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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu – odbytej w dniu 

29 listopada 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji. 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  

4. Ustalenie stawek podatków i opłat na 2019r.  

5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Sprawy różne.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 1 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.  

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia 

Komisji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Poddał pod głosowanie porządek obrad.  

Za – 3, p – 0, w – 0   (jedna osoba przybyła spóźniona na posiedzenie) 

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

-p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Komisji.  

-p.Tomasz Kicior – zgłosił kandydaturę p. Danuty Zięby na Wiceprzewodniczącą Komisji.   

-p.Waldemar Łukasiewicz - zgłosił kandydaturę p.Tomasza Kiciora na 

Wiceprzewodniczącego Komisji.   

-p.Danuta Zięba – nie wyraziła zgody na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Poparła kandydaturę p. Tomasza Kiciora.  

-p.Tomasz Kicior – wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

-p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie kandydaturę 

p.Tomasza Kiciora na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Za – 3, p – 0, w – 1    

Komisja wybrała p p.Tomasza Kiciora na Wiceprzewodniczącego Komisji większością 

głosów w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

-p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – poinformował Komisję, iż stawki 

podatków i opłat na 2019 rok są w dalszym ciągu przedmiotem analizy. Przedstawi swoje 

stanowisko oraz propozycje dotyczące stawek podatkowych na 2019 rok najpóźniej na 

Komisję Finansów w dniu 6 grudnia 2018r.  

Ad.5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, udzielając wyjaśnień na zapytania 

członków komisji.  
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- p.Piotr Jankowski - Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony 

projekt uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

2) p. M.Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025. 

- p.Piotr Jankowski - Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przedstawiony 

projekt uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

Ad.6. Sprawy różne. 

- p.Piotr Jankowski - Przewodniczący Komisji – zgłosił wniosek o przygotowanie na następne 

posiedzenie Komisji Rolnictwa dokumentów dotyczących opłat i zasad udostępniania świetlic 

na terenie Miasta i Gminy Skaryszew oraz wpłat jakie wpłynęły z tego tytułu do budżetu 

gminy.  

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 1 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu.  

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Piotr Jankowski  

 

 

 

 

 

 

 

 


