
                                  PROTOKÓŁ nr  9/2019 

                                  z posiedzenia                                          

                                  Komisji Kultury i Promocji 

                                  Rady Miejskiej w Radomiu                                          

                                  z dnia  28 listopada 2019r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji zgodnie z lista obecności, która 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i na nim 

przewodniczyła Pani Ewa Czerwińska Przewodnicząca Komisji, która powitała 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

Porządek posiedzenia: 
 
1.Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia Komisji. 

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

w części dotyczącej kultury i dziedzictwa narodowego – druk Nr 207. 

3.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji. 

4.Sprawy różne. 

 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zwróciła się do członków Komisji z 

zapytaniem, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji. Radni nie zgłosili 

żadnych uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Komisja poddała pod 

głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Porządek posiedzenia został przyjęty .  

 

Ad. pkt 1. Pani  Ewa Czerwińska  zwróciła się do członków Komisji z zapytaniem, 

czy są uwagi do protokołu Nr 8 z posiedzenia Komisji. Brak uwag. Przewodnicząca 

Komisji zarządziła głosowanie. Głosowanie – 4 radych za,    0 przeciw, 1 wstrzymał 

się od głosu. Radni przyjęli protokół Nr 8  z posiedzenia Komisji Kultury Promocji. 

    

 

Ad. pkt 2. Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska poprosiła Skarbnika Miasta 

Pana Sławomira Szlachetkę o omówienie projektu budżetu Miasta Radomia na 2020 rok. 

Skarbnik Miasta  - ogólnie wydatki na kulturę na 2020 rok zaplanowano w wysokości 

28 775 800 zł. Z tego 21 555 000 zł. na wydatki bieżące. Na wydatki majątkowe  

7 210 800 zł.  to głównie na Kamienice Deskurów. 

W porównaniu z rokiem 2019 w wydatkach bieżących mamy ponad 2 mln. złotych więcej. 

W ciągu roku to się zmienia. Zwrócę tylko uwagę, że  instytucje kultury mają 

zaplanowane wydatki podobnie jak w roku 2019. W Teatrze oraz w Bibliotece  wzrost 

środków na  wydatki bieżące jest znaczny.  

Wydatki inwestycyjne projektowo - kosztorysowe to dokumentacja na remont „Łaźni” 

- 120 000 zł, remont Daszyńskiego -  70 000 zł, na montaż klimatyzacji, w „Resursie” 

110 000 zł. na projekt sygnalizacji przeciw pożarowej, dla Biblioteki na roboty 



modernizacyjne 600 000 zł – tutaj mamy wnioskować o dofinansowanie unijne,      

300 000 zł. na pierwsze wyposażenie Instytutu Miejskiego, 1 300 000 zł na 

dokumentację dla Amfiteatru i  dokończenie Kamienicy Deskurów. 

Pani Magdalena Lasota – większa kwota na Teatr to dlatego, że jest Festiwal 

Gombrowiczowski? Skarbnik Miasta nie tylko. 

Dyrektor Sebastian Równy – na kulturę jest zaplanowane 840 000 zł. Więcej niż w 

2019 roku. 

Pan radny Piotr Kotwicki – hala to największe wydatki. 

Skarbnik Miasta – to są wydatki inwestycyjne i tak gdybyśmy nie budowali nawet hali, 

to i tak brakowałoby nam pieniędzy na wydatki bieżące. 

Radny Piotr Kotwicki – jak wygląda remont Biblioteki , na sesji słyszeliśmy, że jest 

zwrot niewykorzystanych środków.  

Dyrektor Sebastian Równy – zażądaliśmy wyjaśnień. Pani Dyrektor Skubisz 

przebywała od pół roku na zwolnieniu lekarskim, zastępstwo pełniła Pani Agata 

Morgan, prace nie zostały wykonane i nie została wykorzystana dotacja w wysokości 

180 000 zł. 

Pani radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – klimatyzacja na Daszyńskiego to 

ma być wszędzie. Na ile starczy, to przede wszystkim ta sala gdzie teatrzyk. 

Kwota 1 300 000 zł na dokumentację. 

Dyrektor Sebastian Równy – środki na kulturę systematycznie się zwiększają, ale i 

tak są niewystarczające. Środki zewnętrzne 3 000 000 zł., jakie pozyskują instytucje 

kultury – największe pozyskuje Teatr, Resursa – są to środki z pozyskane z biletów, 

z wynajmu itp. 

Radny Piotr Kotwicki – dlaczego tylko 3 instytucje dostały dofinansowanie. 

Wszystkie instytucje aplikują o środki zewnętrzne, ale dostały – Amfiteatr,  Teatr, w 

związku z tym, że Dyrektorzy potrafili aplikować. 

Radny Piotr Kotwicki – nie wszystkie instytucje mają takie same możliwości. 

Dyrektor Sebastian Równy – mówimy o wzroście planu w 2019 r i na rok 2020 

mówimy o pensjach. 

