
1 
 

PROTOKÓŁ Nr 49/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej 

w dniu 27 września 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2018 roku.  

4. Analiza wydatków i wpływów z targowiska gminnego za I półrocze 2018 roku.  

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

6. Sprawy różne.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 49 posiedzenia Komisji, 

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

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia 

Komisji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku 

obrad punktu 5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie porządek obrad.  

Za – 6, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

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

I półrocze 2018 roku. Wniosków i uwag nie zgłoszono.  

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

dotyczące realizacji bieżących inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na rok 2018. 

Poinformowała, że w dniu 26.09.2018r. zostały otworzone oferty na budowę świetlicy 

w Odechowcu. Najtańsza oferta jest na kwotę 805 tys. zł, a najdroższa – 920 tys. zł. 

W budżecie na tą inwestycję jest zagwarantowane 560 tys. zł. Razem z kosztami nadzoru 

brakuje ponad 240 tys. zł.  

- p.L.Staszewska – wnioskuje o rozważenie możliwości rozbiórki i uprzątnięcia pozostałego 

ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Skaryszewie.  

Ad.4.  

Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi analizy wydatków i wpływów z targowiska 

gminnego za I półrocze 2018 roku (materiały w załączeniu do protokołu). Wniosków i uwag 

nie zgłoszono.  
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Ad.5. Sprawy różne.  

-p.K.Barańska: 

 – wnioskuje o oczyszczenie chodników oraz niezamieszkałych posesji (zarośli) na rogu ulicy 

Polnej i Chopina w Skaryszewie.  

- wnioskuje o podjęcie interwencji w sprawie nagminnego wyrzucania przez Bułgarów 

worków ze szkłem na końcu ul. Polnej w Skaryszewie.  

Ad.6. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 49 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska. 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz           Krzysztof Chojnacki  

 

 

 

 

 


