
    Protokół nr 27
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 22.01.2022r

W dniu 22.01.2022 r w świetlicy wiejskiej w Sidzinie odbyła się Komisja Wspólna .
W obradach komisji uczestniczyło 13 radnych:

Nieobecni radni - Rafał Kraska i  Jan Srebniak 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela
 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik OPS – Urszula Chudobowicz

1. Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 
Rady Gminy Skoroszyce

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

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sidzina.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stary Grodków.

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

9.Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Obrady komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy- Henryk Sokołowski. 
Przywitał wszystkich zebranych i  otworzył obrady Komisji. Na początku odczytał porządek obrad. 
po czym, oddał głos p.Skarbnik, która wypowiedziała się nt uchwały budżetowej.



Ad. 2. P.Skarbnik omówiła dokładnie zmiany w budżecie, zwiększenie i zmniejszenia dochodów i 
wydatków, przedstawiając szczegóły zamieszczone w załącznikach . Następnie poprosiła o pytania.
Wszystko było jasne więc takowych nie było.

Ad. 3. P.Skarbnik omówiła również WPF przypominając , że jest on odzwierciedleniem uchwały 
budżetowej.

Ad. 4. Przewodniczący przechodząc do pkt 4 oddał głos p.Wójt, która wytłumaczyła ustalenia za-
warte w projekcie uchwały o dietach radnych.
- konsultowane z innymi wójtami, burmistrzami, starostami i przewodniczącym.
- dieta przysługuje za wszelkie czynności, na przestrzeni miesiąca, wykonane by utrzymać więź z 
mieszkańcami
Radna Fornalik zapytała jakie jest porównanie z innymi.
P.Wójt odpowiedziała, że jako gmina wiejska wiedziemy prym.
Radna Juśkiewicz zapytała jak zostanie rozwiązana sprawa  z chorobowymi.
Wywiązała się dyskusja z której wynikało, że radny nie wykonujący czynności z powodu choroby 
będzie miał pomniejszoną dietę.

Ad. 5.Przewodniczący RG otworzył dyskusję nt diet sołtysów
P.Wójt odczytała projekt uchwały
- dieta zróżnicowana w zależności od liczby zameldowanych mieszkańców 
- kwestia konsultowana z innymi wójtami i burmistrzami.
Radny Winnik nie do końca zgodził się z zapisem o różnicowaniu diet, stwierdzając że w mniej 
licznych sołectwach jest nie mniej pracy jak w wioskach o dużej liczbie mieszkańców. W dużych 
sołectwach są większe możliwości by sołtys mógł suportować się innymi, natomiast w małych, soł-
tys gro spraw i prac wykonuje sam i dlatego lepszą propozycją byłoby przyznać diety w równej wy-
sokości dla każdego sołtysa.

P.Wójt stwierdziła, że trzeba namawiać ludzi do wspólnych działań.

Przewodniczący RG zwrócił się do radnych o  określenie się, która opcja jest według nich słuszniej-
sza,  przewodniczący opowiedział się za opcją zróżnicowania diet.

Radna Borelowska zaproponowała dietę w wysokości 500,00 zł dla każdego sołtysa.
Radna Fornalik zróżnicowałaby.
Radna Kalisz dodała że właściwym byłoby otaczanie się przez sołtysów właściwymi ludźmi , służą-
cymi pomocą.
Przewodniczący RG ze względu na rozbieżności w tym temacie, zaproponował głosowanie.
6 głosów  za zróżnicowaniem diet
4 głosy przeciw
2 głosy wstrzymujące 
Nieobecnych było 3 radnych Kraska, Srebniak oraz Rzepka
Poruszona została kwestia upomnień za odpady,  za dostarczenie, których  sołtys  otrzymuje wyna-
grodzenie.

P.Wójt zaproponowała przygotowanie drugiej opcji projektu uchwały- dieta w równej wysokości- 
która  zwycięży, rozstrzygnie głosowanie na sesji.

Ad. 6. Pani Wójt objaśniła, że chodzi o uchwałę dot. zagospodarowania przestrzennego części obrę-
bu Sidzina, uchwała jest już znana lecz powraca przez błąd w załączniku.



Ad. 7. Głos zabrała p.Wójt, wyjaśniła, że toczy rozmowy z prezesem spółki Nieruchomości w spra-
wie możliwości przyłączenia się do działania Spółdzielczej Inicjatywy Mieszkaniowej by móc po-
zyskać środki na mieszkania do wynajęcia, mogące powstać w budynku byłej szkoły w Starym 
Grodkowie. Aby wejść do SIMu i pozyskać środki,  działka musi być przeznaczona na budownic-
two wielorodzinne, dlatego jest potrzeba zmiany planu w części obrębu St.Grodków. 

Ad. 8.Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na
okres kolejnych 3 lat.
PRG : sprawa jest jasna , jest to projekt uchwały cykliczny więc wszyscy wiedzą o co chodzi. Za-
opiniowano pozytywnie.

Ad.9 Pani kierownik  GOPS wyjaśniła, że opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jest zadaniem 
Gminy.
Od stycznia weszły w życie poprawki do programu, nowe rzeczy to punkt konsultacyjno informa-
cyjny, psycholog może dotrzeć do osób niepełnosprawnych.
- organizowanie dla dzieci zajęć opiekuńczo wychowawczych.

Ad.10. Sprawy różne
Radna A.Kalisz poruszyła sprawę spotkania z p.A.Zającem - mieszkańcem Skoroszyc, który chce 
spotkać się z radnymi ze Skoroszyc w sprawie budowy wiaty na terenie sportowym w Skoroszy-
cach.
Dyskutowano o  budowie wiaty, o pozostałości odpadów, na terenie byłego zakładu SKORPAL, 
których należy się pozbyć by gmina mogła wynająć ten obszar i czerpać zysk.
Radna Fornalik zapytała dlaczego wzrosły w takim stopniu opłaty za śmieci dla szkół.
P.Wójt odpowiedziała, że ze względu na podział przez ustawodawcę na grupy zamieszkałe i nieza-
mieszkałe. Szkoła należy do niezamieszkałych i w tej grupie  podwyżka jest znaczna.
Radna Borelowska  zapytała o teren po przedsiębiorstwie p.Gawora.
P.Wójt odpowiedziała, że jest wydzierżawiony.

AD 11.Przewodniczący RG podziękował wszystkim zebranym i zakończył posiedzenie.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


