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P R O T O K Ó Ł   N R XVII/2019 

z siedemnastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu 
odbytej w dniu 15 maja 2019 roku 

w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 
 
 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – 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. Radni nieobecni: Karol Gutkowicz, Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnio-
skodawcę porządkiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - głosowanie nr 1). 

 
Porządek sesji: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 

na  2019 rok – druk nr 91 z autopoprawką Prezydenta. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 – druk nr 92. 

 
Ad. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Miasta Radomia na 2019 rok – druk nr 91 z autopoprawką Prezydenta. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Skarbnik Miasta – Sławomir Szlachetka. 
 
Skarbnik Miasta, Sławomir Szlachetka wyjaśnił, że powodem zwołania sesji nadzwy-
czajnej jest zmiana na projekcie multimodalnym w związku z koniecznością podpisania 
umowy na zakup autobusów elektrycznych, realizowanych w ramach projektu. Zmia-
na ta dotyczy kwoty 18 589 976 zł. Poinformował, że ta kwota jest zmniejszana 
w roku 2019 w budżecie miasta. Natomiast przedstawiona jest w kolejnym druku 
Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zwiększenie kwoty na rok 2020. Spowodowa-
ne jest to koniecznością podpisania umowy z datą realizacji tej umowy na rok 2020. 
Skarbnik Miasta wytłumaczył, że producent nie jest w stanie wyprodukować i przeka-
zać miastu autobusów wcześniej niż 12 miesięcy od podpisania umowy. Płatność 
w tym roku na pewno nie zostanie dokonana, będzie w roku 2020.  Wyjaśnił, że sesja 
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jest zwołana przede wszystkim w związku z tym wydarzeniem. Im szybciej zostanie 
podpisana umowa, tym szybciej autobusy będą dostarczone. 
 
W związku z tym, że zostaje zmniejszony plan wydatków na rok 2019, zmniejsza się 
deficyt. Z powodu występujących braków środków w związku z podwyżkami dla nau-
czycieli od 1 stycznia 2020 r., skutkiem tych podwyżek jest ponad 1 mln. zł miesięcz-
nie, czyli ponad 12 mln. złotych. 
 
Skarbnik Miasta, Sławomir Szlachetka omówił poszczególne paragrafy projektu 
uchwały w sprawie dokonania zmian. Poinformował także, że przy okazji składania tej 
uchwały, powstało kilka innych zmian do przeprowadzenia. Po omówieniu wszystkich 
paragrafów projektu uchwały, Skarbnik Miasta omówił autopoprawkę. Zaznaczył, że 
został otwarty przetarg na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej. Poinfor-
mował, że braknie środków w kwocie 60 000 zł na rozstrzygnięcie przetargu. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem 
obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Komisja Budżeto-
wa wydała opinię negatywną. Natomiast Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki wydała 
opinię pozytywną. 
 
Głos w dyskusji w tym punkcie zabrali: radny Mirosław Rejczak, radny Dariusz Wójcik, 
radny Kazimierz Woźniak, radny Robert Fiszer, radny Marcin Majewski, radny Łukasz 
Podlewski, radny Mateusz Kuźmiuk, radna Magdalena Lasota oraz radna Marta Michal-
ska-Wilk. 
 
Radny Mirosław Rejczak zaznaczył, że głównym problemem jest sprawa autobusów. 
Zwrócił uwagę na to, że pieniądze mają pójść na podwyżki dla nauczycieli. Radny za-
pytał, czy 7,5 mln. zł więcej Gmina musi dopłacić w tym roku budżetowym, czy pań-
stwo uwzględni podwyżki? Podkreślił, że jest to dla nas budżetowo trudny rok. Zazna-
czył także, że jest szereg opóźnień i liczy się każde 1000 złotych. 
 
