PROTOKÓŁ nr 4-/2015
z posiedzenia

Komisji BudŜetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 15 stycznia 2015r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów 1, 2, 3 z posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015rok – Druk Nr 22,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2015-2029 -Druk Nr 21,
w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 29.12.2014 – Druk Nr 25
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji BudŜetowej na 2015r.
4. Sprawy róŜne.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Przewodniczący poinformował Radnych, Ŝe Protokoły nr 1 , 2 i 3 z ostatnich
posiedzeń Komisji są do zapoznania się przez Członków Komisji w Biurze Rady
Miejskiej. Głosowanie za ich przyjęciem nastąpi na następnej Komisji.
Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Tadeuszowi Murawskiemu Dyrektorowi
Wydziału BudŜetu i Podatków w Urzędzie Miejskim w Radomiu, który zreferował projekt
uchwały zawarty na druku:
- nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015rok.
Tadeusz Murawski poinformował Radnych, Ŝe zwiększa się plan dochodów i wydatków
w budŜecie o kwotę 5 098 949. Zwiększenie w dziale 801 - Oświata i wychowanie w
kwocie 47 023 w zadaniach własnych gminy i powiatu w kwocie 491 926 dokonano w
związku
z projektami w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1; Mobilność
Edukacyjna oraz Akcji 2: Partnerstwo Strategiczne, w dziale 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza zwiększenie w kwocie 10 000 w zadaniach własnych gminy związane jest
ze zwrotami stypendiów szkolnych wraz z odsetkami wypłaconych z dotacji celowych w
latach 2009-2014 pobranych przez uczniów, którzy zaprzestali spełniać warunki do
stypendium i którym wystawiono tytuły wykonawcze. Zwiększenie w dziale 900 –
Gospodarka Komunalna
i ochrona środowiska w kwocie 170 000 w zadaniach
własnych gminy dotyczy części płatności końcowej dla Projektu pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej
w Radomiu” dofinansowanej ze środków unijnych
i jest wynikiem zmiany dofinansowania zaplanowanego w 2014r. dla tego zadania.
Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność w zadaniach własnych powiatu
zwiększenie planu dochodów w kwocie 4 380 000
i wydatków w kwocie 4 000
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000 dotyczy naliczonej kary umownej wynikającej z umowy nr 9/IN/2014 na przebudowę
drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ul. Wojska Polskiego
i ul. śółkiewskiego na
odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego –
budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9
– ul.
śółkiewskiego. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie
w
zadaniach własnych gminy w kwocie 550 000 wynika z potrzeby zabezpieczenia
środków na budowę boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 11 przy ul. Kujawskiej.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję, wobec braku pytań zarządził głosowanie.
Za pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
Miasta Radomia na 2015 rok -Druk Nr 22 głosowało 5 Radnych, 1 Radny przeciw
i 1 Radny wstrzymał się od głosu. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały stanowi
załącznik do protokołu.
Tadeusz Murawski przedstawił Komisji projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015 – 2029. - Druk
Nr 21. Zmiany w tej uchwale są konsekwencją zmian w uchwale budŜetowej. Dochody
ogółem wzrosły o 5 098 949 zł w tym dochody bieŜące o kwotę 4 928 949 zł i dochody
majątkowe o kwotę 170 000 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 5 098 949 zł, w tym
wydatki bieŜące o kwotę 548 949 zł, majątkowe wzrosły o kwotę 4 550 000. Zwiększa
się teŜ dochody bieŜące o kwotę 281 209 zł. Przewodniczący rozpoczął dyskusję ,
wobec braku pytań zarządził głosowanie. Za pozytywną opinią Komisji dotyczącą
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Radomia
na lata 2015 – 2029. Druk Nr 21 głosowało 5 Radnych, 1 Radny był
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Tadeusz Murawski zaprezentował Członkom Komisji projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały BudŜetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
29.12.2014 -Druk Nr 25. Dyrektor poinformował radnych, iŜ zachodzi potrzeba
zwiększenia limitów przychodów i rozchodów budŜetu o 3 000 000 w związku
z planowanym udzieleniem poŜyczki krótkoterminowej dla Portu Lotniczego Radom S.A.
