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P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie - odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
Obradom przewodniczył – Pan Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skaryszewie.
Obecnych na posiedzeniu 15 radnych oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.
Porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach podejmowanych
do obecnej sesji.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.
8. Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
10. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.
11. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku 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”.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny, na rzecz
Hospicjum Królowej Apostołów, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew,
położonej w obrębie geodezyjnym Makowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 1060/1 o pow. 1,5804ha oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości
Maków Nowy.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.
15. Uchwała 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.
16. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
STRESZCZENIE OBRAD:
Ustawowy Skład Rady – 15 Radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych.
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Ad.1.
Otwarcia VIII sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Tomasz Madej – Przewodniczący Rady
Miejskiej, stwierdzając quorum, przy którym może obradować i podejmować Uchwały Rada
Miejska.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – powitał na posiedzeniu p. Rafała
Karolaka – Inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz młodzież i trenerów
z Gminy Skaryszew. Poinformował, iż Burmistrz MiG oraz Rada Miejska ufundowali
nagrody oraz dyplomy dla sportowców i trenera z Gminy Skaryszew.
- p. Rafał Karolak – poinformował, iż 8 marca 2019 r odbyła się 10 Gala Sportu Powiatu
Radomskiego. Kapituła Powiatowej Rady Sportu postanowiła wyróżnić 10 najlepszych
zawodników naszej gminy oraz najlepszego trenera.
Wręczenia nagród dokonali: p. Dariusz Piątek - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew,
p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz p. Zdzisław Mroczkowski –
Członek Zarządu Powiatu Radomskiego.
Ad.2.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił porządek obrad sesji,
który radni otrzymali w zawiadomieniach oraz poddał pod głosowanie.
Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie
w głosowaniu jawnym imiennym.
Ad.3.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, iż w Biurze Rady
Miejskiej został wyłożony do wglądu protokół Nr VII z posiedzenia Rady Miejskiej odbytego
w dniu 25 lutego 2019r. Poddał pod głosowanie w/w protokół.
Za – 13, p – 0, w – 2
(imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie przyjęła protokół większością głosów w głosowaniu jawnym
imiennym.
Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej
(w załączeniu do protokołu).
-p. Dariusz Piątek - Burmistrz Miasta i Gminy – przedstawił sprawozdanie z wykonania
uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 roku w
sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego
„Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.
Złożył podziękowania instytucjom, służbom oraz osobom zaangażowanym w organizację
tegorocznych Wstępów. Poinformował, iż łączne wydatki na organizację Wstępów wyniosły
134 000 zł. Wpływy z opłaty targowej wynosiły 30 000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie
od samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000 zł. Rzeczywisty koszt
Wstępów z budżetu gminy to kwota 73 296,78 zł.
Przedstawił informację dotyczącą liczby wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Skaryszew
do pożarów traw i nieużytków rolnych. Zaapelował o zwracanie uwagi na pożary traw
i alarmowanie w przypadkach ich zauważenia oraz zaprzestanie procederu podpalania traw.
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Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach
podejmowanych do obecnej sesji.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – odczytał list Wicemarszałek Senatu
RP Marii Koc z okazji Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca. W imieniu Rady
Miejskiej złożył życzenia sołtysom z okazji Dnia Sołtysa. Poinformował o przyjęciach
interesantów w czasie dyżurów w Biurze Rady Miejskiej. Poinformował także, iż do Rady
Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie porozumienia w sprawie współfinansowania szpitala w
Iłży podpisane przez Wicestarostę Romana Frąk.
Ad.6.
-p.Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
- p.Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Za – 14, p – 0, w – 1 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie podjęła Uchwałę Nr VIII/59/2019 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 większością głosów w głosowaniu jawnym
imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad 7.
-p.Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.
- p.Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Za – 14, p – 0, w – 1 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie podjęła Uchwałę Nr VIII/60/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 większością głosów
w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.8.
- p.Alina Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie.
-p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do
protokołu).
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
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Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VIII/61/2019 w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie jednogłośnie w głosowaniu
jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.9.
-p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu na lata 2019-2023”.
-p.Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony
Środowiska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jednogłośnie w głosowaniu jawnym
imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.10.
-p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania,
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023” w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów
żywnościowych.
-p.Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony
Środowiska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Za – 14, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VIII/63/2019 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu na lata 2019-2023” w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub produktów żywnościowych jednogłośnie w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała
w załączeniu do protokołu).
