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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

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

w dniu 15 stycznia 2019 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

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

6. Przygotowanie planu pracy na 2019r.  

7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r.  

8. Sprawy różne.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 3 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. Poddała pod głosowanie porządek obrad.   

Za – 4, p – 0, w – 0   

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4.  

Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:  

1) projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Hucie Skaryszewskiej udziału w wysokości 2/3 do nieruchomości 

położonej w miejscowości Huta Skaryszewska oznaczonej w ewidencji gruntów nr 24 o pow. 

1,2400 ha. 

2) projekt uchwały w sprawie  zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku 

Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i 

wtorek Wielkiego Postu. 

3) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.   

Ad.5. Prace nad projektem budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok.  

Członkowie Komisji zostali zapoznani z propozycjami dotyczącymi zmian w projekcie 

budżetu na poprzednich Komisjach. P. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy - 
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poinformowała, iż p. Burmistrz nie wnosi innych zmian niż te omawiane na poprzednich 

Komisjach.  

Komisja zgłosiła następujące wnioski do projektu budżetu na 2019 rok oraz WPF-u na lata 

2019-2025:  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – zgłosiła następujące wnioski:  

- wniosek o przesunięcie środków w kwocie 400 tys. zł z budowy drogi Sołtyków – 

Makowiec na budowę ul. Reymonta w Skaryszewie. 

- wniosek o przeznaczenie środków w kwocie 61 tys. zł na budowę oświetlenia ledowego ul. 

Bogusławskiej w Skaryszewie.  

Ad.6.  

Komisja opracowała projekt plany pracy na 2019 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

Ad.7.  

Przygotowano projekt sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok, stanowiący załącznik do 

protokołu. 

Ad.8. Sprawy różne. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad.9. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska. 

 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz        Justyna Grys 

 


