PROTOKÓŁ nr 5/2015
z posiedzenia

Komisji BudŜetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 19.02.2015r.

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 Waldemar Kordziński Przewodniczący
Komisji, który powitał wszystkich Członków i zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów nr 1,2,3,4 z posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał. Zawartych na drukach:
- Nr 26 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pienięŜne za czas
słuŜby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
- Nr 27 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia
- Nr 28 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości..
- Nr 29 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Nr 30 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Nr 31 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania
oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania.
- Nr 32 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019.
- Nr 33 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia
na lata 2015-2029.
- Nr 34 w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok.
- Nr 39 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta
Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa
handlowego.
- Nr 40 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
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- Nr 43 w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły , przedszkola
i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budŜetowe na wyodrębnionym
rachunku bankowym oraz przeznaczenie tych dochodów
3. Sprawy róŜne – informacja na temat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych
w Radomiu od 2007r. do 2014r.”.

Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia.
Radny Jerzy Zawodnik zgłosił uwagę do porządku obrad, Ŝe projekty uchwał zawarte na
drukach nr 28, 30 nie powinny być przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, gdyŜ są to
sprawy techniczne związane z gospodarką odpadami. Przewodniczący odpowiedział, Ŝe
pakiet uchwał od nr 27 do 30 dotyczących gospodarki odpadami będzie omawiany jako
całość, gdyŜ dotyczy tego samego zagadnienia. Porządek został przyjęty.
Ad.1. Protokoły nr 1,2,3,4 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Komisji zapoznał Członków Komisji z projektem uchwały na druku
nr 26 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pienięŜne za czas
słuŜby przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Kwota, którą GMR chce przekazać na ten cel wynosi 10 643,00 zł. Przewodniczący
rozpoczął dyskusję, wobec braku pytań zarządził głosowanie. Radni Komisji BudŜetowej
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały zawarty na druku nr 26 w sprawie
przekazania środków finansowych na rekompensaty pienięŜne za czas słuŜby
przekraczającą normę, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Opinia nr 4
Komisji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił GraŜynę Krugły Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu o zreferowanie projektów uchwał
zawartych
na drukach: 27,28,29,30 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta
Radomia;
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Dyrektor GraŜyna Krugły zapoznała Członków Komisji za załoŜeniami
projektów uchwał. Z dniem 1 lutego 2015r. weszły w Ŝycie przepisy znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w związku z powyŜszym
istnieje konieczność przyjęcia nowej uchwały
w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Proponuje się
pozostawienie metody naliczania opłat od gospodarstwa domowego w zaleŜności od
rodzaju zabudowy oraz zajmowanej powierzchni lokalu mieszkalnego. W celu ochrony
osób samotnych, likwidując dopłaty proponuje się ich zamianę na stawkę dla
jednoosobowego gospodarstwa domowego. Nowelizacja ustawy wskazała tez priorytet w
za segregację odpadów
postaci segregacji odpadów, stad obecnie niŜsza stawka
ma charakter podstawowy, a wyŜsza stawka jest sankcją za naruszenie obowiązku
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segregacji określonego w art. 23 ust. 1 ustawy. Proponuje się teŜ pozostawienie stawek
opłat za odpady niesegregowane na dotychczasowym poziomie bez ich róŜnicowania na
jedno i wieloosobowe gospodarstwa domowe. GraŜyna Krugły poinformowała Członków
Komisji o kosztach, jakie poniesie Gmina wskutek tych zmian, będzie to kwota około 4
mln złotych. Radny Ryszard Fałek zapytał, do kiedy obowiązują umowy na wywóz
odpadów komunalnych. Dyrektor GraŜyna Krugły odpowiedziała, Ŝe do czerwca 2015r.
