
PROTOKÓŁ nr 12 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 
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 11 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 143 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 

2019 rok.  

 Nr 144 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Radomia na lata 2019-2040. 

 Nr 141 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

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: 
 

- 143 w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 
rok.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany po stronie dochodów 
i wydatków wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Przewodniczący 
Komisji Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy zwiększenie planu wydatków w dziale 852 
w kwocie 760 744,00 zł jest przeznaczone na podwyżki tylko dla pielęgniarek. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jest to fundusz 
wynagrodzeń dla DPS-u natomiast jest to związane tylko z podwyżkami dla 
pielęgniarek, nie ma tu innych pracowników. Przewodniczący Komisji Mateusz 
Kuźmiuk zapytał, czego dokładnie dotyczy zwiększenie wydatków w dziale 600 
wynikające z potrzeby zwiększenia środków na podatek VAT w MZDiK. Skarbnik 
Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że chodzi o kwestię rozliczenia 
przystanków czy ma być od tego odliczany VAT czy też nie. W tej sprawie będą 
jeszcze kolejne przesunięcia o około 500 000,00 zł. Przewodniczący Komisji 
Mateusz Kuźmiuk zapytał, o przesunięcie kwoty 1 000,00 zł w Amfiteatrze i czy jest 
to tylko na zabezpieczenie kwoty w WPF na ten rok. Z jakich środków ma być ten 
konkurs architektoniczny realizowany. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że pieniądze te były zarówno na konkurs jak i na opracowanie 
dokumentacji Radomskiego Centrum Kultury. W tej chwili te środki są przeniesione 
na rozbudowę Amfiteatru. Przenoszone są środki zarówno te w wydatkach bieżących 
jak i te inwestycyjne. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zapytał, jaka jest 



na to zabezpieczona kwota. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, 
że w tym roku jest to 1 000,00 zł, a w WPF zabezpieczone jest 2 999 000,00 zł. 
Radny Karol Gutkowicz zapytał o przesunięcia w Państwowej Straży Pożarnej. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że są to przesunięcia 
wewnętrzne w Państwowej Straży Pożarnej w ramach własnego budżetu min. na 
nagrody uznaniowe. Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poruszyła 
temat PSZOK-u ponieważ na jednej z sesji Rady Miejskiej został złożony wniosek 
o zdjęcie środków przeznaczonych na realizację tej inwestycji i przesunięcie ich na 
bulwary a teraz pojawiła się nowa propozycja lokalizacji. Przewodnicząca zapytała, 
czy jest pomysł skąd wziąć środki na realizację tej inwestycji. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że chyba nie do końca zostało to przemyślane 
bo środki te nie powinny być przeniesione na inne zadanie tylko powinny pozostać 
na realizację tego zadania. Obecnie w budżecie nie ma zabezpieczonych środków 
na PSZOK i należy od nowa szukać pieniędzy. Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Kinga Bogusz powiedziała, że jest to pilna inwestycja, ażeby nie utracić 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.  
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 143. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 143 w sprawie: dokonania zmian 
w Uchwale Budżetowej na 2019 rok (3 Radnych za 3 przeciw 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 10 dołączono do protokołu. 
 
- Nr 144 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 144. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040 (3 Radnych za 2 przeciw 1 wstrzymujących się). 
Opinię nr 10 dołączono do protokołu. 
 
- Nr 141 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą 
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka powiedział, że jest to uchwała techniczna. 
Aby wprowadzić w Urzędzie Miejskim w Radomiu formę zapłaty podatku kartą 
płatniczą niezbędne jest podjęcie uchwały dopuszczającej takie rozwiązania 
płatnicze. 
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 141. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 141 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny (6 Radnych za 0 przeciw 
0 wstrzymujących się). Opinię nr 10 dołączono do protokołu. 
 
 Ad.3. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował o pismach jakie 
wpłynęły do Komisji: 

 odpowiedź Prezydenta Miasta Radomia na pismo związków zawodowych DPS-
ów w sprawie problemów płacowych.  

 pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Straży 
Miejskiej  i Urzędu Miejskiego w sprawi podwyżek dla pracowników Straży 
Miejskiej.  

 



Pisma zostały dołączone do protokołu.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka powiedział, że wniosek Straży Miejskiej już 
wpłynął. Straż przesuwana wewnętrznie część środków ze swoich oszczędności 
a część prosili żeby im zabezpieczyć. Być może na kolejnej sesji zostanie 
przedstawiony taki wniosek. Jeżeli chodzi o DPS - y to potrzebna jest bardzo duża 
kwota, ale będą starania aby na tą prośbę odpowiedzieć. Mamy świadomość, że te 
płace są niskie.    
Więcej spraw nie było.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

Przewodnicząca Komisji 
  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


