
PROTOKÓŁ nr 22 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 28 lutego 2020 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 21 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 246 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. 

 Nr 247 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2020-2040. 

3. Sprawy różne.                                                                                                                                       

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2 
zaopiniowanie projektu uchwały zawartego na druku nr 249 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie 
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej 
w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej  
Członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie tego projektu 
uchwały do porządku obrad. 
 
Ad. 1. Protokół nr 21 z posiedzenia komisji został przyjęty (7 Radnych za, 0 przeciw, 
1 wstrzymujący się).  
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 

-  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany po stronie dochodów 
i wydatków wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.  
Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji 
Rozwoju Miasta, na którym było mowa o zadaniu z Budżetu Obywatelskiego 
„Ośrodek leczenia i ochrony dzikich zwierząt” na które przeznaczone jest 600 000,00 
zł i które do realizacji dostał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Podczas 
komisji rozwinęła się dyskusja, że nie wiadomo jak zostaną wydane te pieniądze. 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka powiedział, że 200 000,00 zł z tych 
600 000,00 zł zostanie przekazany do Straży Miejskiej na ekopatrol. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz powiedziała, że na Komisji 
Ochrony Środowiska była pani Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa 
i rozmawiali o tym projekcie. Pani Roksana Łojek, która reprezentuje wnioskodawców 
miała zastrzeżenia co do tego w jaki sposób ten projekt będzie realizowany. Trwały 
konsultacje i na chwilę obecną podobno wnioskodawcy zgodzili się na to co Wydział 
proponuje i tutaj jako pierwszy etap ma być zakupiony specjalny samochód 
przeznaczony do przewozu tych dzikich zwierząt i ma być to realizowane w ramach 
ekopatrolu. Radny Robert Chrobotowicz powiedział, że wczoraj na Komisji 
Rozwoju miasta ekolodzy mówili zupełnie co innego.  



Radna Małgorzata Zając zapytała czy jest zgoda Konserwatora zabytków co do 
kostki na ul. Wąskiej i jaki jest zakres robót remontu tej ulicy. Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że to chyba jeszcze nie podlegało analizie.          
Radny Marcin Majewski zapytał o 1 300 000,00zł dla PUP. Urząd wystawił notę 
i z czego wynikają te wyliczenia. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka 
odpowiedział, że jest to według ilości osób zamieszkujących na terenie powiatu i na 
terenie Gminy Miasta Radomia. Łącznie zamieszkuje ponad 300 000 osób z czego 
prawie 60% na terenie miasta Radomia stąd takim wskaźnikiem koszty są obliczane. 
Nota była ogólna natomiast my poprosiliśmy o dokładne wyliczenia. Takie 
uzasadnienie już wpłynęło. Radny Marcin Majewski poprosił o przedstawienie 
uzasadnienia przed głosowaniem na sesji. Radny Marcin Majewski zapytał, czy to 
jest cyklicznie. Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jest to od jakiegoś 
czasu gdzie zabezpieczamy środki w budżecie w takiej wysokości jakiej mamy na 
dany rok i przekazujemy 1/12 co miesiąc natomiast na koniec roku starostwo 
podlicza koszty i okazuje się, że dużo więcej PUP wydaje i obciąża nas tą różnicą.   
Radny Robert Utkowski powiedział, że Prezydent Kosztowniak chciał z tym walczyć 
ale nic z tego nie wyszło. 
Radna Małgorzata Zając poruszyła temat uchwały dotyczącej pokrycia straty 
szpitala. Radna powiedziała, że słyszała, że jest jakiś wyrok i sąd nakazał jakiemuś 
szpitalowi zwrócić do Gminy. Radna zapytała, jak to wygląda w takiej sytuacji, czy 
możemy spokojnie szpitalowi żeby on się nie bał pokryć te straty. W uzasadnieniu 
napisano, że jest zobowiązana, a zgodnie z wyrokiem wynika, że zobowiązany jest 
NFZ. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski odpowiedział, że gminy nie 
powinny pokrywać straty, która wynika z kontraktu z NFZ.        
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 246. Radni ze względu na 

wynik głosowania nie wydali opinii do projektu uchwały na druku Nr 

 (4 Radnych za, 4 przeciw, 0 
wstrzymujących się).  
- Nr 247 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2020 – 2040.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020 – 2040. 
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 247. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 247 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2020 – 2040 (4 Radnych za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 20 dołączono do protokołu. 
- Nr 249 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 z dnia 
24 września 2018r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób 
w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości 
opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej. 
Radny Łukasz Podlewski jako wnioskodawca omówił projekt uchwały. Radny 
poinformował, że uchwała dotyczy upowszechnienia darmowych przejazdów w dniu 
organizacji imprez masowych o charakterze sportowym. Uchwała wiąże się 
z dodatkowymi kosztami jakie budżet miasta musi ponieść z tego tytułu a może 
spowodować pozytywny odzew w postaci takiej, że wokół stadionu przy ul. 
Narutowicza ruch samochodowy będzie mniejszy co będzie ułatwieniem dla 
mieszkańców pobliskich osiedli jak  również nie będą niszczone trawniki i chodniki.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz powiedziała, że zgłosili się do niej 
mieszkańcy XV-lecia i tam problem dotyczy rozjechanych trawników i chodników. 
Mieszkańcy od wielu lat zwracają się do Prezydenta i MZDiK o to aby tą 
infrastrukturę jakoś uporządkować i zderzają się ze ścianą. Może taka uchwała 
i zachęcenie też osób, aby nie przyjeżdżały samochodami, aby nie parkowały na 



trawnikach to wbrew pozorom skutki finansowe będzie rodziła jeszcze mniejsze. 
Kibice przyjeżdżając samochodami zniszczyli by tą infrastrukturę i niosłoby to za 
sobą koszty remontu. 
Radny Łukasz Podlewski powiedział, że w momencie kiedy te przejazdy mają stać 
się darmowe to Straż Miejska powinna egzekwować i wystawiać mandaty za 
parkowanie na zakazie.   
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił Skarbnika Miasta o opinię na 
temat projektu tej uchwały. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
radni regularnie odbierają dochody z komunikacji. Nie ma bezpośredniego przepisu, 
który zabraniałby tak robić. Radny Robert Utkowski zapytał ile jest takich imprez. 
Radny Łukasz Podlewski odpowiedział, że meczów Radomiaka jest 15 w ciągu 
roku, „Czarnych” jest 13 chodzi tu tylko o imprezy masowe. Radny Dawid Ruszczyk 
powiedział, że jest jeszcze problem autobusów, które dojeżdżają – gdzie? Radny 
Marcin Majewski powiedział, że nie wszyscy będą z tego korzystać. Muszą być 
spełnione określone warunki, dana osoba musi mieć karnet albo bilet na imprezę. 
Radny Rober Utkowski zapytał, czy jeżeli mecz jest o 18 to od rana można jeździć 
bez biletu. Radny Łukasz Podlewski odpowiedział, że jego pierwsze założenie było 
takie, aby to obowiązywało 3 godziny przed meczem i 3 godziny po meczu. ale jeżeli 
MZDiK wyrazi zgodę na takie rozwiązanie to jak najbardziej.    
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 249. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 249 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 755/2018 
z dnia 24 września 2018r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób 
w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości 
opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej (7 Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 
się). Opinię nr 20 dołączono do protokołu. 
 
 Ad.3. Nie było spraw.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie 

 
Przewodniczący Komisji 

  
 
 Mateusz Kuźmiuk 
 


