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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 16 stycznia 

2019 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 posiedzenia Komisji. 

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Prace nad budżetem Miasta i Gminy na 2019r.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 3 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. Poddał pod głosowanie 

porządek obrad.  

Za – 6, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.3. 

Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Ad.5. 

Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

1. Komisja przygotowała plan pracy na 2019r.-(w załączeniu do protokołu). 

Ad.6. 

Prace nad budżetem Miasta i Gminy na 2019r.  

- p.M.Bienias – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przygotowanego budżetu na 2019r. 

Komisja proponuje wprowadzenie następujących zmian: 

1) zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planowanych dotacji na zadania z zakresu sportu 

i zwiększenie na zadania z zakresu kultury. 

2) zdjęcie kwoty 236 000 zł z zadania „Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie”. 

3) zdjęcie kwoty 480 000 zł i pozostawienie kwoty 20 000 zł na zadaniu „Budowa Sali 

gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym”. 

4) zdjęcie kwoty 210 000zł. z zadania  „Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości  

Odechowiec”. 

5) zdjęcie kwoty 440 000zł.z zadania „Budowa budynku sportowo-administracyjno-

socjalnego na stadionie w Skaryszewie”.  

 

W wyniku powyższych mian uzyskuje się kwotę 1 366 000 zł na inne inwestycje.  
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Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

Komisja proponuje  wprowadzić w pierwszej kolejności do budżetu:    

1) wprowadzenie nowego zadania - budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec 

Koracz z limitem wydatków 615 000 zł. Zadanie jest ciągiem realizacyjnym zadania pn. 

„Budowa dróg w miejscowości Kłonowiec – Koracz – II etap”. Został złożony wniosek do 

FOGR-u od dofinansowanie.   

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie 

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

wraz z odwodnieniem” z limitem wydatków 200 000 zł.  

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu”, kwota dotacji wyniesie 100 000 zł.  

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

4) zwiększenie limitu wydatków na zadanie: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej 

w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” o kwotę 100 000 zł, ze 

względu na konieczność oddzielenia technicznego MGOK-u od  przedszkola i dobudowania 

łazienki dla MGOK-u z uwagi  na wymogi sanitarne.   

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

5) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 

krajowej nr 9 w Makowcu i ul. Radomskiej w Skaryszewie” z limitem wydatków 351 000 zł.. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

- p.W.Łukasiewicz – przedstawił wnioski do realizacji w pierwszej kolejności z wolnych 

środków. 

1) remont ul. Wincentowskiej w Skaryszewie – kwota 930 000 zł (możliwość uzyskania 

do 50 % dofinansowania.  

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

2) dofinansowanie zakupu koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Skaryszewie w kwocie 100 000 zł.  

Za – 6, p – 0, w – 0. 
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Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

3) wykonanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Skaryszew – Janów – kwota 

20 000 zł. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

4) wykonanie placu zabaw w miejscowości Tomaszów - kwota 50 000 zł.  

Za – 5, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

5) Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Krasickiego i Zachodniej w Skaryszewie – kwota 

115 000 zł. 

Za – 5, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

6) zwiększenie dotacji do wody i ścieków o kwotę 70 000 zł. 

Za – 5, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

7) wykonanie projektu placu zabaw na Osiedlu Gaj w Skaryszewie – kwota 10 000 zł.  

Za – 5, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Razem: 1 295 000zł 

Komisja ustaliła wspólnie z p.Burmistrzem, że budowa ulicy Raymonta w Skaryszewie 

zostanie wykonana z bieżącego utrzymania dróg w 2019r.  W dniu dzisiejszym rekomendacji 

na realizację tego zadania nie ma. 

Komisja ponadto z wolnych środków proponuje: 

8) odszkodowania za wykup gruntów pod drogę Sołtyków – Makowiec – kwota 

250 000 zł.  

9) wykonanie oświetlenia ul. Asnyka w Skaryszewie – kwota 70 000 zł.  

10) dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Modrzejowicach w kwocie 50 000 zł. 

