PROTOKÓŁ nr 14
z posiedzenia
Komisji Gospodarki
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz Goście wg listy obecności, która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan
Robert Fiszer Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji
oraz zaproszonych Gości.
Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia Komisji.
2.Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok.
3.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
4.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Pan Robert Fiszer zwrócił się do członków Komisji
z zapytaniem, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji. Radni nie zgłosili
żadnych uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad. pkt 1. Pan Robert Fiszer zwrócił się do członków Komisji z zapytaniem, czy są
uwagi do protokołu Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki. Brak uwag.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli protokół
Nr 13 z posiedzenia Komisji Gospodarki.
Ad. pkt 2. Pan Robert Fiszer – Panie Skarbniku, chyba nie ma sensu, aby Pan
omawiał, wszyscy zapoznali się z projektem budżetu, przejdźmy do pytań.
Pan radny Kazimierz Woźniak – potrzebujemy objaśnień dotyczących inwestycji. Czy
są pytania?
Omawia Skarbnik Miasta Pan Sławomir Szlachetka – na inwestycje drogowe mamy
przewidziane w sumie 160 000 000 zł w dziale 600 przede wszystkim NS, Wojska
Polskiego, a także projekt multimedialny – 30 000 000 zł.
Kazimierz Woźniak to może będę zadawał pytania – zapytam o drogi publiczne,
powiatowe, po pierwsze budżet obywatelski, poprawa bezpieczeństwa ulica
Paderewskiego 9, odpowiada Dyrektor MZDiK Pan Piotr Wójcik przejście za
zatoczka przystankową za Sempołowską w stronę Zbrowskiego, ścieżka rowerowa
na Józefowie – budżet obywatelski wzdłuż Aleksandrowicza, przebudowa wiaduktu
- to jest dokumentacja droga powiatowa 358 w porozumieniu i uzgodnieniu
z powiatem, jest to poza granicami miasta w ramach porozumienia z PPL droga do

lotniska przedłużenie pasa startowego – 3 000 000 zł, po nowym śladzie – zgodnie z
prawem w porozumieniu ze starostwem prowadzimy działania– wykupujemy tereny.
Przebudowa ulicy Okulickiego – odpowiada Pan Piotr Wójcik – dotyczy dokumentacji
pod kontem przebudowy tej ulicy.
Sygnalizacja świetlna Żeromskiego/Czachowskiego/Batorego z budżetu
obywatelskiego – jest to projekt z 2019 roku, ale zabrakło środków na wykonanie.
Mobilnośc Miejska - 12 000 zakup systemu.
Wólka Klwatecka podpisana umowa na 3 lata do 2021 roku, częściowo finansowanie
w tym roku i w kolejnych latach. Mamy inwestora? Odpowiada Skarbnik Miasta Pan
Sławomir Szlachetka – cały czas rozmawiamy z Agencją Rozwoju Przemysłu – oni
są zainteresowani całym terenem.
Dyrektor MZDiK– odwodnienie do gruntu i nie ma chodnika – tak zostały wydane
warunki.
Kierzkowska – to już całość - końcówka.
Czyny społeczne – dokończenie zadań tegorocznych. Ulica Radostowska – 3,8 mln.
zł oraz ulica Karczemnego powiedział Dyrektor MZDiK.
Pan Piotr Wójcik Dyrektor MZDiK 2 mln. zł przeznaczone w budżecie na 2019 rok na
drogi.
Pan radny Piotr Kotwicki – jest tylko stwierdzenie, że nie ma pieniędzy na inwestycje
i mamy tylko dokończyć inwestycje z 2019 roku.
Na drogi wewnętrzne 1 mln. I to zostało podzielone powiedział Skarbnik Miasta.
Radny Kazimierz Woźniak i tak mi się nie zgadza, będę dopytywał na sesji.
Na razie w budżecie nie ma środków na „czynówki”.
Przebudowa ulicy Jasińskiego/Bema – to jest parking, ulica, czy jest rozstrzygnięty?
Tak rozstrzygnięty powiedziała Dyrektor MZDiK Artur Dróżdż.
Budowa i przebudowa ulic wewnętrznych - ul. Karczemnego. Po co budujemy
parkingi przy blokach zapytał Pan Kazimierz Woźniak.
Co to jest turystyczna ścieżka dydaktyczna ? Odpowiada Skarbnik – jest to projekt z
budżetu obywatelskiego.
Kazimierz Woźniak – co to są komórki na Kwiatkowskiego, Sucha 7.9.11.
Przeznaczone na opał do rozbiórki 25 000 zł.
Pan Radny Mirosław Rejczak – jakie są obciążenia budżetowe w zakresie PSZOK na
2020 rok.
Odpowiada Skarbnik Miasta, mamy jeden działający przy Radkomie. Nie ma zgody
mieszkańców na realizację w innych zaproponowanych lokalizacjach. W tej chwili
negocjujemy w sprawie odstąpienia od umowy z wykonawcą, który miała wykonać
PSZK przy ulicy Wjazdowej i ewentualnej wysokości odszkodowania jakie będziemy
musieli wypłacić. Na sesji przedstawimy propozycję. Na funkcjonowania PSZOK przy
ulicy Witosa mamy zabezpieczone środki w wysokości 1 225 000 zł. Pieniądze z
zewnątrz były tylko na lokalizacje przy ulicy Wjazdowej.
Mirosław Rejczak budowa RCS i I etap związany z budową stadionu piłkarskiego i
kiedy będzie realizacja? Jakie pieniądze są przewidziane na realizację w roku
przyszłym.