Ad.11.
-p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skaryszewie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku 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”.
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-p.Justyna Grys – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony
Środowiska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VIII/64/2019 w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 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”.jednogłośnie w
głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – powitał na posiedzeniu Rady Miejskiej
ks. Marka Kujawskiego – Dyrektora Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu wraz
z osobami towarzyszącymi.
Ad.12.
-p. Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania
Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny, na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów, nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Skaryszew, położonej w obrębie geodezyjnym Makowiec, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1060/1 o pow. 1,5804ha oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności
drogowej.
- p. Waldemar Łukasiewicz – zapytał o rozbieżności pomiędzy § 1 projektu uchwały
przedstawionym w dniu dzisiejszym a tym, który był omawiany na komisjach.
- p. Dorota Albiniak – wyjaśniła, iż aktualna jest wersja projektu uchwały przedstawionego
dzisiaj, z wpisanym numerem księgi wieczystej w § 1.
- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie podjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019 w wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny, na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew, położonej w obrębie geodezyjnym
Makowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1060/1 o pow. 1,5804ha oraz
ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej jednogłośnie w głosowaniu jawnym
imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – udzielił głosu ks. Markowi
Kujawskiemu.
- Ks. Marek Kujawski - podziękował za podjęcie uchwały w sprawie przekazania działki pod
budowę hospicjum. Zaprezentował projekt budynku hospicjum o wielkości 5000 m² na
działce o powierzchni 1,5 ha. Poinformował, że na tej działce planowane jest wybudowanie
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12 małych domków na wzór wioski hospicyjnej. W hospicjum będzie możliwość opieki
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jednorazowo będzie to ok. 60 osób, natomiast
w ciągu roku ok. 600-800 osób. Hospicjum Królowej Apostołów działa od 15 lat na zasadzie
100% wolontariatu. Hospicjum działa całodobowo 7 dni w tygodniu. Zaapelował o wsparcie
finansowe na budowę hospicjum, ponieważ koszt budowy nowego hospicjum to ok. 37 mln
zł.
-p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – ogłosił 15 minut przerwy.
Po wznowieniu obrad:
Ad.13.
-p. Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania
Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w
miejscowości Maków Nowy.
-p. Waldemar Łukasiewicz – zwrócił uwagę, że sposób nadawania nazw ulicom jest
nieprzemyślany, np. nadawanie tej samej nazwy ulicy w kilku ościennych miejscowościach
przy niej położonych, tak jak ulica Grota Roweckiego występująca w Radomiu, Makowcu
i Makowie Nowym. We wniosku sołectwa były trzy propozycje: Miodowa, Słoneczna,
Pogodna. Ulica Słoneczna na terenie gminy występuje już w 2 czy 3 miejscowościach. Na
Komisji Finansów proponowaliśmy skupić się na propozycji ul. Miodowa, ponieważ taka nie
występuje na terenie gminy.
-p. Dorota Albiniak - poinformowała, że na wniosku współwłaściciele drogi wyraźnie
zaznaczyli ul. Słoneczna. W razie braku możliwości nadania w/w nazwy proponują warianty
alternatywne Miodowa lub Pogodna.
-p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy – na Komisji Finansów został przegłosowany
wniosek rekomendujący nadanie nazwy ulicy Miodowa. Można zaproponować taką nazwę
tym mieszkańcom.
- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – zwrócił uwagę , że Komisja Finansów
nie jest merytoryczną komisją.
-p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu –
przedstawił pozytywną opinię Komisji dot. nazwy ul. Słoneczna (w załączeniu do protokołu).
- p. Krzysztof Chojnacki - dodał, że nazewnictwo ulic powinno być uporządkowane
tematycznie, np. nazwa przyrodnicza, oświatowa, tak jak w wielu ościennych gminach.
- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Za – 1, p – 4, w – 10 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie – odrzuciła projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania
nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy większością głosów
w głosowaniu jawnym imiennym.
Ad.14.
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-p. Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania
Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.
- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie podjęła Uchwałę Nr VIII/66/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew jednogłośnie w głosowaniu jawnym
imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.15.
-p. Dorota Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania
Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy –
przedstawiła 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.
- p. Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji (w załączeniu do protokołu).
- p.Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały.
Za – 15, p – 0, w – 0 (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).
Rada Miejska w Skaryszewie podjęła Uchwałę Nr VIII/67/2019 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 jednogłośnie
w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.16.
