
PROTOKÓŁ nr 10 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 18 czerwca 2019r. 

 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  
i na nim przewodniczył Pan Mateusz Kuźmiuk Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 

 Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 9 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu. 

3. Sprawy różne.                                                                    

 
Ad. 1 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 

- .  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany po stronie dochodów 
i wydatków wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.  
Radny Robert Utkowski poruszył temat zwiększenia środków w Miejskim Zarządzie 
Dróg i Komunikacji na wypłatę odszkodowań za nieruchomość położoną przy ul. 
Żeromskiego w związku z realizacją Trasa N-S  o kwotę 1 300 000,00 zł i zapytał co 
tam było wcześniej. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że były 
tam budynki. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zapytał przez jak długi 
czas obowiązywała tzw. taryfa awaryjna. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że obowiązywała ona od czerwca 2018 r przez kilka miesięcy tj. do 
grudnia. Radny Marcin Majewski zapytał, z czego wynikają te 2 000 000,00 zł. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że wynika to ze wzrostu cen 
energii. Radny Marcin Majewski zapytał, z czego pochodzą wpływy w kwocie 
2 662 140,00 zł w dziale 900.  Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, 
że są to wpływy z tytułu kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, pobieranych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i przekazywanych do 
budżetu gminy. Radny Marcin Majewski zapytał, o zwiększenie planu wydatków 
w dziale 600 o kwotę 5 250 000,00 zł.  Podpisana jest umowa między Gminą a MPK 
na przewóz to z czego wynika to zwiększenie wydatków i czego dokładnie dotyczy. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że dotyczy to zwiększonych 
kosztów ponoszonych przez MPK za przewozy komunikacji zbiorowej tzw. 
wozokilometr. Radny Marcin Majewski zapytał, czy nie można podnieść ogólnie 
kwoty wozokilometra. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
rozliczamy się wozokilometrem, natomiast na koniec roku jest przeprowadzany 
audyt, z którego wynika, że musimy dopłacić. Od 1 lipca zaplanowano podniesienie 
stawki wozokilometra tak aby w przyszłym roku w marcu ponownie nie dopłacać. 
Radny Marcin Majewski zapytał,  kto to nadzoruje.  Skarbnik Miasta Sławomir 
Szlachetka odpowiedział, że nadzór sprawuje MZDiK, w budżecie są zabezpieczone 
środki na komunikację miejską w wysokości ponad 65 000 000,00 zł z czego ponad 
40 000 000,00 zł jest dla MPK na przewóz a 20 000 000,00 zł dla przewoźników 
prywatnych. Radny Marcin Majewski zapytał, czy MZDiK chce podnieść stawkę 
wozokilometra. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że tak, stawka 
nie było podnoszona kilka lat i będzie poniesiona o 0,60 zł. Radny Marcin Majewski 



zapytał, z czego wynika zwiększenie  planu wydatków w dziale 900 o kwotę 
1 300 000,00 zł  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki 
nr 51/46 na os. XV-Lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską w zakresie 
utworzenia funkcji rekreacyjnej”. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że taka jest potrzeba. Tam jest duży teren niezagospodarowany 
a należący do Gminy. Będzie tam utworzony plac zabaw. Radny Marcin Majewski 
poprosił aby na sesję była przygotowana informacja co dokładnie tam będzie 
wykonywane. Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy już wpłynęły środki od 
Wojewody na Aleję Wojska Polskiego. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że nie co jest dużym problemem. Radny Łukasz Podlewski 
powiedział, że jest przychylność Wojewody w tej kwestii natomiast są opóźnienia 
w podpisaniu promesy przez Ministerstwo Finansów. Radny Łukasz Podlewski 
zapytał o odszkodowanie za ul. Kosowską. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że wtedy Gmina musiała odmówić podpisania porozumienia i wypłaty 
a w tej chwili wnioskowane jest o dwa razy większą wypłatę w związku z czym będzie 
rozprawa sądowa. W tej chwili właściciel nie chce zawrzeć porozumienia. Radny 
Marcin Majewski zapytał, czy kwota 2 000 000,00 zł jest wystarczająca na 
oświetlenie ulic, placów i dróg. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, iż wydaje mu się że nie, z szacunków wynika, że będzie potrzebne 
kolejne 2 000 000,00 zł ale może być mniej. Radny Marcin Majewski zapytał, na co 
dokładnie przeznaczona jest kwota 250 000,00 zł -  zakup usług pozostałych w dziale 
600 oraz kwota 1 300 000,00 zł na wydatki inwestycyjne odnośnie Trasy N-S, z tym 
że wpisane są trzy etapy. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
jest to na wypłatę odszkodowania o co pytał radny Robert Utkowski. Gmina musi 
wypłacić odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. Żeromskiego 118. 
Kwota 250 000,00 zł przeznaczona jest na nasadzenia zastępcze na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej przez MZDiK.              
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 113. Radni negatywnie 

zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 

 (3 Radnych za 5 przeciw 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
- Nr 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040. 
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 114. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040 (3 Radnych za 5 przeciw 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
  
 Ad.3. Nie było spraw.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

Przewodnicząca Komisji 
  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


