
P r o t o k ó ł  Nr 6 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Radomiu  

w dniu 20.11.2019 roku. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Miasta Radomia na 2020 rok. 

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji 

4. Sprawy różne. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji i Goście w/g listy obecności, która 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz powitał członków Komisji                       

i zaproszonych Gości. Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia.  Radni 

przyjęli jednogłośnie porządek posiedzenia. 

Ad. pkt. 1 Pan Karol Gutkowicz zwrócił się do członków Komisji z zapytaniem, czy są 

uwagi do protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa. Brak uwag. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Głosowanie – 5 radnych za 

przyjęciem protokołu, 0 radnych przeciw, 1radny wstrzymał się od głosu. Protokół    

Nr 5  z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zmienić kolejność, najpierw sprawy 

różne. Radni wyrazili zgodę. 

Ad. pkt. 4 Pan radny Wiesław Wędzonka – złożył wniosek w sprawie ustawienia 

znaku nakazu skrętu w prawo na ulicy Aleksandrowicza z ulicą Warszawską oraz 

możliwości nawracania przed skrzyżowaniem ul. Ofiar Firleja z ul. Warszawską. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie na wnioskiem – 6 radnych za,             

0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu - wniosek nr 4  Komisji 

Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu. 

Ad. pkt. 2 Przewodniczący Komisji poprosił Pana Sławomira Szlachetkę – Skarbnika 

Miasta o przedstawienie w skrócie projektu budżetu Miasta Radomia na 2020 rok  w 

części dot. bezpieczeństwa publicznego  i ochrony przeciwpożarowej. 

W dziale 794 Straż Pożarna  w zadaniach zleconych mamy dwie podstawowe 

wartości, czyli budżet Komendy Straży Pożarnej i jest uzależniony od dotacji jaka 

przyjdzie, w takiej wysokości jest zawarta w tym roku wynosi 21 125 000 złotych i jest 

mniejszy o 1 500 000 zł niż w 2019 roku głównie na płacach jest obniżka. 

Pan Wiesław Wędzonka zapytał, czy my musimy im dopłacać? Nie musimy 

odpowiada Skarbnik Miasta.    



Pan radny Robert Fiszer – czy pamięta Pan jakie były środki w 2018 roku, nie 

pamiętam. 

Skarbnik Miasta Pan Sławomir Szlachetka – II pozycja to Straż Miejska – mamy       

w budżecie na 2020 rok w sumie 6 130 000zł. 

Pan Karol Gutkowicz – ile było na ten rok?  Podobny 5 900 000 zł., bo były wydatki 

majątkowe. Mniej więcej o około 300 000 zł więcej. 

Pan Robert Fiszer – ile wynosi wykonanie w Straży Miejskiej na koniec października 

2019 roku. – wynosi 4 292 000zł. powiedział Skarbnik Miasta. Z podziałem Ekopatrol 

i Straż Miejska 4 292 283 zł i 465 192zł. 

Pan Wiesław Wędzonka – od kiedy PPL ma płacić podatek od lotniska? 

Odpowiada Skarbnik Miasta – powinni już, bo mają już umowę dzierżawy, 

a jeśli jest umowa z Gminą, to my kiedy będziemy im naliczać. Odpowiada Skarbnik 

Miasta. A my od kiedy będziemy im płacić? Zapytał radny Wiesław Wędzonka - od 

pierwszego lotu komercyjnego odpowiedział Skarbnik Miasta. 

Radny Robert Fiszer  zapytał o wydatki majątkowe w Straży Miejskiej w 2019 roku, 

był dron i 2 samochody? 

Odpowiada Skarbnik Miasta – w sumie 305 000 zł. Na dron kwota z NFOŚ. 

Pan Robert Fiszer – a w tym roku planujemy jakieś wydatki? Nie, odpowiada 

Skarbnik Miasta.  

Radny Robert Fiszer – Ekopatrol  jest w dziale 950 i jaka jest kwota zaplanowana? 

Na rok 2020 jest zaplanowana kwota 586 615zł. 

Pan Robert Fiszer – a ile było w 2019 roku? Odpowiada Skarbnik Miasta  566 000 zł. 

na  Ekopatrol, a 100 000 zakup inwestycyjny. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad projektem  uchwały Budżetowej 

na 2020 rok –  druk Nr 207 - w części dot. bezpieczeństwa publicznego                      

i ochrony przeciwpożarowej głosowanie  3 radnych za, 3 radnych przeciw, 0 radnych 

wstrzymało się od głosu – brak opinii   opinię  Nr  5     Komisji Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej  w Radomiu dołączono do protokołu. 

Więcej spraw nie było. Przewodniczący Komisji Pan Karol Gutkowicz podziękował za 
udział w posiedzeniu  i zamknął posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. 

 
         Kinga Bogusz  

             Przewodnicząca Rady Miejskiej 
      