11) dołożenie kwoty 40 000 zł do Funduszu Sołeckiego sołectwa Chomentów Socha na 

budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomentów Socha. 

12) rozważyć wniosek  o doświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej Sołtyków – Radom – Polany, po uzgodnieniu ze Starostwem 

Powiatowym.   
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Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

-p.L.Skórnicki wnioskuje o przeznaczenie kwoty 22 000zł na dofinansowanie do siłowni 

plenerowej w Kobylanach.  

Za – 2 p – 3, w – 1. 

Wniosek odrzucono większością głosów  w głosowaniu jawnym. 

- p.W.Łukasiewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowanymi 

poprawkami. 

Za – 6, p – 0, w – 0. 

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – przedstawiła proponowane zmiany do 

projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025:  

1) zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy” o kwotę 356 534 zł, ze względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych 

w 2018 r. wydatków na powyższy projekt. 

2) zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Ja w Internecie” o kwotę 2 466 zł, ze 

względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych w 2018 r. wydatków na powyższy 

projekt. 

3) zmiana limitów wydatków na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej przy PSP 

w Dzierzkówku Starym” w następujący sposób; w roku 2019 zmniejszyć limit wydatków 

o kwotę 480 000 zł, pozostawiając limit w kwocie 20 000 zł oraz wprowadzić limit wydatków 

na rok 2021 w kwocie 480 000 zł.    

4) zwiększenie o kwotę 115 000 zł limitu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Budowa 

boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r.  

5) zmiana dotycząca zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” 

polegająca na zdjęciu limitu wydatków z roku 2019 w kwocie  210 000 zł, zdjęciu limitu 

wydatków z roku 2020 w kwocie 390 000 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków na rok 

2021 w kwocie 210 000 zł i wprowadzeniu limitu wydatków na rok 2022 w kwocie 390 000 

zł (przesunięcie realizacji zadania na lata 2021-2022).  

6) zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę  440 000 zł na zadania „Budowa 

budynku sportowo– administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie” i zwiększenie 

limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 440 000 zł. 

7) wniosek o zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok na zadanie: „Modernizacja budynku 

szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” o 

kwotę 100 000 zł – Komisja opiniuje pozytywnie. 

8) zwiększenie o kwotę 300 000 zł limitu wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Budowa sali 

gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie”, z uwagi na niewydatkowanie 

środków na wykonanie zadania w 2018r. 

9) zdjęcie limitu wydatków w kwocie 236 000 zł z zadania „Budowa ul. Jaśminowej 

w Skaryszewie”  oraz wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 236 000 zł na rok 2021.  
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10) wprowadzenie nowego zadania „Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec” 

z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 900 000 zł oraz na rok 2021 w kwocie 900 000 zł.  

 

Ad.6.  

Sprawy różne. 

- p.Przew. Komisji przedstawił następujące pisma: 

1. Mieszkańcy wsi Wilczna w sprawie uwzględnienia w budżecie Miasta i Gminy środków na 

dokończenie remontu drogi gminnej Chomentów Puszcz-Wilczna. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja uważa za zasadne podjęcie czynności 

związanych z remontem wskazanego odcinka drogi gminnej. Komisja zwraca się do 

p.Burmistrza o przedstawienie możliwości finansowych w realizacji tego celu w nieodległej 

przyszłości traktując jako jeden z celów priorytetowych. 

2. Komisja została zapoznana z pismem w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej do 

nieruchomości, odcinek 255m koszt 36 000zł. 

3. Pismo p…Patrycji Kozieł w sprawie uwzględnienia w budżecie Miasta i Gminy inwestycji 

budowy kanalizacji przy ulicy Prusa i Orzeszkowej w Skaryszewie. 

Komisja stwierdza, iż wniosek powyższy nie został uwzględniony w budżecie na 2019r. z 

powodu braku środków finansowych. Zostanie ponownie rozpatrzony w chwili pojawienia się 

wolnych środków umożliwiających skuteczną realizację wniosku.    

 

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

   

Barbara Malmon                                        Waldemar Łukasiewicz 

 

 

 

 


