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PROTOKÓŁ Nr 50/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  - odbytej w dniu 22 maja 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności, Pan Tomasz Góźdź – Kapelmistrz Orkiestry. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Realizacja inwestycji ujętych w uchwale o wydatkach niewygasających. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1.  

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 50 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.   

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji.   

Za –5, p – 0,  w – 0.   

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

- p.Przew. Komisji – poinf. że zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu 

przedstawia Sprawozdanie z działalności Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Skaryszewie za rok 2017.-(w załączeniu do protokołu). 

- p.T.Góźdź – poinf. że pełny etat kapelmistrza pełni od 1.01.2016r. który jest finansowany ½ 

z budżetu MGOK-u  i  ½  z budżetu Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 72 000zł.  Straż 

nie przeznacza żadnych środków dla orkiestry i kapelmistrza. 

- p.D.Zięba – pyta, czy są przekazywane darowizny oraz sponsorowane rzeczy. 

- p.T.Góźdź –odp. że sponsorowane były przez Bank Spółdzielczy instrumenty dla muzyków, 

natomiast środków żadnych nie otrzymywała orkiestra. Wszystkie wydatki orkiestry są 

finansowane z tych 72 000zł zawartych w budżecie. 

- p.D.Zięba – stwierdziła, że orkiestra powinna funkcjonować w oparciu o regulamin. 

- p.T.Góźdź – wyjaśnia, że OSP jest stowarzyszeniem i posiada statut natomiast orkiestra 

działa w strukturach straży. Gdyby wprowadzono regulamin rozpadłaby się orkiestra.  

- p.D.Zięba – wyjaśnia, że regulamin funkcjonowania orkiestry porządkowałby 

funkcjonowanie, ponieważ w pewnych uroczystościach odmawia udziału orkiestry p. 

Kapelmistrz, są zastrzeżenia co do pracy kapelmistrza nie uczestniczono w uroczystościach 

rocznicowych OSP w Kobylanach, Tomaszowie i Modrzejowicach. W Kobylanach część 

członków orkiestry zgodziła się, żeby zagrać ale nie miała zgody Kapelmistrza.  

- p.T.Góźdź – udzielił wyjaśnienia, informując, że uroczystości, które są organizowane w 

soboty występuje problem ze składem orkiestry. Natomiast Tomaszów sołtys późno 

poinformował o tej uroczystości. W niedziele nie ma problemu była orkiestra w Makowie, 

Odechowie. Wyjaśnił, że orkiestra jest reprezentowana powyżej 3 osób i na taki występ musi 

być udzielona zgoda kapelmistrza.  

-p.D.Zięba – zapytała czy jest zastępca Kapelmistrza. 

-p.T.Góźdź – odp., że nie ma.  

-p.D.Zięba – zapytała czy potrzebne jest jakieś specjalne wykształcenie, żeby zostać 

kapelmistrzem.  

-p.T.Góźdź – odp., że nie.  
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- p.K.Chojnacki -  należy prowadzić uzgodnienia z kapelmistrzem wcześniej z kilkudniowym 

wyprzedzeniem przed uroczystościami. 

- p.T.Madej – stwierdził, że w swym wystąpieniu sołtys z Tomaszowa przedstawiał 

nieprawdziwe informacje. 

- p.L.Staszewska – stwierdziła, że dobrze, że jest w Skaryszewie orkiestra i jest to zasługa 

Kapelmistrza p.Tomasza Goźdźa.         

-p.T.Góźdź – kilkakrotnie zaznaczył, że oczekuje od Gminy większych środków na 

działalność orkiestry. W sprawozdaniu jak i w dyskusji podkreślił, że członkowie orkiestry 

sami sobie piorą stroje reprezentacyjne i wydają pieniądze na proszek do prania. Uważa, że za 

występy orkiestra powinna mieć płacone wynagrodzenia. Motywował to tym, że strażacy 

mają płacone a orkiestra nie. Stwierdził, że praca jednego muzyka jest warta 100 zł za udział 

w uroczystości. Poinformował, że nie jest zapraszany na spotkania organizacyjne przed 

uroczystościami, które są organizowane na terenie Gminy.  

-p.D.Zięba – zaproponowała, żeby p.T.Góżdź był zaproszony na sesję Rady Miejskiej w celu 

przedstawienia sprawozdania z działalności orkiestry.   

