
    Protokół nr 32
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 16.09.2022r

W dniu 16.09.2022 r. o godz.9:00 w  kawiarence ZSP w Skoroszycach rozpoczęła obrady Komisja 
Wspólna Rady Gminy Skoroszyce .
W obradach komisji uczestniczyło 14 radnych Gminy Skoroszyce:

Nieobecna radna – Violetta Borelowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 Wójta Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZSP w Skoroszycach- Izabela Stasica, Z-ca  Dyrektora ZSP w Skoroszycach – Wioleta 
Kusz,   w Chróścinie- Krystyna Kozera, ZSP w Sidzinie – Małgorzata Kudlińska-Hirczyn o raz Kie-
rownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska

 
1.Otwarcie obrad.

2. Sytuacja w oświacie Gminy Skoroszyce, wizyta w ZSP w Skoroszycach.

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

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 
oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych na-
uczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Skoroszyce.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 
2022/2023.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Skoro-
szyce z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina i Stary Grodków.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres ko-
lejnych 3 lat.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.



Ad 1.   Przewodniczący Rady Gminy –  Henryk Sokołowski   otworzył  obrady komisji,  witając
wszystkich zebranych, po czym odczytał porządek obrad. Poinformował również, że radni zostaną
oprowadzeni po szkole aby zapoznać się ze stanem budynku i organizacją i warunkami panującymi
w szkole. Oznajmił, że ok . godz. 10-tej kontynuacja obrad nastąpi w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy
Skoroszyce.
Następnie głos zabrała P. Dyrektor Stasica, witając zebranych.
P. Kierownik Trzaskawska zwróciła się do Przewodniczącego RG o przedyskutowanie pkt 2 po-
rządku obrad na Sali Posiedzeń UG w obecności P. Wójt.

Przewodniczący RG oznajmił, że część tego punku zaczniemy realizować w szkole, następnie prze-
niesiemy dyskusję na Salę Posiedzeń.

Następnie P. Trzaskawska przedstawiła nową Dyrektor ZSP w Sidzinie – P. Małgorzatę Kudlińską-
Hirczyn, która powiedziała o sobie kilka słów.

Po prezentacji Radni wraz z pozostałymi uczestnikami posiedzenia wizytowali szkołę.
P. Dyrektor zaprezentowała większość pomieszczeń w  szkole, przedstawiła problem przecieku w
klasie (gabinet  historii) na I piętrze.

Po obejściu szkoły PRG , krótko podsumował wizytację, po czym przeszedł do problemu nie zaak-
ceptowanego aneksu arkusza organizacyjnego ZSP w Skoroszycach.

Zwrócił się do P. Dyrektor ZSP w Skoroszycach o spotkanie z P. Wójt w sprawie omówienia i
uzgodnienia aneksu ostatecznie, zaapelował o porozumienie.

Nastąpiła dyskusja ws procesu powstawania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkół oraz
aneksu do arkusza, w której kolejno głos zabierały: P. Kierownik GZEASiP oraz  Dyrektorki szkół.
 
Po dyskusji Przewodniczący RG poprosił o przejście na Salę posiedzeń Urzędu Gminy w celu kon-
tynuowania obrad Komisji.

P. Dyrektor ZSP w Skoroszycach oznajmiła, że nie będzie mogła być obecna na Sali Posiedzeń UG
z powodu niedyspozycji głosu i w związku z tym umówionej wizyty lekarskiej.

Na Sali Posiedzeń kontynuowano dyskusję na temat sytuacji zaistniałej w ZSP w Skoroszycach m.
in. podziale klasy pierwszej na 2 klasy ze względu na dużą liczbę dzieci (27)  oraz zatrudnieniu w
ZSP w Skoroszyce dodatkowych nauczycieli (wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami).
Przedstawiono problem niewystarczających środków w budżecie gminy w związku z aneksem do
arkusza organizacyjnego ZSP w Skoroszycach przedstawionego przez p. Dyrektor Stasicę. W tema-
cie tym wypowiadali się kolejno Przewodniczący RG, p. Wójt, Mecenas, Kierownik GZEASIP oraz
Dyrektorki szkół w Chróścinie i Sidzinie. Wszyscy uznali, że działanie p. Dyrektor obciąży budżet i
potrzebna jest korekta aneksu w taki sposób na ile pozwoli  budżet.

Radni wyrażali swoje zaniepokojenie sytuacją w szkole w Skoroszycach, przez wzgląd na niewy-
starczające środki w budżecie,  dyskutowano o potrzebie jak najszybszego szukania rozwiązania
tego problemu.

Po wysłuchaniu opinii  Pań Dyrektor z ZSP w Chróścinie i  Sidzinie,  Kierownik GZEASiP oraz
przedstawieniu przez Mecenasa, sytuacji od strony prawnej, postanowiono wezwać p. Dyrektor ZS
w Skoroszycach do przedstawienia aneksu do arkusza do środy 21.09.2022 r.



W przypadku braku porozumienia brano po uwagę wyciągnięcie najsurowszych konsekwencji w
postaci możliwości odwołania Dyrektora ZSP w Skoroszycach.

Rada Gminy i p. Wójt postanowili wezwać na posiedzenie Z-cę Dyrektora ZSP w Skoroszycach i
powrócić do dyskusji po przybyciu Z-cy Dyrektora.

