
P r o t o k ó ł Nr 15/2020 

Z posiedzenia Komisji Wspólnych 

Z dnia 24.07.2020 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. p. Monika Szostak i p. Edward  Żyrek – pracownicy merytoryczni Gospodarki Odpadami. 

 

Porządek obrad był następujący: 

1. Otwarcie obrad.  
2. Dyskusja nad wykonaniem budżetu za rok 2019. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.  
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF.  
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Skoroszyce.  
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub 
worek.  
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym.  
8. Zaopiniowanie uchwały w w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na 
zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i 
roztopowych w miejscu ich powstania. 
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 
publicznej w miejscowości Sidzina oraz ustalenia jej przebiegu.  
12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie 
Skoroszyce na rok szkolny 2020/2021.  
13. Sprawy różne.  
14. Zakończenie posiedzenia.  
 



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

AD. 2 

Przewodniczący przekazał głos Pani Skarbnik, która przedstawiła najważniejsze punkty ze sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2019 rok.  

Wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie dużo wcześniej, żeby mogli się z nim zapoznać. Pani Piela 
przedstawiła w skrócie największe wydatki związane z wykonanymi zadaniami i wszystkie ważniejsze 
inwestycje poczynione w tym okresie.  

Pani Wójt poinformowała zebranych, że na wrzesień planowany jest podział środków z Funduszu Sołeckiego 
na 2021, które będą większe niż w roku 2020.  
Poprosiła Radnych o współpracę z Sołtysami w kwestii organizowania zebrań wiejskich i o uzgodnienie 
celów, na które będzie można rozdysponować otrzymane środki. Ważne również jest, aby mieszkańcy 
wiedzieli jakimi środkami każda miejscowość będzie dysponowała i żeby nie przekraczać tych limitów.  

Pani Wójt przypomniała również zebranym, że wciąż czekamy na środki z przyznanych dotacji (Nepomucen; 
świetlica w Czarnolasiu), które są w 100% zakończone, a które jeszcze nie spłynęły z powodu długotrwałych 
procesów.  

Radni wyrazili swoje zdanie, że rok 2019 był dobry, ale mają nadzieję, że 2020 będzie jeszcze lepszy.  

Podsumowując, otrzymaliśmy dotacji na 4.500.000,00, wykorzystaliśmy 3.187.000,00 dotacji na drogi w 2019 
roku. Resztę należało zwrócić do Wojewody.  

Przygotowujemy się do nowych inwestycji. Już złożyliśmy wniosek o dotację na drogi w Chróścinie.  

AD. 3 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany, które wprowadzamy do budżetu zgodnie z projektem uchwały: 
PAR. 1 – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 588.747,00 – co stanowią głównie dotacje 
oświatowe, które wprowadzamy: 

1. Akademia efektywnej nauki – Sidzina; 
2. Radosne przedszkole – Chróścina; 
3. Przyjazne przedszkole – Skoroszyce. 
4. Doposażenie jednostek oświatowych w Chróścinie (jednostki oświatowe w Sidzinie i Skoroszycach 

zostały doposażone w ramach wcześniejszych programów). 

PAR. 2 – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków – zgodnie z tabelami 1 – 3, załączonymi do niniejszego 
projektu w załączniku nr 2. 

AD. 4 

Pani Skarbnik przypomniała wszystkim zebranym, że wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu muszą mieć 
swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Pokrótce omówiła zgłaszany projekt. Radni nie mieli zastrzeżeń i pytań. 

Pan Przewodniczący ogłosił 10 – min. przerwę. 

AD. 5, 6, 7, 8, 9 

Pan Przewodniczący oddał głos Pani Monice Szostak – inspektor Gospodarki Odpadami, która wyjaśniła 
wszystkie zmiany, które musimy wprowadzić w myśl ustawy. Prezentacja, którą Pani Szostak przedstawiła w 



formie prezentacji multimedialnej, bardzo szczegółowo i wyczerpująco wyjaśniła ogrom zmian, które 
będziemy musieli wdrożyć.  

Najważniejszą i najbardziej ciężką do wprowadzenia, będzie segregacja na pięć nowych frakcji. Będzie to 
czasochłonne i żmudne zajęcie. Mieszkańcy będą się musieli od nowa nauczyć sposobu segregacji. 

Pani Wójt – czaka nas mała rewolucja. Mamy pewien przykład w sąsiednich gminach, gdzie ten system 
zaczęto już wdrażać i nie jest to łatwy temat. Czy wzrośnie opłata? Ta wiadomość po rozstrzygniętym 
przetargu, ale to dopiero w grudniu, gdy już będziemy po zakończonym przetargu. 

Od września będziemy kampania informacyjna. 

C. Gmyr – musimy zadbać o to, żeby pojemniki były dobrze opisane, żeby mieszkańcy nie mieli problemu z 
określeniem frakcji.  

Wywiązała się dyskusja między Radnymi nad regulaminem, zwłaszcza: 

 Częstotliwością odbiorów; 
 Zakupem pojemników czy pozostanie przy workach; 
 Ilością oddawanych opon, 
 Itp. 

Pani Szostak wyjaśniła, że w myśl nowego regulaminu, nowe stawki trzeba ogłosić w grudniu i będą one 
obowiązywać od nowego roku. Zmieni się również minimalna ilość odpadów przypadająca na 1-go 
mieszkańca. 

AD. 10 

Pan Sokołowski odczytał projekt i oddał głos Panu Edwardowi Żyrek.  

Pracownik wyjaśnił, że wprowadzamy projekt na gromadzenie deszczówki, który będzie dofinansowywany z 
Gminy i WOŚP. Jest to program, który pomoże w gromadzeniu opadów deszczu i oszczędzaniu naszych 
zasobów wodnych w czasach, gdzie tej wody zaczyna nam brakować. Ilość wniosków, które się zakwalifikują 
jest ograniczona.  

AD. 11 

Pani Wójt – wyjaśniła, że to już kolejny raz dla kolejnej drogi wprowadzamy zmianę statusu drogi, gdyż taka 
jest procedura postępowania po otrzymaniu dotacji na budowę dróg. Ta jest kolejna inwestycja, która została 
zakończona i trzeba dopełnić formalności.  

AD. 12 

Przewodniczący przypomniał, że jest to projekt omawiany już na poprzednich komisjach, a który odłożyliśmy, 
żeby stawki były jak najbardziej aktualne przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

AD. 13 

Sprawy różne: 

1. Radna Fornalik – pojawił się temat lampy na końcu ul. Słonecznej.  
Pani Wójt – temat oświetlenia musimy odłożyć na późniejszy termin. Mam plany w tym zakresie, ale 
jeszcze nie czas o tym, póki temat nie będzie domówiony. 

2. Radna Juśkiewicz – zalania w Sidzinie, na ul. Polnej.  
P. Fornalik – rozmawialiśmy już z Kierownikiem Wodociągów i ponoć ma być wybudowany 
przepust. 
P. Wójt – niestety, w budżecie na ten rok nie ma zabezpieczonych środków na ten cel. Tam powinna 
powstać studnia chłonna. 



3. Radna Juśkiewicz – co z dożynkami? 
P. Wójt – wszystkie tego typu imprezy zostały odwołane. Nie będzie dożynek gminnych, ani 
wojewódzkich. Sołeckie też są odwołane. Pandemia. 

AD. 14 

Przewodniczący zakończył obrady. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Henryk Sokołowski 

 

Protokołowała:  

Katarzyna Kaleta  
 