Przewodniczący Klubu PiS - radny Dariusz Wójcik podkreślił, że Radom i władze miej-
skie oszczędzają na oświacie. Odwołał się do przedstawionego projektu uchwały, że 
zmniejszyła się subwencja oświatowa. Podkreślił, że można z tego odnieść wrażenie, 
że to Rząd zabiera samorządom i Miastu Radom pieniądze na oświatę. Radny zazna-
czył, że tak nie jest. Poinformował również, że w wyniku reformy oświaty, władze 
miasta złożyły kilka propozycji do Ministra o przekazanie środków finansowych z re-
zerwą dofinansowania kosztów na: 
- wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach szkolnych: 80 000 zł, 
- wyposażenie pomieszczeń w szkołach: 45 000 zł, 
- wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne: 149 000 zł, 
- wyposażenie świetlic: 43 000 zł, 
- wyposażanie pomieszczeń do nauki, przekształcanie gimnazjów: 79 000 zł, 
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw: 230 000 zł. 
Radny Dariusz Wójcik podkreślił, że stanowi to kwotę 627 951 zł. Następnie uzasad-
nił swoją wypowiedź, dlaczego Radom oszczędza na oświacie. Podał, że porównał da-
ne wydatków bieżących w Dziale 801 z Działem 854 z wyłączeniem przedszkoli  
i dożywiania, które do wydatków ogółem wyniosły 33,7% i były niższe niż w po-
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przednim roku o 0,4%. To oznacza, że z budżetu miasta zostało przeznaczone mniej 
pieniędzy na oświatę. Radny podkreślił również, że Radom jest nielicznym samorzą-
dem, który oszczędza na oświacie. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz przypomniała radnemu Dariuszowi Wójcikowi, że jemu 
jako Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki przysługuje wypowiedź 
również po zakończeniu dyskusji. Przewodnicząca oddała głos radnemu Kazimierzowi 
Woźniakowi. 
 
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że żyją w dwóch różnych światach i że jako Gmi-
na Radomia zawsze było wkładane dużo pieniędzy w oświatę, kosztem tego, że pań-
stwo nie dba o tę branżę, nie przekazując odpowiednich środków. Podkreślił, że Ra-
dom, jak i inne miasta musiały dokładać. Radny zapytał o to, kto będzie operatorem 
boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej i kto będzie je nadzorował? Zaznaczył, że 
o inne obiekty nikt nie dba oraz to, że boiska wymagają stałej konserwacji i nadzoru. 
 
Radny Robert Fiszer zapytał o zdjęcie środków finansowych z autobusów elektrycz-
nych, które są wspólne ze Starostwem. Radny zapytał, czy to wpływa na środki, że 
zostaną przesunięte na następny rok oraz na współpracę ze Starostwem? Zapytał 
również, dlaczego termin był zmieniany w sprawie realizacji projektu multimodalnego 
i czy już wcześniej było wiadomo, że istnieje możliwość, że autobusy mogą nie zostać 
wyprodukowane na czas? Radny zapytał również, kiedy zostało przesłane pismo do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o przesunięcie termi-
nu realizacji i czy można otrzymać ksero tego pisma wraz z uzasadnieniem? 
 
Radny Marcin Majewski zapytał o zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochod-
ne dla nauczycieli w związku ze strajkiem, który się zakończył. Zapytał również, jaka 
suma pieniędzy została zaoszczędzona, o ile więcej zostało w budżecie? Radny odwo-
łał się do wypowiedzi radnego Roberta Fiszera. Zapytał o to, co się stanie, jeżeli Jed-
nostka nie wyrazi zgody na przesunięcia terminu? Czy 18 mln. zł przepadnie 
i czy biorą pod uwagę taką możliwość? 
 
Radny Łukasz Podlewski zapytał, jaki był zapisany termin realizacji i czy wszystko jest 
należycie przeprowadzone, czy nie będzie problemu dostarczenia autobusów do 2020 
roku? Radny zapytał także o to, czy kwota 18 mln. zł. zostanie również przepisana 
w WPF-ie na przyszły rok? Czy poza zakupem autobusów zostaje wyjęte coś więcej 
z projektu multimodalnego na ten rok? Czy inne projekty też nie zostaną zrealizowane 
w tym roku? Radny zapytał, czy gdyby nie oszczędności z autobusów, skąd byłyby 
wzięte pieniądze na subwencję? Skąd byłoby 12 mln. zł na nauczycieli? Czy ta kwota 
jest kwotą ostateczną? Radny zapytał również o Radomski Program Chodnikowy, czy 
będzie realizowany przy tych oszczędnościach i czy będzie zrealizowana ul. Marii Foł-
tyn? 
 
Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał, o ile jest wyższa na ten rok subwencja oświatowa 
względem subwencji na rok 2018? Jakie koszty miesięcznie dla budżetu generuje ta 
podwyżka? 
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Radna Magdalena Lasota odniosła się do projektu multimodalnego i przesunięcia 18 
mln. zł do WPF-u. Zapytanie skierowała do radnego Łukasza Podlewskiego, dlaczego 
sieje strach wśród mieszkańców, że nagle nic nie będzie realizowane z tego projektu? 
Radna przypomniała, że te pieniądze są zapisane w budżecie i w WPF-ie. Podkreśliła 
także, że cały projekt to kwota 71 mln. zł, z czego dofinansowanie w wysokości 56 
mln. zł jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woje-
wództwa Mazowieckiego. Zaznaczyła również, że produkcja autobusów trwa rok 
i przesunięcie terminu jest uzasadnione. Na koniec radna prosiła, by nie siać strachu 
wśród mieszkańców, że ten program nie będzie realizowany tak, jak należy. 
 
