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PROTOKÓŁ Nr 2/2018 

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

Publicznego – odbytej w dniu 17 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. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Przedstawienie planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok – budżet zadaniowy. 

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

6. 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. 

7. Sprawy różne.  

8. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 2 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. Poddał pod głosowanie porządek obrad.  

Za – 5, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

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.  

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

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie 

planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 

wydatku ujętego w wykazie.  

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

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2019r. 

4) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Skaryszew. 

5) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego 

Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Skaryszewie.  
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6) p.Paweł Ostrowski – Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie – 

przedstawił następujące projekty uchwał, udzielając wyjaśnień na zapytania Komisji: 

- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, 

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, 

- projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, 

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, 

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

7) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Skaryszew.  

8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie 30m² z nieruchomości nr 4111/4 o pow. 9741 m² położonej w Skaryszewie 

przy ulicy Piaseckiego.  

Ad.4. 

Plan pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok  (budżet zadaniowy) – 

przedstawił w imieniu p.o. Dyrektora MGOK-u Pan Radny Mirosław Sienkiewicz 

(informacje w załączeniu do protokołu). 

Komisja nie zgłosiła zapytań oraz wniosków traktując jako otwartą koncepcję działań 

MGOK.  

Ad.5.  

Raport z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 – przedstawiła Pani Alina 

Kacperczyk - Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty, udzielając wyjaśnień na zapytania 

członków Komisji.  

Ad.6.  

Informacje o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych za okres styczeń – 

listopad 2018 rok, sprawozdanie z działania MGOK (z uwzględnieniem wydatków 

finansowych), rozliczenie finansowe każdej imprezy – przedstawił w imieniu p.o. Dyrektora 

MGOK-u Pan Radny Mirosław Sienkiewicz (informacje w załączeniu do protokołu). 

Udzielając odpowiedzi na zapytania Komisji.  

Ad.7. Sprawy różne.  

Komisja analizowała wniosek p. Sołtys Wólki Twarogowej o oddzielenie filii szkoły w Wólce 

Twarogowej od Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie i utworzenie samodzielnej 

szkoły – Publicznej szkoły Podstawowej w Wólce Twarogowej o strukturze klas 1 – 8 

z oddziałem przedszkolnym oraz możliwością kształcenia w klasach integracyjnych. Komisja 

postanowiła skierować powyższy wniosek do p. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty celem 

przeanalizowania i przedstawienia Komisji opinii co do możliwości społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i lokalowych oddzielenia filii od PSP w Odechowie.  

Ad.9. Zakończenie posiedzenia.  
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Na tym zakończono 2 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Jan Jeżmański  

 