Radny Ryszard Fałek, zapytał, czy nie obawia się ,Ŝe środki finansowe przeznaczone na
nowe postępowanie przetargowe dotyczące wywozu odpadów mogą być
niewystarczające. GraŜyna Krugły odpowiedziała, Ŝe gmina dysponuję nadwyŜką
w
systemie gospodarowania odpadami
i przypomniała, Ŝe system musi być
samofinansowalny, Gmina nie moŜe na nim zarabiać. Gmina moŜe natomiast prowadzić
inwestycje w systemie gospodarki odpadami, m.in. po to aby likwidować nielegalne
wysypiska śmieci. Przewodniczący Waldemar Kordziński zapytał, czy mamy do
czynienia w Radomiu, z powstawaniem nowych nielegalnych wysypisk. GraŜyna Krugły
odpowiedziała, Ŝe nie. Radny Mirosław Rejczak zapytał, jaki jest tonaŜ segregowanych
i niesegregowanych odpadów komunalnych w Radomiu. Dyrektor GraŜyna Krugły
odpowiedziała, Ŝe w systemie w 2014r. nastąpił 42% wzrost liczby oddawanych
odpadów, a wynikało to z tego , ze nie wszyscy mieszkańcy złoŜyli w 2013r. deklaracje.
Gmina podjęła czynności weryfikujące, mieszańcy złoŜyli deklaracje i uregulowali opłaty
z tego tytułu. W roku 2014 oddano 51 393 ton odpadów, z czego zmieszanych 37 802
tony. Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy rzeczywiście w domkach jednorodzinnych
musi być większa częstotliwość odbieranie odpadów. GraŜyna Krugły odpowiedziała,
Ŝe częstotliwość została zwiększona na wyraźną prośbę mieszkańców. Radny Jan
Pszczoła zapytał, czy nie ma moŜliwości aby Gmina przejęła wszystkie pojemniki na
odpady w mieście, nawet etapami. Dyrektor GraŜyna Krugły odpowiedziała, Ŝe nie ma
moŜliwości etapowania, 90% miast w Polsce tego nie zrobiło, bo jest problem
zapanowania nad 30 000 pojemników. Dodała, Ŝe niektóre spółdzielnie sobie świetnie
radzą. Radny Jerzy Zawodnik zwrócił uwagę, aby Komisja BudŜetowa w dyskusji
zajmowała się tylko finansami Gminy, a
nie szczegółami merytorycznymi.
Przewodniczący przychylił się do prośby Radnego. Wobec wyczerpania głosów w
dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Za pozytywną opinią Komisji w sprawie
projektów uchwał zawartych na drukach Nr 27,28,29,30 głosowało 6 Radnych, 0 przeciw
, 1 wstrzymał się od głosu. Opinia nr 4 Komisji w sprawie projektów uchwał zawartych na
drukach
Nr 27,28,29,30 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomiu Pana Marcina Gierczaka o przybliŜenie Radnym projektu uchwały zawartego
na druku Nr 31 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych
warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i trybu ich pobierania. Dyrektor Marcin Gierczak poinformował Członków Komisji,
Ŝe zmiana kosztu 1 godziny usług opiekuńczych z 1,2% najniŜszej emerytury do 0,6%
jest podyktowana potrzebą dostosowania kwot odpłatności do moŜliwości finansowych
osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze. W Domu Pomocy Społecznej
im Weterana Walki i Pracy jest takich miejsc 10, do tej pory było zapełnionych 6.
W interesie Gminy jest aby wszystkie miejsca były zajęte. Przewodniczący Waldemar
Kordziński zapytał, czy mamy pewność, Ŝe znajda się chętni na te miejsca. Dyrektor
Gierczak odpowiedział, Ŝe gwarancji nie ma, ale wysoka odpłatność było głównym
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powodem
ich niezapełnienia. Radna Anna Kwiecień przybliŜyła Członkom Komisji
genezę powstania tego typu usług opiekuńczych w DPS im. Weterana Walki i Pracy w
Radomiu podkreślając , Ŝe stało się to na wyraźne zapotrzebowanie opiekunów takich
osób.
