
PROTOKÓŁ nr 23 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
Przed otwarciem posiedzenia Przewodniczący Komisji  Mateusz Kuźmiuk zarządził 
sprawdzenie listy obecności poprzez odczytanie kolejno nazwisk radnych z listy 
obecności. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Mateusz Kuźmiuk 
Przewodniczący Komisji. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 284 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

 Nr 285 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

 Nr 283 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Radomia na lata 2020-2040. 

3. Sprawy różne.                                                                                                                                       

 
Przewodniczący Komisji  poinformował w jaki sposób będą w dniu dzisiejszym 
wyglądały głosowania. Głosowania odbywały się poprzez wyczytywanie przez 
Przewodniczącego  Komisji  kolejno nazwisk członków komisji, którzy informowali jak 
głosują: za, przeciw, czy wstrzymują się.  
 
Ad. 1 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk poprosił o przedstawienie 
projektów uchwał.  
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka przedstawił zmiany jakie zostały 
w wprowadzone w projektach uchwał zawartych na drukach:  
Nr 284 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

Nr 285 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

Nr 283 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 

na lata 2020-2040. 

Radny Marcin Majewski zapytał o 5 000 000,00 zł na gospodarowanie odpadami. 
Tam jest również kwestia PSZOK –u. Radny poprosił o wytłumaczenie jakie tam są 
koszty zwiększone i o ile one wzrastają jeżeli chodzi o utrzymanie PSZOK-u? Radny 
zapytał również o obwodnicę południową. Z czego wynika ta kwota? 
Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że jeśli chodzi o PSZOK to 
rzeczywiście jest nowe postępowanie. Jeszcze  nie ma umowy podpisanej. Wiadomo, 
że Radkom jest jakby zarządcą tego, ma właściwe warunki natomiast postępowanie 
musi być otwarte i jako przetarg zrealizowane. Do tego potrzebna była wycena 
szacunkowej wartości tego zamówienia, która wyszła zdecydowanie wyższa niż w tym 
roku. W tym roku płaciliśmy chyba 1 300 000,00zł za rok, a szacunkowo wyszło, że to 
jest prawie dwa razy tyle stąd tutaj dodatkowe środki zabezpieczane na wydatki z tego 
tytułu, ale też na usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypomnę, że nie 
mieliśmy zaplanowane w projekcie budżetu na wzrost stawek przez Radkom za 
przyjęcie tych odpadów. To są dwie składowe wzrostu tego wydatku.  



W momencie kiedy była realizowana obwodnica południowa były opóźnienia 
i wykonawca został obciążony za nie karą. My to potrąciliśmy czyli tak jakby nie 
wypłaciliśmy tej kwoty mniej zapłaciliśmy za zadanie na obwodnicy południowej. W tej 
chwili wykonawca wygrał sprawę w sądzie. Mamy oddać całość wraz z odsetkami czyli 
4 400 000,00 zł plus 120 000,00 zł kosztów postępowania sądowego.       
Radny Robert Utkowski zapytał, co się stało takiego, że wykonawca, który opóźnił 
się na budowie wygrywa teraz w sądzie? Jakie są tego powody? Skarbnik Miasta 
Sławomir Szlachetka odpowiedział, że z tego co się dowiedział to niedostatecznie 
wyjaśniliśmy przyczyny opóźnienia, które leżały po stronie wykonawcy, a nie były 
jakieś tam niezawinione. Radny Robert Utkowski zapytał, czy w takim razie źle 
przygotowaliśmy ten pozew. Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
nie chce osądzać czy to było źle. W ustnym uzasadnieniu jest, ze niedostatecznie było 
udowodnione, że opóźnienia leżały po stronie wykonawcy. Przewodniczący Komisji 
Mateusz Kuźmiuk zapytał o wszelkie zobowiązania finansowe od początku roku jakie 
chce podjąć, czy już podjęła Gmina Miasta Radomia. Chodzi m.in. o kredyt obrotowy 
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, kredyt na spłatę deficytu 
zadłużenia z lat poprzednich. Jak wygląda sytuacja i na jakim etapie są te procesy 
podjęcia tych zobowiązań? Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka odpowiedział, że 
o bieżącej sytuacji finansowej jest punkt w porządku sesji rady Miejskiej i tam będzie 
przedstawiona prezentacja. Ponieważ jesteśmy podmiotem publicznym 
zobowiązanym do realizacji zadań i wywiązywania się ze zobowiązań no to jakby na 
nas leży obowiązek żeby te zobowiązania, które zostały zaciągnięte realizować. 
Większość zobowiązań inwestycyjnych tych, które są w budżecie to wiecie Państwo, 
że ponad 200 000 000,00 zł z inwestycji przechodziło z poprzednich lat na ten rok stąd 
jakby każda inwestycja jeśli jest realizowana i są wystawiane faktury no to musimy je 
płacić. Stąd ta konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu w rachunku bieżącym. 
To jest na przejściowe zobowiązania więc tutaj do czasu pociągnięcia kredytu na 
spłatę rat kapitałowych (jest w tej chwili postępowanie, które ma się ku końcowi. W 
czerwcu dostaniemy środki z tego kredytu). W ciągu roku musimy jeszcze pozyskać 
środki na sfinansowanie deficytu z EBI (wniosek jest już złożony, w tej chwili trwają 
prace po stronie EBI. Po naszej stronie są jakieś uzupełnienia). Po to żeby to wszystko 
zgrać w czasie no to ten zwiększony debet w rachunku bieżącym. Na prezentacji 
dokładnie to wszystko przedstawimy.            
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 284. Radni negatywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 284 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
na 2020 rok (4 Radnych za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się). Opinię nr 21 dołączono 
do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 285. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 285 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (4 Radnych za, 
5 przeciw, 0 wstrzymujących się). Opinię nr 21 dołączono do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Mateusz Kuźmiuk zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 283. Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 283 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2020-2040. (4 Radnych za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się). Opinię 
nr 21 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 