Odpowiada Pan Sławomir Szlachetka. Na dokapitalizowanie Spółki MOSiR kwota
9 700 000 zł- na która wyemitowaliśmy obligacje i już zaczynamy spłacać. Historie
znamy, nie ma wykonawcy i obecnie procedujemy z firmą BETONEX. Czas realizacji
zadania przewidziany – 1 rok od momentu podpisania umowy.
Pan radny Marcin Kaca – chciałem zapytać jak realizacja ulic Paryska, Londyńska.
Nie ma tam komitetu i na razie nie ma w planach tych ulic.
Pan Kazimierz Woźniak – wykupy gruntów 1 200 000 – nad Potokiem odpowiada
Skarbnik Miasta.
Kazimierz Woźniak – zapytał o zakup sprzętu – kosiarek itp. dla ZUK–u. Odpowiada
Dyrektor ZUK Robert Rutkowski, zakupy konieczne do prawidłowego funkcjonowania
ZUK. Ja tylko wykonuję usługi zlecone. Kazimierz Woźniak
wyraził swoje
niezadowoleni w odniesieniu do prac jakie wykonuje ZUK na terenie miasta
Radomia.
Co to jest GRIL zapytał Pan Kazimierz Woźniak, dla rowerzystów – Dolina Kosówki.
Pan Piotr Kotwicki – jak wygląda zatrudnienie w ZUK. Odpowiada Dyrektor ZUK
w 2016 – 173 osoby, w 2017 – 175 osób, w 2018 – 175 osób, w 2019 – 172 osoby.
Pan radny Tomasz Gogacz :
1. jakie są koszty inwestycji Kamienicy Deskurów – ile kosztuje m. kw.
2. czy inwestycje dotyczącą hali, można etapować – skończyć halę, a z boiskami
poczekać.
3.Ulica Moniuszki – jest brudno, kostka do uzupełnienia, donice- chwasty- należałoby
na 200 – Lecie to zrobić.
Jeszcze zapytam o program LIFE. Brak zaplecze dla mieszkańców – np. gril dla
mieszkańców.
Czy nie ma kolizji program LIFE i zbiornik?. Nie ma odpowiada Pan Kazimierz
Woźniak – ja to sprawdzałem. Dyrektor MZDiK wszystko z prawem i nie koliduje.
Odnośnie kostki mamy problem z wykonawcą, brak dobrego, profesjonalnego
brukarza.
Skarbnik Miasta – koszty w Kamienicy Deskurów około 10 000 zł/ m.kw., ale jest
dofinansowanie jest w wysokości 50 %, to zejdziemy do dobrej kwoty. Koszt do tej
pory 37 000 000 zł. Całkowity koszt będzie znamy pod koniec kwietnia 2020 roku po
zakończeniu zadania.
Pan radny Robert Fiszer – ile było w 2019 roku zaplanowanych środków na program
drogowy, a ile jest zaplanowane na 2020 r
Pan Piotr Wójcik Dyrektor MZDiK – 2 000 000zł na drogowe, 2 500 000zł na
chodnikowy.
Przewodniczący Komisji Pan Robert Fiszer – to ja składam wniosek o
zabezpieczenie 2 000 000 zł. na program drogowy.
Skarbnik Miasta – trzeba wskazać źródło finansowania, bo zwiększając wydatki
zwiększamy deficyt, a radni nie mogą zwiększać deficytu. Budżet jest już własnością
Rady.

