
P r o t o k ó ł  Nr 9/2019 
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Oświaty…, 

Rozwoju gospodarczego i Rolnictwa 
Z dnia 22.11.2019 r. 

 
 

We wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, udział wzięło 15 radnych. Posiedzenie prowadził 
radny Henryk Sokołowski - Przewodniczący Rady Gminy. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
1. P. Barbara Dybczak- Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. P. Jadwiga Piela- Skarbnik Gminy Skoroszyce, 
3. P. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP Skoroszyce, 
 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalanie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

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

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, 
dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoroszyce. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoroszyce za rok szkolny 2018/2019. 
8. a) Zmiany do uchwały budżetowej na 2019 

b) Projekt Uchwały budżetu na 2020 
9. Projekt uchwały budżetowej Gminy Skoroszyce na 2020 r. – dyskusja. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie komisji. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy, pan Henryk Sokołowski, rozpoczął obrady i wystąpił o dopisanie do 
punktu 8, podpunktów: 

a) Zmiany do uchwały budżetowej na 2019 r. 
b) Debatę nt.: projektu budżetu na 2020 r. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do wprowadzonych zmian.  
Przewodniczący podziękował Radnemu Kazimierzowi Winnik za zorganizowanie komisji w świetlicy 
wiejskiej w Mroczkowej. 
 
 
Ad. 1. 
Pan H.Sokołowski odczytał projekt uchwały. Pani Wójt poprosiła o pytania w przypadku 
wątpliwości. 



P. J.Srebrniak – określenie „posesji niezamieszkałej” można rozumieć na wiele sposobów. Trzeba to 
jasno określić. Istnieją przecież posesje niezamieszkałe, na których powstają, ale również takie na 
których nie powstają odpady. 
P. Wójt – można to w taki sposób zinterpretować, jednakże w naszej gminie każdy teren ma swojego 
właściciela, który powinien dbać o porządek na swoich posesjach. Jest to zapisane w naszych 
uchwałach i należy egzekwować to prawo. 
P. H.Sokołowski – ta uchwała nie dotyczy pustostanów, lecz dotyczy posesji niezamieszkałych, na 
których nikt nie mieszka, ale powstają odpady komunalne, takich jak: boiska, świetlice, kościoły itp. 
P. Wójt – tak, ta uchwała dotyczy także obiektów użyteczności publicznej. Są to szkoły i przedszkola, 
kościoły i cmentarze, sklepy. Pani Wójt odczytała w jaki sposób zmienia się opłata, przy porównaniu 
poprzednich stawek.  
P. H.Sokołowski – w jaki sposób jest sprawdzane to ile worków, czy też pojemników jest 
odbieranych z danej jednostki? 
P. Wójt – mamy deklarację, wg której są naliczane opłaty.  
P. J. Rogalińska – inaczej jest to liczone za okres zimowy, jeśli chodzi o cmentarze, gdy tych 
odpadów jest zdecydowanie mniej, niż w miesiącach letnich. Czy podmioty zgłaszają, że w takich 
okresach jest mniej odpadów niż zadeklarowali? 
P. Wójt – zdarzają się sytuacje, gdy  pojemników lub worków jest więcej niż zadeklarowanych, a 
wtedy nikt nie zgłasza dodatkowej ilości na deklaracji. Dotyczy to w głównej mierze cmentarzy. 
Administrator takiej jednostki, może w swoim zakresie podpisać umowę bezpośrednio z firmą 
zajmującą się wywozem odpadów, bez pośrednictwa jednostki samorządu terytorialnego. Tak zrobił 
Ks. Proboszcz z Sidziny.  
Proszę państwa, musimy to kontrolować, gdyż strumień odpadów się zwiększa; opłata marszałkowska 
się zwiększa, cały czas wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. I ten koszt, niestety, będzie wzrastać.  
Na cmentarzach nie ma możliwości segregowania odpadów, co za tym idzie, odpady te musimy 
zgłaszać jako niesegregowane, co z kolei obniża w pewnym sensie współczynnik recyklingu, z 
którego jesteśmy rozliczani.  
Radni zaproponowali zmianę stawki przy pojemnikach 120 i 240 litrów w taki sposób, żeby 
posiadanie większego pojemnika było korzystniejsze. 
P. Wójt – niektóre składki są w ustawowych widełkach górnym wymiarze i po dokonanej analizie 
uważam, że te stawki należy pozostawić.  
Radni – w takim razie pozostawiamy w takiej wysokości jak zaproponowano. 
Projekt zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad. 2 
P. Sokołowski – automatycznie przechodzimy do kolejnej uchwały, w związku z którą mam pytanie: 
- Czy wszystkie podmioty będące administratorami działek niezamieszkałych będą musiały składać 
nową deklarację? 
P. Wójt – tak, ponieważ zmieniła się podstawa prawna, co mogą Państwo zobaczyć w załączniku nr 1 
do podejmowanej uchwały. W załączonej deklaracji, jak mogą Państwo zauważyć, brakuje stawek, co 
pozwoli na dłuższy okres obowiązywania deklaracji, pomimo zmian opłat. Dodatkowo umieszczona 
została klauzula informacyjna, której brakowało w poprzednie wersji, związana z obowiązującym już  
RODO. 
Podsumowując – opłaty zewnętrzne rosną, to obliguje nas także do urealniania opłat. Ustawodawca 
konstruując akt prawny założył, że podatek za odpady ma pokryć wydatki związane z utrzymaniem 
porządku na terenie gminy. Państwo wiedzą, że ściągalność opłat nigdy nie jest 100%-towa. 
Natomiast poziom składek jest na pozioie średnim, w porównaniu do ościennych gmin, nie najwyższy, 
ani nie najniższy. 
P. Wójt – nie ma czegoś takiego jak deklarację „zerowe”. To był pewien ukłon w stronę 
administratorów cmentarzy, ale nie zdał egzaminu. Teraz zarówno administratorzy cmentarzy, jak i 
mieszczańscy winni zgłosić odpowiednie deklaracje. Zdarzają się sytuacje, gdzie zgłoszona ilość osób 
w deklaracji, różni się od rzeczywistego stanu ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie 
domowym.  