Radna Marta Michalska-Wilk odniosła się do wypowiedzi radnego Dariusza Wójcika, że 
miasto zaoszczędziło na nauczycielach. Zaznaczyła, że płace nauczycieli są z subwen-
cji Ministerstwa i miasto nigdy nie chciało oszczędzić na nauczycielach. Stwierdziła, że 
jedynie Ministerstwo mogło chcieć oszczędzić. 
 
Głos zabrał ponownie radny Dariusz Wójcik. Podkreślił, że samorząd jest jednym z naj-
mniej aktywnych samorządem w Polsce. Argumentował to małą ilością złożonych 
wniosków i wystartowaniem do konkursów. Zaznaczył również, że warto stworzyć 
komórkę, która pomoże ludziom napisać wnioski, bo nasze miasto z tego nie korzysta 
jak Ciechanów, Płock. Podkreślił swoje doświadczenie jako Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, że było mało wniosków do stypendiów. Odniósł się również do produkcji au-
tobusów i stwierdził, że jeżeli projekt będzie złożony w styczniu, to również nie bę-
dzie zrealizowane rozliczenie inwestycji w 2020 roku. Radny stwierdził, że jest to 
podstęp i uciekanie od realizacji projektu. 
 
Odpowiedzi na pytania radnych udzielili: Prezydent Miasta Radomia – Radosław Wit-
kowski, Skarbnik Miasta – Sławomir Szlachetka, Zastępca Prezydenta – Karol Semik, 
Wicedyrektor MZDiK – Artur Dróżdż. 
 
Prezydent Miasta Radomia, Radosław Witkowski udzielił odpowiedzi na pytanie rad-
nego Kazimierza Woźniaka, że operatorem boiska przy ul. Ciborowskiej będzie Stowa-
rzyszenie Centrum, którego Prezesem jest Pan Marcin Górnik. W odpowiedzi na pyta-
nie radnego Dariusza Wójcika w sprawie składania wniosków, Prezydent poinformo-
wał, że wszyscy mogą uzyskiwać informacje w Centrum Informacji Pozarządowych, 
a jeśli będzie taka potrzeba, by organizować dodatkowe kursy i szkolenia, mogą to 
robić. Jednak osobiście uważa, że w przypadku tego konkursu, jest to obowiązek Wo-
jewody. Prezydent Miasta Radomia wyjaśnił, że od 2007 r. obserwuje konkurs, 
a w ostatnich latach zauważa duże zniecierpliwienie ze strony Organizacji Pozarzą-
dowych, ponieważ ciężko było przez ostatnie lata uzyskać dofinansowanie, stąd może 
mała ilość złożonych wniosków. 
 
Skarbnik Miasta, Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na pytania w sprawach: 
- współpracy ze Starostwem, 
- zakupu autobusów, 
- zmienionego terminu realizacji projektu multimodalnego, 
- przekładanych środków na przyszły rok, 
- zmniejszenia wydatków, 
- różnicy subwencji oświatowej, 
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- budżetu związanego ze strajkiem nauczycieli. 
 
Zastępca Prezydenta, Karol Semik zaczął udzielanie odpowiedzi od polemiki z radnym 
Dariuszem Wójcikiem, oznajmiając, że jego teza oszczędzania na oświacie nie została 
udowodniona. Zastępca Prezydenta przyznał, że jest prawdziwą informacją to, że jest 
większa subwencja o 7,3%, jak również, że liczba uczniów jest mniejsza o 2,4%. Za-
stępca Prezydenta poinformował o możliwości dodatkowego dofinansowania 
w szkołach, z którego powinni korzystać dyrektorzy szkół. Udzielił odpowiedzi na py-
tania w sprawach: 
- odpraw dla nauczycieli, 
- oszczędzania na oświacie, 
- dofinansowania na wypoczynek, 
- dopłacania na oświatę przez Gminę w tym roku budżetowym, 
- podwyżki subwencji oświatowej. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz oświadczyła, że jeszcze nikt nie odniósł się do propozy-
cji radnego Łukasza Podlewskiego w sprawie Radomskiego Programu Chodnikowego 
lub ul. Marii Fołtyn. 
 