Państwo składacie wnioski bez wskazania źródła finansowania, to komisja
budżetowa je odrzuci powiedział Skarbnik Miasta Pan Sławomir Szlachetka.
Pan Piotr Kotwicki żadne wnioski nie zostały uwzględnione, Prezydent nie spotkał się
z radnymi, nie uwzględnił propozycji radnych, nie konsultował się, ja nie będę za
takim budżetem. My tu artykułujemy swoje potrzeby, jako reprezentanci
mieszkańców.
Skarbnik Miasta - z zadań inwestycyjnych nie ma praktycznie nowych, jest to
realizacja zadań z 2019 roku, nie możemy więcej zadłużać miasta.
Pan Kazimierz Woźniak – ja mam propozycje, aby przegłosować listę pobożnych
życzeń bez wskazywania źródeł i niech się zastanawiają, bo praktycznie nie ma z
czego zrezygnować.
Pan Robert Fiszer, zaraz znajdę źródło finansowania. A może bulwary? Tam jest
przewidziana droga odpowiada Skarbnik Miasta.
A na szpital – jest 38 mln. Na dokończenie rehabilitacji. Mam pytanie przebudowa
drogi krajowej Nr
Ścieżki rowerowe i czy są pieniądze na wymianę oświetlenia, odpowiada Dyrektor
MZDiK – jest przeznaczone 6 000 000 zł na Paryskiej.
A czy budowa sali gimnastycznej w szkole Nr 7? Zapytała Pan Robert Fiszer.
Skarbnik Miasta – to dyrektorzy szkół zgłaszają, robią projekt.
A parking na ulicy Tochtermana? Zapytał Pan Przewodniczący Robert Fiszer.
Odpowiada Skarbnik Miasta – wycofaliście Państwo to zadanie na sesji, nie ma
realizacji.
Czy są projekty na ulice Wąska , Wolność – nie przewidujemy.
Radni złożyli wnioski:
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad wnioskami złożonymi przez
radnych do uchwały Budżetowej na 2020 rok.
1. wniosek radnego Kazimierza Woźniaka w sprawie umieszczenia w planie
wydatków majątkowych na 2020 r. zadania pod nazwą „Modernizacja ul. Żwirki i
Wigury” - głosowanie 4 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od
głosu
- umieszczenie w planie wydatków majątkowych na 2020 r. zadania pod nazwą
„kontynuacja budowy Parku Gołębiów”- głosowanie 4 radnych za, 0 radnych
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu
2. radnego Piotra Kotwickiego – w sprawie zwiększenia budżetu na 2020 r. na
wykonanie zadania „budowa ulicy Jagodowej” w kwocie 800 tys. zł.- głosowanie
5 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
3. radnego Marcina Kaca – w sprawie wpisania w budżecie miasta na 2020 rok
zadania – remont ulicy Paryskiej, Londyńskiej, Madryckiej, Praskiej, Rzymskiej –

koszt ok.3 mln.- głosowanie 5 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało
się od głosu
– budowa boiska wraz ze skocznią dla PSP Nr 26 – koszt ok. 1 mln. zł. - głosowanie
5 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
- zdania obejmującego budowę ulicy Pośredniej – koszt 700 tys. zł. -głosowanie
5 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
oraz wnioski złożone ustnie przez radnego Roberta Fiszera - umieszczenia w
planie wydatków majątkowych na 2020 r. zadania pod nazwą
- 2mln. zł na :Radomski Program Drogowy”- głosowanie 5 radnych za, 0 radnych
przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
- 2, 5 mln. zł. na „Radomski Program Chodnikowy”- głosowanie 5 radnych za,
0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
- 5 mln. zł na remont dróg w ramach tzw. „ czynówek” w tym 3 mln. zł na remont ulic
wewnętrznych i 2 mln. zł. na ulice gminne - głosowanie 5 radnych za, 0 radnych
przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu
Komisja przyjęła wnioski złożone przez radnych do uchwały budżetowej na 2020 rok
Pan Robert Fiszer zapytał Skarbnika Miasta – czy są przewidziane podwyżki dla
pracowników Urzędu. Nie ma pieniędzy i nie ma pola do dyskusji, są to bardzo duże
kwoty.
W związku z tym, że nie mamy kworum to zrobimy przerwę.
II część 3 grudnia 2019 roku.
Budżet już omówiliśmy na posiedzeniu Komisji w dniu 28 listopada 2019 roku więc ,
zgłosiliśmy uwagi, a dzisiaj musimy tylko przegłosować projekt budżetu na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej
na 2020 rok – druk Nr 207 - w części dotyczącej gospodarki głosowanie 4 radnych
za, 4 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu – brak opinii pismo
Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu.
Ad- pkt – 3
Przewodniczący Komisji odczytał pismo znak DR.0500.96.2019.MP w spawie
wzmożonego ruchu oraz zagrożenia bezpieczeństwa na ulicy 25 Czerwca –
odpowiedź na wniosek komisji – komisja – pismo dołączono do protokołu.
Przewodniczący Komisji odczytał kolejną odpowiedź - dotyczy przekazania dróg na
osiedlu Gołębiów - pismo dołączono do protokołu.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo jakie wpłynęło od Prezesa ZM PSL Pan
Józefa Bakuły w sprawie wprowadzenia niższych stawek za wynajem lokali
komunalnych: księgarniom, antykwariatom i galeriom sztuki - pismo dołączono do
protokołu. Pismo to Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Kinga Bogusz skierowała
do Pana Prezydenta. Poczekamy na odpowiedź.

Więcej spraw nie było. Przewodniczący Komisji Pan Robert Fiszer podziękował za
udział w posiedzeniu i zamknął 12 posiedzenie Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w
Radomiu.

Robert Fiszer
Przewodniczący Komisji

