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P r o t o k ó ł  Nr 9/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 18 listopada 2015r. 
 
  W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczyła  Janina 
Rogalińska, przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2015 Rady 

Gminy Skoroszyce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru 
oraz terminu płatności stawki opłaty targowej. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2016r. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do 
wymiaru i poboru podatków. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet  
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  Makowice 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy. 
9. Sprawy różne. 

- zgłaszanie wniosków dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzezin, 
 
Ad 1 
 
p. Piela – przedstawiła temat i wyjaśniła, że w związku z tym, że na ostatniej sesji 
nie przyjęto planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzezin, to nie będzie 
płatności z tego tytułu do końca tego roku i zostają środki w wysokości 22 500 zł, 
które chcielibyśmy zagospodarować w następujący sposób: 
- 20 000 zł przeznaczyć na wymianę serwera w Urzędzie Gminy, ponieważ jest 
coraz bardziej obciążony, pracuje od 10 lat, sprawę ciągle zgłasza informatyk, że 
trzeba przedsięwziąć jakieś kroki w kierunku  albo jego wymiany, albo remontu. 
Sprawa została zapisana na 2016 rok, ale skoro pojawiły się wolne środki, to 
chcielibyśmy je wykorzystać jeszcze w tym roku. 
- 2 500 zł przeznaczyć na dofinansowanie zakupu torby ze sprzętem pożarniczym 
dla OSP Czarnolas, które uzyskało połowę dofinansowania do zakupu z Zarządu 
Wojewódzkiego OSP. Torba jest im potrzebna w  akcjach pożarniczych, wszystkie 
jednostki już posiadają takie torby, teraz kolej na Czarnolas, 
- kolejna sprawa to dofinansowanie do zadania oświetlenia budynku w parku w 
Skoroszycach, gdzie od lat jest bardzo ciemno.  
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p. Wójt – przychodzą do mnie w tej sprawie mieszkańcy, którzy twierdzą, że 
oświetlenie kiedyś było, kiedy były PGR-y, później nie miał kto za to płacić, więc 
Zakład Energetyczny zaprzestał oświetlenia terenu.  
Chcieliśmy wykorzystać istniejący już słup energetyczny, żeby koszty były 
mniejsze, ale TAURON przekazał swoje warunki, w tym nowy słup, dlatego koszty 
montażu oświetlenia wzrosły. 
Środki na to możemy wziąć z zadania ulicy Piaskowej, gdzie nie będą w całości 
wykorzystane. 
 
Radny Sokołowski – podział tych środków z planu zagospodarowania dla Brzezin i 
tak musiałby nastąpić, a taki ich podział oraz dołożenie z Piaskowej do oświetlenia 
pałacu na Parkowej, podoba mi się, jestem za takim rozwiązaniem, 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Piela – projekt uchwały powstał w związku z tym, że  obecne przepisy prawne 
dopuszczają możliwość rezygnacji z opłaty targowej. 
Tych opłat do budżetu gminy wpływa bardzo mało, i tak  np. w tym roku do 
października, sołtysi czyli inkasenci wpłacili łącznie 96 zł, a koszt zakupu konto 
kwitariuszy dla inkasentów jest większe od tej kwoty. 
 
p. Wójt – to jest nasza propozycja, ale może macie państwo inne zdanie, może 
trzeba byłoby bardziej sołtysów zmotywować do pobierania tych opłat, 
 
Radny Bryła jednocześnie Sołtys Chróściny – jest bardzo trudno tę opłatę pobrać, 
spotykam się z wyzywaniem i prośbami o odstąpienie od  pobierania, ja jestem za 
tym, żeby zaprzestać pobierania opłat, 
 
Radny Sokołowski – nie ma sensu upierać się przy ściąganiu tych opłat, trzeba to 
znieść, bo nie ma z tego prawie żadnych wpływów, a więcej niezadowolenia i 
problemów. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 3 
 
p. Wójt – na ostatnim spotkaniu z przedsiębiorcami naszej gminy, była mowa o 
podatku od środków transportowych, gdzie jeden z obecnych na tym spotkaniu 
zarzucił gminie, że ma największe w całym regionie podatki z tego tytułu. 
Sprawdziłam i porównałam z gminami ościennymi, szczególnie podobnymi do naszej 
i okazało się, że te podatki są w prawie wszystkich przypadkach o wiele niższe od 
pozostałych gmin, mało tego od 2001 roku nie zmieniane. 
Postanowiłam zatem zaproponować państwu  małą podwyżkę, niedużą, o 50 zł w 
każdej kategorii, co w skali roku da wpływ do budżetu wpłynie ok. 4 000 zł. 
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Moja propozycja podwyższenia tego podatku jest związana również z tym, że cena 
żyta, od której zależy podatek rolny została ustanowiona na poziomie 53, 75 zł i 
jest mniejsza od zeszłorocznej o 19,05 zł.  
Ta decyzja GUS, to o 164 000 zł mniej w naszym budżecie, co dla naszej małej 
gminy jest bardzo dużą kwotą. Można byłoby za takie środki np. wyremontować 
dwie lub trzy drogi gminne. 
Nie wiem dlaczego kilkanaście lat funkcjonują te same stawki podatku od środków 
transportu, można było je sukcesywnie urealniać. 
 
