
    Protokół nr 33
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 12.10.2022 r.

W dniu 12.10.2022 r. o godz.10:00 w Sali Posiedzeń UG Skoroszyce odbyła się Komisja Wspólna 
Rady Gminy Skoroszyce .
W obradach komisji uczestniczyło 12 radnych Gminy Skoroszyce:

Nieobecny radni – Marcin Kapinos. Marcin Rzepka , Piotr Klimas 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 Wójt Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela

 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZSP w Chróścinie- Krystyna Kozera, ZSP w Sidzinie – Małgorzata Kudlińska-Hirczyn

 Ad 1.  Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Sokołowski  rozpoczął obrady komisji, witając 
wszystkich zebranych, po czym odczytał porządek obrad .

1. Otwarcie obrad.

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

3. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022

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

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Skoroszyce

5 a. Zaopiniowanie uchwały w sprawie

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia

Ad 2. Przewodniczący RG  udzielił głosu  pani  Skarbnik, Jadwidze Pieli,  która poprosiła o dysku-
sję w temacie Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze, przedstawiła opinię z RIO o spra-
wozdaniu, która była pozytywna.
RIO zwróciło uwagę na planowanie dochodów.
P. Wójt wtrąciła, że nie możemy zabezpieczyć w budżecie środków jakie potrzebne są dla szkoły.
Przewodniczący RG zapytał p. Skarbnik czy inflacja naruszyła fundamenty naszego budżetu.         
P. Skarbnik odpowiedziała, że dotąd inflacja nie złamała naszego budżetu  jednak sytuację ocenimy 
na koniec roku.
Poruszono kwestię podwyżek dla pracowników GOPS na poziomie 20%, które trzeba zatwierdzić.
Zapytano również o podwyżki w ZOiW, gdzie wynagrodzenia są również niewielkie.
P. Kierownik ZOiW wspomniała również o stawkach za wodę, które wciąż są na takim samym po-
ziomie i bez decyzji Wód Polskich nie można nic zrobić.



Ad 4 Po dyskusji o sprawozdaniu Przewodniczący RG zaproponował aby p. Skarbnik omówiła 
zmiany w uchwale budżetowej, co też p. Skarbnik uczyniła. 
W tym czasie Przewodniczący RG , p. Wójt oraz Radna Rogalińska opuścili obrady na 1 godzinę w 
celu udania się na uroczystość pogrzebową. 

Prowadzenie obrad sesji przejęła Z-ca Przewodniczącego RG Anna Kalisz
  
Kontynuując p. Skarbnik  zaznaczyła, że w tym roku nie będzie wpływu z PROW, więc postanowi-
ła nie wciągać kwoty ok.67 tys. do budżetu. omówiła zmiany dokonane w budżecie wskazując w 
poszczególnych załącznikach, jakie nastąpiły przesunięcia
 Po omówieniu przez p. Skarbnik zmian w budżecie, Radna Kalisz poprosiła o pytania, nie było ta-
kowych, więc zarządziła przerwę.
Po przerwie na obrady powrócili p. Wójt, Przewodniczący RG i radna Rogalińska.
Przewodniczący RG zadał pytanie p. Wójt ws. sytuacji kawiarenki przy ZSP w Skoroszycach mia-
nowicie czy p. Wójt nie wyraziła zgody na jej użytkowanie przez ZSP.
oraz w sprawie ogrzewania ZSP w Skoroszycach –  chodziło o wyłączony piec.
P. Wójt odpowiedziała, że piec nie przeszedł przeglądu jesienno-zimowego. Temperatura zalecana  
na hali sportowej 17ºC.
Co do kawiarenki p. Dyrektor ZSP w Skoroszycach miała złożyć zapytanie na piśmie.
Radna Kalisz zapytała o sprawę zabezpieczenia w budżecie 15 tys. na okienka w remizie OSP w 
Skoroszycach.
P. Wójt odpowiedziała, że z powodu braku okien  pojawiły się zacieki więc należy je wstawić, aby 
pozbyć się problemu.
Radna Fornalik poruszyła kwestię krzewów w Sidzinie.
P. Wójt poinformowała, że jest kontrola z UM w tej sprawie, brakuje krzewów i jest za mało ście-
żek, zlecono wyjaśnienie oraz pomiary geodezyjne w tej sprawie.
Ad.5 Przewodniczący RG oddał głos p. kierownik Trzaskawskiej, która zrelacjonowała sprawozda-
nie z realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
Następnie Radni prowadzili dyskusję o oświacie.
Radna Rogalińska zapytała o kryteria przyjęcia do przedszkola.
 Najważniejsze kryteria
- wolne miejsce
- 2 rodziców pracujących
- rodzeństwo w przedszkolu
Ad 5a. Następnie kierownik GZEASiP szczegółowo omówiła uchwałę dot. regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli
Ad 6. Kolejny punkt omówił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - p. Jan Srebniak,
przedstawił ustalenia komisji odczytał projekt uchwały sporządzonej przez KSWiP następnie go 
uzasadnił.
Ad 7. W sprawach różnych nie podjęto dyskusji. Przewodniczący RG poinformował, że Sesja odbę-

dzie się 21.10.2022 r. o godz.9.00

Przewodniczący RG zamknął obrady Komisji.

Sporządziła:
Renata Czeropska


