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PROTOKÓŁ Nr 4/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów wraz z Przewodniczącymi 

Komisji Rady Miejskiej – odbytej w dniu 18 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. Przygotowanie budżetu Miasta i Gminy na 2019r.  

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 4 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.  

-p. Dariusz Piątek - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawił propozycje zmian do 

projektu budżetu na 2019 rok wypracowane wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego 

i Finansów na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019r, udzielając wyjaśnień:  

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”. 

-p.Piotr Jankowski – zapytał czy Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odniosła się 

do jego wniosku dotyczącego pozostawienia środków na budowę sali gimnastycznej przy PSP 

w Dzierzkówku Starym. 

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, że Komisja Finansów 

uznała, że najlepiej będzie realizować tą inwestycję w 2020 roku, jeżeli chcemy uzyskać 

dofinansowanie. Warunkiem dofinansowania jest jednoroczna realizacja inwestycji.  

-p. Tomasz Madej – zapytał czy zabezpieczone środki pozwolą na zrealizowanie tej 

inwestycji bez uzyskania dofinansowania.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – odpowiedział, że w tej kwocie nie.  

-p. Dariusz Piątek - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – wyjaśnił, że wybudowanie sali 

gimnastycznej w Dzierzkówku Starym w tym roku jest nierealne i pozostawianie 
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jakiejkolwiek kwoty na ten rok jest bezsensowne. Blokowanie większej kwoty środków 

spowoduje to, że inne inwestycje nie będą możliwe do zrealizowania.  

-p.Piotr Jankowski – podtrzymuje swój wniosek o pozostawienie kwoty 100 000 zł 

w budżecie na rok 2019 na budowę sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym. 

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

Odechowiec”. 

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

socjalnego na stadionie w Skaryszewie”.  

W wyniku powyższych zaproponowanych zmian uzyskuje się kwotę 1 366 000 zł na inne 

inwestycje. P. Burmistrz przedstawił inwestycje, które 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.   

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 

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

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

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.  

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. 

P.Burmistrz poinformował, że po rozmowach w GDDKiA okazało się, że GDDKiA nie może 

zrealizować takiej inwestycji, gdyż nie mieści się to w ich budżecie. GDDKiA może jedynie 

oświetlić miejsca niebezpieczne tj. skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Gmina na cześć tej 

inwestycji może  starać się  w WFOS o pomoc w formie pożyczki umarzalnej. 

Ponadto p. Burmistrz przedstawił kolejne inwestycje zaplanowane do realizacji z wolnych 

środków:  

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

do 50 % dofinansowania, ale na dzień dzisiejszy nie ma decyzji co do wniosku od 

dofinansowanie do Wojewody. Wniosek jest 7 na liście rezerwowej) 

2) dofinansowanie zakupu koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Skaryszewie w kwocie 100 000 zł 

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

20 000 zł. 

4) wykonanie placu zabaw w miejscowości Tomaszów - kwota 50 000 zł.  
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5) Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Krasickiego i Zachodniej w Skaryszewie – kwota 

115 000 zł. 

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

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

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.   

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

na 2019 rok wynikające z niewydatkowania środków na projekty UE i inwestycje w 2018 

roku i przesunięciu tych środków na rok 2019: 

1) zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków 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, 

2) zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków 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, 

3) zwiększenie o kwotę 115 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF pn. 

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

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r. i przywrócenie tych 

środków w budżecie na 2019 rok, 

4) zwiększenie o kwotę 300 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF pn. 

„Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r i przywrócenie tych 

środków w budżecie na 2019 rok. 

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy – poinformowała również, iż w opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 

rok są zalecenia dotyczące dookreślenia nazw zadań ujętych w Uchwale Budżetowej, co także 

zostało zmienione w stosunku do projektu budżetu.  

Z uwagi na brak innych wniosków do projektu budżetu na 2019 rok p. Waldemar 

Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przedstawione 

proponowane poprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2019:  

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

Za – 6, p – 0, w - 0 
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Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym.  

