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PROTOKÓŁ Nr 55/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego - odbytej w dniu  23 sierpnia 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Komisji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. 

4. Stan przygotowań placówek oświatowych i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2018/2019. 

5. Analiza zadań związanych z nowym rokiem szkolnym w związku z reformą oświaty. 

6. Analiza stanu bhp na terenie placówek oświatowych.  

7. Przedstawienie kosztów związanych z dowożeniem dzieci (również dzieci 

niepełnosprawnych).  

8. Przygotowanie materiałów na sesję rady Miejskiej. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 55 posiedzenia Komisji, 

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

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. 

Zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Poddał pod głosowanie porządek obrad.    

Za –7, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji - zapytał czy są uwagi do protokołu Nr 54/2018 

z dnia 18 czerwca 2018r.  Uwag nie zgłoszono, p. Przew. poddał pod głosowanie protokół.  

Za – 7, p – 0, w – 1.  

Komisja przyjęła protokół większością głosów w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Stan przygotowań placówek oświatowych i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2018/2019. – (w załączeniu do protokołu) 

Komisja szczegółowo dokona omówienia powyższych spraw na posiedzeniu wyjazdowym 

komisji. 

Ad.5. 

Analiza zadań związanych z nowym rokiem szkolnym w związku z reformą oświaty-( w 

załączeniu do protokołu). 

- p.A.Kacperczyk – odp. że od nowego roku rozpoczynają funkcjonować klasy VIII we 

wszystkich szkołach. Prowadzone remonty w budynkach są związane z dostosowaniem 

pomieszczeń dla klas 8. We wszystkich placówkach będzie funkcjonować jednozmianowy 

system nauki. Z większych remontów prowadzonych w okresie wakacji to wymiana okien w 

budynku przy ul. Prusa koszt ok. 100 000zł.  

Ad.6.  
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Analiza stanu bhp na terenie placówek oświatowych- ( w załączeniu do protokołu). 

Ad.7. 

Przedstawienie kosztów związanych z dowożeniem dzieci (również dzieci 

niepełnosprawnych)- ( w załączeniu do protokołu). 

Koszty dowozu dzieci wynoszą 748 896,56 zł. 

W tym niepełnosprawnych – 397 441,24zł. 

 

Ad.8. Przygotowanie materiałów na sesję rady Miejskiej. 

1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła 

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

Radni wnioskują, aby: 

 

1. Zwiększyć środki o kwotę 14 000zł. do oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów 

Socha -  przeznaczyć środki które pozostały z inwestycji budowa oświetlenia ulicznego w 

Janowie (kwota 35 000zł.) 

2. Przeznaczyć kwotę 10 000zł.  na wykonanie  oświetlenia, monitoringu i kamery na placu 

usytuowania Otwartej Strefy Aktywności w Sołtykowie -  środki przeznaczyć z inwestycji 

budowa oświetlenia ulicznego w Janowie (kwota 35 000zł.) 

3. Zwiększyć dotację na klub sportowy  „Skaryszewianka”  o kwotę 5 000zł. z wolnych 

środków. 

4. Przeznaczyć kwotę 15 000zł. na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Chopina 

w Skaryszewie – z wolnych środków. 

5. Dokonać utwardzenia destruktem parkingu przy PSP w Modrzejowicach wraz z drogą  

wzdłuż ogrodzenia szkolnego – kwota 25 000zł  z wolnych środków.  Sołectwo finansuje w 

50% koszty inwestycji w ramach funduszy sołeckiego. 

6. Wykonać oświetlenie na placu zabaw na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Zalesiu 

kwota 10 000zł. przeznaczyć pozostałe środki z inwestycji oświetlenia ulicznego w Janowie. 

7. Zmniejszyć zakres budowy boiska przy PSP w Makowcu rezygnując z budowy bieżni a 

pozostawić wyłącznie budowę boiska. Dokonać unieważnienia ogłoszonego przetargu. 

