
PROTOKÓŁ nr 11 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 9 lipca 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 10 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 127 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 

2019 rok.  

 Nr 126 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Radomia na lata 2019-2040. 

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: 
 

- 127 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 
rok..  
Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił zmiany po stronie 
dochodów i wydatków wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Dyrektor 
dodał, że w uchwale wpisana jest kwota 331 234,00 zł, która wynika z konieczności 
zwrotu części dotacji z budżetu państwa, która została przekazana Gminie Miasta 
Radomia na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 
w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. 
Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” natomiast 
wczoraj wpłynęło do MZDiK pismo zmniejszające tą kwotę do 255 000,00 zł. 
Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Dróżdż 
poinformował, że wpłynęło pismo odnośnie zmniejszenia zwrotu, z tym, że tam było 
318 000,00 zł plus odsetki co dawało kwotę 331 000,00 zł, a teraz jest zmniejszenie 
na 254 000,00 zł i do tego należy doliczyć odsetki. Dyrektor Wydziału Budżetu 
Tadeusz Murawski powiedział, że na odsetki są zapewnione środki. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, od kiedy MZDiK miał 
wiedzę, że będzie to 331 000,00 zł. Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji Artur Dróżdż odpowiedział, że z 2 lipca jest pismo, w który do zwrotu 
jest 331 000,00 zł i od tego pisma zostało złożone odwołanie po którym została 
uwzględniona wycinka drzew i zwrot został zmniejszony do kwoty 254 418,00 zł. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, na jakiej podstawie są 
wyliczone odsetki. Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
Artur Dróżdż odpowiedział, że są to odsetki ustawowe i wynoszą około 1 500,00 zł. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, w jaki sposób można 
dzisiaj dokonać autopoprawki jeżeli nie mamy konkretnej kwoty. Zastępca Dyrektora 



Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Dróżdż odpowiedział, że pismo 
o zmniejszeniu dotarło do niego wczoraj. Radny Karol Gutkowicz  zapytał, 
dyrektora Wydziału Budżetu czy jest wstanie przygotować autopoprawkę. Dyrektor 
Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski odpowiedział, że można wprowadzić tą 
kwotę, która jest w piśmie i w ten sposób zmniejszyć. Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Dróżdż powiedział, że te pieniądze 
mogą zostać jako luźne środki. Radny Łukasz Podlewski zapytał ile wynosi łączna 
kwota zabrana z Radomskiego Centrum Sportu. Dyrektor Wydziału Budżetu 
Tadeusz Murawski odpowiedział, że jest to w sumie 2 800 000,00 zł, zmniejszamy 
plan wydatków i przenosimy na inne zadania np. Szydłowiecka. Radny Marcin 
Majewski zapytał, z czego to wynika. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz 
Kaczmarek odpowiedział, że cała ta kwota jest elementem postępowania 
przetargowego MOSiR-u. Teraz zadanie to zostało włączone do MOSiR-u i przetarg, 
który jest w tej chwili ogłoszony zawiera również ten element. Radny Łukasz 
Podlewski powiedział, że ul. Szydłowiecka miała kosztować 8 000 000,00 zł, tak 
przynajmniej mówił Prezydent na sesji. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz 
Murawski odpowiedział, że zapisane jest to w WPF. W roku bieżącym zapisano 
1 400 000,00 zł, w 2020 r- 1 400 000,00 zł, a w 2021 roku - 5 200 000,00 zł. Radny 
Marcin Majewski zapytał z czego wynika, że mamy zwracać to ponad 331 000,00 zł 
czy też ponad 200 000,00 zł.  Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji Artur Dróżdż odpowiedział, że jest to związane z zapisami 
w umowie. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek dodał, że 
Wojewoda to określa jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości. Dotacja zawiera 
taką formułę, że rozlicza się ją tak  jak rozlicza się kosztorysem powykonawczym. 
Jeżeli zakres rzeczowy będzie zrealizowany większy niż ten, który wynika ze 
złożonego wcześniej wniosku to Wojewoda uznaje te koszty jako koszty 
niekwalifikowane i już nie wlicza tego do dotacji. Dotacja będzie rozliczana 
w zależności od zakresu rzeczowego zrealizowanego zadania wynikającego 
z przedmiaru. Radny Marcin Majewski zapytał o kwotę 350 000,00 zł zabraną 
z domów i ośrodków kultury , świetlic i kubów. Komu to jest zabierane? Czy te 
pieniądze były na jakiś konkretny cel? Co ma być wykonane w ramach modernizacji 
Rogatki? Czy jest na to jakiś pomysł? Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz 
Kaczmarek odpowiedział, że na remont rogatki jest przygotowana dokumentacja 
i jest pozwolenie na budowę, które kończy się za 2 miesiące. Znajdować się ma tam 
powierzchnia wystawiennicza, galeria. Radny Marcin Majewski zapytał, kto ma tym 
zarządzać. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek odpowiedział, że 
założenie jest takie, iż będzie to Wydział Kultury Urzędu Miejskiego. Radny Robert 
Utkowski powiedział, że dopóki jest pozwolenie na budowę to powinniśmy to zrobić 
ponieważ niewiele jest zabytków w Radomiu.  Radny Marcin Majewski powiedział, 
że Rogatka chyba była całkiem niedawno remontowana. Dyrektor Wydziału 
Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek powiedział, że od lat nie była remontowana. 
Dyrektor  przypomniał, że od trzech lat jest ważne pozwolenie na budowę, które za 2 
miesiące się kończy. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i konserwator 
zabytków ma takie kompetencje żeby wydać decyzję administracyjną nakazującą 
Prezydentowi wyremontowanie tego obiektu. W ubiegłym roku straciliśmy pieniądze, 
gdzie mieliśmy środki zewnętrzne pozyskane zarówno od konserwatora zabytków jak 
i z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniędzy tych nie wykorzystaliśmy ponieważ Rada 
Miejska nie wyraziła zgody na wpisanie tego zadania do budżetu. W tym roku 
również składane były wnioski o środki zewnętrze do konsekratora zabytków 
i Marszałka. Marszałek przydzielił dofinansowanie, a konserwator powiedział, że 
jeżeli w zeszłym roku Gmina nie chciała podpisać umowy i nie chciała tych środków 
to w tym roku nie dostaliśmy nic. Radny Dawid Ruszczyk zapytał ile straciliśmy 
dofinansowania. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek 
odpowiedział, że w ubiegłym roku mieliśmy około 200 000,00 zł. Radny Karol 



