
P r o t o k ó ł Nr 16/2020

Z posiedzenia Komisji Wspólnych

Z dnia 25.09.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 15 radnych. Posiedzenie prowadził Pan Henryk Sokołowski.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce,
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce,
3. p. Justyna Dwornik – Kierownik GZEASiP’u,
4. przedstawiciele oświaty Gminy Skoroszyce: Dyr. Stasica, Dyr. Harasiuk, Z-ca Dyr. Kusz i 

koordynator ds. sportu P. Machała.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
lub worek. 

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

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

AD. 1
Pan Przewodniczący - przywitał zebranych, odczytał porządek i rozpoczął posiedzenie obrad. 

AD. 2

Przewodniczący przekazał głos Pani Skarbnik, która przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzane do 
uchwały budżetowej.

W paragrafie pierwszym:

 zmniejszenia planu dochodów, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 102.000,00 – załącznik 1, tab. 1
- dochody majątkowe o kwotę 155.000,00 – załącznik 1, tab. 2

 zwiększenia planu dochodów, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 459.352,00 – załącznik 1, tab. 3
- dochody majątkowe o kwotę 2.514,08 – załącznik 1, tab. 4

Różnica pomiędzy zmniejszeniami i zwiększeniami stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 202.352,00
zł..

W paragrafie drugim:



 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 67.000,00 – załącznik 2, tab. 1
 zwiększenie planu wydatków o kwotę 269.352,00 – załącznik 2, tab. 2 i 3

Różnica pomiędzy zmniejszeniami i zwiększeniami planu wydatków stanowi zwiększenia planu wydatków o 
kwotę 202.352,00 zł. 

Przy okazji omawianych zwiększeń wydatków, Pani Wójt przypomniała, że powinniśmy bardziej dbać o 
wygląd naszych miejscowości i zastanowić się nad założeniem Służby Ochrony Zieleni? Zaproponowała, że 
może w przyszłości powinniśmy przeznaczyć jedną komisję na rozmowę w tym temacie. 

Pani Skarbnik poinformowała o przesunięciu środków zabezpieczonych na założenie lamp na ul. Cichej.

Pani Wójt przekazała zebranym informację, że zawarła porozumienie z firmą Tauron, który zobowiązał się do 
wymiany oświetlenie na ledowe w całej gminie. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Środki z funduszu 
sołeckiego (7.000,00 zł.), które były przeznaczone na ten cel, zostały przeznaczone na wybudowanie wiaty 
przystankowej.

W paragrafie trzecim – wyjaśniła zmianę nazewnictwa paragrafów.

Wyjaśniła również jak kształtują się dochody, przychody, wydatki i rozchody, po wprowadzeniu powyższych 
zmian. 

AD. 3

Ponownie głos zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu muszą 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej (WPF). 

Poinformowała o projektach, które gmina będzie wprowadzać i będą to działania na lata 2021 – 2022:
1. „Wędrówka szlakiem jakubowym”
2. „Turystyka bez granic – pieszo i rowerowo”

AD. 4

Przewodniczący wytłumaczył, że wprowadzana zmiana stawki, to dostosowanie się do wytycznych z 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, do których musieliśmy się odnieść.
Pozostałe kwestie podjętej wcześniej uchwały pozostają bez zmian.

AD. 5

Przewodniczący wyjaśnił, że to uchwała, którą powinniśmy przyjąć, bo stanowi to dochód naszej gminy. 
Musimy też wychodzić naprzeciw naszym mieszkańcom, którzy zdecydowali się kontynuować dzierżawę. 

AD. 6

P – cy przypomniał zebranym, że wszyscy otrzymali materiały ze sprawozdaniem wcześniej, aby mogli się 
zapoznać z nim zapoznać. Zaprosił radnych do dyskusji na ten temat.

Radna Juśkiewicz – czy jest już projekt przedszkola, które ma powstać w Skoroszycach?

Pani Wójt – koncepcji jest kilka, ta która wydawała się być optymalną, już nią nie jest.  Teren w pierwszym 
rzędzie należałoby zabezpieczyć przed ewentualnymi podtopieniami i wynieść wyżej. To wygeneruje 
dodatkowe koszty. Na tę chwilę musimy się poważnie zastanowić, czy pozostajemy przy lokalizacji na ul. 
Powstańców Śl., czy jednak zdecydujemy się na lokalizację przy szkole.

Pan Przewodniczący  - czy projekt drogi i parkingu na osiedlu jest zagrożony?



Pani Wójt – projekt nie jest zagrożony, ale odpowiedzialny gospodarz nie powinien na tym poprzestać, bo 
potrzebne będą środki na wykonanie tego zadania. Nie jesteśmy gminą niezadłużoną, ale  znajdujemy się w 
ciężkich czasach Covidu, idzie recesja i mogą pojawić się różne problemy. Należy mieć wiedzę, że z daniny 
podatnika tej inwestycji nie wykonamy. Musi być dotacja z zewnątrz, o którą będę się starać ze wszech miar. 
Tyle wiem na dziś.

Pani Wójt – sprawa remizy strażackiej jest już tematem zamkniętym i działamy.

Radna Kalisz – jak stoi sprawa z odwołaniem, które złożyliśmy w sprawie dotacji na remont sali w Pawilonie 
Sportowym?

Pani Wójt – sąd uchylił decyzję, w związku z czym, nasz wniosek będzie ponownie procedowany w Urzędzie 
Marszałkowskim tam, gdzie jest weryfikacja wniosków z PROW.

Debata nad wykonaniem budżetu.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że w tabeli 17 znajduje się podsumowanie z wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2020 roku.

AD. 7

Pani Kierownik GZEASiP – u powitała zabranych i oddała głos kolejno Pani:

Pani Harasiuk - Dyrektor SP w Sidzinie, która przedstawiła zakres zadań wykonanych w szkole i przedszkolu 
ze środków z rady rodziców, jak również z programów unijnych, do których przystąpiła SP w Sidzinie. 
Poruszyła także kwestię sieci wod – kan, która wymaga wymiany.

Pani Stasica – Dyrektor SP w Skoroszycach również przedstawiła stan techniczny sieci wod – kan, która ma 
już ponad 50 lat i również wymaga wymiany. Przedstawiła także problem małej Sali gimnastycznej, która 
została zalana w czasie wakacji i poprosiła Radę Gminy i Panią Wójt o interwencję w tych sprawach. 

W kwestii wyposażenia, żadna z Pań nie zgłaszała zastrzeżeń.

Pani Stasica poruszyła również kwestię zachorowania na Coronavirusa w klasie „0” i poinformowała, że 
zostały przeprowadzone testy uczniów tejże klasy, a także nauczycieli i dzieci, które miały kontakt 
bezpośredni z zakażonymi dziećmi. 

Ponownie głos zabrała Pani Kierownik GZEASiP – u, Pani Dwornik, która przedstawiła sprawozdanie z zadań
oświatowych i ją dokładnie omówiła. Były to głównie zadania już wykonane bez rozliczenia budżetu, które to 
będzie przedstawione dopiero w styczniu 2021. 

Pani Dwornik poinformowała też zebranych o wynikach testów ósmoklasistów i zaznaczyła, że mamy się 
czym pochwalić. Mamy 50 – tą średnią na poziomie gminy i 51 – szą na poziomie powiatu. Jest to bardzo 
dobry wynik. 

AD. 8

Sprawy różne – brak.

AD. 9

Przewodniczący podziękował zabranym za obecność i uwagę i zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Sokołowski



Protokołowała: 
Katarzyna Kaleta 


