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PROTOKÓŁ Nr 47/2018 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu – odbytej w dniu             

14 czerwca 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Piwoński  – Przewodniczący Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.  

5. Informacja o wpływach z podatków (rolny, leśny, nieruchomości, środki transportowe) 

oraz umorzenia za 2017 r. Przedstawienie informacji odnośnie wydanych pozwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy do budżetu z tego tytułu za 2017r. 

6. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

7. Sprawy różne.  

8. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad.1.  

- p. S. Piwoński – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 47 posiedzenia Komisji, 

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

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. S.Piwoński - Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. Zapytał 

czy są wnioski do porządku obrad. Poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Za – 4, p – 0, w – 0    (jedna osoba przybyła spóźniona na posiedzenie) 

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za 

2017 rok.  

Ad.5. 

Informacje o wpływach z podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości, środki transportowe 

oraz umorzenia za 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok  

przedstawiła p. M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew. 

-p.S.Piwoński – Przew. Komisji – przedstawił informacje odnośnie wydanych pozwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy do budżetu z tego tytułu za 2017r. (inf. 

w załączeniu do protokołu). 

-p.J.Sowa – pracownik Urzędu – udzieliła wyjaśnień w kwestii wydawania pozwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Ad.6. Przygotowanie projektów uchwał 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 

33 120 zł potrącona od wykonawcy kara za niedotrzymanie warunków wykonania inwestycji 

budowy OSP w Makowcu, 
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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 (przystanki i monitoring przy UMiG), 

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

z usług oraz odsetek (dochody nie były planowane w uchwale budżetowej). 

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej.  

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 gospodarka gruntami i nieruchomościami - w § 4300 na skutek zmiany 

uchwały sołectwa Dzierzkówek Nowy zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8 614 zł; w 

tej samej klasyfikacji zwiększono również nakłady o 28 000 zł na usługę wydawania decyzji 

o warunkach zabudowy. 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 rozdziale 75414 zwiększono planowane nakłady o 20 000 zł na zakup masek 

przeciwgazowych dla uczniów i personelu PSP w Makowie; 

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; kwota 28 000 zł przeznaczona jest na wykonanie zaleceń 

pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w PSP w Makowie (montaż 

drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu i schodów 

zapewniających ewakuację dzieci z oddziału przedszkolnego).  

Dokonano przeniesienia planu wydatków kwocie 800 zł z rozdziału 92605 z  § 3040 nagrody 

o charakterze szczególnym do rozdziału 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym na paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.   

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, 
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- 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 od realizacji umowy. 

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.S.Piwoński – Przew. Komisji – wnioskuje o przygotowanie: 

- na posiedzenie Komisji w miesiącu lipcu zestawienia inwestycji zrealizowanych z bieżącego 

utrzymania dróg wraz z kosztami według stanu na koniec I półrocza 2018 r.   

- na Komisję Finansów zestawienia dotyczącego odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, 

jaka kwota odszkodowań była wypłacona za poszczególne drogi, czy wpłynęły już wszystkie 

decyzje odszkodowawcze.  

-p.Burmistrz – udzielił wyjaśnień odnośnie budowy ul. Jaśminowej w Skaryszewie. Ulica ta 

jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i jest odpowiedniej szerokości. 

Proponuje zrobić emulsją odcinek ok.200m.   

-p.W.Łukasiewicz – proponuje uszczegółowić nazwę tego zadania np. na utwardzenie 

nawierzchni ul. Jaśminowej.  

- p.S.Piwoński – Przew. Komisji – wnioskuje o zdjęcie z projektu uchwały w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2018 zadania „budowa ulicy jaśminowej w Skaryszewie” 

z kwotą 120 000 zł i przeznaczenie powyższej kwoty na remont drogi gminnej destruktem 

w miejscowości Bogusławice, odcinek ok. 1150 metrów.   

Za – 2, p – 1, w – 2  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym. 

- p.P.Jankowski – wnioskuje o dołożenie kwoty 10 000 zł na wykup gruntu celem utworzenia 

Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Dzierzkówek Nowy. Jako źródło 



4 

 

finansowania wskazuje zdjęcie kwoty 10 000 zł ze środków przeznaczonych na podwyżkę 

wynagrodzeń dla nauczycieli.  

Za – 3, p – 1, w – 1 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym. 

-p.S.Piwoński – Przew. Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

Za – 1, p – 1, w – 3  

Komisja nie dokonała rozstrzygnięcia co do zaopiniowania projektu uchwały z uwagi na 

równą liczbę głosów „za” i „przeciw”. 

 

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

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

-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 – 0, p – 3, w – 2  

Komisja zaopiniowała negatywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

3) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 

Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy. 

Ad.7.Sprawy różne. 

- p.P.Jankowski – wnioskuje o wyjaśnienie zagadnienia dot. sfinansowania zakupu sztandaru 

dla OSP w Tomaszowie (kto zakupił i kto był fundatorem sztandaru). 

Za – 4, p – 0, w – 1  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.  

-p.S.Piwoński – Przew. Komisji – zapoznał komisję z następującymi pismami:  

- Stanowisko Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w sprawie zmiany ustawy 

Prawo łowieckie (pismo w załączeniu do protokołu),  

- pismo do wiadomości Rady Miejskiej skierowane do sołtysa wsi Huta Skaryszewska 

i Prezesa OSP w Hucie Skaryszewskiej dotyczące regulacji stanu prawnego działki nr 24 

w m-ci Huta Skaryszewska, na której znajduje się remiza OSP, 

- pisma dotyczące odtworzenia ciągów komunikacyjnych przewidzianych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sołtyków oraz pisma 

zainteresowanych mieszkańców w tej sprawie.  

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 47  posiedzenie Komisji  Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu .  

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                             Stanisław Piwoński 

 

 


