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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej 

w dniu 5 grudnia 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Justyna Grys – Przewodnicząca 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. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok.  

7. Ocena realizacji inwestycji przebudowy remizy OSP w Skaryszewie.  

8. Sprawy różne.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – dokonał otwarcia 1 posiedzenia Komisji, 

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

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła porządek obrad posiedzenia 

Komisji. Zapytała, czy są uwagi do porządku obrad. Zgłosiła wniosek o przeniesienie na 

następne posiedzenie Komisji punktu 6. Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta 

i Gminy na 2019 rok.  

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji - poddała pod głosowanie porządek obrad 

z przegłosowaną poprawką.   

Za – 4, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 

Wiceprzewodniczącego Komisji.   

Zgłoszono kandydaturę p. Doroty Czarkowskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji, która 

wyraziła zgodę.   

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie kandydaturę p. Doroty 

Czarkowskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Za – 4, p – 0, w – 0    

Pani Dorota Czarkowska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.   

Ad.4.  

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

odnośnie podatków proponuje obniżyć średnią cenę skupu żyta dla określenia podatku 

rolnego do kwoty 50 zł za kwintal takiej samej jak w roku 2018, podatek od środków 

transportowych pozostawić bez zmian. Z kolei stawki podatku od nieruchomości proponuje 
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podnieść o ok. 5% tj. wskaźnik inflacji narastający przez kilka lat, przez które podatki nie 

były podwyższane. 

Ad.5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

1) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – zapoznała Komisję 

z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, udzielając 

wyjaśnień na zapytania członków Komisji.  

2) p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na 

lata 2018-2025. 

3) p.Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

-p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

5) p.Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.  

6) p.Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków 

poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 
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7) p.Rafał Karolak – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt 

uchwały. 

Za – 4, p – 0 , w – 0    

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym. 

 

Ad.6. Ocena realizacji inwestycji przebudowy remizy OSP w Skaryszewie. 

- p. Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skaryszewie – poinformowała, że w piątek 7 grudnia odbędzie się odbiór techniczny 

przebudowanego budynku remizy OSP w Skaryszewie. Do uzyskania zostało jeszcze 

pozwolenie na użytkowanie budynku od Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Na parterze mieści 

się zaplecze sanitarne oraz socjalne dla strażaków oraz garaże. Natomiast piętro zostało 

przystosowane do potrzeb MGOK-u. Na piętrze mieści się także sala przystosowana do 

organizacji sesji Rady Miejskiej.      

 

Ad.7. Sprawy różne. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 1 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska. 

 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                   Justyna Grys  

 

 

 

 

 

 

 

 