-p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skaryszewie – przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Ad.17.
-p.Tomasz Madej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie – poinformował, że nie
wpłynęły na piśmie żadne interpelacje.
Ad.18. Sprawy różne.
-p. Zdzisław Mroczkowski – Członek Zarządu Powiatu Radomskiego – pogratulował Radzie
Miejskiej podjęcia uchwały dot. oddania działki pod budowę hospicjum. Poinformował, iż
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poczyni starania, aby na kolejne Wstępy Gmina Skaryszew otrzymała dotację z Powiatu
Radomskiego. Powiat chce zrównoważonego rozwoju całego Powiatu. Dlatego też zaprasza
Gminy, aby w partnerstwie budować drogi oraz żeby pomogły szpitalom. W szpitalu w Iłży
planowana jest rozbudowa oddziału chirurgii oraz budowa nowego bloku operacyjnego.
W związku z tym jest prośba do ościennych gmin, aby na tyle i gminy mogą wspomogły
trudną sytuację finansową szpitala.
Odnośnie inwestycji w tym roku Powiat przeznaczył środki na budowę drogi SołtykówGębarzów I i II odcinek, ale będzie też realizowany III odcinek ze środków zdjętych z
budowy drogi w gminie Zakrzew. I odcinek jest realizowany, II odcinek jest po przetargu, ale
umowa jeszcze nie jest podpisana. Natomiast na III odcinek Powiat stara się o dotację. Droga
będzie poszerzona do 7 metrów. Będzie wykonana ścieżka wzdłuż tej drogi do miejscowości
Gębarzów do PGR-u. Odnośnie drogi Bujak – Zalesie Powiat zaprasza Gminę do partnerstwa
w budowie. Odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów w Powiecie, na którym był Burmistrz
Dariusz Piątek. Powiat chce, aby gminy dokładały 35% do dróg powiatowych, tak jak
w poprzednich kadencjach. Jeżeli gmina pomoże to Powiat będzie mógł uzyskać większą
dotację. Powiat nie może czekać i ma już partnerów z innych gmin i będzie budował drogi
w innych gminach. Za ok. miesiąc będzie pozwolenie na budowę drogi Bujak – Zalesie.
Zachęca, aby Gmina Skaryszew wzięła udział w partnerstwie budowy dróg.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, iż nie widzi
zrównoważonego rozwoju. Powiat powinien przyjrzeć się sytuacji w każdej gminie.
-p. Waldemar Łukasiewicz – poinformował, że Gmina Skaryszew będzie chciała
partycypować, ale jak będzie wiedziała w czym. W przypadku wniosku o dofinansowanie
szpitala musimy wiedzieć dokładnie na co ma być to dofinansowanie, ponieważ nie na
wszystko zgodnie z prawem gmina może przekazać środki. Odnośnie dróg nie uciekamy od
współpartycypacji w realizacji tych celów, ale musi być określone dokładnie na co mamy
przekazać środki, kiedy i jaki odcinek będzie wykonany. Dofinansowaliśmy drogę
Makowiec- Rawica, jest zrobiona tylko droga na odcinku Makowiec - Kazimierówka,
a dostaliśmy informację, że będzie zrobiona cała.
-p.Mirosław Sienkiewicz – zgłosił problem pootwieranych bram w posesjach na ul. CurieSkłodowskiej w Skaryszewie, z których wybiegają psy będące zagrożeniem dla przechodniów
oraz potrzebę naprawy ogrodzenia stadionu w Skaryszewie.
-p. Zdzisław Mroczkowski – poinformował, że odnośnie wniosku o dofinansowanie szpitala
w Iłży poprosi Wicestarostę o uściślenie wniosku. Natomiast odnośnie dróg p. Burmistrz był
na spotkaniu w Starostwie oraz został poinformowany pismem z dnia 31 stycznia 2019r.
jakich dróg i jakich kwot dotyczy współfinansowanie, tj. 975 tys. zł na budowę drogi
Sołtyków-Gębarzów oraz 525 tys. zł na drogę Bujak-Zalesie. W piśmie jest napisane o
etapach budowy dróg i długości na terenie Gminy Skaryszew. Odnośnie drogi MakowiecRawica projekt i dokumentacja były zrobione na odcinek do Kazimierówki. Nie odpowiada za
poprzedni Zarząd.
-p. Danuta Zięba – zapytała o dofinansowanie drogi Kuczki- Skaryszew.
