
P r o t o k ó ł Nr 13/2020 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

z dnia 23.04.2020 r. 

 

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 4 radnych. 

Posiedzenie prowadziła Pani Janina Rogalińska  – Przewodnicząca Komisji 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 

p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce, 

p. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS, 

p. Justyna Dwornik – kierownik GZEASiP. 

 

Porządek obrad był następujący: 

1. Rozpoczęcie obrad. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej.  

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.  

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na 
realizację zadania pn.: ” Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ulicy Ogrodowej w 
Chróścinie” celem poprawy parametrów technicznych drogi publicznej .  

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodzin za 2019 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją 
zadania.  

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

7. Przedstawienie Rozliczenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów 
tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2019.  

8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w 
Skoroszycach w roku 2019. 9. Debata nt rozwiązań związanych z „Tarczą antykryzysową” w 
Gminie Skoroszyce.  

9. Sprawy różne. 

 

AD. 1 
Pani Przewodnicząca - przywitała zebranych, odczytała porządek i rozpoczęła posiedzenie obrad.  

AD. 2 
Przewodnicząca oddała głos Pani Kierownik GOPS, która wyjaśniła, na czym polega wdrażany 
programem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pn.:  „Bliżej rodziny i dziecka”, który jest w 
trakcie opracowania i jakie wprowadza zmiany do budżetu i do WPF. 



P. Wójt – ile rodzin zostanie zaopiekowanych w ramach tego projektu? 

P Kierownik –  siedem rodzin. 

P. Wójt – czy mamy na tyle chętnych? 

P. Kierownik – już mamy komplet chętnych. 

P. Wójt – skąd są te rodziny? 

P. K – k – prawie w każdym sołectwie w naszej gminie są takie rodziny. To rodziny z Sidziny, 
Skoroszyc i Chróściny m. in. 

P. Wójt – czyli lista jest już zamknięta? 

P. K – k  - nie jest to sztywna lista i może jeszcze ulec zmianie. 

Pani Masiowska wytłumaczyła Radnym, na czym będzie polegała praca koordynatora i do kogo 
będzie skierowana. Odpowiedziała na pytania radnych, które mieli co do projektu. 

AD. 4 

Pani Skarbnik przedstawiła przedmiot podejmowanego projektu i wytłumaczyła, że środki pochodzą 
z powiatu i przeznaczone są na przebudowę chodnika w Chróścinie. 

Pani Wójt wyjaśniła, że środki pochodzą z powiatu i gminy po 50% i przeznaczone są na 
przebudowę chodnika w Chróścinie. Już wcześniej mieliśmy sposobność korzystania z takiej 
pomocy.  
Pani Wójt poinformowała, że środki, którymi dysponujemy to 100 000,00 zł i zadanie będzie 
wykonywane do momentu ich wyczerpania, zatem najprawdopodobniej należy założyć etapowanie 
tej inwestycji. 

Poruszono również kwestię postulatu jednego z mieszkańców o wykonanie zjazdu przy okazji 
renowacji chodnika. Zainteresowany ma się zwrócić z tą sprawą do Starosty Nyskiego, gdyż droga 
jest w zarządzie Starosty Nyskiego, zatem wg kompetencji.  

Pytanie – czy pozostali mieszkańcy nie będą chcieli również takich wjazdów? 

Pani Wójt – nie mamy takiej wiedzy. Ani mieszkańcy Chróściny, ani radni i sołtys takiej kwestii nie 
podnosili. 

 

AD. 3 

Pani Skarbnik wyjaśniła szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzane w odpowiednich paragrafach i 
omówiła szczegółowo załączniki niniejszego projektu, które wprowadza do Uchwały. 
Jest to m.in.: pomoc finansowa dla powiatu nyskiego na przebudowę chodnika w Chróścinie i 
planowane przesunięcie środków na dokończenie projektu kanalizacji w Sidzinie , zwiększenie 
kosztów na modernizację Szkoły Podstawowej w Chróścinie. 

AD. 5 

Pani Przewodnicząca odczytała kolejny punkt obrad i oddała glos Pani Masłowskiej. Pani K – k 
wyjaśniła na czym polega projekt i przeszła do przedstawienia sprawozdania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2019 oraz przedstawienie 
wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.  Wyjaśniła, jakie ponosimy koszty w związku z 
pobytem dzieci w placówkach / rodzinach opiekuńczych: 

10% - w pierwszym roku, 

30% - w drugim roku, 

50% - w trzecim i kolejnym roku. 



