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PROTOKÓŁ Nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 19 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.  

5. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 2019r. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 2 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.  

Za – 6, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poinformował, że protokół z 

poprzedniego posiedzenia Komisji jest do wglądu radnych. 

Ad.4. 

Przygotowanie materiałów na sesję Rady.  

1) Uchwała  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 przedstawiła p.Skarbnik. 

Dochody: 

Wprowadza się dochody bieżące – rozdział 75616 w § 034 wpływy z podatku od środków 

transportowych -  70 000 zł –wpływy z tego podatku są wyższe od zaplanowanych. 

W rozdziale 75801 w § 2920 wprowadza się kwotę 54 856 zł – zwiększenie subwencji 

oświatowej przeznaczonej na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki oraz na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli.  

 

Wydatki bieżące i majątkowe: 

W rozdziale 63095 w § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono planowane 

wydatki na udział własny na zakup i montaż inteligentnych ławek o kwotę 1 100 zł. 

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększono w § 4240 planowane wydatki na 

doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń 

do nauki o kwotę 34 956 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 3 800 zł. w tym: 

- wprowadzono nowe zadanie : „Rozbudowa monitoringu w PSP w Makowie celem objęcia 

monitorowaniem siłowni plenerowej oraz wejścia do budynku” i ustalono limit wydatków 

5 000 zł; 

 - wprowadzono nowe zadanie: „Zakup zestawu fonetycznego do laboratorium językowego 

dla PSP w Dzierzkówku Starym” i ustalono limit wydatków 14 900 zł.  

- zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Budowa szkoły podstawowej w Makowie” o 

kwotę 16 100 zł. 
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W rozdziale 90015 oświetlenie ulic w § 4260 zakup energii zwiększono planowane wydatki o 

kwotę 15 000 zł. 

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono planowane dotacje 

przedmiotowe łącznie o kwotę 70 000 zł.  – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały. 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie. 

Za – 5, p – 0, w – 1. 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. 

 

2) Uchwała w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie – przedstawiła p.Skarbnik. 

1 600 60016 

Budowa ul. Prusa w Skaryszewie na 

odcinku od skrzyżowania z ul. 

Kalinową do ul. Błonie wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem 

ulicznym 

 

13 530 

 

30-06-2019 

2 600 60016 

Przebudowa ul. Kalinowej i ul. 

Prusa w Skaryszewie na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kalinową do 

parkingu, polegającą na budowie 

chodnika wraz z odwodnieniem 

 

8 610 

 

30-06-2019 

3 754 75412 
Modernizacja budynku remizo-

świetlicy  OSP w Wilcznej 

6 300 30-06-2019 

4 801 80101 

Rozbudowa monitoringu w PSP w 

Makowie celem objęcia 

monitorowaniem siłowni plenerowej 

oraz wejścia do budynku 

 

5 000 

 

30-06-2019 

5 801 80101 

Zakup zestawu fonetycznego do 

laboratorium językowego dla PSP w 

Dzierzkówku Starym 

 

14 900 

 

30-06-2019 

6 900 90001 

Opracowanie koncepcji rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Skaryszewie 

 

60 000 

 

30-04-2019 

7 900 90015 

Budowa oświetlenia ulicznego w 

Skaryszewie wzdłuż ulic Kalinowej 

i Prusa 

 

102 180 

 

30-04-2019 

8 900 90015 
Budowa oświetlenia drogowego w 

Makowie ul. Gajowa 

22 386 
30-06-2019 

9 900 90015 

Budowa oświetlenia ulicznego 

wzdłuż drogi gminnej w 

nieoświetlonej części Edwardowa     

(S) 

 

20 050 

 

30-06-2019 

10 900 90015 

Wykonanie oświetlenia w m. 

Chomentów Puszcz - dr. gminna ul. 

Zapłocie od strony Stanisławowa       

(S 

 

5 000 

 

30-06-2019 

11 900 90015 
Budowa oświetlenia w ul. Witosa w 

Skaryszewie 

10 000 30-06-2019 

12 900 90015 
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi 

gminnej w miejsc. Janów 

 

108 000 

 

31-05-2019 
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§ 2.Ustala się plan finansowy wydatków na zadania, o których mowa w § 1: 

 

L 

.p 

Dział Rozdział § Kwota 

 600 60016 6050 22 140 

 754 75412 6050 6 300 

 801 80101 6050 5 000 

 801 80101 6060 14 900 

 900 90015 6050 327 616 

  Razem 375 956 

 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji – Komisja zgłasza wniosek:  

1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego 

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie – Komisja zgłasza wniosek odnośnie 

punktu 3 tj. Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Wilcznej. 

Komisja uznaje za bezzasadne przygotowanie projektu więźby dachowej dwuspadowej a w 

przyszłości realizację finalną tej koncepcji za nie zasadną. Proponuje przyjęcie koncepcji 

prostszej, skuteczniejszej i sprawdzonej polegającej na budowie więźby dachowej na podłożu 

stropo-dachu istniejącego wykonując docieplenie i pokrycie blachą powyższej konstrukcji. 

