
    Protokół nr 26/2021  
z posiedzenia Komisji Budżetowej

z dnia 14.12.2021r.

W dniu 14.12.2021 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy Skoroszyce odbyła się Komisja Oświaty.
W obradach komisji uczestniczyli:

 Aurelia Juśkiewicz- przewodnicząca komisji
 Anna Kalisz- członek komisji
 Piotr Klimas - członek komisji
 Marcin Kapinos– członek komisji

Nieobecny – Jan Srebniak-członek komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce – Bernard Rudkowski
Kierownik OPS – Urszula Chudobowicz

Ad.1.Przewodnicząca Komisji A.Juśkiewicz przywitała obecnych i otworzyła obrady

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zaopiniowanie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2022-2027

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobiera-
nia.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za po-
byt w ośrodkach wsparcia.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok



11. Zaopiniowanie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi asy-
stenckie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Juśkiewicz zaproponowała przejście do pkt.8 porządku obrad na prośbę p.kierow-
nik OPS

Ad.8  głos zabrała p.kierownik GOPS, w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Wyjaśniła, że jest potrzeba aktualizacji tej uchwały.

Gmina jest zobowiązana do świadczenia usług opiekuńczych osobom samotnym schorowanym, ale 
mogącym jeszcze samodzielnie funkcjonować.

Uchwała swoim zakresem obejmie usługi
- zwykłe – typu sprzątanie, zakupy zabiegi pielęgnacyjne
- specjalistyczne  (z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami, w takich przypadkach potrzebne 
kwalifikacje)

Uchwała określa kto poniesie koszty takich usług i wysokość odpłatności.
Odpłatność dla osób z dochodem do 100% kryterium dochodowego- nieodpłatnie
powyżej 100% - uchwala Rada Gminy – odpłatnie.
Wprowadzenie usług jest zadaniem Gminy, usługi te są mniej kosztowne niż umieszczanie osób po-
trzebujących opieki w DPS czy w schroniskach.

Radny Kapinos czy OPS jest w stanie zabezpieczyć taką pomoc.
P.kierownik odpowiedziała, że jeszcze nie było takich zgłoszeń, ale jeśli będą to należy zorganizo-
wać taką pomoc.
Radna Kalisz zapytała o punkt dotyczący zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za 
usługi.
P.kierownik odpowiedziałą, że będzie istniała taka możliwość np. w przypadku gdy w rodzinie wy-
stępuje kilka osób wymagających opieki.

Przewodnicząca Juśkiewicz przeszła do pkt.9 zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Ad. 9 Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia to zakradł się w niej błąd, polegający na zapisie w tabeli o kosztach 
odpłatności wyrażonych w % w stosunku do kosztów pobytu, a powinno być % w stosunku do do-
chodu.  Należało to zmienić.

Przewodnicząca Juśkiewicz przeszła do pkt 10 porządku obrad zaopiniowanie uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2022 rok



Ad. 10 P. kierownik OPS wyjaśniła, że od 01.01.2022r. wejdą zmiany i do końca roku należy je 
ustalić, trzeba będzie stworzyć punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy  w którym dyżur będzie peł-
nił psycholog, oraz zorganizować dla dzieci zajęcia typu pomoc w odrabianiu lekcji.
Finansowanie z „korkowego” i „małpkowego”.

Przewodnicząca Juśkiewicz przeszła do pkt. 11 zaopiniowanie w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za usługi asystenckie oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

P.kierownik wyjaśniła OPS, że usługi asystenckie są usługami wyższego rzędu, polegają na towa-
rzyszeniu osobie wymagającej pomocy w prowadzeniu życia społecznego, jest propozycja opłaty za
te usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zwolnić z odpłatności.

Radny Klimas zapytał z iloma osobami pracuje taki asystent.
Pani kierownik odpowiedziała,że projekt zakłada 3 osoby. Praca asystenta polega na uczeniu np. ro-
bienia listy zakupów , oraz wspomaganiu.

Przewodnicząca Juśkiewicz podziękowała p.kierownik i oddała głos p. Z-cy Wójta, który wypowie-
dział się nt pkt 6 zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinan-
sowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce.

Kontynuacja udzielania dotacji na żłobki, potrzebna uchwała by w nowym roku podpisać porozumienie z 
Gminą Nysa.

Pan Wójt przeszedł do omówienia  pkt 7

AD. 7 zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wy. Wyjaśnił, że w uchwała brzmi jak poprzednia, nie ma większych zmian.

Przewodnicząca Juśkiewicz zapytała czy są dłużnicy mieszkaniowi.
P. Z-ca Wójta odpowiedział, że tak, ale nie ma środków prawnych do dokonania skutecznej egzekucji.

Ad.2 Przewodnicząca Juśkiewicz oddała głos p.Skarbnik, która w pierwszej kolejności oznajmiła, że nastąpi-
ły zmiany w budżecie w porównaniu z danymi z poprzedniej komisji. Poinformowała o otrzymaniu wniosku 
o rozszerzenie budżetu o ok.20 tys na usługi geodezyjne.
Ważniejsze zmiany dotyczą : ZOiW, umowy w zakresie transportu zbiorowego, nie wrócił depozyt sądowy, 
nadwyżka z dotacji azbestowej
Następnie  omówiła zmiany w budżecie punkt po punkcie, z uwzględnieniem wszystkich kwot do-
tyczących wysokości budżetu, przychodu, rozchodów, dochodów i wydatków 

Ad.3 Po omówieniu zmian w budżecie p.Skarbnik przeszła płynnie do WPF w którym przedstawio-
ne są konsekwencje zmian w budżecie.

Ad.4 Następnie p.Skarbnik przeszła do planu budżetu na 2022r., wszystko było omawiane szczegó-
łowo punkt po punkcie.

Dyskutowano o tym, że 2021r. był dobrym rokiem, nadchodzący przypuszczalnie będzie cieżki.
Pan Wójt wspomniał że będziemy starali się pozyskać fundusze z PROW, złożone zostaną jeszcze  
wnioski do Polskiego Ładu.

Ad.12 Przewodnicząca Juśkiewicz zapytała czy są jakieś pytania do uchwał budżetowych.



Nie było pytań. Pani przewodnicząca podziękowała p.Skarbnik i przeszła do spraw różnych.

Radny Kapinos zapytał o wiatę w m.Pniewie.
Z-ca Wójta odpowiedział, że budowa ruszy z początkiem  roku 2022.

Ad 13 Przewodnicząca Juskiewicz podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknęła obrady.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


