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PROTOKÓŁ Nr 51/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  - odbytej w dniu 12 czerwca 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności. Nieobecna p.L.Staszewska. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Rozliczenie projektu „Kulturalna 40” realizowanego przez MGOK (umowy, rachunki).  

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.   

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1.  

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 51 posiedzenia Komisji, 

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

  -p.D.Zięba – Przewodnicząca Komisji – zgłosiła wniosek o przekazanie informacji do 

p.Przewodniczącego Rady Miejskiej o sytuacji zaistniałej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 czerwca 2018 roku. Posiedzenie Komisji zaplanowane na godzinę 10.00 z uwagi na 

brak quorum zostało rozpoczęte o godz. 10.35. Nieobecna p.L.Staszewska usprawiedliwiła 

swoją nieobecność telefonicznie. P.T.Madej  przybył o godz. 10.30 informując Przew. 

Komisji, że w dniu dzisiejszym uczestniczy w komisji konkursowej na dyrektorów szkół w 

związku z czym przybędzie na posiedzenie Komisji spóźniony. O godzinie 10.35 przybył 

p.G.Sowa, który informował wcześniej telefonicznie o swoim spóźnieniu. 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

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

Komisji.   

Za – 4, p – 0,  w – 0    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

- p.D.Zięba – Przew. Komisji – zgłosiła uwagi do protokołu nr 50/2018 z dnia 22 maja 2018 

roku. Protokół poprawiono zgodnie z uwagami p.Przew. Komisji.  

Za – 3, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja przyjęła protokół z poprawkami jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Rozliczenie projektu „Kulturalna 40” realizowanego przez MGOK (umowy, rachunki) 

komisja postanowiła przenieść na posiedzenie w miesiącu lipcu z powodu braku materiałów. 

Ad.5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła 

p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew. Poinformowała, że:  

Wprowadza się dochody: 

- majątkowe w kwocie 35 028 zł – tytułem refundacji z PROW wydatków z lat ubiegłych na 

budowę placów zabaw w Anielinie i Gębarzowie oraz siłowni plenerowej w Odechowie, 

- bieżących w łącznej kwocie 80 198 zł w tym: 

7 350 zł płatność ostateczna projektu ERASMUS+ dla PSP w Skaryszewie 
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33 120 zł potrącona od wykonawcy kara za niedotrzymanie warunków wykonania inwestycji 

budowy OSP w Makowcu, 

16 800 zł – umowa z PUP na dofinansowanie zatrudnienia pracowników robót publicznych, 

12 500 zł dochód z tytułu sprzedaży złomu, 

3 900 zł dochód z gminy Lipsko tytułem prac komisji urbanistycznej, 

2 490 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, 

4 038 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych i sądowych, z 

usług oraz odsetek. 

Wydatki bieżące: 

Zwiększono planowane wydatki bieżące: 

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 50 000 zł oraz z tytułu zmiany uchwały 

sołectwa Dzierzkówek Nowy o kwotę 1 353 zł. 

W rozdziale 70005 w § 4300 z tytułu zmiany uchwały sołectwa Dzierzkówek Nowy 

zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8 614 zł i jednocześnie zwiększono nakłady o 

28 000 zł. W § 4170 wprowadzono plan wydatków w kwocie 5 000 zł (konserwacja 

fontanny). W § 4590 zwiększono o kwotę 400 000 zł planowane nakłady na wypłatę 

odszkodowań  za przejęcie gruntów w drodze spec ustawy we wsiach Kłonowiec Koracz oraz 

Maków Nowy. 

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 23 900 zł  

planowane wydatki w tym 3 900 zł tytułem prac komisji urbanistycznej. 

W rozdziale 75095  pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę 16 800 zł 

tytułem zatrudnienia pracowników robót publicznych, 

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększono o 30 000 zł planowane wydatki 

niezbędne na wykazanie wkładu własnego (złożone wnioski na dosprzętowienie jednostek 

OSP). 

W dziale 801 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 344 326 zł. Zwiększenie 

wynika z konieczności wypłaty podwyżek dla nauczycieli, oraz niezbędnych świadczeń 

wynikających z reformy oświaty. 

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmiany załącznika wydatków sołeckich. 

Wydatki majątkowe: 

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono nowe 

zadania: 

- budowa wodociągu w ulicy bez nazwy od ulicy Chrobrego w Skaryszewie – 5 000 zł 

- rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie ul. Gajowa – 7 000 zł 

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wprowadzono nowe zadania: 

- budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie – 120 000 zł 

- wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew – 32 000 zł (droga w Kłonowcu Koracz). 

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne: 

- zwiększono planowane nakłady na budowę remizo-świetlicy w Zalesiu – 7 500 zł  

- wprowadzono plan wydatków w kwocie 2 200 zł na wykonanie przyłącza gazowego w 

remizie OSP w Makowcu, 

- wprowadzono nowe zadanie „zakup  i montaż syreny wraz ze stacją powiadamiania 

selektywnego dla OSP w Makowcu – 20 000 zł. 

