PROTOKÓŁ nr 13
z posiedzenia

Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 11 września 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 – druk nr 147.
2. Sprawy różne.

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie projektu
uchwały zawartego na druku Nr 147 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.
Radny Dariusz Wójcik: ile jest potrzeba pieniędzy z miasta na dokończenie hali
i stadionu bez tych obligacji?
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: MOSiR dysponował kwotą 30 225 000,00 zł
na dzień otwarcia ofert. To jest kwota netto. To 30 mln mamy na sfinansowanie.
Najniższa oferta z tego nowego przetargu to 54 900 000,00 zł do tego dochodzi
16 000 000,00 zł dodatkowych inwestycji i zakładamy 2 150 000,00 zł rezerwy.
W związku z tym potrzeba jest 73 050 000,00 zł na sfinansowanie tych zadań
odliczając 32 225 000,00 mamy kwotę 42 000 000,00 zł, a zabezpieczamy 46 600
000,00 zł. Ta różnica to jest właśnie ten koszt, który więcej musimy ponieść.
Radny Marcin Majewski: chciałbym żeby Pan Prezes powiedział jaką ma w tym
momencie kwotę na realizację.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: taką jaką Pan Skarbnik powiedział.
Radny Marcin Majewski: czyli Pan to potwierdza?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: tak.
Radny Marcin Majewski: a nie ma żadnego roszczenia od Rosabud i Maxto?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: z Rosy już są pieniądze odebrane i założyliśmy
sprawę o gwarancje Maxto.
Radny Marcin Majewski: jaka tam jest kwota?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: 1 800 000,00 zł i tak jak już kiedyś Panu
tłumaczyłem te pieniądze pokryły to co zapłaciliśmy podwykonawcom.
Radny Marcin Majewski: chciałem się upewnić, czy może w tym momencie coś się
zmieniło.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: nie. Oczywiście będziemy występować
z roszczeniem o odszkodowanie ale to już później. Musimy znać kwotę jaką
zapłacimy więcej.
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: w tej chwili zakładamy 54 900 000,00 zł.
Radny Dariusz Wójcik: czyli wierzycie Państwo, że za to dokończycie tą budowę?
Czy Prezydent zagwarantuje, że tyle pieniędzy mu wystarczy na dokończenie?

Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: to nie jest kwestia wiary. Na tą chwilę taka
oferta jest przyjęta. Tak jak już wspomniałem ponad 2 000 000,00 zł, które doszły do
tej nowej emisji.
Radny Dariusz Wójcik: tam jest ukryte 5 000 000,00 zł.
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: 5 000 000,00 zł jest rezerwy, która
przewiduje, że ewentualnie jakieś zwiększenia będą możliwe, ale każda dodatkowa
kwota, która musi być zapłacona musi być zaakceptowana przez inspektorów i jeśli
my się nie zgadzamy to idziemy do sądu. To nie jest tak, że oni mówią a my płacimy.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: dlaczego jest to nowe zadanie
w WPF?
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: z uwagi na to, że nie mogliśmy już tamtego
zmieniać. Ono jest formalnie jako nowe zadanie natomiast to jest ta sama nazwa.
Z przyczyn technicznych.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: tylko, że tutaj jest okres realizacji od
2019, tutaj są łączne nakłady 222 000 000,00 zł a one zostały poniesione od 2016r.
patrząc na ostatni WPF (chyba dołączony do sprawozdania z wykonania za I
półrocze) w tym zadaniu było 135 000 000,00 zł - łączne nakłady finansowe na
MOSiR.
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: łączne są 148 500 000,00 zł.
Radny Marcin Majewski: co Pan Skarbnik miał na myśli mówiąc, że jest to
techniczne przesunięcie?
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: techniczne ze względu na to że robimy to
w programie bestia i tam żeby poprawić to musieliśmy założyć nowe zadanie.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: tylko to powinno zostać odpowiednio
pomniejszone o tą kwotę, która została wydatkowana w latach 2016-2019, tak?
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: tak, wtedy było 148 500 000,00 zł
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: w tym starym zadaniu było - łączne
nakłady 0 zł.
Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski: to wynika z tego, że to jest
praktycznie zamknięcie zadania
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: jeśli przenosimy cała kwotę to przenosimy
z tymi nakładami, które zostały już poniesione.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: w takim razie powinno być zadanie od
2016 roku prowadzone bo te nakłady były poniesione od 2016 roku a nie 2019.
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: w tej chwili jest nowy przetarg i jakby tamto
oddzielamy, jest limit od 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: moim zdaniem jest to nie za dobrze.
W zadaniu powinny być wspominane te łączne nakłady finansowe z tym limitem
powiedzmy za 2019 rok. Prosiłbym o sprawdzenie tego.
Radny Marcin Majewski: chciałbym zapytać odnośnie boisk, czy mamy
dokumentację, czy jest gotowy kosztorys szczegółowy, czy to jest takie wróżenie
z fusów.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: robiliśmy spotkania odnośnie ile kosztuje taki
kompleks. To jest czysta koncepcja. My jeszcze nie jesteśmy właścicielami gruntu
więc w momencie przekazania dopiero będziemy robić.
Radny Marcin Majewski: to na jakiej zasadzie chcecie pieniądze?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: te pieniądze nie będą uruchomiane dopóki
MOSiR nie będzie właścicielem.
Radny Dariusz Wójcik: te pieniądze będą wydane na halę, na którą zabraknie.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: nie, nie da się przesunąć na inne zadanie.
Radny Marcin Majewski: ale przecież to jest jedno zadanie
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: Nie to nie jest jedno zadanie, w banku każda
inwestycja jest oddzielnym zadaniem. Jeżeli mówimy o boiskach bocznych jest to
zupełnie inna inwestycja. Tych pieniędzy nie da się przesunąć.

