
PROTOKÓŁ Nr 50/2018 

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

25 września 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.   

5. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2019r.  

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad.1.  

- p. S. Piwoński – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 50 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. 

-p.W.Łukasiewicz – zgłosił wniosek o wprowadzenie po punkcie 5. punktu 6. Sprawy różne. 

Za – 5, p – 0, w – 0  

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

-p.S.Piwoński – Przew. Komisji – poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętą 

poprawką.  

Za – 5, p – 0, w – 0     

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

-p.D.Zięba – odczytała protokół nr 49/2018 z posiedzenia komisji z dnia 20 sierpnia 2018 

roku. Protokół został przyjęty przez aklamację.  

Ad.4.   

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Komisja 

przyjmuje sprawozdanie nie wnosząc zastrzeżeń. 

Ad.5. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2019r.  

Komisja wnioskuje o przeznaczenie w budżecie Miasta i Gminy Skaryszew kwoty 250 tys. zł 

na konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wodę z dróg gminnych.  

Za – 5, p – 0, w – 0  

Komisja podjęła wniosek jednogłośnie w glosowaniu jawnym.  

Ad.6. Sprawy różne.  

Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji odnośnie fundatorów nagród pieniężnych 

w konkursach dożynkowych, tj. konkurs na najładniejszy wieniec i stoisko oraz konkurs 

tańca. Przedstawić rozliczenie jakie kwoty były przekazywane przez poszczególnych 

fundatorów i na którą nagrodę.  

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

 Na tym zakończono 50  posiedzenie Komisji  Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu .  

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                             Stanisław Piwoński 


