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PROTOKÓŁ Nr 45/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej 

w dniu 5 czerwca 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Planowane remonty, inwestycje wakacyjne w placówkach oświatowych.  

5. Przedstawienie kosztów związanych z promocją Miasta i Gminy Skaryszew w 2018 roku.  

6. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji ujętych w funduszu sołeckim.  

7. Sprawy różne.  

8.  Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 45 posiedzenia Komisji, 

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

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia 

Komisji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Poddał pod głosowanie porządek obrad.  

Za – 4, p – 0, w – 0   (dwie osoby przybyły spóźnione na posiedzenie) 

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3. 

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – zapytał czy są uwagi do protokołu nr 44/2018 

z dnia 23 maja 2018 roku. Poddał pod głosowanie w/w protokół.  

Za – 4, p – 0, w – 0.   

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4. 

- p. K.Chojnacki – Przew. Komisji – przedstawił informację - Planowane remonty, inwestycje 

wakacyjne w placówkach oświatowych-(w załączeniu do protokołu). 

Ad.5. 

- p. K.Chojnacki – Przew. Komisji – przedstawił informację - Przedstawienie kosztów 

związanych z promocją Miasta i Gminy Skaryszew w 2018 roku -(w załączeniu do 

protokołu). 

Ad.6. 

-p. D.Albiniak – przedstawiła informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji 

inwestycji ujętych w funduszu sołeckim.  

1. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu- 38 677zł. Złożony został wniosek do 

Marszałka otrzymano dotację 10 000zł. Łącznie na inwestycję przeznaczono 38 677zł. 

zadanie w trakcie wykonywania. 

2. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Modrzejowicach – 14 500zł. – w terminie do 

30.06.2018r. zadanie zostanie wykonane. 
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3. Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej – 10 000zł jest w trakcie realizacji- zostały 

zalane fundamenty, w tym roku OSP we własnym zakresie przygotowuje projekt. 

4.Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej – 1 255 000zł. – w trakcie realizacji. 

5. Remont strażnicy OSP w Bujaku – 16 438zł. w tym roku wykonano remont instalacji 

elektrycznej ze środków z funduszu sołeckiego, pod koniec 2017 roku został wykonany 

remont dachu. 

6. Zakup ogrodzenia działki gminnej –placu zabaw w miejsc. Anielin – 28 000zł. – zadanie 

zostało wykonane i oddane do użytku. 

7. Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Wilcznej – 12 763zł. przeprowadzono 

remont instalacji elektrycznej wraz z wyprowadzeniem przyłącza na zewnątrz, sfinansowano 

ze środków sołeckich. 

8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec – 210 000zł. – były prowadzone 

rozmowy z właścicielem działki sąsiedniej, który zgodził się na jej sprzedaż. Trwają 

czynności formalne związane z zakupem działki oraz procedury związane ze zmianą projektu.  

9. budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w m.Zalesie – 12 974zł  wstępnie były palny 

zaadoptowania projektu świetlicy w Odechowcu na remizo-świetlicę w Zalesiu. Niestety jest 

to niemożliwe, ponieważ działka w Zalesiu jest zbyt wąska. Próbowano zakupić działkę 

sąsiednią, ale się nie udało. Chcąc wykonać projekt trzeba zwiększyć środki.    

 

W zakresie realizacji zadań oświetleni ulicznych ujętych w wydatkach niewygasających są 

przygotowane projekty techniczne.    

 

Ad.7. Sprawy różne.  

Ad.8. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Na tym zakończono 45 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska. 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon           Krzysztof Chojnacki  

 

 