Radny Sokołowski – w 2001r., kiedy były ustalane, było to bardzo skomplikowane 
ze względu na podział nacisku na osie, bardzo trudno to było ustalić, a stawki 
podatku już wtedy  były wysokie. 
 
p. Wójt – proponuję jeszcze podzielić te pojazdy na te, które mają katalizator, 
wówczas opłata będzie  mniejsza i na te bez katalizatorów, które w większym 
stopniu zanieczyszczają środowisko. Dla tych podatek byłby większy zgodnie z 
załączonątabelą. 
 
Komisja przychyliła się do propozycji p. Wójt i pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – ponieważ  nie mamy wpływu na  kwotę ceny żyta, a chyba nie jesteśmy 
zwolennikami, aby jeszcze obniżać podatek rolny, który i tak jest znacząco 
mniejszy niż w roku poprzednim, proponuję zatem  małą zwyżkę w podatkach od 
nieruchomości. I tak w poszczególnych kategoriach proponuję: 
a) było 0,83 proponuję 0,84, 
b) u nas nie ma takich terenów, więc nic tu nie zmieniam, pozostaje 4,58 zł 
c) było 0, 34 zł, propozycją 0,35 zł, nie wyłączając dróg dojazdowych do gruntów  
rolnych leśnych, jak to było dotychczas, gdzie obowiązywała stawka 0,09 zł 
d) to nowy zapis, który będzie obowiązywał za 4 lata, ale już teraz musiał się 
pojawić w uchwale, 
 
2) od budynków i ich części: 
a) pozostawić bez zmian, ponieważ to dotyczy starszych osób, które mają jeszcze 
stare stodoły, pozostałości po prowadzonych gospodarstwach rolnych. Z drugie 
strony gdyby podnieść stawkę, to może zmobilizowałoby to do rozbiórek tych 
obiektów, dla wszystkich byłoby to z korzyścią, brak dużych opłat  dla mieszkańców 
i zmiana na korzyść wizerunku wsi, 
b) proponuję zwyżkę o 0,09 zł  na 2,10 – na prowadzenie działalności gospodarczej, 
c) było 10,50 zł, proponuję 10,60 zł,  
d) stawkę z 4,70 zł musimy obniżyć na 4,65 zł, bo tak zdecydował Prezes GUS. W 
tych gminach, gdzie te stawki były większe, to będzie o wiele mniej wpływu do 
budżetu, u nas ta stawka nie była wysoka. 
e) proponuję pozostawić  bez zmian. 
 
Sprawą kontrowersyjną na pewno będzie zniesienie podatku w wysokości 0,09 zł od 
dróg dojazdowych na stawkę na 0,35 zł. Osoby prawne  zaorują je i tworzą grunty 
rolne, powiększając areał i zyski z tego tytułu. Dlatego uważam, że powinna  
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funkcjonować stawkę 0,35 zł. Zatem przewiduję o 26 000 zł więcej środków w 
budżecie. Jestem tu po to, żeby każdy miał lepszą i oświetloną drogę ale żeby 
działać muszę mieć narzędzie, nie może być luk w podatkach. 
 
Radny Sokołowski – zgadzam się z p. Wójt – trzeba to uregulować. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w podatkach i cały projekt 
uchwały. 
 
Ad 5 
 
p. Piela – w ślad za mianami w ustawie należy zmienić treść formularzy do 
poszczególnych podatków. 
 
Nie było pytań i wątpliwości. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad 6 
 
p. Wójt – na spotkaniach z sołtysami jeszcze w marcu, sołtysi zgłaszali, prosili o 
zmianę wysokości diet, w ślad za tym został przygotowany projekt uchwały, w 
której jest propozycja nowej miesięcznej diety sołtysa w kwocie 250,00 zł. 
Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy sołtys po zakończeniu miesiąca 
złoży do biura Rady Gminy stosowne oświadczenie o wykonywaniu funkcji sołtysa 
przez cały miesiąc, w innym przypadku będą stosowane potracenia zgodnie z 
zapisami w projekcie uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt  - zgodnie z wnioskiem mieszkańców i przedsiębiorców z Makowic, 
proponuję przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Makowice, w całym zakresie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na dalszą 
dzierżawę gruntów. 
 
Ad 9  
 
W sprawie wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Brzeziny, radny Sokołowski powiedział, że Komisja Oświaty… już na poprzednim 
posiedzeniu zgłosiła wnioski, więc teraz poczekamy, co w tej sprawie sam 
zainteresowany mieszkaniec Brzezin jeszcze doda. 
Wszystkie wnioski zapisze p. Serotiuk w projekcie uchwały, na sesji zostaną 
przyjęte i tym samym wznowi się procedurę poprawiania planu. 
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Więcej  tematów nie było, zatem przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji 
Oświaty… . 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada         Janina  Rogalińska 
 

 
 
 

 
 


