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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

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

14 stycznia 2019 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.   

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Prace nad projektem budżetu Miasta i Gminy na 2019r. 

6. Przygotowanie planu pracy na 2019r. 

7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r. 

8. Sprawy różne.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 3 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 – 4, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – zapytał czy są uwagi do protokołu nr 2/2018 

z dnia 18 grudnia 2018r. Poddał pod głosowanie w/w protokół.  

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Ad.4.  

-p.Paweł Ostrowski – Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie  zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku 

Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek 

i wtorek Wielkiego Postu, udzielając wyjaśnień.  

- 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.5.  

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła propozycje 

p.Burmistrza dotyczące zmian w projekcie budżetu Miasta i  Gminy Skaryszew na rok 2019 

oraz WPF-ie na lata 2019-2022: 
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1) przesunięcie kwoty 500 000 zł z roku 2019 na 2020 na zadaniu „Budowa Sali 

gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym”, 

2) 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, 

-p.D.Albiniak - Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy – udzieliła wyjaśnień 

odnośnie inwestycji „Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec”. Poinformowała, że jest 

ukończona dokumentacji projektowa. Na odszkodowania za wykup gruntów pod tą drogę 

potrzebne będzie ok. 250 000 zł.  

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – zgłosił 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.  

Za – 2, p – 0, w – 2    

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym. 

3) przesunięcie inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” na lata 

2021-2022, 

4) przeniesienie kwoty 483 000 zł z roku 2019 na rok 2021 na inwestycji „Budowa budynku 

sportowo– administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie”, 

5) przesunięcie środków w kwocie 236 000 zł z roku 2019 na rok 2021 na zadaniu „Budowa 

ul. Jaśminowej w Skaryszewie”, 

6) wprowadzenie nowego zadania pn. 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” (z uwagi na złożenie wniosku 

o dofinansowanie do FOGR-u, możliwość uzyskania do 50% dofinansowania), 

7) wprowadzenie nowego zadania „Remont ul. Wincentowskiej w Skaryszewie” z limitem na 

rok 2019 w kwocie 900 000 zł ( kosztorys inwestorski jest na kwotę 1 800 000 zł), 

8) 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 na rok 2019 w kwocie 200 000 zł, 

9) wprowadzenie nowego zadania – połączenie sieci wodociągowej Skaryszew – Janów –

wykonanie projektu. Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 20 000 zł,  

10) wprowadzenie zadania – wykonanie placu zabaw w miejscowości Tomaszów – kwota 

50 000 zł, 

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – zgłosił wniosek o przeznaczenie planowanej 

kwoty 50 000 zł na budowę placów zabaw w dwóch sołectwach tj. kwotę 20 000 zł 

pozostawić na budowę placu zabaw w miejscowości Tomaszów, natomiast kwotę 30 000 zł 

przeznaczyć na  budowę placu zabaw dla sołectwa Dzierzkówek Nowy.  

11) wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Makowcu w kwocie 100 000 zł, 

12) wprowadzenie nowego zadania – Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Krasickiego 

i Zachodniej w Skaryszewie – limit wydatków na 2019 rok w kwocie 115 000 zł, 

13)  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, 
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14) wprowadzenie nowego zadania – wykonanie placu zabaw na Osiedlu Gaj w Skaryszewie, 

kwota na projekt – 10 000 zł, 

15) dofinansowanie zakupu koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Skaryszewie w kwocie 100 000 zł (z wolnych środków), 

16) zwiększenie dotacji dla ZGKiM do wody i ścieków o kwotę 70 000 zł, 

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

i zwiększenie na zadania z zakresu kultury. 

18) przeznaczenie kwoty 100 000 zł na wyposażenie sali konferencyjnej w budynku OSP 

w Skaryszewie (z wolnych środków), 

 

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – poinformowała, że konieczne 

jest również wprowadzenie zmian 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. Niewykorzystane środki z roku 2018 wchodzą w wolne środki i są 

przywracane w budżecie na rok 2019. Dotyczy to: 

-projektu UE „Ja w Internecie” - kwota 2 466 zł 

-projekt UE „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” - kwota 356 534 zł,  

- inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu” - 

kwota 115 000 zł,  

- inwestycji „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie” - kwota 

300 000 zł. 

 

Ponadto Komisja zgłosiła również następujące wnioski do Uchwały Budżetowej na rok 2019 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025: 

1)  p. Danuta Zięba – zgłosiła następujące wnioski:  

- wniosek o budowę siłowni plenerowej w Kobylanach na placu przy remizie OSP. 

Zabezpieczyć kwotę ok. 22 tys. zł z wolnych środków lub w przypadku rezygnacji z budowy 

placu zabaw przez sołectwo Tomaszów ze środków przeznaczonych na ten cel.  

Za – 2, p – 0, w – 2  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.  

- wniosek o budowę drogi w miejscowości Kobylany Kolonia z wystąpieniem 

o dofinansowanie do Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Jako źródło finansowania 

wskazuje wolne środki lub środki przeznaczone na budowę drogi Sołtyków – Makowiec, 

gdyż nie widzi zasadności budowy tej drogi do czasu wykonania projektu trasy S12.  

Za – 2, p – 1, w – 1  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.  

 

2) p. Tomasz Kicior – zgłosił następujące wnioski:  

- wniosek o dołożenie ok. 40 tys. zł z wolnych środków do budowy oświetlenia 

w miejscowości Chomentów Socha. Jest wykonany projekt na to oświetlenie, uzyskane 

pozwolenie na budowę, mieszkańcy przez kilka lat przeznaczali fundusz sołecki na ten cel.    

Za – 4, p – 0, w – 0  

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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- wniosek o dokończenie remontu drogi Chomentów – Wilczna etap II. Jest wykonany 

projekt, uzyskane pozwolenie na budowę. Źródło finansowania  - wolne środki.  

Za – 3, p – 0, w – 1  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym. 

3) p. Piotr Jankowski – zgłosił wniosek o dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł remontu 

strażnicy OSP Bujak. Remont jest już rozpoczęty, w części jest wykonywany w czynie 

społecznym.  

Za – 2, p – 0, w – 2  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Ad.6. 

- p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji – poinformował, iż projekt planu pracy 

Komisji na 2019 rok opracuje i przedstawi Komisji na następnym posiedzeniu. 

Ad.7.  

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu za 2018 rok 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8. Sprawy różne.  

Wniosków nie zgłoszono.  

Ad.9. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu.  

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Piotr Jankowski  

 

 

 

 

 

 


