
P r o t o k ó ł Nr 14/2020 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

z dnia 17.06.2020 r. 

 

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 5 radnych. 

Posiedzenie prowadziła Pani Aurelia Juśkiewicz – Przewodnicząca Komisji 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 

p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce, 

p. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS – w dalszej części obrad. 

 

Porządek obrad był następujący: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS 
Gminy Skoroszyce. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 
kolejnych 3 lat . 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 
publicznej w miejscowości Stary Grodków oraz ustalenia jej przebiegu. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego 
funduszu nagród. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce  

11. Raport o stanie Gminy za 2019 r. 

12. Sprawy  różne. 

13. Zakończenie posiedzenia.  



AD. 1 

Przewodnicząca – Pani Aurelia Juśkiewicz – przywitała zebranych, odczytała porządek  i rozpoczęła 
obrady. 

AD. 2 

Głos zabrała Pani Skarbnik – Jadwiga Piela i przedstawiła wprowadzane zmiany do uchwały 
budżetowej: 

 Dotacja na wóz strażacki – Stary Grodków; 

 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego – Stary Grodków; 

 Zmiana przeznaczenia funduj sołeckiego – Mroczkowa; 

 Zmiana przeznaczenia funduj sołeckiego – Makowice; 

 Plac zabaw – ogrodzenie; 

 Wydatki na sport, które musieliśmy ponieść pomimo, że kluby sportowe miały same się 
utrzymywać, ale z uwagi na panującą sytuację pandemiczną wszelkie spotkania zostały 
odwołane. Wydatki te będą pokryte z oszczędności na dietach radnych – powstałe z powodu 
rzadszych spotkań radnych.  

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że tymi zmianami idą również zmiany w WPF, czego 
wcześniej nie uwzględnialiśmy.  

AD. 3 

Do obrad dołączyła Pani Kierownik GOPS w Skoroszycach – Pani Aleksandra Masiowska – 
Michułka. 

Głos zabrał Pan Jan Srebrniak – przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji. Odczytał 
protokoły z obrad komisji i przedstawił stanowisko i wnioski, jakie komisja podjęła.  

Skarga została uznana za bezzasadną.  

Radni rozmawiali nt procedury zakładania Niebieskiej Karty i sytuacji, w których mogą zaistnieć.  

AD. 4 

Przewodnicząca odczytała projekt i przekazała ponownie głos Pani Masiowskiej. Pani Kierownik 
wyjaśniła, że zmiana, którą wprowadza do uchwały jest następstwem wniosku złożonego przez 
radnych, żeby wykorzystać nadwyżkę środków z tzw. korkowego na dofinansowanie placów zabaw.  

Pani Wójt dokładnie przedstawiła w jaki sposób i na jaki cel zostaną spożytkowane te środki. 
Nadwyżka była na poziomie 109.831,00 zł i na taką kwotę jest przygotowana uchwała, ale suma 
sumarum dysponujemy 102.831,00 zł., które podzielone zostaną na poszczególne place zabaw: 

 Chróścina – Osiedle Zacisze – 20.000,00 zł.  

 Stary Grodków – 10.000,00 zł.  

 Giełczyce – 20.000,00 zł. 

 Pniewie – 20.000,00 zł.  

 Brzeziny – 10.000,00 zł.  

 Mroczkowa – 10.000,00 (po obradach Komisji Rolnej radny – sołtys upomniał się o 
doposażenie placu zabaw, mimo że wcześniej nie chciał skorzystać z takiej opcji). 



Na remont pozostałych obiektów miało być 20.0000,00 zł., ale pozostało tylko 10.000,00. różnica 
7.000,00 zł., to wydatek, który zaistniał przed pandemią.  

AD. 5  

Pani Przewodnicząca odczytała projekt i nikt z obecnych nie miał pytań, ani żadnych zastrzeżeń.  

AD. 6  

Pani Wójt wyjaśniła, że odcinki dróg, które są modernizowane, muszą zmienić charakter i swój 
status, aby móc rozliczyć otrzymaną dotację. Sytuacje takie będą miały miejsce również w 
Makowicach i  Sidzinie.  

AD. 7  

Ponownie głos zabrała Pani Wójt i wyjaśniła, że pojawiła się możliwość skorzystania z 
dofinansowania na transport publiczny w naszej gminie, co spowoduje obniżenie kosztów.  

