
PROTOKÓŁ nr 47/2018 
z posiedzenia                                          

Komisji Budżetowej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 15 czerwca 2018 r. 

 
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 Andrzej Łuczycki Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołów nr 45 oraz 46 z posiedzeń Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu.  

3. Sprawy różne.                                                                    

 

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 1. Protokoły 45 i 46 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki poprosił o zreferowanie projektów 
uchwał zawartych na drukach: 
-  Nr 620 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2018 
rok. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił zmiany jakie 
zostały wprowadzone w Uchwale Budżetowej. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 620. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 620 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 
rok (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia nr 45 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 - Nr 619 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
na lata 2018-2037. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił 
zmiany jakie zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 619. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 619 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2018-2037 (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia 
nr 45 stanowi załącznik do protokołu. 
 
- Nr 627 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2018 
rok. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił zmiany jakie 
zostały wprowadzone w Uchwale Budżetowej. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 627. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 627 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 
rok (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia nr 45 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
- Nr 628 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
na lata 2018-2037. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił 
zmiany jakie zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 



Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 628. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 628 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2018-2037 (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia 
nr 45 stanowi załącznik do protokołu. 
 
- Nr 629 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2018 
rok. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił zmiany jakie 
zostały wprowadzone w Uchwale Budżetowej. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 629. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 629 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 
rok (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia nr 45 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
- Nr 630 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
na lata 2018-2037. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski przedstawił 
zmiany jakie zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 630. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 630 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2018-2037 (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia 
nr 45 stanowi załącznik do protokołu. 
 
- Nr 622 w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego 
regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkowa w zakresie nowo 
wybudowanych budynków biurowych. Dyrektor Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski 
powiedział, że Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości 
powierzchni biurowych w nowo wybudowanych budynkach na okres 5 lat przy 
spełnieniu określonych warunków. Budynek musi spełniać obligatoryjnie 3  kryteria tj.: 
posiadać klimatyzację, wysokość pomieszczeń wynosi min. 3,00 m oraz posiada 
okablowanie strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych i systemów 
komputerowych. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Łuczycki zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 622. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 622 w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości 
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkowa w zakresie 
nowo wybudowanych budynków biurowych (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących 
się). Opinia nr 45 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.3. Nie było spraw.   
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

 
 
Przewodniczący Komisji 

 
 
                                Andrzej Łuczycki 


