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PROTOKÓŁ Nr 48/2018 

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

26 lipca 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. Przygotowanie regulaminu konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy i Stoisko” 

oraz ustalenie miejsca organizacji dożynek gminnych. 

5. Przedstawienie realizacji zadań drogowych realizowanych z bieżącego utrzymania dróg w 

2017 i 2018r. 

6. Sprawy różne.  

7. 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 – 5, p – 0, w – 0     

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

Komisja zapoznała się z przedstawionym Protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

Ad.4. 

Komisja akceptuje propozycję p.Burmistrza w sprawie organizacji Dożynek w Kobylanach.  

- p.Przew. przedstawił  regulaminu konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy i 

Stoisko” oraz ustalenie miejsca organizacji dożynek gminnych-(w załączeniu do protokołu). 

- Przedstawił propozycję składu Komisji konkursowej, zaproponowaną przez p.Burmistrza w   

 w składzie: 

1) Adolf Krzemiński - Przewodniczący 

2) Romuald Kołodziej - Członek 

3) Mariusz Dański – Członek 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji – Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionego 

składy Komisji Konkursowej. 

Komisja w regulaminie proponuje wprowadzenie następującego zapisu: 

Komisja przyznaje 1, 2, 3 miejsce. Przy tej samej liczbie punktów przyznawane są miejsca 

„Ex aequo”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują wyróżnienia. 

 

Komisja proponuje na Starostę Dożynek Pana Pawła Durasiewicza z Kobylan.   

 

Ad.5. Przedstawienie realizacji zadań drogowych realizowanych z bieżącego utrzymania dróg 

w 2017 i 2018r. 

- p.Przew. Komisji przedstawił informację odnośnie realizacji zadań drogowych 

realizowanych z bieżącego utrzymania dróg w 2017r. 2018r. –(w załączeniu do protokołu).  
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Komisja zwraca się do p.P.Ostrowskiego o przedstawienie i wyjaśnienie czym różnią się dwa 

dokumenty przedstawione w ramach wydatkowania środków z bieżącego utrzymania dróg.  

Ad.6. 

- p.Burmistrz – przedstawił informację odnośnie zmian w budżecie na 2018r. 

Dot. wprowadzenia dotacji unijnej na realizację projektu pn. „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy” Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. – 30.06.2020r. 

Kwota dofinansowania dla Gminy Skaryszew wynosi – 1 927 118,85zł. 

Gmina Skaryszew zobowiązuje się do pokrycia w latach 2018-2020 wkładu własnego w 

wysokości 102 458,25zł.  

Środki własne będą przeznaczone w ramach użyczenia sal lekcyjnych. Realizacja nastąpi we 

wszystkich szkołach, plan zostanie przygotowany przez dyrektorów szkół i nauczycieli. 

- p.W.Łukasiewicz- program będzie realizowany w cyku 2-letnim, dzieci zostało zgłoszonych 

890, proponuję dokonać szczegółowego zapoznania z projektem, kto będzie realizował i kto 

nadzorował?        

- p.B-strz – poinf. że od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. nastąpi czas realizacji modernizacji 

budynku szkoły przy ul.Wojska Polskiego w Skaryszewie z przeznaczeniem na przedszkole.  

 

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 49 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon        Stanisław Piwoński  

 

 