Ad. 3 W tym czasie Przewodniczący RG zarządził przerwanie dyskusji o oświacie i przeszedł do
pkt 3 porządku obrad - zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
Oddał głos P. Skarbnik, która omówiła zmiany w budżecie.
Przy okazji omawiania budżetu p. Wójt wyjaśniła trudną sytuację związaną z niezgłaszaniem się
wykonawców do przetargów na inwestycje, na które w znacznej części pozyskane są środki np. z
Euroregionu Pradziad na budowę wiaty. Wspomniała też ze ze względu na ogromną cenę wykona-
nia II etapu budowy przedszkola zaproponowaną po  przetargu (ok 17 mln zł.) postanowiła unie-
ważnić przetarg i podzielić II etap na  dwie części. Oznajmiła również, że w najbliższej przyszłości
nie będzie kontynuacji budowy kanalizacji w Sidzinie z powodu braku środków. Wyjściem jest de-
cyzja o zadłużeniu gminy.

Po zamknięciu pkt 3 powrócono do omawiania sytuacji w oświacie, na komisję przybyła Z-ca Dy-
rektora ZSP w Skoroszycach p. Wioleta Kusz.
Przewodniczący RG zapytał p. Vice Dyrektor czy będzie opracowany aneks do arkusza, na co  Vice
Dyrektor odpowiedziała, że z informacji jakie posiada od p. Dyrektor to aneks zostanie opracowany
w najbliższym czasie. Głos zabierali kolejno Przewodniczący RG, p. Wójt, Mecenas , Radna Juś-
kiewicz, próbując wyjaśnić sytuację i uzyskać deklarację, że aneks będzie sporządzony jak najszyb-
ciej to możliwe, z wzięciem pod uwagę możliwości budżetu. Z-ca Dyrektora oznajmiła, że nie jest
osobą decyzyjną w tym temacie, i powtórzyła, że z wiadomości, które posiada aneks ma by zrobio-
ny.
Organ prowadzący zobligował Dyrektor ZSP w Skoroszycach do przedstawienia aneksu do arkusza
organizacyjnego do 21.09.2022 r. Dyskutowano też o umowach z 7 nowo zatrudnionymi nauczycie-
lami mianowicie o braku środków w budżecie na pokrycie wynagrodzeń z tego tytułu, radni próbo-
wali szukać rozwiązania  tej sytuacji. Radna Fornalik zaproponowała czekanie na decyzję p. Dyrek-
tor w sprawie aneksu do 21.09 , jeżeli tak się nie stanie zaproponowała odwołanie p. Dyrektor. Nie
zgodziła się z tym p. Wójt licząc na dogadanie się z p. Dyrektor.
Po dyskusji obrady opuścił Mecenas.
Przewodniczący RG oddał głos p.Skarbnik.
Ad.4 Pani Skarbnik oznajmiła , że WPF będzie zaktualizowany na sesję.
Ad.5 Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowe-
go, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierow-
nicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Skoroszyce.
Przewodniczący RG oddał głos p. Kierownik GZEASiP, która oznajmiła, że nie wiele zmieniło się
w nowej uchwale w stosunku do poprzedniej. Zmiana dotyczy tylko pensum pedagoga specjalnego
22 godziny tygodniowo - wcześniej nie było takiego stanowiska.
Ad. 6 Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny
2022/2023.
P. Kierownik Trzaskawska wyjaśniła, że ustala się średnie ceny paliwa na podstawie, których doko-
nuje się zwrotów za paliwo rodzicom dowożącym we własnym zakresie dzieci niepełnosprawne do
szkół specjalnych.
Ad. 7  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/250/2021 Rady Gminy Sko-
roszyce z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia.



Przewodniczący RG oddał głos p. Kierownik GOPS która wyjaśniła, że zmiana w uchwale podyk-
towana jest względami praktycznymi i polega na zapisie, który mówi, że odpłatność za  pobyt w
ośrodkach wsparcia będzie wynosiła do 70%
Przewodniczący RG poprosił o pytania. Wszystko było jasno wytłumaczone przez p. Kierownik
więc  Radni zaopiniowali uchwałę pozytywnie.
P. Kierownik Chudobowicz zwróciła się do radnych i p. Wójt o podwyżkę pensji pracownikom
GOPS-u,  odczytała w imieniu pracowników pismo– umotywowane podanie dotyczące wzrostu wy-
nagrodzeń.
Ad. 8  Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina i Stary Grodków.
Przewodniczący RG oddał głos p. Wójt, która wyjaśniła, że zmiany w mpzp są po to aby móc wy-
budować strefę przemysłową  w okolicach lotniska St. Grodków.
Radny Srebniak zapytał czy działania te będą miały wpływ na obwodnicę starego Grodkowa.
P. Wójt odpowiedział,że w tym momencie nie ma szans na obwodnicę.
Radny Srebniak oznajmił, że jeżeli zagospodarowanie tych działek wykluczy powstanie obwodnicy,
będzie zmuszony głosować przeciw tej uchwale.
Ad. 9 Uchwała w sprawie dzierżawy będzie przedstawiona na sesji  z wszystkimi numerami dzia-
łek.
Ad.10 Sprawy różne.
Radny Winnik zapytał czy coś wiadomo w sprawie drogi powiatowej do Mroczkowej .
P. Wójt odpowiedziała, że p. Vice Starosta Nowakowski zapewnił, że droga do Mroczkowej będzie
do końca kadencji.
Obiecał też 50 tys. na wywóz odpadów z terenu byłego Skorpalu na ul.Łąkowej w Skoroszycach,
po czym obcięto 20 tys. z tej kwoty.

Następnie głos zabrała p. Skarbnik prosząc o wpisanie w porządek obrad następnej Komisji, Spra-
wozdanie z wykonania budżetu za I- wsze półrocze. 

Ad 11. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący RG podziękował zebranym i zamknął obrady. 

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


