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PROTOKÓŁ Nr 55/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  - odbytej w dniu 11 października 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

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. Kontrola wydatków oraz funkcjonowania schroniska.  

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.   

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad. 1.  

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 55 posiedzenia Komisji, 

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

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

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

Komisji.  Poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianie.  

Za – 3, p – 0, w - 0   (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3.  

-p.D.Zięba – Przew. Komisji – odczytała protokół nr 54/2018 z dnia 26 września 2018r.   

Za – 3, p – 0, w – 0 (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Komisja dokonała kontroli wydatków oraz funkcjonowania schroniska. Przeanalizowano 

zestawienie wydatków schroniska (w załączeniu do protokołu). Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Nie wniesiono uwag.  

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. 

Za – 3, p – 0, w – 0  (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

2) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025.  

Za – 3, p – 0, w – 0  (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

3) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Za – 4, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

4) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Za – 4, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

5) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew - przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 

Gminy Skaryszew innym instrumentem płatniczym. 

Za – 4, p – 0, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

6) p.D.Zięba - Przew. Komisji - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 

Gminy Skaryszew.  

Za – 4, p – 0, w – 1   

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

7) p.D.Zięba - Przew. Komisji - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Skaryszew.  

Za – 3, p – 1, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

8) p.D.Zięba - Przew. Komisji - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019.  

Za – 3, p – 1, w – 0  (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

Ad.6.Sprawy różne. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 55 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz               Danuta Zięba  

 

 

 