Środki zdjąć z uchwały o wydatkach niewygasających poz. 3 kwota 6300zł.  

W przypadku akceptacji powyższej koncepcji przez OSP w Wilcznej zagwarantować środki 

w 2019r. w budżecie. Uwzględnić środki sołeckie na powyższą inwestycję na 2019r.   

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Cały projekt uchwały – komisja opiniuje pozytywnie. Za – 6, p – 0, w – 0. 

 

3) Uchwała w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji 

przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2019r. 

1) 0,39 zł za 1m
3
 wody dostarczonej dla gospodarstw domowych, do celów 

przeciwpożarowych, zdrojów ulicznych, do zraszania publicznych terenów zielonych, 

jednostek użyteczności publicznej, 

2) 1,91 zł za 1m
3 

ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa 

domowe, jednostki użyteczności publicznej, 

3) 3,78 zł za 1m
3 

ścieków dowożonych, 

4) 1,00 zł za czynsz do mieszkań komunalnych za 1m
2
powierzchni miesięcznie.  

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. 

 

4) Uchwała  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Rady Miejskiej w Skaryszewie. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.  

5) Uchwała  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Skaryszew. 

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.  

 

6) Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 



4 

 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. 

 

7) Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 30m
2 

z nieruchomości nr 4111/4      

o pow.9741m
2
 położonej w Skaryszewie przy ulicy Piaseckiego. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

8) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

    Komisja zapoznała się szczegółowo z projektem uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz informacją o możliwości zmiany treści projektu uchwały. 

Komisja wnioskuje o przyjęcie korekty polegającej na obniżeniu proponowanych podwyżek 

do poziomu o ok. 50% w stosunku do dotychczas obowiązujących stawek. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

9) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.  

– Komisja wnioskuje o przyjęcie korekty do projektu uchwały zmniejszając proponowane 

stawki do poziomu: 

1. nieselektywny – 36zł. 

2. selektywny – 29 zł. 

3. selektywny z wykorzystaniem kompostowanika – 18 zł.  

    Ponadto komisja wnioskuje: celem skutecznego wprowadzenia w obrót prawny 

proponowanego projektu uchwały wraz ze zmianami wnosi o uzupełnienie treści uchwały w 

następujący sposób:   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

 

10) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji – Komisja 

wnioskuje o zmianę treści przedstawionych wzorów deklaracji poprzez korektę polegającą na 

zmianie stawek opłat uwzględniających  wcześniej zaopiniowane stawki. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

 

11) Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

 

12) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości               

i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. 
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– Komisja proponuje uwzględnić poprawkę w uchwale dot. załącznika nr 1 do uchwały – 

harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew dot. 

zbiórki popiołu i żużlu – zastąpić nowym brzmieniem:  

„Popiół i żużel – 2 razy w I półroczu 2019r.w systemie „u źródła” lub w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów.    

Za – 5, p – 0, w – 0.  

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

  

13) Odnośnie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Komisja 

zachowując konsekwencje wynikające z wcześniej przyjętych poprawek do projektu uchwały 

wnosi o zmianę brzmienia punktu 10) wprowadzając zapis następującej treści: 

10) Popiół i żużel - 2 razy w I półroczu 2019r.w systemie „u źródła” lub w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów.    

Za – 4, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

Ad.5. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 2019r. – Komisja 

przełożyła na m-c styczeń 2019r. 

Ad.6. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z pismami złożonymi do Rady Miejskiej w zakresie finansów. 

1) Ewa i Maciej Osowscy zam. Skaryszew w sprawie wykonania modernizacji ulicy 

Reymonta. 

Komisja podziela spostrzeżenia przedstawione w piśmie, lecz nie posiada umocowania 

prawnego do podejmowania decyzji w tym zakresie jak również nie dysponuje żadnymi 

środkami do realizacji wskazanego w piśmie celu. Odpowiednim adresatem jest organ 

wykonawczy reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy. Komisja nie jest 

upoważniona do rozstrzygania spraw przedstawionych w piśmie.  

2) Pismo złożone przez Sołtys wsi Wólka Twarogowa w sprawie budowy drogi gminnej 

Wólka Twarogowa-Edwardów ok. 1km 

Komisja widzi zasadność budowy drogi, nadmienić należy iż właściwym adresatem do 

realizacji powyższego zadania jest organ wykonawczy reprezentowany przez Burmistrza 

Miasta i Gminy. 

3) AkuPower Agata Dulepska-Rogala dot. wykonania budowy wodociągu do dz.Nr 1327/2 w 

Skaryszewie przy ul. Błonie. 

Komisja informuje, że wniosek dot. dofinansowania do powyższej inwestycji i  zrealizowania 

przez Urząd Miasta i Gminy został przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy  na sesji 

Rady Miejskiej w Skaryszewie w dniu 7.12.2018r.  Rada Miejska w głosowaniu odrzuciła 

powyższy wniosek. Za odrzuceniem głosowało 10 radnych, wstrzymało się 4 radnych.  

 

 

Ad.7.Zakończenie posiedzenia. 

Na tym zakończono 2 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.  

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

   

Barbara Malmon                                          Waldemar Łukasiewicz 
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