 

Realizację inwestycji ujętych w uchwale o wydatkach niewygasających – przedstawiła p. 

D.Albiniak –Kierownik Ref.Inwestycji-(w załączeniu do protokołu). 

 
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w 

Skaryszewie ul. Chrobrego (projekt) 

9 500 
30-06-2018 

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 9 i drogi 

gminnej w miejsc. Modrzejowice w km. 23+480 

strona lewa  (projekt) 

 

12 000 30-06-2018 

Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec  

(projekt) 

50 000 30-06-2018 

Budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie (projekt) 100 000 30-06-2018 

budowa ulicy Miłosza w Skaryszewie  (projekt) 20 000 30-06-2018 

Przebudowa drogi ul. Zapłocie w Chomentowie 

Puszcz   (projekt) 

10 000 
30-06-2018 

Przebudowa odwodnienia ul. Żeromskiego w 

Skaryszewie   (projekt) 

15 000 30-06-2018 

Przebudowa ul. Wincentowskiej w Skaryszewie   

(projekt) 

45 000 30-06-2018 

Budowa drogi Odechów „Gawroniec” – Wólka 

Twarogowa (projekt) 

6 765 30-06-2018 

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w 

Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz 

Izbę Pamięci 

 

445 331 

 

30-06-2018 

Zakup i dostawa zestawu urządzeń terapii integracji 

sensorycznej dla PSP w Skaryszewie 

 

6 300 

 

30-06-2018 

Budowa oświetlenia drogowego w Chomentowie 

Puszcz ul. Główna i Ogrodowa  (projekt) 

 

14 000 

 

30-06-2018 

Budowa oświetlenia drogowego w Makowie ul. 

Gajowa  (projekt) 

17 000 
30-06-2018 

Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. 

Krasickiego i Zachodnia  (projekt) 

 

13 000 

 

30-06-2018 

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 

krajowej nr 9 w Makowcu  ul. Radomskiej i w 

Skaryszewie  (projekt) 

 

137 000 

 

30-06-2018 

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejsc. 

Janów  (projekt) 

20 000 30-06-2018 
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. 

Dzierzkówek Nowy w kierunku do PSP Dzierzkówek 

Stary  (wykonanie + nadzór) 

 

92 256 

 

30-06-2018 

 

 

W dyskusji głos zabrali: 

- p.T.Madej – pyta odnośnie przebudowy ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie. 

- p.D.Albiniak – odp. że projekt został wykonany, koszt inwestycji 1 900 000zł.  

- p.T.Madej – stwierdził, że jest bardzo wysoka kwota oszacowana na tą inwestycję, było 

zapewnienie, że wykonanie w ramach modernizaji będzie dużo taniej niż wykonywanie 

inwestycji od podstaw. Zapytuje czy zostały ogłoszone przetargi na wykonawstwo tych 

inwestycji na które zostały opracowane projekty i są uwzględnione w budżecie.  Czy zostały 

złożone wnioski o środki – przebudowa dróg lokalnych – od Wojewody. 

- p.D.Albiniak – odp. że wnioski zostaną złożone na te drogi na które zgodnie z wymogami 

będziemy się kwalifikować, obecnie jest to ulica Krótka w Skaryszewie.  

-p.T.Madej – pyta, czy będą rozpoczęte prace remontowe w PSP Skaryszew. 

 - p.D.Albiniak – odp. że wykonawca zgodnie z umową ma określony termin wejścia na plac 

budowy - 4 czerwca 2018r. Do 5 sierpnia termin zakończenia robót, otrzymał możliwość 

wcześniejszego wejścia na plac budowy, wykonawca do tej pory nie korzysta z tej 

możliwości, mimo iż w m-cu grudniu przedstawił harmonogram prac. 

- p.G.Sowa – poruszył sprawę realizacji inwestycji na ulicy Jaśminowej w Skaryszewie 

położenie destruktem koszt. ok. 100 000zł. 

- p.B-strz – stwierdził, ze będzie wnioskował do Rady Miejskiej o przeznaczenie kwoty z 

wolnych środków. 

- w najbliższych dniach zostanie rozpoczęte montowanie urządzeń na placu zabaw na osiedlu 

Błonie, została podpisana umowa z wykonawcą. 

Ad.4. Sprawy różne. 

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia. 

Na tym zakończono 50 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca  Komisji 

 

Barbara Malmon                                                                   Danuta Zięba  

 

 

 

 


