do-
raźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu i wyboru jej przewodniczą-
cego.  
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił radny Łukasz Podlewski.  
 
Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że komisja może dopilnować realizacji inwestycji 
w terminie. Podkreślił, że pan prezydent nadal jest odpowiedzialny za tą inwestycję. 
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Uważa, że należy dopilnować, aby nie było opóźnień w realizacji obiektu. Radny bę-
dzie wnioskował, aby również to dotyczyło N-S-ki.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik do komisji do-
raźnej zgłosił radnych: Piotra Kotwickiego, Łukasza Podlewskiego, Marcina Majew-
skiego, Tomasza Gogacza, Katarzynę Pastuszkę – Chrobotowicz.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk zgłosiła 
do komisji doraźnej radnych: Roberta Chrobotowicza, Marcina Roberta Kacę, Małgorza-
tę Zając, Martę Michalską – Wilk.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie nr 25) podjęła  

Uchwałę nr XXXIV/309/2020 
w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum 
Sportu.  
 
- druk nr 237.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że na funkcję przewod-
niczącego Doraźnej Komisji ds. Budowy Radomskiego Centrum Sportu klub radnych 
Prawa i Sprawiedliwości rekomenduje radnego pana Łukasza Podlewskiego.  
 
Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska – Wilk poinfor-
mowała, że nie będą zgłaszać kandydata na przewodniczącego, natomiast mają proś-
bę, aby wiceprzewodniczącym tej komisji został pan radny Robert Chrobotowicz.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że są to sprawy wewnętrzne komisji i my-
śli, że na pierwszym posiedzeniu sprawa zostanie rozstrzygnięta.  
 
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie nr 26) podjęła 

Uchwałę nr XXXIV/310/2020 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Budowy Radom-
skiego Centrum Sportu.  
 
Radny Łukasz Podlewski podziękował za zaufanie. Zadeklarował, że nawet dwie oso-
by z klubu Koalicji Obywatelskiej mogą być wiceprzewodniczącymi, zarówno pani 
przewodnicząca klubu, jak i pan Marcin Robert Kaca, który też jest w ten projekt nie-
zwykle zaangażowany emocjonalnie. Na tym obszarze polityki nie będzie.  
 
 
Ad. 11. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków        
i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Podlewski poinformował, że komisja obra-
dowała 16.01.2020r. Głównym przedmiotem działań członków komisji było przyjrzenie 
się sytuacji w Zakładzie Usług Komunalnych. Komisja została zwołana na wniosek 
osób pracujących w Zakładzie Usług Komunalnych. Przewodniczący przybliżył sytua-
cję panującą w ZUK-u oraz przedstawił sytuację pana Piotra Mareckiego. Podkreślił, że 
sytuacja w Zakładzie Usług Komunalnych jest niepokojąca i nadal się będą przyglądać 
tej sprawie. Przedmiotem posiedzenia komisji było również pismo Wydziału do Walki    
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z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dot. nieprawi-
dłowości w związku z wydatkowaniem pieniędzy przyznanych w formule 
„buy’sell’back” w kwocie 70 mln zł na inwestycje dla Portu Lotniczego Radom SA         
w latach 2015 – 2019. Odczytał treść tego pisma. Stwierdził, że z panią mecenas na 
posiedzeniu komisji ustalili, że komisja nie ma takich uprawnień. Dzisiaj zaproponował 
rozwiązanie, które ponad podziałami pozwoli przyjąć stanowisko Rady Miejskiej w Ra-
domiu. Odczytał treść proponowanego stanowiska.  
 
Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik powrócił do 
sprawy kontroli w ZUK-u i złożył na piśmie wniosek o treści: „Radni Rady Miejskiej 
wnioskują do Pana Prezydenta Radosława Witkowskiego o odsunięcie ze sta-
nowiska Dyrektora ZUK i przesunięcie do innej pracy w której będzie mógł wy-
korzystywać swoje kompetencje”.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że stanowisko i wniosek będą głoso-
wane w sprawach różnych.  
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kazimierz Staszewski poinformo-
wał, że komisja obradowała na jednym posiedzeniu. Dyskutowali nad dwoma pismami. 
Jedno z pism dotyczyło odtworzenia nawierzchni ul. Równej w Radomiu.  
 
 
Ad. 12. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast 
Polskich. 
Prezydent ostatnio nie uczestniczył w posiedzeniu Związku Miast Polskich.  
 