w związku z potrzebą zapewnienia przejściowego sfinansowania kosztów działalności
Spółki. Przewodniczący rozpoczął dyskusję. Radny Jan Pszczoła zapytał , Ŝe skoro
to poŜyczka krótkoterminowa, to dlaczego Prezydent Miasta Radomia nie korzysta
z upowaŜnienia Rady Miejskiej z tytułu zaciągania zobowiązań. Tadeusz Murawski
odpowiedział, Ŝe uchwała określa tylko kwoty limitów, zawarcie umowy natomiast
to kompetencja Prezydenta. Radny Jan Pszczoła podkreślił, Ŝe poprzedni Prezydent i
nowy Prezydent Miasta Radomia był i jest przez Port Lotniczy zwodzony. Dlaczego
Radni Rady Miejskiej nie mogą się dowiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja finansowa
lotniska. Czy środki o które zabiega Spółka będą wystarczające, czy umoŜliwią jedynie
miesiąc jej funkcjonowania, co dalej, poŜyczka krótkoterminowa nie jest rozwiązaniem.
Czy na najbliŜszej sesji Radni otrzymają pełną informację o lotnisku. Tadeusz Murawski
odpowiedział, Ŝe załoŜenie poŜyczki krótkoterminowej jest takie, Ŝe bierze się ją w
danym roku budŜetowym i w tym samym roku się ją spłaca. Radny Jan Pszczoła zapytał
, skąd Spółka będzie miała środki na jej spłatę, kiedy nie osiąga dochodów, kiedyś
mówiło się
o cargo, teraz nie ma tematu, bo nie ma miejsca na cargo. Radni muszą
poznać dokładną sytuację Spółki. Przewodniczący Komisji poinformował Członków, Ŝe
na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej Radni otrzymają informację na temat lotniska. Trudno
na Komisji BudŜetowej podjąć decyzję o być albo nie być Portu Lotniczego Radom S.A..
Radna Anna Kwiecień zapytała w kontekście planowanej poŜyczki dla lotniska, co z
poŜyczką krótkoterminową dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, czy jest jakiś
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problem z jej udzieleniem. Szpital do tej pory rok rocznie dostawał taką poŜyczkę i
sumiennie ją spłacał. Tadeusz Murawski odpowiedział, Ŝe Radomski Szpital
Specjalistyczny w dniu dzisiejszym poŜyczkę otrzymał, środki finansowe zostały
przelane. Radna Anna Kwiecień zapytała czy jest moŜliwość generowania dochodów
przez Spółkę Port Lotniczy Radom S.A., bo z jej wiedzy teraz nie. Tadeusz Murawski
odpowiedział, Ŝe Port Lotniczy ma otrzymać refundację środków za wykonaną
infrastrukturę od Wojewody. Radny Marek Szary zapytał, czy poŜyczka dla lotniska nie
podwyŜsza deficytu gminy. Tadeusz Murawski odpowiedział Ŝe nie. Radny Marek Szary
dodał, Ŝe Radni powinni zapoznać się z biznes planem lotniska, tam jest zapisane, kiedy
będą dochody i zapytał na jakim etapie jest sprzedaŜ akcji. Tadeusz Murawski
odpowiedział, Ŝe jutro odbędzie się pierwsza tura rozmów, będą negocjacje.
Przewodniczący zakończył dyskusje i zarządził głosowanie. Za pozytywną opinią
dotyczą projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej
na 2015 rok nr
42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2912.2014 Druk Nr 25 zagłosowało 6
Radnych, 1 Radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Opinia Komisji stanowi
załącznik do protokołu.
Ad 3. Przewodniczący zapoznał Komisje z propozycją planu pracy Komisji na 2015r.
i rozpoczął dyskusję. Radny Jerzy Zawodnik odniósł się do punktu dotyczącego analizy
wyniku finansowego spółek miejskich, przypomniał Ŝe Radni uchwałą Rady Miejskiej
zmienili Statut Miasta Radomia i powołali stałą Komisje Rady Miejskiej ds. spółek
miejskich, moŜe więc tematy analizy finansowej spółek pozostawić w kompetencjach tej
Komisji. Radna Anna Kwiecień podkreśliła, Ŝe Komisja BudŜetowa powinna wiedzieć
jaka jest kondycja spółek miejskich, bo to ma przełoŜenie na cały budŜet Gminy Miasta
Radomia. Przewodniczący przyjął propozycję, przeredagowując punkt w planie z analizy
na omówienie. Przewodniczący zarządził głosowanie. Komisja BudŜetowa przyjęła
jednogłośnie Plan Pracy Komisji BudŜetowej na 2015r. Plan pracy stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.4. Nie było spraw.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Waldemar Kordziński
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