
PROTOKÓŁ nr 14 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 27 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. Przyjęcie protokołów nr 12 i 13 z posiedzeń Komisji . 

2. Zaopiniowanie  projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 154 w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.  

 Nr 155 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2019-2040. 

3. Sprawy różne 

 
Ad. 1. Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Protokół 
nr 13 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 
- Nr 154 w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Skarbnik 
Miasta Sławomir Szlachetka omówił zmiany wprowadzone w Uchwale budżetowej 
na 2019 rok.  
Radny Karol Gutkowicz zapytał, czy są ujęte podwyżki dla Straży Miejskiej. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że są w budżecie 
przesunięcia wewnętrze, które zabezpieczają im te środki m.in. na składki więc my 
częściowo zabezpieczamy tą kwotę 70 000,00 zł. dodatkowych pieniędzy, reszta 
pochodzi z budżetu przesunięć wewnętrznych Straży Miejskiej. Radny Dawid 
Ruszczyk zapytał, na jakim poziomie mają to być podwyżki. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat. Radny Robert 
Utkowski powiedział, że są przesunięcia w Straży Miejskiej na ubezpieczenie 
i zapytał, jak to się dzieje, że mają mniej w wynagrodzeniach, a składki ZUS rosną. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jeśli chcą zwiększyć 
fundusz wynagrodzeń to należy zwiększyć wynagrodzenia brutto ale i składki. Radny 
Robert Utkowski powiedział, że jest punkt zastępstwo procesowe w MZDiK i zapytał 
czy przegraliśmy sprawę. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
nie. Jest to kwestia zabezpieczonych środków w usługach. Jeżeli radcowie prawni są 
zatrudnieni przez MZDiK to im się wypłaca z umów zleceń. Radny Robert Utkowski 
powiedział, że jeżeli przegrywa się sprawę to tego typu rzeczy są po stronie 
przegrywającego w związku z tym przegraliśmy sprawę. Skarbnik Miasta Sławomir 
Szlachetka odpowiedział, że nie do końca tak to jest.  Jeżeli Gmina wygra w sądzie 
i nam zostaną przysądzone środki to te środki wpływają nam na dochody, a radcom 
prawnym musimy je wypłacić czyli po stronie wydatkowej również zabezpieczyć 
środki. Radny Karol Gutkowicz zapytał, o sprawę w sądzie dotyczącą wiaduktu na 
ul. Żółkiewskiego, na jakim jest to etapie. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że nie wie.   



Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 154. Radni z uwagi na 
wynik głosowania nie wydali opinii do projektu uchwały zawartego na druku nr 154 w 
sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok (3 Radnych za 3 
przeciw 0 wstrzymujących się).  
 
- Nr 155 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 w związku z brakiem pytań zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 155. Radni z uwagi na 
wynik głosowania nie wydali opinii do projektu uchwały zawartego na druku Nr 155 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2019 – 2040 (3 Radnych za 3 przeciw 0 wstrzymujących się).  
 
Ad.3. Radny Karol Gutkowicz zapytał o Radomskie Centrum Sportu i czy wiadomo 
jakie były główne zarzuty, które stawiała ta druga firma. Skarbnik Miasta Sławomir 
Szlachetka odpowiedział, że z tego co wie to jakieś formalne czyli np. podważają 
złożone upoważnienie do reprezentowania. Firma, która wygrała w przetargu 
składała wyjaśnienia, nasza komisji przetargowa również to wyjaśniała.  
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zapytał, czy uchwala RIO dotycząca 
sprawozdania za I półrocze będzie przedstawiana na sesji. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że nie, ta opinia został tylko Państwu 
dostarczona jest ona pozytywna poza jedną uwaga dotyczącą szpitala. Radny 
Rober Utkowski zapytał, o rewitalizację i pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jest konstrukcja na 
zasadzie wejścia kapitałowego PFR do Rewitalizacji, jest naszym udziałowcem na 
kwotę 1 000 000,00 zł, a na pozostałą kwotę jest udzielana pożyczka udziałowca 
czyli przez PFR jako udziałowiec. W sumie około 20 000 000,00 zł mają udzielić na 
3 projekty. Radny Rober Utkowski zapytał, kiedy byłby przetarg. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że przetarg już był, teraz jest tylko kwestia 
zabezpieczenia środków.      
 

 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji 

  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


