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PROTOKÓŁ Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 22 lutego  

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. Przedstawienie kosztów oraz wpływów z targowiska za 2018r.  

4. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na działalność organizacji pozarządowych i sport za 

2018r.  – w rozbiciu na kluby i organizację pozarządowe z uwzględnieniem kosztów 

wynikających ze sprawozdań w tym koszty utrzymania obiektów sportowych w 2018r. 

5. Analiza stanu zaawansowania inwestycji budżetowych za 2018r. (przetargi i warunki 

zawartych umów). 

6. Przygotowanie materiałów na sesję Rady. 

7. Bieżące sprawy Rady i Komisji. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 5 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 – 5, p – 0, w – 0. Nieobecny p.Piotr Domagała. 

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.6. 

Przygotowanie materiałów na sesję Rady. 

1. p.M.Bienias Skarbnik MiG przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie. 

Wydatki bieżące i majątkowe: 

 

W rozdziale 80113 dokonano przeniesienia kwoty 700 zł z § 4210 otwierając jednocześnie § 

4360  

W wyniku zmiany uchwały sołectwa Kłonowiec Kurek dokonano zmian w rozdziale 60016 

oraz w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego w roku 2019” w następujący sposób: 

- zmniejszono o kwotę 2 166 zł środki na zakup kruszywa oraz o kwotę 4 834 zł środki na 

czyszczenie i udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek; 

wprowadzono nowe zadanie „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i podbudową dla 

m. Kłonowiec Kurek” z łączną kwotą 7 000 zł. 

- w rozdziale 90095 wprowadzono nowe zadanie : „Budowa pumptrack’u, siłowni zewnętrznej i 

rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 1106/2 w Skaryszewie przy ul. Wojska 

Polskiego” i ustalono limit wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej 10 000 zł; 

środki przeniesiono z rozdziału 75818 rezerwy ogólne. 
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W porównaniu do uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków zmienił się łącznie o 

kwotę 872 zł w wyniku wprowadzenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Zmiany 

zostały wprowadzone Zarządzeniami nr 13/2019 z dnia 31.01.2019r, nr 17/2019 z dnia 

07.02.2019r i nr 18/2019 z dnia 14.02.2019r. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt 

budżetu nie uległ zmianie. 

Komisja wnioskuje: 

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: 

1. Budowa spięcia wodociągu w miejscowości Maków Nowy i Janów – określono limit 

wydatków na wykonanie projektu w kwocie 25 000 zł. 

za - 5, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

 

2. Zakup działki 1060/1 obręb Makowiec zamienionej z Lasami  Państwowymi 

(równowartość podatku VAT) – określono limit wydatków 27 500 zł. 

Środki na  zbilansowanie powyższych zadań przeniesiono z rozdziału 70005 z paragrafu 4590 

– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 52 500 zł. 

Za - 5, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

- p.Przew. Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

za - 5, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały wraz z w/w zmianami – jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. 

 

2. projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budżetu 

Gminy w Skaryszewie. 

 

Komisja wnioskuje, aby w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy w Skaryszewie wprowadzić zapis 

następującej treści: 

Nadwyżkę środków obrotowych przeznaczamy na działalność statutową związaną z 

infrastrukturą wodno-kanalizacyjną – a w szczególności na współfinansowanie budowy sieci 

wodociągowej łączącej sieć Maków Nowy z siecią wodociągową w miejscowości Janów.   

Komisja zwraca się o uwzględnienie z wolnych środków  w miesiącu marcu,  niezbędnej 

kwoty do opracowania projektu wodociągu łączącego Maków Nowy z Janowem.  

Za - 5, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew-(dot. Magierowa). 

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

Za - 5, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Tomaszowie udziału w wysokości ½ do nieruchomości położonych                            
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w miejscowości Tomaszów oznaczonych w ewidencji gruntów nr 230 i nr 241 o łącznej pow. 

0,8000ha. 

 

Komisja analizując projekt uchwały  -  wnioskuje o wystąpienie do mieszkańców wsi 

Tomaszów o podjęcie uchwały na zebraniu wiejskim w powyższej sprawie.  

Za - 4, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew- dot. gruntów Nr 

2213/2 o pow. 3,8414ha i Nr 2151 o pow.1,245ha.  

Komisja opiniuje – negatywnie  przedstawiony projekt uchwały – wnioskując o 

przygotowanie powyższych działek do sprzedaży. 

Za - 4, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2019r. 

Za - 4, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

 

5. Komisja została zapoznana z projektami uchwał: 

-  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie.   

-  w sprawie zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Skaryszewie. 

-  w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Skaryszewie. 

-  w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.” 

 

Ad.7. 

Bieżące sprawy Rady i Komisji. 

 

Komisja dokonała analizy sprawy przedstawionej w piśmie dot. nieodpłatnego przejęcia na 

rzecz Gminy Skaryszew sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnego inwestora 

zlokalizowanej w miejscowości Maków Nowy na działkach Nr 705/2 i nr 702/7 oraz 

nieodpłatnego przekazania na własność Gminy wewnętrznych dróg dojazdowych w których 

usytuowana jest infrastruktura.   

Komisja wstępnie zapoznała się z propozycją natomiast podjęcie decyzji w powyższej 

sprawie odłożyła do czasu dokonania wizji lokalnej w terenie.    

Za - 4, p- 0, w- 0. 

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 

Ponadto Komisja została zapoznana z następującymi pismami skierowanymi do Burmistrza 

Miasta i Gminy Skaryszew: 

1.w sprawie budowy wodociągu przy ulicy Osiedlowej w Makowcu. 

2. w sprawie budowy drogi dojazdowej Chomentów Puszcz- Stanisławów. 

3. w sprawie współfinansowania zakupu samochodu dla policji. 
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- p.Burmistrz – poinformował o sprawach związanych z dofinansowaniem ok.30% do 

wykonania dróg powiatowych. 

Komisja akceptuje przedstawioną propozycję. 

- zajęcia organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury będą odbywać się w różnych 

miejscach min. świetlica Kobylany i wszystkie remizo-świetlice na terenie Gminy. Będą 

prowadzone działania na terenie całej Gminy. 

- p.D.Rogala – przedstawił komisji sprawy związane ze straganami, okazuje się, że 30 szt. jest 

gminnych natomiast 20 szt. są prywatne.   

- p.W.Łukasiewicz- należy dokonać sprawdzenia w księgach inwentarskich wartości 

zakupowej powyższych straganów.   

Ad.3.  

Przedstawienie kosztów oraz wpływów z targowiska za 2018r. –(w załączeniu do protokołu). 

Ad.4. 

Rozliczenie dotacji przeznaczonej na działalność organizacji pozarządowych i sport za 2018r.  

– w rozbiciu na kluby i organizację pozarządowe z uwzględnieniem kosztów wynikających ze 

sprawozdań w tym koszty utrzymania obiektów sportowych w 2018r. 

 - p.R.Karolak – przedstawił informację, natomiast informacja na piśmie zostanie 

przygotowana na najbliższe posiedzenie komisji – w rozbiciu na poszczególne jednostki 

organizacyjne. 

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 5 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyte wraz 

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji: 

   

Barbara Malmon                                        Waldemar Łukasiewicz 

 

 