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-p. Zdzisław Mroczkowski – odpowiedział, że jest to inwestycja na terenie Gminy Gózd.
Wójt gminy Gózd zadeklarował, że przekaże środki na tą drogę do Powiatu.
- p. Piotr Domagała – w kwestii drogi w miejscowości Bujak, Powiat oczekuje
dofinansowania w kwocie 525 tys. zł, ale nie wiemy do jakiego odcinka, czy do całej drogi.
Na spotkaniach w miejscowości Bujak mówiono, że Powiat tą drogę wybuduje i nie było
mowy o współfinansowaniu jako jednym z warunków budowy tej drogi. Jeżeli mamy dołożyć
35% do inwestycji to jest trochę forma szantażu. Albo współpracujemy i rozmawiamy
o partnerstwie jakie ono ma być albo zostajemy postawieni pod ścianą, jeżeli dacie to
budujemy.
-p. Zdzisław Mroczkowski – wyjaśnił, że koszt budowy drogi Sołtyków-Gębarzów to
10,5 mln zł i planowane jest wykonanie całej drogi. Natomiast odnośnie drogi Bujak- Zalesie
chcemy w tym roku zrobić odcinek 800 metrów, aby w przyszłym uzyskać dotację.
Dokumentacja zrobiona jest na 4 km 800m.
-p. Piotr Jankowski – zwrócił uwagę, że Gmina Skaryszew dołożyła 50 tys. zł na
projektowanie. Będzie pozwolenie na budowę to będziemy rozmawiać o środkach.
-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał ile kilometrów ma droga
Gębarzów – Sołtyków w Gminie Skaryszew, a ile w Gminie Kowala.
- p. Zdzisław Mroczkowski – odpowiedział, że w Gminie Skaryszew 3805 metrów, a w
Gminie Kowala 1448 metrów.
- p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – poinformował, że odnośnie
psów na ul. Skłodowskiej zgłosi pracownikom schroniska, aby się temu przyjrzeli. Natomiast
co do ogrodzenia na stadionie polecił pracownikom, żeby zrobili inwentaryzację i założyli
przęsła. Zaapelował, aby zwracać uwagę na wspólne mienie, które służy wszystkim
mieszkańcom.
Odnośnie propozycji Powiatu dot. współfinansowania dróg i szpitali na spotkaniu w
Starostwie dyskusja sprowadziła się do przedstawienia propozycji 35% dofinansowania do
budowy dróg. Później niektórzy wójtowie i burmistrzowie zostali poproszeni o możliwość
dofinansowania szpitali. Wniosek, który został skierowany traktuje jako wniosek do budżetu
roku przyszłego.
Zwrócił się do sołtysów o przekazanie mieszkańcom harmonogramu zbiórki popiołu.
-p. Zdzisław Mroczkowski – dodał, że z Funduszu Dróg Lokalnych można uzyskać do 80 %
dofinansowania.
- p. Aneta Wilanowicz – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –
poinformowała, że w ubiegłym tygodniu odnotowano 2 przypadki osób, które podawały się
za pracowników socjalnych. Osoby te chodziły po domach osób starszych i wypytywały
o zasoby pieniężne, biżuterię. Zwróciła uwagę na to, że pracownicy socjalni mają
legitymację. Poprosiła o uczulenie mieszkańców, aby legitymowali pracowników socjalnych
oraz zgłaszali takie przypadki na Policję lub do ośrodka pomocy społecznej.
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-p. Anna Borkowicz – zgłosiła wniosek mieszkańców ul. Partyzantów w Skaryszewie
o udrożnienie rowu melioracyjnego biegnącego od ul. Partyzantów do drogi krajowej nr 9.
- zapytała czy w Skaryszewie przewiduje się utworzenie Klubu Senior+, który powstał już
w miejscowości Makowiec.
-p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy – udzielił odpowiedzi, że odnośnie rowu
sprawdzi możliwość reaktywowania spółki wodnej lub przyłączenia się do którejś
z istniejących, aby pomóc tym rolnikom. Natomiast odnośnie Klubu Seniora, gmina może
złożyć tylko 1 wniosek, który został złożony na doposażenie W tej chwili przygotowujemy
się do kolejnego naboru. Szukamy lokalu gdzie klub mógłby funkcjonować.
Ad.19. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
-p. Tomasz Madej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie – dokonał zamknięcia
obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie o godz. 1410.
Protokołowała:
Wioleta Barszcz

