
PROTOKÓŁ nr 20 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 11 grudnia 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 19 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 210 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2019 – 2040. 

 Nr 220 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok 

 Nr 221 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 

 Nr 222 w sprawie dokonania zmian  w budżecie Gminy Miasta Radomia 

na 2019 rok 

  Nr 223 w sprawie: ustalenia wydatków Gminy Miasta Radomia, które w 

2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

3. Sprawy różne.                                                                                                                                       

 

 
Ad. 1 Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował, ze protokół nr 19 
zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu komisji.   
Ad. 2. Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 
- Nr 210 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka omówił projekt uchwały zawarty na druku nr 
210 .    
Radny Marcin Majewski zapytał, w jaki sposób odbywa  się to dofinansowanie, czy 
my przekazujemy kwotę i MOSiR wpłaca 100% tej kwoty bezpośrednio na spłatę 
obligacji. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że nie. MOSiR 
zaciąga zobowiązania i MOSR je spłaca natomiast to dokapitalizowanie jest 
zabezpieczeniem dla banku. Gdyby MOSiR nie miał pieniędzy to dokapitalizowanie 
powoduje, że pewne środki zostaną przekazane w danym roku, w którym spłaty 
następują. Radny Marcin Majewski zapytał, czy można wcześniej spłacać te 
obligacje. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że w umowie 
między spółką a bankiem na pewno taka opcja jest, że może być wcześniejsza 
spłata. Radny Marcin Majewski zapytał, czy jest możliwość przesunięcia gdyby się 
pojawiły dodatkowe środki żebyśmy wcześniej spłacili. Skarbnik Miasta Sławomir 
Szlachetka odpowiedział, że tak. Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk 
zapytał, czy na sesji będzie można przedstawić harmonogram spłat obligacji przez 
MOSiR. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że wydaje mu się, że 
tak, przynajmniej ten planowany harmonogram.         



Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 210. Radni ze względu na 
wynik głosowania nie wydali opinii do projektu uchwały zawartego na druku Nr 210 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
2019 – 2040 (4 Radnych za, 4 przeciw, 1 wstrzymujących się).  
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził przerwę w posiedzeniu 
komisji na czas trwania nadzwyczajnej sesji.  
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk wznowił obrady komisji po przerwie.  
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 220. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 220 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok. (4 
Radnych, za 0 przeciw, 2 wstrzymujących się).Opinie nr 18 dołączono do protokołu 
 
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 221. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 221 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2019 – 2040 (4 Radnych, za 0 przeciw, 2 wstrzymujących 
się). Opinie nr 18 dołączono do protokołu 
 
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 222. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 222 w sprawie dokonania zmian  w budżecie Gminy Miasta 
Radomia na 2019 rok (4 Radnych, za 0 przeciw, 2 wstrzymujących się). Opinie nr 18 
dołączono do protokołu 
 
 
Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 223. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 223 w sprawie: ustalenia wydatków Gminy Miasta Radomia, 
które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (4 Radnych, za 0 
przeciw, 2 wstrzymujących się). Opinie nr 18 dołączono do protokołu 
 
Ad.3. Przewodniczący komisji Mateusz Kuźmiuk poinformował o pismach jakie 
wpłynęły do Komisji, Pisma zostały dołączone do materiałów z komisji.   
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

 
Przewodniczący Komisji 

  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