Na mównicy ponownie pojawił się Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski. 
Odniósł się do wypowiedzi Wiceprezydenta, Karola Semika odnośnie finansowania 
oświaty. Poinformował, że jest to konieczne, by dokładać do oświaty, ponieważ mia-
sto otrzymuje zbyt mało pieniędzy od Rządu oraz to, że wszystkie miasta zmagają się 
z tym problemem. Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Łukasza 
Podlewskiego w sprawie oszczędności oraz przesunięć wydatków. Udzielił dodatko-
wych wyjaśnień w sprawach: 
- zabezpieczenia 12 mln. zł  zgodnie z rachunkami na potrzebę radomskiej oświaty, 
- propozycji obniżenia deficytu budżetowego, 
- możliwości otrzymania dodatkowych zewnętrznych środków, 
- Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Wicedyrektor MZDiK – Artur Dróżdż udzielił informacji na temat wiat przystankowych, 
na których realizację jest 9 miesięcy od podpisania umowy, które będą finansowane 
w 2020 roku. Poinformował także o Inteligentnych Systemach Transportu Drogowym. 
Udzielił odpowiedzi w sprawie wystąpienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projek-
tów Unijnych o zmianie płatności harmonogramu. Poinformował, że wniosek był skła-
dany w lutym i został zaakceptowany w marcu. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy. 
 
Przerwa przedłużyła się o pół godziny, a następnie Przewodnicząca Kinga Bogusz 
ogłosiła kolejne 10 minut przerwy. 
  
Przewodnicząca Kinga Bogusz przeprosiła radnych za przedłużenie przerwy. Wytłuma-
czyła, że dla niektórych radnych sprawy miasta i mieszkańców są bardzo ważne i dla-
tego rozmowy w Klubie Radnych PiS trochę się przedłużyły. 
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W imieniu Klubu Radnych PiS wystąpił radny Marcin Majewski. Oznajmił, że radni chcą 
złożyć wniosek o dołożenie 2 zadań: 
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Fołtyn w kwocie 
150 000 zł, 
- Radomski Program Chodnikowy w kwocie 1 500 000 zł. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła Skarbnika Miasta o zabranie głosu. 
 
Skarbnik Miasta, Sławomir Szlachetka oznajmił, że Rada Miejska bez zgody Prezydenta 
Miasta nie może zwiększyć, ani zmienić deficytu. Natomiast po konsultacji z Prezy-
dentem, w imieniu Prezydenta wyraża zgodę na zwiększenie deficytu poprzez wnie-
sienie autopoprawki. Skarbnik zgłosił 2 autopoprawki dotyczące: 
- zwiększenia deficytu o kwotę 1 500 000 zł na zadanie: Radomski Program 
Chodnikowy, 
- aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ul. Marii Fołtyn w kwocie 150 
000 zł. 
Skarbnik poinformował, że po konsultacji z Prezydentem akceptuje zwiększe-
nie deficytu o kwotę 1 650 000 zł. 
 
W związku ze złożonymi autopoprawkami, Przewodnicząca Kinga Bogusz oznajmiła, 
że wniosek złożony przez radnego Marcina Majewskiego jest bezzasadny. 
 
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się 
– głosowanie nr 2) podjęła z autopoprawkami Prezydenta 

Uchwałę nr XVII/156/2019 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Radomia na 2019 rok. 
 
Ad. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 – druk nr 92. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Skarbnik Miasta – Sławomir Szlachetka.  

 

Skarbnik Miasta zgłosił autopoprawkę, dostosowującą do drugiej autopopraw-
ki do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie z uwzględnie-
niem deficytu budżetowego, dochodami i wydatkami w roku 2019. 
 

Przewodnicząca Kinga Bogusz poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem 
obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Komisja Budżeto-
wa wydała opinię negatywną. Natomiast Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki nie wy-
dała opinii. 
 

Głos w dyskusji w tym punkcie zabrał radny Mirosław Rejczak, który zaznaczył, że Ra-

dom jest w bardzo trudnej sytuacji. Oszacował, że jeśli coś pójdzie nie tak, że w bu-

dżecie miasta zabraknie 300 mln. zł. 
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Rada Miejska w Radomiu większością głosów (12 za, 1 przeciw, 11 wstrzymujących 
się – głosowanie nr 3) podjęła z autopoprawką 

Uchwałę nr XVII/157/2019 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na 
lata 2019-2040. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XVII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
19.10. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Aneta Wygonna. 