Gutkowicz poruszył temat stanu Kamienicy Deskurów i sztucznie wpisywanych 
środków na wyposażenie. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek 
odpowiedział, że w tym roku zostały odkryte nowe problemy, z którymi bez zgody 
konserwatora zabytków nie można nic zrobić. Radny Karol Gutkowicz powiedział, 
żeby w przyszłości nie wpisywać tego do budżetu tylko jak będzie taka potrzeba to  
przyjdziecie na sesję i wtedy zostanie to wpisane. Przewodniczącą Rady Miejskiej 
Kinga Bogusz zapytała, jaki byłby przewidywany zakres prac inwestycyjnych 
w Rogatce. Dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek odpowiedział, że 
będzie tam przeprowadzony kompleksowy remont, do wymiany jest cały dach wraz 
z konstrukcją, elewacja, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, wymiana instalacji 
elektrycznej i wentylacji, wykonanie odwodnienia. Radny Karol Gutkowicz zapytał 
o zwrot części dotacji z Alei Wojska Polskiego. Czy istnieje takie ryzyko, że 
w przyszłości też może się taki problem pojawić? Dyrektor Wydziału Inwestycji 
Eugeniusz Kaczmarek odpowiedział, że jeżeli jest to rozliczenie kosztorysem wręcz 
powykonawczym to do samego końca nie będzie wiadomo jaki jest udział kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Radny Karol Gutkowicz zapytał jakie skutki 
rodziłaby decyzja Radnych na nie, jeżeli Rada nie wyrazi na to zgody. Dyrektor 
Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek odpowiedział, że zwrot dotacji jest 
obligatoryjny. Radny Marcin Majewski zapytał z czego wynika zabranie 15 000,00 zł 
z ul. Idalińskiej. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski odpowiedział, że 
z oszczędności. Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
Artur Dróżdż dodał, że na ul. Idalińską odbyło się już postępowanie.           
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 127. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 127 w sprawie: dokonania zmian 
w Uchwale Budżetowej na 2019 rok (3 Radnych za 0 przeciw 5 wstrzymujących się). 
Opinię nr 9 dołączono do protokołu. 
- Nr 126 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040.  
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 126. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 126 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040 (4 Radnych za 0 przeciw 4 wstrzymujących się). 
Opinię nr 9 dołączono do protokołu. 
  
 Ad.3. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował, że wpłynęło pismo 
związku zawodowych Domów Pomocy Społecznej i w związku z tym pismem 
zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie Komisji wraz z Komisją Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Rodziny.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

Przewodnicząca Komisji 
  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