 
Ad. 13. Sprawy różne i wolne wnioski: 
1) informacja z realizacji Uchwały Nr 255/2015 Rady Miejskiej w Radomiu           
z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania             
i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta 
Radomia w spółkach prawa handlowego, zmienionej Uchwałą Nr 445/2017 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017r. 
Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.  
Jej treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
2) Informacja o oświadczeniach majątkowych 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Naczelnik I Urzędu 
Skarbowego w Radomiu dokonał analizy oświadczenia majątkowego osoby zobowią-
zanej do jego złożenia. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowe-
go nieprawidłowości nie stwierdzono.   
Pismo zostało dołączone do materiałów z sesji. 
 
 3)   Pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Radomiu: 
 - pisma pana Marka Wiosny w sprawie wstrzymania procedury wydawania pozwole-
nia na budowę betoniarni przy ul. Ofiar Firleja 7. 
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pism została dołączona do materiałów z sesji.  
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- skarga Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego  wno-
sząca o orzeczenie nieważności uchwały nr XXIV/211/2019 Rady Miejskiej w Rado-
miu z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia oraz stanowisko prezydenta odnośnie tej skargi z dnia 8 stycznia 2020r. 
  
- skarga Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi na uchwałę Rady Miejskiej      
w Radomiu nr XXVI/224/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przepro-
wadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz pismo prezydenta 
w tej sprawie z dnia 13 stycznia 2020r.  
Pisma radni otrzymali pocztą elektroniczną. 
Ich treść została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że obie te skargi wpłynęły do Biu-
ra Rady Miejskiej. Po uzyskaniu odpowiedzi od pana prezydenta skierowała odpowie-
dzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz oczekujemy na wy-
znaczenie terminu rozprawy.  
 
- pismo firmy ACS Poland Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie 
możliwości przedstawienia prezentacji firmy i jej usług z zakresu biotechnologii śro-
dowiskowej.  
Pismo radni otrzymali pocztą elektroniczną.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. 
 
4) stanowisko w sprawie prowadzonych czynności sprawdzających w zakresie 
nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy przez Port Lotniczy Radom SA.  
 
Treść stanowiska: 
„W związku z prowadzonymi przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospo-
darczą Komendy Miejskiej w Radomiu czynnościami sprawdzającymi w zakre-
sie nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy przez Port Lotniczy Radom 
S.A. w latach 2015-2019 Radni Rady Miejskiej zwracają się do Prezydenta Mia-
sta Radomia Pana Radosława Witkowskiego o niezwłoczne przekazanie do 
wskazanego wydziału wszelkiej posiadanej dokumentacji w tym zakresie,                
w szczególności: 
1. Procedury „buy’sell’back”; 
2. Wszelkich inwestycji i zakupów dokonanych przez Port Lotniczy Radom S.A. 
w latach 2015-2019; 
3. Informacji nt.: 
- przetargów ogłoszonych przez Spółkę; 
- udzielonych zamówień; 
- posiadanych rachunków bankowych; 
- zatrudnienia w spółce ; 
- podróży służbowych; 
- umów kredytowych; 
- bilansów Spółki; 
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W przypadku nieposiadania wskazanej dokumentacji oraz wiedzy na ten temat 
prosimy o wskazanej osób posiadających dokumentację oraz takową wiedzę       
i poinformowanie o tym Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą”. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 27) przyjęła powyższe stanowisko.  
 
Stanowisko zostało przekazane do prezydenta miasta.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
5) wniosek radnego Dariusza Wójcika w sprawie odsunięcia ze stanowiska dy-
rektora ZUK-u.  
 
Treść wniosku:  
„Radni Rady Miejskiej wnioskują do Pana Prezydenta Radosława Witkowskiego 
o odsunięcie ze stanowiska Dyrektora ZUK i przesunięcie do innej pracy w któ-
rej będzie mógł wykorzystywać swoje kompetencje”.  
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 0 było przeciw, 8 wstrzymało się od 
głosowania – głosowanie nr 28. Wniosek został przyjęty.  
 
Wniosek został przekazany do prezydenta miasta.  
 
6) Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że kolejna sesja zwyczajna odbędzie 
się w pierwszy poniedziałek marca, tj. 2 marca.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XXXIV. sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 15.20. 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej   Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz              Kinga Bogusz 
 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


