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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 6 grudnia 

2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.   

Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

4. Przygotowanie uchwał podatkowych i opłat lokalnych. 

5. Założenia do budżetu na 2019r. oraz przedstawienie wniosków do budżetu zgłoszonych 

przez uprawnione osoby i organy dotyczące wydatków inwestycyjnych na 2019r.   

6. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok.    
7. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.  

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 1 posiedzenia 

Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować 

uchwały.  

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek obrad 

posiedzenia Komisji. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. Zgłosił wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad punktu 5. Założenia do budżetu na 2019r. oraz przedstawienie wniosków do 

budżetu zgłoszonych przez uprawnione osoby i organy dotyczące wydatków inwestycyjnych 

na 2019r. Jako uzasadnienie powyższego wniosku wskazał to, że Komisja nie otrzymała opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu na 2019 rok oraz Komisja 

wnioskuje o uzupełnienie materiałów dotyczących projektu budżetu na 2019 rok oraz WPF 

o dane z wykonania budżetu za rok 2018 (paragraf do paragrafu). Ponadto Komisji przed 

złożeniem projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie przedstawiono żadnych 

zgłoszonych przez osoby uprawnione oraz inne organy wniosków dotyczących wydatków 

inwestycyjnych.  

Za – 6, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – zgłosił również wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad punktu 6. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 

2019 rok.    

Za – 6, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie porządek 

obrad wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

Za – 6, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – zgłosił kandydaturę p. Anny 

Borkowicz na Wiceprzewodniczącą Komisji.  

- p. Anna Borkowicz – wyraziła zgodę co do swojej kandydatury. 



2 

 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji - zadał pytanie o innych kandydatów. 

Komisja nie zgłosiła innych kandydatów. Wobec powyższego poddał pod głosowanie 

kandydaturę p. Anny Borkowicz na Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Za – 6, p – 0, w – 0   

Pani Anna Borkowicz została wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji jednogłośnie 

w  głosowaniu jawnym.  

Ad.4. Przygotowanie uchwał podatkowych i opłat lokalnych.  

Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał dotyczące podatków:  

1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku 

rolnego.  

-p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – zaproponował obniżenie średniej 

ceny skupu żyta do 50 zł za kwintal.  

Innych propozycji w dyskusji nie zgłoszono. W związku z powyższym p. Waldemar 

Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały.  

Za – 5, p – 0, w – 1 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

-p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – zaproponował utrzymanie stawek 

podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018. 

Wobec braku innych propozycji p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – 

poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie stawek podatku od środków transportowych 

bez zmian na poziomie roku 2018.  

Za – 6, p – 0, w – 0  

Komisja zaopiniowała pozytywnie pozostawienie stawek podatku od środków transportowych 

na poziomie roku 2018 jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

-p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawił projekt uchwały 

zakładający wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 5% w stosunku do roku 2018, 

przedstawiając jednocześnie szczegółowo propozycję proponowanych nowych stawek 

w poszczególnych pozycjach.  

Komisja nie wniosła innych propozycji stawek podatkowych. W związku z powyższym 

p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały przedstawiony przez p. Burmistrza.  

Za – 0, p – 4, w – 2   

Komisja zaopiniowała negatywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

 

Ad.5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady. 

1) p. Barbara Malmon – pracownik Urzędu Miasta i Gminy – zapoznała Komisję z projektem 

uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Skaryszew, przedstawiając uzasadnienie co do 

konieczności dokonania zmian w statucie Gminy Skaryszew.  

2) p.Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie – przedstawiła następujące projekty uchwał, udzielając wyjaśnień na 

zapytania członków Komisji:  

-projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,. 
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-projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

-projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy 

społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

3) p.Rafał Karolak – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

4) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, przedstawiając uzasadnienie: 

W zakresie dochodów: 

Wprowadza się dochody bieżące – rozdział 75095 – 66 615 zł – środki pochodzące z UE na 

realizacje projektu „Ja w Internecie” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – na lata 2018-

2019 (zadanie w WPF).  

W zakresie wydatków bieżących i majątkowych: 

W rozdziale 50095 – pozostała działalność w § 4300 zmniejsza się planowane wydatki na 

zakup usług pozostałych (obsługa targowiska) o kwotę 6 100 zł.  

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się planowane wydatki majątkowe 

łącznie o kwotę 6 100 zł w tym:  

-zmniejsza się limit wydatków na zadanie „Budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie” 

o kwotę 42 000 zł ( w 2018 roku kwota przeznaczona na roboty budowlane nie będzie 

wykorzystana); 

-wprowadza się nowe zadanie – „Budowa ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kalinową do ul. Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” 

z limitem wydatków 15 000 zł (projekt); 

-wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegającą na budowie chodnika wraz 

z odwodnieniem” z limitem wydatków 12 000 zł (projekt); 

-zwiększa się limit wydatków na zadanie: zakup i instalacja wiaty przystankowej przy słupku 

przystankowym w okolicy skrzyżowania z drogą gminną w miejsc. Huta Skaryszewska (S) 

o kwotę 2 800 zł; 

- zwiększa się limit wydatków na zadanie: „Zakup i montaż wiaty przystankowej na jednym 

końcu wsi oraz przeniesienie wiaty istniejącej na drugi koniec wsi wraz z utwardzeniem 

terenu pod przystankami w Wymysłowie (S) o kwotę 3 300zł; 

-zwiększa się limit wydatków na zadanie: „Zakup i wymiana wiat przystankowych koło 

szkoły w Wólce Twarogowej (S)”. 