2) wniosek o zdjęcie kwoty 480 000 zł i pozostawienie kwoty 20 000 zł na zadaniu „Budowa 

Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym”  

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

3) wniosek o zdjęcie kwoty 210 000 zł z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Odechowiec”. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

4) wniosek o zdjęcie kwoty 440 000 zł z zadania „Budowa budynku sportowo– 

administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie”.  

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

Suma zdjętych inwestycji wynosi 1 366 000 zł.  

5) wniosek o 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”. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

6) wniosek o 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 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

7) wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu”, kwota dotacji z budżetu Gminy 

wyniesie 100 000 zł (zmiana załącznika dotacyjnego i sołeckiego). 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

8) wniosek o 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 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 
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9) wniosek o zwiększenie limitu wydatków na zadanie: „Modernizacja budynku szkoły 

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

100 000 zł. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

10) wniosek o wprowadzenie z wolnych środków zwiększenia środków na 2019 rok na 

zadania:  

- zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków 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. 

- zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków 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. 

- zwiększenie o kwotę 115 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF pn. 

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

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r.  

- zwiększenie o kwotę 300 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF pn. 

„Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r.  

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione poprawki jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

11) wniosek o zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planowanych dotacji na zadania z zakresu 

sportu i zwiększenie na zadania z zakresu kultury  

Za – 5, p – 0, w - 1 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

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

Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z zaopiniowanymi pozytywnie zmianami. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok 

wraz z zaopiniowanymi pozytywnie zmianami jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniu wspólnym 

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w dniu 18 stycznia 2019 roku zaopiniowała 

pozytywnie wszystkie zmiany dokonane w projekcie budżetu na 2019 rok oraz wyraziła 

opinię pozytywną dotyczącą przedstawionego po zmianach projektu budżetu na 2019 

rok.  

-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. 
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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.  

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.  

Z uwagi na brak innych wniosków do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2019-2025 p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – 

poddał pod głosowanie przedstawione proponowane poprawki do projektu Uchwały 

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

1) wniosek o 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. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

2) wniosek o 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. 
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Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

3) wniosek o zmianę 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.    

Za – 4, p – 0, w - 2 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

4) wniosek o 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. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

5) wniosek dotyczący zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” 

polegający 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).  

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

6) wniosek o 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 – Komisja opiniuje 

pozytywnie. 

Za – 5, p – 0, w - 1 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

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. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 

8) wniosek o 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. 

Za – 6, p – 0, w - 0 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym. 



8 
 

 

9) wniosek o 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. 

Za – 5, p – 0, w - 1 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

10) wniosek o 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.  

Za – 4, p – 0, w - 2 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną poprawkę większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

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

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

z zaopiniowanymi pozytywnie zmianami. 

Za – 4, p – 0, w - 2 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 wraz z zaopiniowanymi pozytywnie 

zmianami większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniu wspólnym 

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej w dniu 18 stycznia 2019 roku zaopiniowała 

pozytywnie wszystkie zmiany dokonane w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 oraz wyraziła opinię pozytywną 

dotyczącą przedstawionego po zmianach projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.  

Ad.4 Sprawy różne. 

- p. Piotr Jankowski – powiela wniosek zgłoszony na Komisji Rolnictwa w dniu 14 stycznia 

2019r tj. wniosek o wniesienie do WPF na 2020 rok środków w kwocie 1 mln zł na budowę 

drogi Sołtyków – Makowiec oraz zwiększenie środków na budowę sali gimnastycznej 

w Dzierzkówku Starym na 2020 rok o kwotę 600 tys. zł, na 2019 rok pozostawienie  kwoty 

100 tys. zł, a na  2021 rok kwoty 400 tys. zł. 

-p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – wyjaśnił, iż wniosek ten nie rodzi 

żadnych skutków prawnych. Zostanie tylko odnotowany w protokole z dzisiejszej Komisji.  

Ad.5. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 4 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyte wraz 

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

   

Wioleta Barszcz                                       Waldemar Łukasiewicz 
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