
  

PROTOKÓŁ nr 29 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 24 października 2022 r. 

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła 

pani Ewa Czerwińska - przewodnicząca komisji, która powitała członków komisji oraz 

zaproszonych gości.  

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 28 z posiedzenia komisji.  

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do komisji. 

3. Sprawy różne. 

         

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 1 Protokół nr 28 został przyjęty (7 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).  

 

Ad. pkt 2 Przewodnicząca komisji Ewa Czerwińska poinformowała o pismach, które 

wpłynęły do komisji. Pisma zostały przesłane do członków komisji pocztą 

elektroniczną. 

- Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczące dotacji 

udzielonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami w 2022 r. 

Członkowie komisji przyjęli pismo do wiadomości. Pismo zostało dołączone do 

materiałów z komisji. 

- Pismo Fundacji im. Mikołaja z Radomia dotyczące przekazania darowizny lub 

dofinansowania na rzecz organizowanych wydarzeń patriotyczno-religijnych, 

koncertów finałowych w ramach Jubileuszowego XXXV Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2022 przewidzianych na 

miesiąc listopad 2022 i styczeń 2023.                        

Pismo zostało dołączone do materiałów z komisji. 

Członkowie komisji zdecydowali o skierowaniu pisma do Fundacji im. Mikołaja 

z Radomia z informacją, że Komisja Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu nie 

jest dysponentem środków budżetowych, w związku  z powyższym nie  ma możliwości 

zabezpieczenia funduszy na ten cel. W przypadku ponownego ubiegania się 

o wsparcie finansowe Fundacja powinna skierować pismo do Prezydenta Miasta 

Radomia ze wskazaniem harmonogramu imprez oraz celu wydatkowania środków. 

 

Ad. pkt 3 Nie było spraw. 



  

                

W związku z wyczerpaniem porządku, przewodnicząca komisji Ewa Czerwińska 

podziękowała wszystkim za udział w komisji i zamknęła posiedzenie komisji w dniu 24 

października 2022 r. 

 

                                                                

 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji 

 

                                                                            Ewa Czerwińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Agnieszka Jurkowska 