Wojewoda zgodził się na powołanie takiej placówki w Radomiu, za ustaloną
odpłatnością. Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Radni
jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zawarty na druku Nr 31 w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Opinia
nr 4 Komisji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Sławomira Szlachetkę Skarbnika Miasta o zreferowanie
Członkom projektu uchwały
zawartego na druku Nr 32 w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta
Radomia na lata 2015-2019. Skarbnik Miasta poinformował Radnych, Ŝe uchwalenie
takiego programu wynika z przepisów prawa, następuje co 5 lat. Przyjęcie Programu nie
nie niesie za sobą zobowiązań finansowych dla Gminy. Przewodniczący Waldemar
Kordziński zapytał, czy na wypłatę odszkodowań nie jest zabezpieczona zbyt mała kwota
w budŜecie, jaki koszty Gmina z tego tytułu poniosła w roku ubiegłym. Sławomir
Szlachetka odpowiedział,
Ŝe kwota z tytułu odszkodowań wynosi około 2 mln
złotych. Przewodniczący Waldemar Kordziński zapytał, czy są prowadzone prace nad
poprawą sytuacji mieszkaniowej
w Radomiu. Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe
jest to temat na szerszą dyskusję. Za budownictwem socjalnym są argumenty
pozytywne i negatywne. Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję i zarządził
głosowanie. Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zawarty na
druku Nr 32 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019. Opinia nr 4
Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta o przybliŜenie Radnym zmian
zawartych w projektach uchwał na drukach Nr 33 i 34 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 i w sprawie
wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok. Sławomir Szlachetka
zreferował zmiany zawarte w obu projektach uchwał, podkreślając , Ŝe zmiany w WPF
wynikają bezpośrednio ze zmian w uchwale budŜetowej i nie podnoszą deficytu.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 828 w dziale 801 i zwiększa się plan wydatków
o kwotę 90 828 w związku ze zmianami w budŜecie projektu partnerskiego
pn.” Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Następują równieŜ
przesunięcia między działami klasyfikacji budŜetowej oraz między zadaniami. Radny
Ryszard Fałek zapytał, czy powołanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ,
na które w budŜecie jest przeznaczona kwota 100 000 ty złotych będzie się wiązało
z zatrudnianiem nowych pracowników. Sławomir Szlachetka odpowiedział, Ŝe nie,
powołanie takiego ośrodka, to wymóg prawny, który powstanie na istniejącej tkance
Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony. Przewodniczący
zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Za pozytywną opinią dla projektu uchwały
zawartego na druku Nr 33 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Radomia na lata 2015-2029 głosowało 5 Radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od
głosu. Opinia nr 4 komisji w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
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Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projektu uchwały zawarty na druku Nr 34
w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok. Opinia nr 4
Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Waldemar Kordziński poprosił Sławomira Szlachetkę Skarbnika
Miasta Radomia o przybliŜenie Członkom projektu uchwały na druku Nr 39 w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia
udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach prawa handlowego. Skarbnik
Miasta poinformował Radnych, Ŝe projekt uchwały określa ogólne zasady wnoszenia,
cofania
i zbywania przez Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji. Główną
intencją wprowadzenia uchwały jest ujednolicenie dotychczas obowiązującego stanu
prawnego. Uchwała upowaŜnia Prezydenta tylko do wnoszenia wkładów niepienięŜnych
(aportu), inne zostają po stronie kompetencji Rady Miejskiej. Wobec braku pytań
Przewodniczący zarządził głosowanie. Za pozytywną opinią projektu uchwały zawartego
na druku Nr 39
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez
Prezydenta Miasta Radomia udziałów lub akcji Gminy Miasta Radomia w spółkach
prawa handlowego głosowało 4 Radnych, 1 był przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Opinia nr 4 komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Miasta o zreferowanie Radnym projektu
uchwały zawartego na druku Nr 40 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego
Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Radomiu. Skarbnik Miasta poinformował Członków
Komisji,
iŜ dokapitalizowanie Spółki w kwocie 7 000 000 złotych
przeznaczone będzie na realizację zadań własnych Gminy. W zamian za wniesiony
wkład pienięŜny Gmina obejmie 7.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych
kaŜdy. Radny Mirosław Rejczak zapytał, jakie zadania ma teraz do realizacji Mosir.
Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe głównym zadaniem Spółki będzie budowa hali
sportowej. Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. Za pozytywną
opinią projektu uchwały zawartego na druku Nr 40 w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu głosowało 4 Radnych, 0 przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. Opinia nr 4 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Radnego Ryszarda Fałka – wnioskodawcę projektu
uchwały zawartego na druku Nr 43 w sprawie: gromadzenia dochodów własnych przez
szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budŜetowe
na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów
o zreferowanie projektu. Ryszard Fałek poinformował Radnych, Ŝe wprowadzenie tej
uchwały spowoduje, Ŝe dyrektorzy radomskich placówek oświatowych będą bardziej
aktywni w pozyskiwaniu środków finansowych. Dotychczasowa uchwała nr 635/2013 z
25 listopada 2013r. była dla nich demotywująca, musieli na jej podstawie dochody
przekazywać do budŜetu Gminy, która to sama decydowała o tym, do której szkoły
środki finansowe i na jaki cel powrócą. Skarbnik Miasta podniósł fakt, Ŝe projekt uchwały
zawarty na druku Nr 43 nie został wprowadzony do porządku obrad najbliŜszej sesji.
Ryszard Fałek odpowiedział, Ŝe nie wie dlaczego tak się stało, bo złoŜył projekt
w nakazanym przepisami czasie. Przewodniczący Waldemar Kordziński zapytał, czy
istnieje mechanizm chroniący szkoły o mniejszych moŜliwościach pozyskiwania środków
zewnętrznych z wynajmu pomieszczeń, ze słabszym wyposaŜeniem, bazą. Ryszard
Fałek odpowiedział, Ŝe nie ma zdrowego mechanizmu. Według niego to dyrektor
placówki najlepiej wie na co potrzebne mu są środki finansowe. Skarbnik Miasta
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podkreślił, Ŝe jest to błędne załoŜenie. Majątek, którym dysponują dyrektorzy placówek
oświatowych nie jest ich własnością , tylko Gminy Miasta Radomia. Prezydent
odpowiada za utrzymanie tych obiektów w naleŜytym porządku i funkcjonalności.
Wynajmowanie przez dyrektorów pomieszczeń wiąŜe się z kosztami, które wynikają z
uŜywania tkanki, oraz z tytułu ponoszonych wydatków za media.
Renata Słoniewska - Seta Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu
podniosła, Ŝe w § 2 pkt 9. projektu uchwały naleŜy dopisać , Ŝe dochody mogą być
przeznaczone na cele statutowe placówki. Skarbnik Miasta dodał, Ŝe nie naleŜy uŜywać
określenia dochody własne, bo te mogą być tylko JST. Ryszard Fałek, przyjął propozycję
zaproponowanych zmian. Radny Mirosław Rejczak powiedział, Ŝe na przestrzeni kilku
kadencji Samorządu Prezydenci nawiązywali do tego tematu, wg niego komercjalizacja
jest wskazana, w Resursie Obywatelskiej, nikt nie zwraca zarobionych środków
z wynajmu sali do budŜetu Gminy. Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe szkoły dostają
wszystko od Gminy, natomiast Resursa jest jednostką budŜetową .Tadeusz Murawski
Dyrektor Wydziału BudŜetu i Podatków w Urzędzie Miejskim w Radomiu dodał, Ŝe nie
prawdą jest znaczne obniŜenie dochodów szkół w związku z koniecznością zwrotu
środków zarobionych do budŜetu Gminy, dochody spadły o 600 tys, nie zmniejszyły się
natomiast wydatki na szkoły, na remonty, bieŜące utrzymanie. Przewodniczący
Waldemar Kordziński
stwierdził, iŜ fakt,Ŝe dzieci i młodzieŜ nie siedzą przy
komputerach, ale trenują na wynajmowanych obiektach to wartość dodana pracy
dyrektorów, moŜe powinna zmienić się forma zapłaty za najm, na darowiznę na rzecz
szkoły. Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Dyrektor
Placówki musi zgłaszać kaŜdą umowę najmu do Gminy. Skarbnik zaproponował , aby
80% środków pozyskanych przez szkoły trafiało do nich z powrotem, a 20% zasilało
ogólny fundusz. Radny Ryszard Fałek odmówił wprowadzeniu takiej zmiany do projektu
uchwały.
Przewodniczący zakończył dyskusję , głosowanie nad opinią odłoŜono, do czasu
wprowadzenia przez Przewodniczącego projektu uchwały do porządku obrad.
W sprawach róŜnych nie omawiano informacji na temat „Pozyskiwanie środków
zewnętrznych w Radomiu od 2007r. do 2014r.”.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
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