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększono nakłady na budowę Otwartej Strefy 

Aktywności – budowę siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw na placu szkolnym 

przy PSP w Makowcu – 100 000 zł; 

W rozdziale 80104 przedszkola – zmniejszono o kwotę 527 000 zł planowane wydatki na 

modernizację budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu 

użytkowania na przedszkole wydłużając jednocześnie realizację finansową zadania do 2019 

roku. (zmiana w WPF). Powodem zmian jest odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy. 
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W rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne – zmniejszono planowane nakłady na budowę 

miejsc parkingowych przy SP ZOZ na gruntach gminnych w Skaryszewie – 45 000 zł 

jednocześnie wprowadzając zadanie do WPF na lata 2018-2019. 

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono nowe zadania: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Skaryszewie – 88 000 zł, 

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Cichej w 

Skaryszewie – 23 000 zł. 

W rozdziale 90015  oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 7 000 zł planowane 

nakłady na wykonanie oświetlenia w Edwardowie, 

W rozdziale 90095 dokonano zmiany nazw zadań budowy Otwartej Strefy Aktywności w 

Sołtykowie i Chomentowie Puszcz oraz zwiększono nakłady na te zadania o kwoty 

odpowiednio 50 000 zł i 45 000 zł. Ponadto sołectwo Dzierzkówek Nowy dokonało zmiany 

uchwały sołeckiej przeznaczając kwotę 7 261 zł na zakup działki celem utworzenia Centrum 

Aktywności Społecznej.  

W rozdziale 92601 obiekty sportowe zwiększono o kwotę 50 000 zł planowane nakłady na 

budowę Otwartej Strefy Aktywności na stadionie w Skaryszewie. 

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 800 000 zł, 

który będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 800 000 zł. Deficyt po zmianach 

wynosi  3 506 280 zł.  

W dyskusji głos zabrali:  

-p.D.Zięba - Przew. Komisji – zapytała o inwestycję modernizacji budynku szkoły 

podstawowej poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole. 

-p.Burmistrz – odp., że Gmina odstąpiła od umowy z wykonawcą.  Powodem było niewejście 

przez wykonawcę  na teren budowy w dniu 4 czerwca, to był ostateczny termin wejścia na 

budowę. Wszystko to co było niezbędne do realizacji zadania było dostępne dla wykonawcy. 

W listopadzie wykonawca przedłożył harmonogram, według którego miał wejść na budynek 

w okresie ferii zimowych w celu wykonania niektórych prac, ale nie wszedł. Wykonawcy 

grozi ok. 200 tys. zł kary. Wszystkie procedury wynikające z projektowania będące po stronie 

Gminy zostały dotrzymane. Chcąc ogłosić kolejny przetarg na tą inwestycję należy zrobić 

aktualizację kosztorysu. Trwają ustalenia co do przeniesienia szkoły podstawowej do 

budynku gimnazjum. Na sesji przedstawi wypracowane rozwiązanie.  

-p.T.Madej – zapytał o możliwość ogłoszenia przetargu teraz z wykonaniem do końca roku 

i przeniesienie przedszkola do budynku np. w okresie ferii zimowych oraz możliwość 

przeniesienia 3 klas gimnazjum do budynku podstawówki.  

-p.Burmistrz – wyjaśnił, że chce uniknąć przeniesienia gimnazjum do budynku podstawówki. 

Uczniowie i wykonawca w budynku to będzie kolidowało. Natomiast ogłoszenie przetargu 

i przeniesienie przedszkola w okresie ferii zimowych to jedna z możliwości branych pod 

uwagę.   

-p.T.Madej – zapytał czy odstąpienie od umowy nie wstrzymuje ogłoszenia kolejnego 

przetargu.  

-p.Burmistrz – odp., że nie. Wykonawca miał ostateczny termin wejścia na teren inwestycji 

4 czerwca i to my odstąpiliśmy od umowy.  

-p.T.Madej – zapytał o możliwość podziału inwestycji na dwie części, prace wewnątrz i na 

zewnątrz.  

-p.Burmistrz – odp., że jest to jedno z rozwiązań branych pod uwagę.  

-p.D.Zięba – Przew. Komisji – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.  

Za - 2, w – 1, p – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  
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2) projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na 

lata 2018-2025 przedstawiła p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew, informując, 

że: 

-w pozycji Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę 

sposobu użytkowania na przedszkole zmniejszono o kwotę 527 000 zł w 2018 roku 

planowane nakłady , przedłużając okres wykonywania inwestycji do 2019 roku, gdzie 

zaplanowano wydatki w kwocie 527 000 zł. 

-wprowadzono nowe zadanie „budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na 

gruntach gminnych” na lata 2018-2019 określając limity w wysokościach odpowiednio 

20 000 zł i 305 000 zł.  

Za – 3, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

3) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skaryszew 

za 2017r. 

Za – 3, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

4) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 

Za – 3, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

5) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

stawki za wywóz nieczystości płynnych dla pozataryfowej Grupy 4 odbiorców. 

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

6) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Skaryszew. 

 

7) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew. 

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

8) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy. 

Za – 4, p – 0, w – 0    
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Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

9) p.D.Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Komisja zapoznała się z 

przedstawionym projektem uchwały, który nie został poddany pod głosowanie z uwagi iż nie 

zostało przedstawione wyjaśnienie przez dyrektor MGOPS.  

Ad.6. Sprawy różne.  

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 51 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz               Danuta Zięba  

 

 


