P r o t o k ó ł Nr 2
z posiedzenia Komisji Gospodarki
Rady Miejskiej w Radomiu odbytego
w dniu 13 stycznia 2015r.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1 Komisji.
2. Zaopiniowanie i omówienie projektu uchwały w sprawie:
- wprowadzenie zmian w budŜecie miasta Radomia na 2015 – druk nr 22. w części
dot. gospodarki komunalnej.
3. Propozycje członków Komisji do planu pracy na 2015r. i przyjęcie planu pracy
na 2015r.
4. Sprawy róŜne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg
listy obecności, która stanowi załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Jerzy Zawodnik –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
zaproponował przeniesienie głosowania nad przyjęciem protokołu na koniec Komisji,
po to aby radni w trakcie posiedzenia zapoznali się z treścią protokołu.
Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Tadeuszowi Murawskiemu –
Dyrektorowi Wydziału BudŜetu i Podatków , który zreferował projekt uchwały zawarty
na druku:
- nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie miasta Radomia na 2015r.
w części dot. gospodarki komunalnej. PanTadeusz Murawski poinformował radnych,
Ŝe zwiększa się plan dochodów w zadaniach własnych gminy o kwotę 5 098 949. W
dziale 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 170 000 dotyczy
części płatności końcowej dla Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Radomiu” dofinansowanego ze środków unijnych, refundacja.
W dziale 600 – transport i łączność zwiększenie planu dochodów w zadaniach
własnych powiatu w kwocie 4 380 000 i wydatków w kwocie 4 000 000 - 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.
W dziale 801 - oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków
w kwocie
550 000 w zadaniach własnych Gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na
budowę boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 11 przy ul. Kujawskiej 19.
Przewodniczący Komisji rozpoczął dyskusję, zapytał co by się stało gdyby Radni nie
zgodzili się na zmiany dot. ul. śółkiewskiego. Pan Tadeusz Murawski wyjaśnił, Ŝe nie
byłoby wtedy moŜliwe rozstrzygnięcie przetargu i wydłuŜono by realizację inwestycji.
Gdyby tak się stało stracilibyśmy ponad 40 mln.zł unijnego dofinansowania.

Radny Dariusz Chłopicki
- kto wykonuje kosztorysy inwestorskie.
Pan Tadeusz Murawski odpowiedział, Ŝe za to odpowiada MZDiK.
Radny Andrzej Łuczycki - dlaczego Gmina zerwana umowę z dotychczasowym
wykonawcą. Odpowiedź Pana Tadeusz Murawski - konflikt z wykonawca dotyczył
organizacji objazdów, która to była zawarta w załącznikach do umowy. Dodał, Ŝe
teraz trwa spór o wielkość wydatków dokonanych do tej pory przez wykonawcę.
Ponadto Tadeusz Murawski podkreślił Ŝe Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację
MZDiK.
Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe na najbliŜszej sesji będzie Pan Kamil
Tkaczyk Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i udzieli wszystkim
radnych wyczerpujących informacji na ten temat.
Radny Andrzej Łuczycki zapytał:
- jaka będzie strata miasta wobec zaistniałej sytuacji i o ile to przedłuŜy czas
realizacji inwestycji. Pan Tadeusz Murawski poprosił zebranych o skierowanie tych
pytań do dyrektora Kamila Tkaczyka, po czym dodał, Ŝe według niego czas realizacji
inwestycji zostanie skrócony.
- do kiedy nowy wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie. Pan Tadeusz
Murawski poinformował Ŝe ma taki obowiązek do końca roku.
Radny Dariusz Chłopicki - gdyby specyfikacja do przetargu była wykonana
jednoznacznie nie doszło by do nieprawidłowości w tym zakresie. Pan Tadeusz
Murawski odpowiedział, Ŝe zagadnienie objazdów było w postępowaniu
przetargowym przedmiotem zapytania. Interpretacja tego zapisu została przekazana
do wszystkich oferentów, równieŜ do wyłonionego wykonawcy.