P. H.Sokołowski – to jest brak solidarności między mieszkańcami, gdzie jedni muszą płacić za 
drugich.  
P. K.Winnik – niektórzy mogą płacić, ale nie płacą, bo nikt ich do tego nie zmusi. 
P. Juśkiewicz – musimy popracować nad ściągalnością opłat. 
Projekt zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Poinformował również Radnych, że stawki te zostały już wciągnięte do uchwały budżetowej.  
P. Wójt – Zmiany  stawek przedstawiono  z powodu rosnącej inflacji i tak nasza podwyżka wynosi 
2%. Jak Państwo mogą zobaczyć do załączników, to widać, że w porównaniu do poprzednich stawek 
wzrost jest naprawdę niewielki. Nasze składki porównałam do Gmin Tułowice i Gm. Nysa, gdzie te 
opłaty są zdecydowanie wyższe. W naszej gminie ostatnio te składki zmieniane były w 2017 r.  
Projekt zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
Ad. 4 
Podjęcie projektu uchwały  - Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zaprosił radnych do dyskusji. 
Sołtysi mają zapisane w uchwale 6% od udziału w poborze podatku, ale proszę Państwa, ta kwota 
niestety nie jest już wystarczająca. W dobie komputerów i bankowości elektronicznej, ilość wpłat u 
sołtysów znacząco spadła. 
P. Fornalik – jestem za podwyżką, choćby z tego względu, żeby pokryć rachunki za telefon, którego 
sołtysi używają w sprawach służbowych. 
P. Borelowska – i za dyspozycyjność, ludzie oczekują, że sołtys będzie dostępny w każdej chwili. 
P. Sokołowski – jak będziemy grać w otwarte karty, to szybciej będziemy mogli osiągnąć 
porozumienie. 
Projekt zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
P. Rogalińska – przedstawiła propozycję zmian w niektórych zapisach. Np. rozszerzenie na 
nauczycieli obowiązku podejmowania działań na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym. 
Chodzi o to, żeby nauczyciele, jako pedagodzy, swoim uczestnictwem w różnych imprezach 
okolicznościowych, dawali przykład dzieciom i młodzieży. 
Na uroczystości dot. uczczenia poległych Żołnierzy Niezłomnych w Starym Grodkowie 5 czerwca 
2019 r., na którym pojawiłam się w towarzystwie Radnej Juśkiewicz, miało miejsce przykre zdarzenie. 
Po obchodach podeszli do nas przedstawiciele delegacji z Żywca i zapytali, gdzie jest nasza młodzież? 
Było nam bardzo przykro. 
P. Juśkiewicz – tym bardziej, że oni swoją młodzież przywieźli z tak daleka i to autobusem, tylu było 
chętnych. A była to cenna lekcja historii. 
P. Rogalika – wg mnie to nauczyciele powinni motywować dzieci do uczestnictwa w tego typu 
imprezach okolicznościowych.  
P. H.Sokołowski – proszę o zgłoszenie wszystkich proponowanych zmian w formie pisemnej do 
Sekretarza Rady. 
 
P. Rogalińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, (przy poparciu Radnej Juśkiewicz – 
Przewodniczącej Komisji Budżetowej), zgłosiła zmiany do § 6 niniejszej uchwały: 

1) Dopisanie w punkcie 1 
a) pp nr 28) podejmowanie działań na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym. 

2) Dopisanie w punkcie 2 
a) pp nr 4)    promował szkołę w środowisku lokalnym poprzez udział w uroczystościach 

lokalnych o charakterze patriotyczno – kulturalnym, które wpisują się w życie społeczne 
środowiska lokalnego. Ponadto, wykazanie się promocją w środkach masowego przekazu i 
opracowaniach szkolnych, np.  biuletyny i inne; 



b) pp nr 13a) współpracował ze środowiskiem lokalnym. 
 
P. Gmyr – rzeczywiście przykro było być w kościele na mszy z okazji takiego święta  i nie zobaczyć 
młodzieży ani dzieci.  
P. Sokołowski – gale i apele mamy jak najbardziej na wysokim poziomie, ale niestety są tylko w 
godzinach lekcyjnych. Myślę, że jakby miały miejsce poza godzinami lekcyjnymi, to więcej rodziców 
uczestniczyłoby również w tego typu imprezach. Który z rodziców nie chciałby zobaczyć i 
uczestniczyć w występnie swojego dziecka? 
P. Gawlas – zgadzam się z opinią P. Sokołowskiego. Ostatnio sama uczestniczyłam w spotkaniu w 
Łambinowicach, gdzie nauczycielka występowała ze swoimi uczniami i aż bił od nich entuzjazm i 
zaangażowanie, które włożyli do przygotowania przedstawienia. Tam były maski, instrumenty, różne 
akcesoria, widać było ile pracy włożyli  w przygotowania. Nie było problemu pracy w dzień wolny.  
P. Wójt – trudno jest przekonać nauczycieli do uczestniczenia w tego typu uroczystościach, 
organizowanych w czasie wolnym od pracy. Mam tu również na myśli Żołnierzy Niezłomnych, dni 
góralskie, które przenieśliśmy z wakacji na czerwiec, żeby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć i 
aby nauczycielom nie kolidowało to z wakacjami występować.  
P. Sokołowski – może dzieci wyjeżdżają  i nie ma komu występować? 
P. Juśkiewicz – jeżeli nauczyciele decydują się na pracę w naszej społeczności, to powinni ją trochę 
lepiej poznać i identyfikować się z nią. 
P. Wójt – nie ma nauczycieli i dyrektorów na komisji, a myślę, że w takim przypadku powinni 
uczestniczyć.  
P. Juśkiewicz – z tego co wiem, to Pani Dyrektor z Sidziny, chętnie by uczestniczyła. Trzeba tylko 
zaprosić. 
P. Rogalińska – występując jako Przewodnicząca Komisji Oświaty pytam Pana Przewodniczącego 
Rady Gminy: dlaczego moi Radni nie dostali zaproszeń na święto nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Sidzinie? 
P. Sokołowski – nie mam możliwości rozliczać organizatorów z zaproszeń, które wysłali i tym 
bardziej decydować, do kogo je wysłali. 
P. Wójt – wydaje mi się, że Pani Dyrektor zaprosiła Radnych, który są z obwodu szkoły. 
P. Sokołowski – rzeczywiście tak było. 
P. Juśkiewicz – tak Pani Wójt, ale współpraca nie dotyczy tylko wybranych radnych, tylko 
wszystkich. 
P. Rogalińska – czujemy się pominięci. 
P. Sokołowski – powinniśmy unikać takich sytuacji, gdzie jedni są zaproszeni, a inni czują się 
pominięci.  
P. Wójt – zatem trzeba poruszyć kwestię uczestnictwa radnych i sołtysów w uroczystościach o 
charakterze gminnym. W obchodach gminnych Święta Niepodległości 11 Listopada w Starym 
Grodkowie było bardzo mało radnych i sołtysów.  
P. Kosecki – kwestia imprez i uroczystości, które odbywają się w dni wolne – to szkoła powinna 
motywować rodziców i uczniów do udziału w takich spotkaniach. 
P. Wójt – to brak komunikacji z nauczycielami, którzy niechętnie podejmują takie wyzwania, bo to 
koliduje z ich czasem wolnym. 
Dlatego zmiany w systemie motywacyjnym są wskazane. 
 
