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PROTOKÓŁ Nr 5/2019 

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

w dniu 21 lutego 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. Kalkulacja cen i opłat oraz dotacji przeznaczonych do wody i ścieków. 

5. Informacja o osobach niepełnosprawnych (dorośli, dzieci), forma wsparcia i pomocy 

udzielanych im przez MGOPS, organizacje pozarządowe. 

6. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

7. Sprawy różne.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 5 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.  

- p. Jacek Woźniak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Skaryszewie – przedstawił informacje dotyczące kalkulacji cen i opłat oraz dotacji 

przeznaczonych do wody i ścieków (informacje w załączeniu do protokołu).  

Ad.5.  

- p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skaryszewie – przedstawiła informacje o osobach niepełnosprawnych (dorosłych 

i dzieciach)  oraz formach wsparcia udzielanych im przez MGOPS.  

Ad.6.  

Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:  

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

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

2. projekt Uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Skaryszewie.   
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3. projekt Uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Skaryszewie. 

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). 

7. projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2019r. 

8. projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z 

dodatkową zmianą związaną z  podatkiem Vat od czynności zamiany działek 

pomiędzy Gminą Skaryszew a Lasami Państwowymi. 

9. 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.  

10. projekt Uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

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

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.7. Sprawy różne. 

Komisja przychyliła się do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego tj. o rozważenie możliwości rozpoczęcia akcji dofinansowania 

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

kalendarzowym  ok. 100 sztuk.  

- p. Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła i poddała pod głosowanie plan 

pracy Komisji na 2019 rok po korektach (plan pracy w załączeniu do protokołu).  

Za – 4, p – 0, w – 0    

Komisja przyjęła plan pracy na 2019 rok jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:  

1) pismo p. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie dotyczące sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skaryszew.  

2) Pismo Związku Miast Polskich z zaproszeniem do przystąpienia do Związku Miast 

Polskich.  

 

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  
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Na tym zakończono 5 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony 

Środowiska. 

Protokołowała:       Przewodnicząca Komisji: 

 

Wioleta Barszcz        Justyna Grys 

 