Radny Marek Szary zapytał:
- czy dochód 4 000 000 z kary umownej juŜ wpłynął na konto gminy.
Pan Tadeusz Murawski poinformował, Ŝe fizycznie jeszcze nie, ale wykonawca tytuł
wykonawczy otrzymał.
- czy kwota realizacji tej inwestycji się zwiększyła. Tadeusz Murawski
odpowiedział, Ŝe Gminę obowiązuje pierwotna umowa.
- czy boisko przy Publicznym Gimnazjum nr 11 przy ul. Kujawskiej było
wcześniej planowane w budŜecie miasta. Tadeusz Murawski odpowiedział, Ŝe nie.
Radny Dariusz Chłopicki dopytał, czy 4 000 000 na ul. śółkiewskiego wyczerpią
temat środków finansowych, czy trzeba będzie jeszcze dołoŜyć. Pan Tadeusz
Murawski odpowiedział, Ŝe trudno jednoznacznie dzisiaj przewidzieć.
W tym punkcie radny Jerzy Zawodnik - Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję
i zarządził głosowanie.
za głosowało 6 Radnych, przeciw 1 Radny, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Komisja Gospodarki Rady Miejskiej
w Radomiu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – druk Nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian w
budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok w części dot. gospodarki komunalnej.
O p i n i a Nr 3/3.
Opinia powyŜsza stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3. Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję planu pracy komisji na 2015r.
i rozpoczął dyskusję. Zaproponował równieŜ wykreślenie z planu analizy sytuacji
spółek miejskich wobec tworzenia komisji stałej Rady Miejskiej w tym temacie i
wprowadzenie do programu działania komisji pracy nad programem utwardzenia
dróg gruntowych.

Radny Kazimierz Woźniak zaproponował, aby analizę sytuacji inwestycji Port
Lotniczy Radom zostawić w przedmiocie prac komisji, aby mieć pieczę nad tym
tematem, natomiast wykreślił by analizę stanu prawnego dróg bo ten temat był juŜ
przez Komisję Gospodarki wielokrotnie omawiany. Przewodniczący przychylił się do
wniosku Radnego.
Radny Andrzej Łuczycki zaproponował :
- przeredagowanie punktu dotyczącego czynów społecznych drogowych na analizę
wniosków czynów społecznych drogowych dotyczących budowy dróg lub remontu
nawierzchni.
- zostawienie w przedmiocie zainteresowania Komisji Gospodarki niektóre pomioty
Gminy Miasta Radomia takie jak MZDiK, Wodociągi Miejskie, Administrator, MPK.
- w punkcie 10 zmienić zapis z Karty Miejskiej na ocenę funkcjonowania Miejskiego
Zarządu Dróg i Komunikacji.
Radny Kazimierz Woźniak dodał, Ŝe Komisja Gospodarki dublowałaby pracę Komisji
Spółek Miejskich.
Przewodniczący przychylił się do wniosku Radnego.
Radny Jan Pszczoła stwierdził, Ŝe dublują się zadania Komisji Gospodarki, Rozwoju,
Środowiska, dobrze byłoby zrobić wyjazdowe posiedzenia Komisji Gospodarki np.
w Radpecu.
Radny Andrzej Łuczycki zaproponował teŜ przeredagowanie punktu 4 dotyczącego
sieci wodnej i ciepłowniczej. Przewodniczący przychylił się do wniosku Radnego., po
czym zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
Plan Pracy Komisji Gospodarki na 2015r. został
przyjęty przez Radnych
jednogłośnie (za 9). Plan Pracy Komisji Gospodarki na 2015r. stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.1. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 1 Komisji:
7 Radnych było za, 2 wstrzymało się od głosu. Protokół został przyjęty.
Ad.4. W tym punkcie został ustalony stały termin obrad Komisji Gospodarki tj. wtorek
o godz. 16.15. na tydzień przed planowana sesją.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończony.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Zawodnik