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński: jest koncepcja na 4 boiska (3
trawiaste z odwodnieniem i tradycyjne boiska piłkarskie). Jeżeli chodzi o boisko
sztuczne, były takie realizacje, ten koszt jest szacunkowy natomiast to jest bardzo
realny koszt. Pan Prezes powiedział, że w banku jest to inne zadanie. Wy tak
naprawdę dajecie zgodę bądź nie dajecie to jest Wasza wola. Jeśli uznacie, że nie
należy budować tych boisk zostaniemy z taką sytuacją tak jak młodzi piłkarze Broni,
że trenują na ćwiartce boiska od 20.30-22.00.
Radny Marcin Majewski: w którym momencie pojawiła się taka potrzeba?
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński: potrzeba jest od kilkunastu
lat. Mamy w tej chwili w Radomiu 2 boiska trawiaste, mamy boisko na Firleju i bisko
na Słowackiego. 4 obiekty na całe miasto to jest żałośnie mało. Sztuczne boisko przy
ul Rapackiego, które jeśli nie zostanie wyremontowane jest do zamknięcia, nie
spełnia żadnych norm. Pojawiła się szansa na tani pieniądz i na jedną kompleksową
inwestycję więc będę do Państwa apelował żeby nie zaprzepaścić tej szansy. Na
takie inwestycje sportowe zawsze brakowało pieniędzy. Jeśli odłożyć na bok politykę
to to jest naprawdę bardzo racjonalne. Jeśli wygra dzisiaj polityka to szkoda tych
dzieci.
Radny Dariusz Wójcik: to nie chodzi o politykę. Tu chodzi o jakieś elementarne
zasady przyzwoitości, których brakuje. Tworzymy budżet Miasta Radomia i WPF
żadnego takiego zadania nie mamy. Obudziliśmy się na poprzedniej sesji, że
remontujemy amfiteatr (co jest potrzebne) teraz mamy sesję nadzwyczajną
dorzucamy do zadania, które na ten moment jest naszym najważniejszym zadaniem
czyli dokończenie Radomskiego Centrum Sportu 16 baniek, które się komuś
przyśniło prawdopodobnie po wieczornym drinku i będzie teraz budował. Komuś się
ubzdurało, że dzisiaj sobie wymyśli, że będzie budował kompleks obiektów, nie wie
w którym miejscu, MOSiR, który zaciąga zobowiązanie nie jest właścicielem gruntów,
będzie remontowane boisko, którego właścicielem nie jest MOSiR, a Państwo
uważacie, że to jest uczciwe. To jest tak jak z remontem tej szkoły 27. Próbowano
zrobić z pani Dyrektor „wariata” po przez swoją nieudolność i zgonienie winy na
kobietę, która podała się do dymisji. Teraz próbujecie zrzucić Państwo na radnych,
którzy dbając o majątek gminy nie zgadzają się z tak wydatkowanymi pieniędzmi
przez miasto. 16 000 000,00 to nie jest tak, że sobie pstrykniemy i sobie weźmiemy
i sobie wymyśliliśmy, że wybudujemy boiska treningowe bo ekstra klasa tego
wymaga. W momencie projektowania tego stadionu nie wiedzieliśmy, że ekstra klasa
tego wymaga? Która drużyna w najbliższym czasie będzie grała w ekstraklasie?
Każde z tych zadań jest potrzebne, tylko dokończmy najpierw jedno zadanie, które
nie zakończy się na tej kwocie. Specyfikacja została tak przygotowana, że to jest
dziurawy worek. Nie widzę tutaj złej woli tylko brak kompetencji i umiejętności do
przygotowania tej oferty przetargowej. Na sesji będę pytał pana Dyrektora jak zrobił
scan 3D i inwentaryzację.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: przecież to podpisywali specjaliści, każdy
inspektor swoje rzeczy.
Radny Dariusz Wójcik: ale przecież Pan dobrze wie, ze nie posiada pan
dokumentacji technicznej na ten obiekt.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: a według czego to było budowane?
Radny Dariusz Wójcik: na tym stadionie nie ma specjalisty, który by się tym zajął.
Pierwsze co powinien zrobić Prezydent to zatrudnić fachowca, który dokończy tą
inwestycję. Nie ma dokumentacji, bo przed chwilą rozmawiałem z właścicielem
dokumentacji i nie posiadacie tej dokumentacji i nie jest Pan wstanie tego
udowodnić.
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: właścicielem
dokumentacji jest MOSiR.
Rosabud przerzucił wszystkie Prawa autorskie na MOSiR.
Radny Dariusz Wójcik: Rosabud nie jest właścicielem tej dokumentacji i nigdy nie
był. Pan nie posiada dokumentacji, to na jakiej podstawie ogłosił Pan przetarg?

Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: na podstawie dokumentacji, która została mi
przekazana.
Radny Dariusz Wójcik: Panie Prezesie nie posiada Pan tej dokumentacji, niech Pan
nie brnie.
Radny Robert Utkowski: co oznacza termin tani pieniądz, którego użył Dyrektor
Tyczyński.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński: obligacje są tańsze niż
kredyt. Pan Skarbnik wielokrotnie mówił, że proces pozyskiwania obligacji jest
procesem długotrwałym natomiast jeśli można zadanie rozszerzyć to uważam, że
watro z takiego tańszego pieniądza skorzystać.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz: czy przyszłoroczny projekt
Uchwały Budżetowej nie przewiduje emisji obligacji.
Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński: nie czuję się kompetentny
żeby aż tak daleko wchodzić w kwestię finansowe.
Radny Marcin Majewski: jakie są wynegocjowane warunki?
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka: z tego co pamiętam to jest WIBOR + 1 jeśli
chodzi o tę nową transzę to 1,65.
Radny Dariusz Wójcik: do kiedy jest czas na podpisanie umowy z konsorcjum,
któremu firma Maxto przewodzi?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: Maxto nie brało udziału w przetargu. Do 19
września musimy podpisać umowę.
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk: kiedy byłoby wejście na plac budowy?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: wykonawca w momencie podpisania umowy ma
rok na wykonanie.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk: jak wygląda sprawa z nadzorem
inwestorskim?
Prezes MOSiR Grzegorz Janduła: tamta umowa wygasła, musimy zrobić drugi
przetarg. Nie możemy ogłosić przetargu jeżeli nie mamy podpisanej umowy na
wykonanie.
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 147. Radni negatywnie
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 147 w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 (3 Radnych za 4
przeciw 0 wstrzymujących się). Opinię nr 11 dołączono do protokołu.
Ad.2. Nie było spraw.
Przewodnicząca Komisji
Mateusz Kuźmiuk