 

- p.K.Zawadzka-Kupka-poinf. że projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Witosa nie może 

zostać opracowany ponieważ nie ma wykonanych warunków technicznych. Ulica Zachodnia 

oraz Krasickiego (w miejscach gdzie jest zabudowa) zostały zaprojektowane. Obecnie są 

wykonywane zadania oświetleniowe zawarte w wydatkach niewygasających z roku 

ubiegłego.  

 

 

Wprowadza się dochody: 

bieżące – w kwotach 26 723 zł – płatność ostateczna dla projektu UE ERASMUS+ dla ZS w 

Skaryszewie (środki po stronie wydatków przekazuje się na oświatę) oraz 5 000 zł – wpływy 

z usług świadczonych na rzecz innych gmin – dowożenie uczniów z  gminy Kazanów do 

gminy Skaryszew do PSP w Odechowie.  

- majątkowe w kwocie:  

16 200 zł – tytułem wpłat mieszkańców udziału w budowie wodociągu, 

100 000 zł dotacja na budowę drogi w Makowie Nowym, 

59 249 zł – zwiększenie dochodów z tytułu niezrealizowanych do 30 06 2018r. wydatków 

niewygasających, 

122 600 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności – 

wprowadzenie dotacji spowodowało wycofanie środków własnych w kwocie 114 530 zł, 

która to kwota została rozdysponowana na inne zadania bieżące i majątkowe. 
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Wydatki bieżące i majątkowe: 

W rozdziale 01010 melioracje wodne – zwiększono o kwotę 7 510 zł wydatki zgodnie z 

uchwałą sołectwa Wilczna zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe na modernizację 

budynku OSP w Wilcznej 

- zwiększono o kwotę 13 800 zł planowane wydatki na budowę wodociągu w ul. bez nazwy 

od ul. Chrobrego w Skaryszewie, 

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano zmiany klasyfikacji planowanych 

wydatków sołeckich 7 683 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4210. Zmiany podyktowane są 

różnicą w wydatkach na usługę i zakup kruszywa do utwardzenia dróg.  

W wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 10 000 zł planowane nakładu na budowę ul. 

Jaśminowej w Skaryszewie oraz zwiększono o 4 200 zł wydatki na wykup gruntów pod ulice  

(dz. 199/7 w Kobylanach) 

W rozdziale 75075 zaplanowano kwotę 50 000 zł na wydatki związane z promocją Gminy 

Skaryszew przez kluby sportowe w lidze okręgowej (Skaryszewianka – 25 000 zł), w klasie A 

(LKS Chomentów 15 000 zł) i KS Maków (10 000 zł) w klasie B, 

W rozdziale 75412 wycofano jako wydatek majątkowy - zakup sztandaru dla OSP w 

Tomaszowie. Zakup zostanie zrealizowany jako wydatek bieżący (zmiana ustawy PDOP) w 

kwocie 9 951 zł, 

Zmniejszono w wydatkach majątkowych nakłady na pierwsze wyposażenie remizo-świetlicy 

w Makowcu (środki sołeckie) – wydatek będzie zrealizowany jako wydatek bieżący w kwocie 

3 200 zł, 

Zwiększono o 36 000 zł nakłady na zadaniu nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w 

Skaryszewie (…) na wykonanie robót dodatkowych w budynku remizy oraz wokół budynku; 

W rozdziale 80101 i 80195 dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o 

kwotę 2 390 zł na Otwartą Strefę Aktywności przy PSP w Makowcu oraz o kwotę 31 723 zł – 

środki ze zwiększenia dochodów, 

W rozdziale 85121 zwiększono w 2018 roku planowane nakłady na zadaniu budowa miejsc 

parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych o kwotę 143 129 zł 

(zadanie w WPF), 

W rozdziale 90015 przywrócono zadania jako niewykonane z wydatków niewygasających w 

łącznej kwocie 31 000 zł (projekty oświetlenia w Chomentowie Puszcz ul. Główna i 

Ogrodowa oraz w Makowie ul. Gajowa) 

W rozdziale 90095 dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 340 

zł na Otwartą Strefę Aktywności w Chomentowie Puszcz oraz dokonano zmiany zgodnie z 

uchwała sołectwa Anielin wydzielając kwotę 8 000 zł na zakup materiałów na altanę 

usytuowaną obok placu zabaw. Kwota 20 000 zł pozostaje na wykonanie ogrodzenia placu 

zabaw. 

