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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

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

Publicznego – odbytej w dniu 11 stycznia 2019 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

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

6. Przygotowanie planu pracy na 2019r.  

7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r.  

8. Sprawy różne.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 3 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.4.  

Komisja analizowała i zaopiniowała następujące projekty uchwał przedstawione przez 

p.Burmistrza:  

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

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

Za – 5, p – 0, w – 0  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

2) 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. 

Za – 4, p – 0, w – 1  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

3) projekt uchwały w sprawie  zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku 

Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek 

i wtorek Wielkiego Postu. 

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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Ad.5.  

Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy w dziale 801 Oświata 

i wychowanie oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Zwrócono uwagę na wzrost wydatków w rozdziale 

80101 Szkoły podstawowe w rozdziale 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Analizowano plany budżetów poszczególnych placówek oświatowych złożone przez 

dyrektorów. Wyjaśnień udzielały p. Alina Kacperczyk - Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty 

oraz p. Jolanta Kalbarczyk – Główny Księgowy w Zespole Obsługi Oświaty. 

-p. Tomasz Madej – zgłosił wniosek o przedstawienie planu dokształcania nauczycieli na rok 

2019 na następne posiedzenie Komisji w miesiącu lutym.  

- p.Piotr Jankowski – zgłosił wniosek o przedstawienie wynagrodzeń osobowych nauczycieli 

w poszczególnych placówkach w roku 2018 oraz planu wynagrodzeń na 2019 rok na Komisję 

Finansów zaplanowaną na dzień 16 stycznia 2019r.  

-p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – wnioskuje o ujęcie w Uchwale Budżetowej na 

rok 2019 dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Makowcu w kwocie 100 tys. zł.   

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

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

- 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), 

-  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, 

- 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), 

- przesunięcie kwoty 500 000 zł z roku 2019 na 2020 na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej 

przy PSP w Dzierzkówku Starym”, 

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

2021-2022, 

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

sportowo– administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie”, 

- przesunięcie środków w kwocie 236 000 zł z roku 2019 na rok 2021 na zadaniu „Budowa ul. 

Jaśminowej w Skaryszewie”, 

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

w Skaryszewie (z wolnych środków), 

- 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, 

- wprowadzenie nowego zadania – połączenie sieci wodociągowej Skaryszew – Janów –

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

- wprowadzenie zadania – wykonanie placu zabaw w miejscowości Tomaszów – kwota 

50 000 zł, 
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- wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Makowcu w kwocie 100 000 zł, 

- wprowadzenie nowego zadania – Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Krasickiego i Zachodniej 

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

- 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, 

- wprowadzenie nowego zadania – wykonanie placu zabaw na Osiedlu Gaj w Skaryszewie, 

kwota na projekt – 10 000 zł, 

- dofinansowanie zakupu koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

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

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

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

i zwiększenie na zadania z zakresu kultury. 

 

-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. 

Ad.6.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – przygotował i przedstawił projekt planu pracy 

Komisji na 2019 rok.  

Pozostali członkowie Komisji zgłosili swoje uwagi i propozycje do projektu planu pracy 

Komisji. Ostateczny plan pracy Komisji zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.   

Ad.7.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – przygotował i przedstawił projekt 

sprawozdania z prac Komisji za 2018 rok.  

Komisja wnioskuje o weryfikację frekwencji na posiedzeniach Komisji w 2018 roku 

przedstawionej w projekcie w/w sprawozdania. 

Ad.8. Sprawy różne. 

Wniosków nie zgłoszono. 

Ad.9. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 3 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego. 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Jan Jeżmański  
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