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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego – odbytej w dniu 4 grudnia 2018 roku.  

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jan Jeżmański – 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. Przedstawienie planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok – budżet zadaniowy. 

7. Przedstawienie raportu z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.  

8. Informacja o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych za okres styczeń 

– listopad 2018 rok. Sprawozdanie z działania MGOK (z uwzględnieniem wydatków 

finansowych). Rozliczenie finansowe każdej imprezy. 

9. Sprawy różne.  

10. Sprawy bieżące. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 1 posiedzenia Komisji, 

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

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia 

Komisji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem materiałów 

dotyczących punktów 6, 7 i 8 porządku obrad zgłosił wniosek o przeniesienie na następne 

posiedzenie Komisji punktów 6, 7 i 8 oraz niezwłoczne przygotowanie na piśmie na 

najbliższe posiedzenie Komisji informacji dotyczących powyższych punktów.     

- p.Jan Jeżmański – – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie porządek obrad ze 

zgłoszoną poprawką.   

Za – 5, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

Wiceprzewodniczącego Komisji.   

Zgłoszono kandydaturę p. Doroty Czarkowskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji, która 

wyraziła zgodę.   

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie kandydaturę p. Doroty 

Czarkowskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji. 

Za – 4, p – 0, w – 0   (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Pani Dorota Czarkowska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym.   
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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.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – poprosił o przedstawienie przez 

merytorycznego pracownika analizy związanej z przeznaczeniem kwoty 15 000 zł pozostałej 

z niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin 

patologicznych w rozdziale 85154.  

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 – zapoznała Komisję z następującymi projektami uchwał:  

-projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

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

-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. 

-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. 

4) 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. 

 

Ad.6, 7. Sprawy różne, Sprawy bieżące. 

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – przedstawił pismo Stowarzyszenia Aktywni 

na Targowej z prośbą o zwiększenie dotacji zaplanowanej dla stowarzyszenia na rok 2019 

(pismo w załączeniu do protokołu).   

-p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – poinformował, że konkurs dla 

organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony na nowych zasadach w styczniu po 

uchwaleniu budżetu. W konkursie zostaną wskazane zadania, które mają być realizowane 

przez stowarzyszenia. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła na posiedzenie w miesiącu lutym 

zaprosić prezesów wszystkich stowarzyszeń, lub osoby przez nich wskazane, działających na 

terenie Miasta i Gminy Skaryszew zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Radomiu, 

z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych.    
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Ponadto Komisja stwierdziła, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie podejmie decyzji co 

do wniosku Stowarzyszenia Aktywni na Targowej w sprawie zwiększenia środków na 2019 

rok dla stowarzyszenia.  

Wniosek podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (Za – 4, p – 0, w – 0, jedna osoba 

nieobecna podczas głosowania) 

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 1 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Jan Jeżmański  

 

 

 