W rozdziale 75095 – pozostała działalność - wprowadza się środki pochodzące z UE na 

realizację projektu „Ja w Internecie” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – na lata 2018-
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2019 z limitem wydatków na 2018 rok 66 615 zł oraz na 2019 rok – 81 225 zł (zadanie 

w WPF). 

W rozdziale 80104 – przedszkola tworzy się nowy paragraf 3040 nagrody o charakterze 

szczególnym (nagroda przyznana przez Kuratorium Oświaty dla emerytowanego nauczyciela) 

– przeniesienie środków z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe.  

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się środki przeznaczone na 

dotacje celowe na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych o kwotę 

15 000 zł (żaden podmiot nie przystąpił do konkursu na wykonanie zadania), środki 

przeznacza się na inne cele w tym samym rozdziale; 

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 800 zł; 

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono planowane wydatki w § 

4260 zakup energii o kwotę 15 000 zł (zaplanowane środki okazały się niewystarczające); 

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonano zmniejszenia 

planowanych dotacji łącznie o kwotę 5 000 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 

do niniejszej uchwały. Środki zostały przeznaczone na inne wydatki bieżące. 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.  

 

-p.Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy – udzielała 

wyjaśnień co do proponowanych zmian w budżecie dotyczących wydatków inwestycyjnych.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja negatywnie ustosunkowała się do 

wprowadzenia nowego zadania – „Budowa ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kalinową do ul. Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” 

z limitem wydatków 15 000 zł. Komisja wnioskuje o pozostawienie powyższej kwoty na 

zadaniu „budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie”. Komisja podjęła powyższy wniosek 

większością głosów w głosowaniu jawnym. Za – 4, p – 0, w – 2. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z przegłosowaną 

poprawką.  

Za – 4, p – 0, w – 2. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawką 

większością głosów w głosowaniu jawnym.  

 

5) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na 

lata 2018-2025. 

Za – 4, p – 0, w – 2. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

 

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła dodatkowe zmiany 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018: 

1.  W wydatkach majątkowych w rozdziale 01010 w § 6050 wprowadza się nowe zadanie 

„Budowa odcinka wodociągu w ul. Błonie w Skaryszewie” i ustala się limit wydatków 40 000 
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zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu „Budowa ul. Jaśminowej 

w Skaryszewie” o kwotę 40 000 zł.  

2. W wydatkach majątkowych w rozdziale 85219 w § 3110  6060 wprowadza się nowe 

zadanie „Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkańca gminy poszkodowanego w pożarze” 

i ustala się limit 20 000 zł. Środki przenosi się z rozdziału 85216 zasiłki stałe z § 3110 

świadczenia społeczne 20 000 zł.  

3. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze w § 3110 

świadczenia społeczne o kwotę 15 000 zł (środki zostaną przeznaczone na zasiłki celowe dla 

mieszkańców gminy; zaplanowane do tej pory środki są zbyt małe Środki przenosi się 

z rozdziału 85504 wspieranie rodziny z  § 4010 wynagrodzenia osobowe 15 000 zł.  

Wprowadzone zmiany będą skutkowały zmianami kwot w treści uchwały w sprawie zmian 

w budżecie oraz w uchwale i tabelach WPF (budowa ul. Jaśminowej jest zadaniem 

wieloletnim).  

Ad.1. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja negatywnie zaopiniowała proponowaną 

dodatkową zmianę do budżetu polegającą na:  w wydatkach majątkowych w rozdziale 01010 

w § 6050 wprowadza się nowe zadanie „Budowa odcinka wodociągu w ul. Błonie 

w Skaryszewie” i ustala się limit wydatków 40 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane 

wydatki na zadaniu „Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie” o kwotę 40 000 zł. Wniosek 

podjęto większością głosów w głosowaniu jawnym: Za - 5, p – 0, w – 1. 

Ad.2. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną dodatkową zmianę do budżetu 

polegającą na:  w wydatkach majątkowych w rozdziale 85219 w § 3110  6060 wprowadza się 

nowe zadanie „Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkańca gminy poszkodowanego w 

pożarze” i ustala się limit 20 000 zł. Środki przenosi się z rozdziału 85216 zasiłki stałe z § 

3110 świadczenia społeczne 20 000 zł.  Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym:  

Za - 6, p – 0, w – 0 

Ad.3. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną dodatkową zmianę do budżetu 

polegającą na:  zwiększeniu planowanych wydatków w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc 

w naturze w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 15 000 zł (środki zostaną przeznaczone 

na zasiłki celowe dla mieszkańców gminy; zaplanowane do tej pory środki są zbyt małe 

Środki przenosi się z rozdziału 85504 wspieranie rodziny z  § 4010 wynagrodzenia osobowe 

15 000 zł.  Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym:  Za - 6, p – 0, w – 0 

Skutki zaopiniowanych pozytywnie dodatkowych zmian w budżecie oraz wynikających 

z korekty wcześniej przyjętego projektu uchwały zostaną ujęte w projekcie uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz WPF-u na lata 2018-20-2025. 

 

6) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Skaryszew i Związkiem Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa” dotyczącego 

wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały celem zaopiniowania.  

Za – 6, p – 0, w – 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 
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7) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia 

a Gminą Skaryszew w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego 

transportu drogowego.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały celem zaopiniowania.  

Za – 6, p – 0, w – 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

Ad.6. Sprawy różne.  

Komisja zapoznała się pismem Stowarzyszenia Aktywni na Targowej w sprawie zwiększenia 

dotacji przewidzianej na 2019 rok dla stowarzyszenia (pismo w załączeniu do protokołu).  

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 1 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.  

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

   

Wioleta Barszcz                                         Waldemar Łukasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


