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PROTOKÓŁ Nr 51/2018 

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

10 października 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. Stan wykonania  prac inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2018 r. w tym realizowane 

z Funduszu Sołeckiego.  

4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. S. Piwoński – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 51 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 – 5, p – 0, w – 0     

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

-p.D.Albiniak – Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie – 

przedstawiła informacje na temat stanu wykonania  prac inwestycyjnych ujętych w budżecie 

na 2018 r. w tym realizowane z Funduszu Sołeckiego. 

Ad.4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

1) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej na rok 2018.  

-p.S.Piwoński – wnioskuje o zdjęcie kwoty 56 tys. zł z roku 2019 pozostałej po przetargu na 

budowę miejsc parkingowych przy Przychodni w Skaryszewie oraz kwoty 200 tys. zł z roku 

2019 przeznaczonej na budowę budynku administracyjno-sportowego na stadionie 

w Skaryszewie i przeznaczenie powyższych kwot na budowę świetlicy w Odechowcu.  

Za – 5, p – 0, w – 0  

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

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

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.   

2) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025.  
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Ad.5. Sprawy różne.  

Wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad.6. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 51  posiedzenie Komisji  Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu .  

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                             Stanisław Piwoński 

 

 

 