P. Srebrniak – przy okazji tej uchwały przedstawił oczekiwania mieszkańców i przedłożył wniosek z 
prośbą rodziców o umieszczenia przystanku dla dzieci przy drodze wojewódzkiej (za zbiornikami – 
na początku miejscowości od strony Nysy). Niestety, nie ma tam pasów, ani chodnika, ani świateł, co 
pomogłoby dzieciom i mieszkańcom bezpiecznie przechodzić przez ulicę. 

P. Wójt – odpowiedziała, że ta sprawa była już procedowana w poprzedniej kadencji. Zadanie jest w 
gestii Urzędu Wojewódzkiego, gdyż, jak słusznie radny zaznaczył, dotyczy drogi wojewódzkiej i 
oświetlenie tego odcinka zarządca drogi przerzuca na gminę, a jest to koszt, jak dobrze pamiętam 
sprzed lat, wtedy – rok 2015, oszacowany na 60.000,00 zł., więc, jeżeli będzie taka wola Państwa 
radnych możemy wrócić do tej sprawy i szukać jej rozwiązania. Jeżeli chodzi o kwestię przystanku, 
to przewoźnik nie wykazuje chęci zatrzymywania się tam, na tym przysiółku. Prowadziłam w tym 
temacie rozmowy, ale przewoźnicy stoją na stanowisku, że nie jest to korzystne finansowo. Wiąże się 
to z wnoszonymi przez nich opłatami do Urzędu Marszałkowskiego.  

AD. 8 i 9 

Pani Kierownik GZEASiP-u, Pani Justyna Dwornik wyjaśniła, że projekty uchwał, które mamy w 
porządku obrad pod numerem 8 i 9, dotychczas funkcjonowały jako jedna uchwała, jeden element. 
Jednak Karta Nauczyciela wymaga rozdzielenia tych zagadnień.  

Pani Dwornik szczegółowo przedstawiła punkt po punkcie jak będzie wyglądało wynagradzanie 
nauczycieli biorąc pod uwagę liczne kryteria, m.in.: poziom wykształcenia, staż pracy, dodatkowe 
funkcje, itp..  

Wyjaśniła również, że zmieniły się zasady i kryteria przyznawania nagród, ale sama pula 
przeznaczona na nagrody nie uległa zmianie.  

Pani Wójt – zwróciła uwagę, na fakt, iż musimy przy szerokiej współpracy z nauczycielami 
wypracować większą integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym.  

AD. 10  

Pani Dwornik wyjaśniła, że projekt tej uchwały wprowadza zmiany w nazewnictwie, żeby 
ujednolicić wszystkie pozostałe akty normatywne, które regulują prace dyrektorów i całych szkół. 

AD. 11 

Pan Wójt przedstawiła wszystkie informacje, które zostały ujęte w raporcie.  

 

AD. 12 



Omówiono temat skargi, która wpłynęła na pracę Wójta od Dyrektora ZS w Skoroszycach.  

Pani Wójt – Komisja Skarg, wniosków i petycji będzie miała posiedzenie 19.06.2020 r., ale 
chcielibyśmy Państwa poinformować o tym fakcie i pokrótce omówić.  

Pani Kierownik przedstawiła skargę i wyjaśniła, że dotyczy ona wypłaty godzin nadprogramowych 
dla nauczycieli za okres od 16.03 – 10.04.2020 r., gdzie nauczyciele zgłosili gotowość do pracy.  
Szkoły w Chróścinie i Sidzinie ustaliły, że nie będą wypłacały wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe. Pan Dyrektor zażądał wypłaty 13.500,00 zł. za powyższy okres.  

Pani Wójt wyjaśniła, jakie obrała stanowisko w tej sprawie i opisała całą  sytuację, jaka zaistniała po 
wprowadzeni „gotowości do pracy” w terminie od 16 – 24 marca i „zdalnej pracy” od 25 maca. 

Pan Dyrektor nie przedłożył odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej pracę w okresie 
„gotowości”.  

Radni przedyskutowali powyższą sytuację i stwierdzili, że poczekają na wniosek Komisji Skarg, 
wniosków  i petycji. 

AD. 13 

Zakończono obrady. 

  

 

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji 

Aurelia Juśkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Katarzyna Kaleta  

 


