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PROTOKÓŁ Nr 4/2019 

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

Publicznego – odbytej w dniu 18 lutego 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. Budżet oświaty i kultury w układzie wykonawczym na 2019r.  

6. Analiza działań promocyjnych Miasta i Gminy Skaryszew na 2019r.  

7. Przedstawienie działań kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenia w 2019r. 

działające na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. 

8. Przygotowanie Regulaminu stosowania herbu i flagi Miasta i Gminy Skaryszew.  

9. Sprawy bieżące. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 4 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. Zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 8. Przygotowanie Regulaminu stosowania herbu i flagi Miasta i Gminy 

Skaryszew. 

Za – 5, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

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

zmianie.  

Za – 5, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.3.  

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – zaproponował przyjąć protokół z ostatniego 

posiedzenia na następnej Komisji po zapoznaniu się z nim. Komisja przyjęła powyższą 

propozycję.  

Ad.4. 

- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – zapoznał Komisję z Uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu 

nr Ra.88.2019 z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie opinii o planowanej przez Gminę kwocie 
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długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową oraz Uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu nr Ra.87.2019 z dnia 

7 lutego 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego przez Gminę 

w Uchwale Budżetowej na rok 2019 deficytu.  

Komisja zapoznała się także z następującymi projektami uchwał:  

1) projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.  

2) projekt Uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 

za rok 2018 do budżetu Gminy w Skaryszewie.  

3) projekt Uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.” 

4) projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat 

w  trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew 

(dot. wydzierżawienia działki nr 274/2 o powierzchni 0,8319ha położonej 

w miejscowości Skaryszew dla Koła Łowieckiego „Daniel”). 

5) projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie udziału w wysokości ½ do nieruchomości 

położonych w miejscowości Tomaszów oznaczonych w ewidencji gruntów nr 230 i nr 

241 o łącznej pow. 0,8000ha. 

6) projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat 

w  trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew 

(dot. wydzierżawienia działek nr 2213/2 o powierzchni 3,8415ha oraz nr 2151 

o powierzchni 1,2450ha położonych w miejscowości Skaryszew dla osoby fizycznej).  

 

Komisja analizowała i zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

1) projekt Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie 

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

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

2) projekt Uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Skaryszewie.   

Za – 1, p – 3, w – 0   (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały większością głosów w głosowaniu 

jawnym.  

3) projekt Uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Skaryszewie.   

Za – 1, p – 3, w – 0   (jedna osoba nieobecna podczas głosowania) 

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały większością głosów w głosowaniu 

jawnym.  

Ad.6.  
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- p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji – przedstawił informację dotyczącą planu 

działań promocyjnych Miasta i Gminy Skaryszew na 2019 rok wraz z planowanymi kosztami 

(informacja w załączeniu do protokołu).  

Ad.5 i 7.  

W posiedzeniu uczestniczył p. Daniel Rogala – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Skaryszewie. Omawiano kwestię zmiany siedziby MGOK-u. Komisja 

zaproponowała podjęcie współpracy przez MGOK z dyrektorami szkół w kwestii utrzymania 

estetycznego, upamiętniania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Skaryszew.  

Zwrócono uwagę na podjęcie działań w celu promocji znanych osób pochodzących z gminy 

Skaryszew. Omawiano wstępnie plan działań MGOK-u.   

- p. Tomasz Madej – wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie Komisji w miesiącu kwietniu 

Pana Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w celu przedstawienia planu działań 

kulturalnych zaplanowanych do realizacji przez MGOK w 2019 roku.  

Budżet oświaty w układzie wykonawczym przedstawiła p. Alina Kacperczyk – Dyrektor 

Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie. Poinformowała, że brakuje środków na podwyżki 

dla nauczycieli zaplanowane przez Ministerstwo w kwocie ok. 600-700 tys. zł. Nie było 

również zaplanowane w budżecie wykonanie zaleceń Straży Pożarnej dot. budynków PSP 

w Makowcu oraz PSP w Chomentowie Puszcz.  

Ad.9 i 10.  

W posiedzeniu uczestniczyli założyciele Klubu Malucha Re – Re – Kum – Kum z siedzibą 

w Starachowicach, którzy przedstawili ofertę dotyczącą utworzenia żłobka w Skaryszewie. 

W związku z wizytą na posiedzeniu przedstawili Klubu Malucha Re – Re – Kum – Kum 

z siedzibą w Starachowicach oraz pismem w/w Klubu dot. propozycji utworzenia żłobka 

w Skaryszewie Komisja wnioskuje o przedstawienie przez p. Burmistrza analizy możliwości 

finansowych dofinansowania z budżetu Gminy funkcjonowania żłobka w Skaryszewie oraz 

społecznych oczekiwań jego utworzenia.  

- p. Piotr Jankowski – wnioskuje o rozważenie możliwości rozpoczęcia akcji dofinansowania 

z  budżetu Gminy sterylizacji psów i kotów, mających właścicieli, obejmując akcją w roku 

kalendarzowym  ok. 100 sztuk.  

Komisja wnioskuje do Komisji Rolnictwa o rozważenie wprowadzenia w Regulaminie dot. 

oceny wieńców na Dożynkach zapisu dotyczącego obowiązku przedstawiania przez sołectwa 

dokumentacji zdjęciowej z prac przy wykonywaniu wieńców.  

Ad.11. Zakończenie posiedzenia.  

Na tym zakończono 4 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego. 

Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 

 

Wioleta Barszcz                 Jan Jeżmański  
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