Na chwilę obecną takich dzieci mamy pięcioro. 

AD. 6 

Przewodnicząca przedstawiła projekt i, w związku z brakiem pytań i zastrzeżeń, przeszła do 
kolejnego punktu obrad.  

AD. 7 

Pani Kierownik przedstawiła: „Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania 
wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za rok 2019”. Pani Masiowska poinformowała 
zebranych, że wraz z wprowadzeniem ogólnokrajowej akcji „zostań w domu”, zaczęło się pojawiać 
więcej konfliktów domowych i więcej zgłoszeń o przemocy domowej. Przypomniała, że mamy do 
dyspozycji psychologa dla każdego zainteresowanego i potrzebującego.  

Pani Przewodnicząca – proszę o informację, kto zasiada w komisji alkoholowej? 

Pani Kierownik podała skład: 

1. A. Masiowska –Michułka 

2. K. Kuster  

3. E. Gruszka 

4. M. Koźlik  

5. Psycholog 

 Komisja spotyka się 2 razy w miesiącu lub  zwoływana jest na wniosek. 

Pani Rogalińska – czy w dalszym ciągu prowadzona jest kontrola w sprawie sprzedaży alkoholu? 

Pani Masiowska – na chwilę obecną, nie. 

AD. 8 

P. Kierownik przedstawiła sprawozdanie z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Skoroszycach w roku 2019. 

Jest to coroczne sprawozdanie, które Państwu przedstawiam, z podsumowaniem działalności 
prowadzonej w ciągu roku. nawiązuje ono do naszej pracy z osobami – mieszkańcami Naszej gminy, 
którzy nie radzą sobie w codziennym życiu i zwróciły się do Nas (GOPS- u) o pomoc. 

AD. 9 
Tarcza antykryzysowa w naszej Gminie.  

P. Wójt – drodzy Państwo musimy zastanowić się i podjąć kroki w myśl działania tarczy 
antykryzysowej. Propozycja pomocy w naszej gminie, to zwolnienia z podatku. 

Pani Wójt wyjaśniła, że możemy to zrobić na dwa sposoby: podejmiemy uchwałę w tej sprawie lub 
na wniosek, który rozpatrywać będzie Wójt. Mamy możliwość zwolnienia z podatku osoby 
poszkodowane przez koronavirusa. Chcę, aby Państwo wiedzieli, że w momencie wprowadzenia 
zwolnień z podatku, musimy się liczyć ze zmniejszeniem wpływu do budżetu. Konsekwencją może 
być nawet ściągnięcie jakiejś inwestycji z realizacji.  

W momencie przyjęcia uchwały powinniśmy wypracować kryteria.  

W przypadku podjęcia zwolnienia na wniosek, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.  

W naszej gminie mamy: 

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podatek płacą kwartalnie – są to 54 podmioty,  



– osoby prawne (większe podmioty), które podatek płacą w systemie miesięcznym – jest to 41 
podmiotów. 

Jako Wójt chcę pomóc wszystkim, którym można pomóc. Zwłaszcza tym, który ewidentnie stracili z 
powodu zaistniałej sytuacji. I mam tu na myśli zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, gastronomiczne, 
które zostały całkowicie zamknięte. 

Takiej postawy wymaga ode mnie sytuacja, która ograniczyła swobodę działalności. Nasze działania 
powinny być skierowane na to, aby jak najmniej osób straciło pracę. 

Radni skłonili się w stronę pomocy indywidualnej, rozpatrywanej przez Panią Wójt. 

 

AD. 10 
Sprawy różne. 

Radni debatowali nt. działalności GOPS i planu antyalkoholowego.  Pani Przewodnicząca zapytała, 
czy cała komisja opowiada się za poparciem  wniosku Komisji Rolnej do GOPS-u o dofinansowanie 
placów zabaw?  

Wszyscy obecni Radni byli zgodni i przychylili się do wniosku Komisji Rolnej. 
 

AD. 11 
Pani Przewodnicząca zakończyła obrady. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

Janina Rogalińska  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Katarzyna Kaleta  

 