W rozdziale 92105 wydzielono w wydatków inwestycyjnych)  kwotę 1 850 zł - środki 

sołeckie – na zakup namiotu na dożynki (zmiana uchwały sołectwa Podsuliszka). O taką samą 

kwotę zwiększono kwotę na budowę siłowni plenerowej w Podsuliszce (zadanie 

inwestycyjne); 

W rozdziale 92108 dokonano zmiany klasyfikacji dotacji na zakup instrumentów muzycznych 

w związku ze zmianą ustawy o PDOP – 16 350 zł przeniesiono z wydatków majątkowych na 

wydatki w formie dotacji na wydatki bieżące. 

W rozdziale 92601 dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 340 

zł na Otwartą Strefę Aktywności na stadionie w Skaryszewie. 

Dokonano innych przeniesień związanych z bieżącą działalnością. 
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W związku z powyższymi zmianami dokonano zmiany załącznika wydatków sołeckich 

oraz załącznika dotacyjnego. 

 

W uchwale uwzględniono wniosek Dyr. ZGKiM o zwiększenie planowanych dochodów i 

wydatków o kwotę 140 017 zł w związku z otrzymanymi zleceniami wykonywania prac na 

rzecz Gminy. 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie. 
 

Za – 1, p – 3, w - 3  

Komisja negatywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały dot. zmian w budżecie Miasta i 

Gminy Skaryszew.  

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

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

Komisja opiniuje pozytywnie projekt zmian w WPF zgłaszając następujące poprawki:  

w załączniku do WPF str.2 nr 1.3.2.9. – proponuje zdjąć w limicie wydatkowym na 2019r. 

kwotę 144 000 zł, pozostawić limit 112 700 zł. a ponadto w punkcie 1.3.2.11. (budowa miejsc 

parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie) zmniejszyć limit wydatkowy w 2019r. 

z proponowanych 125 000 zł do kwoty 37 000 zł, pozostawiając wystarczająca kwotę łączną  

do realizacji celu wg kwoty z kosztorysu.  

 

Komisja wnioskuje, aby wycofać z WPF inwestycję budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Odechowiec – 600 000zł.    

Za – 5, p – 0, w – 2  

Komisji przyjęła w/w wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.  

Cały projekt uchwały. 

Za – 0, p -3, w-3. 

Komisja negatywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały dot. zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025. 

 

     3) p.M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji       

     obligacji komunalnych. 

Za – 7, p – 0, w – 0  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

 

4) Projekt uchwały  w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skaryszew maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Za – 5, p – 0, w – 1.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

5) Projekt uchwały w sprawie usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skaryszew miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Za – 4, p – 0, w – 2.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

6) Projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew 

w miejscowości Maków Nowy. 
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Za – 6, p – 0, w – 0.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

7) projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą 

Skaryszew a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych – Nadleśnictwem 

Radom. 

Za – 7, p – 0, w – 0  

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

- p.Przew. Komisji przedstawił pismo złożone przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 

Skłodowskiej w Skaryszewie w sprawie problemów z lokatorem nadużywającym alkoholu 

zamieszkującym mieszkanie socjalny powstałe z garaży przez p.Drążkiewicza – komisja 

proponuje aby Komisariat Policji zwiększył kontrole  oraz Miejsko-Gminna Opieka 

Społeczna w Skaryszewie.  

 

Komisja podczas wyjazdowego posiedzenia dokona wizji w następujących szkołach: 

-Chomentów Puszcz, Skaryszew, Odechów, Dzierzkówek Stary, Maków.   

 

Ad.10. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 55 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego. 

 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon                          Tomasz Madej  

 