Pan Piotr Kotwicki dlaczego są różnice między klubami – wynika to z różnic między 

pensjami. 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – ile mamy Filii Bibliotek w Radomiu – 

odpowiada Dyrektor -11 Filii – zdecydowanie za dużo. 

Dyrektor Sebastian Równy – różnica między Borkami, a Idalinem wynika z tego, że 

dyrektor Domu Kultury na Idalinie zapewnił pracownikom wynagrodzenie na poziomie 

2600 zł., a Dyrektor na Borkach nie. 

Pan Piotr Kotwicki - Jak to się ma w stosunku do zatrudnienia, czy przewiduje się 

wzrost zatrudnienia, są to decyzje dyrektorów, są to bardzo niezależni dyrektorzy 

odpowiada pan Sebastian Równy. 

Pani Magdalena Lasota – budżet Biblioteki i Fili tak naprawdę niewiele się różni od 

budżetu Teatru. 

Dyrektor Sebastian Równy – środki jakie pozyskuje Teatr inwestuje w premiery, 

zarabia całkiem dobrze, przede wszystkim wpływy z biletów. 



Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – czy robiliście jakąś symulację dotyczącą 

podwyżek np. 200/300 zł na pracownika? Jaki to by był koszt ogólnie? 

Dyrektor Sebastian Równy – są wnioski o podwyżki  z instytucji kultury – podwyżka w 

wysokości 700 zł na pracownika, aby to wykonać należałoby zabezpieczyć 

dodatkowe środki w wysokości 1 600 000 zł. i oczywiście nie wszystkim, bo np. 

Dyrektorzy mają wyższe wynagrodzenia. 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – brakuje mi takiej informacji 

szczegółowej, z podziałem na stanowiska, etaty. 

Radny Dawid Ruszczyk – czy ta podwyżka dotyczy wszystkich?  Podnosimy dotację 

celową, ale i tak nie mamy wpływu na wysokość podwyżek. Ale i tak na te podwyżki 

nie będziemy mieli wpływu.  

Dyrektor Sebastian Równy – to jest  decyzja dyrektora. 

 

Pan Piotr Kotwicki- chcielibyśmy mieć wpływ na to, aby w instytucjach kultury było 

dobrze. Szczególnie naszą troską stała się sytuacja materialna pracowników 

instytucji kultury w naszym mieście. Ja widzę te tabelki, ale tak naprawdę nie widzę 

co wchodzi w skład tych oczekiwań. 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, dzisiaj musimy złożyć wniosek do 

budżetu, bo jak nie dzisiaj to kiedy? Jak Ci ludzie mają żyć, pracuje każdy z nas po 

to, aby godnie żyć. 

Pani Magdalena Lasota, ale musimy wskazać skąd te pieniądze przesunąć? 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – to Prezydent poszuka. 

Skarbnik Miasta Pan Sławomir Szlachetka, podniesiona płaca minimalna jest 

znacząca i musimy wyrównać tym najmniej zarabiających, ta sytuacja  spowodowała 

problem i w konsekwencji spowoduje spłaszczenie wynagrodzenia w instytucjach 

kultury. 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz – dla ilu pracowników musimy podnieść 

do minimalnej? 

Dyrektor Sebastian Równy –  w Teatrze dla 64 osób, w Bibliotece -dla 76, Resursa -

17, „Łaźnia” - 1, Borki – 6, Idalin - 5, Orkiestra – 2 etaty. 

Pan Piotr Kotwicki – do Skarbnika, powiedział Pan, że nie stać nas na podwyżki bo 

potrzeba bardzo dużo środków na podwyżki, a na Instytut przeznacza się tyle 

środków, kto to wymyślił?  

Dyrektor Sebastian Równy – tam i tak musi być 16 etatów, to jest bezwzględnie 

konieczne, tak jest we wniosku. 

Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz  - wniosek trzeba dzisiaj złożyć.  

Pani Katarzyna Pastuszka Chrobotowicz złożyła wniosek następującej treści – 

„Komisja wnioskuje o wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Instytucji 

Kultury w Radomiu w wysokości średnio 500 zł brutto/etat dla 1 pracownika. „ 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

wniosku – 3 radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 0 radnych przeciw – 

wniosek dołączono do protokołu. 

 



Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały Budżetowej na 2020 rok –  druk Nr 207 - w części dotyczącej kultury            

i dziedzictwa narodowego głosowanie- 2 radnych za, 3 radnych przeciw, 0 radnych 

wstrzymało się od głosu,  – opinia – negatywna - opinię  Nr 5  Komisji Kultury i 

Promocji Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do protokołu. 

 
 
Ad- pkt 3  Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Czerwińska poinformowała, że do 
Komisji wpłynęło pismo z „Amfiteatru” w sprawie podwyżek płac w MOK „Amfiteatr” - 
pismo zostało uwzględnione we wniosku. 
 
Więcej spraw nie było. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział w 

posiedzeniu i zamknęła 9 posiedzenie Komisji w dniu 28 listopada 2019 roku. 

 
 
 
      Ewa Czerwińska 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