 
Ad. 6 i 7 
P. Kosecki podsumował wyniki po zakończeniu działalności Gimnazjum w ZS im. KEN w 
Skoroszycach. 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoroszyce za rok szkolny 2018 / 2019 –  
P. Kosecki zreferował radnym powyższą informację, w sposób krótki i zwięzły, skupiając się na 
najważniejszych aspektach.  

1.subwencje są za niskie i gmina musi dopłacać do szkół, zwłaszcza do małych.  
o P. Wójt – nie możemy zamknąć żadnej szkoły, żeby ograniczyć koszty, bo to wymaga 

zezwolenia kuratora i ze względu na aspekt społeczny. 
2.inwestycje – prośba o zwrócenie uwagi jaki procent naszych podatków idzie na poczet oświaty.  



3.podsumowanie wyników egzaminów na koniec Gimnazjum, w porównaniu do powiatu i 
województwa. 

4.wyniki egzaminów szkół podstawowych w pierwszym roku po zmianie ustawy oświatowej. 
5.unowocześnienia i doposażenia szkół poprzez projekty unijne:  
o Radosne Przedszkole 

 
p. Wójt – pojawiła się możliwość nowego projektu, ale to temat na późniejsze miesiące.  
 
Ad. 8 a i 8 b 
Pan Przewodniczący podjął kolejną uchwałę, wg porządku obrad, po przeczytaniu oddał głos Pani 
Skarbnik. 
Pani Skarbnik wprowadziła radnych w temat zmian w uchwale budżetowej na 2019 r., w której plan 
wydatków zmniejsza się z powodu ściągnięcia zadania przebudowy i adaptacji budynku w Z.S. w 
Skoroszycach (zadanie to przenieśliśmy do wydatków na rok 2020) i zadania przebudowy drogi w 
Chróścinie. Pozyskane środki zostaną przekazane na programy z wierszy od 3.3 – 3.7, wykazane w 
załączniku nr 2. 
P. Wójt – na pięć wniosków na renowację dróg w naszej gminie, Fundusz Dróg Samorządowych 
przyznał nam środki na 4 wnioski (w kilku etapach). Zabrakło środków na jeden projekt. To bardzo 
duże osiągnięcie.   
P. Skarbnik – zmiany w budżecie na 2020 będą wprowadzane, jeżeli uda się nam podpisać umowy do 
końca grudnia 2019 r. wtedy też Urząd Wojewódzki realnie przyzna środki – 80% dofinansowania. 
P. Sokołowski – zatwierdzono dopisanie zmian budżetowych do pozycji do zatwierdzenia na sesji. 
P. Sokołowski i P. Skarbnik – projekt budżetu – priorytet.  
Ustalono daty kolejnych komisji w grudniu: 
11.12.2019; 12.12.2019; 13.12.2019; Kiedy to będą omawiane sprawy budżetu 2020 i WPF. 
P. Skarbnik – omówienie uchwały budżetowej.  
Przedstawiono: 

1). W ujęciu porównawczym prognozowane dochody na 2020 z dochodami za 2019. 
2). Zarys wydatków w projekcie uchwały na 2020 z uwzględnieniem wydatków majątkowych. 
3). Program deficytu budżetu Gminy Skoroszyce na 2020. 
4). Rezerwy budżetu Gminy Skoroszyce na 2020. 

 
Ad. 9 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej Gminy Skoroszyce na 2020 i szczegółowo 
omówiła załączone załączniki.  
Po omówieniu, Pani Skarbnik, wspólnie z Panią Wójt odpowiadały na pytania Radnych. 
 
 Ad. 10 
Na komisji wspólnej Pan Sekretarz Gminy rozdał Radnym tablety, co ma usprawnić pracę i 
komunikację w naszej gminie. Ma również na celu wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów.  
P. Rudkowski dokonał krótkiego instruktażu obsługi ww urządzeń. 
 
 
  
  
 
 
Protokolant: 
Katarzyna Kaleta  


