
P r o t o k ó ł Nr 14/2020 

z posiedzenia Komisji Oświatowej 

z dnia 18.06.2020 r. 

 

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 5 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. 

 

Porządek obrad był następujący: 

1. Otwarcie obrad. 

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

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS 
Gminy Skoroszyce. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. 

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

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 
publicznej w miejscowości Stary Grodków oraz ustalenia jej przebiegu. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego 
funduszu nagród. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany 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 nauczycieli, obowiązujących w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce  

11. Raport o stanie Gminy za 2019 r. 

12. Sprawy  różne. 

13. Zakończenie posiedzenia.  



AD. 1 

Pani Przewodnicząca– przywitała zebranych, odczytała porządek  i rozpoczęła obrady. 

AD. 2 

Pani Skarbnik – Jadwiga Piela i przedstawiła wprowadzane zmiany do uchwały budżetowej: 

 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego – Stary Grodków – zakup doposażenia do wozu 
strażackiego; 

 Dotacja na wóz strażacki – Stary Grodków; 

 Zmiana: zmniejszenie diet radnych – zwiększenie wydatków na sport; 

 Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego – Makowice – reperacja dróg; 

 Zmiana przeznaczenia funduj sołeckiego – Mroczkowa – odwodnienie drogi; 

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że tymi zmianami idą również zmiany w WPF, czego 
wcześniej nie uwzględnialiśmy.  

AD. 3 

Głos zabrał Pan Rafał Kraska – członek Komisji Skarg, wniosków i petycji i przedstawił stanowisko 
jakie komisja zajęła. Skarga została uznana za bezzasadną.  

Pani Wójt odczytała protokół z posiedzenia komisji skarg, a Radny Kraska zdał relację ze spotkania z 
powódką. 

Radni rozmawiali nt procedury zakładania Niebieskiej Karty i sytuacji, w których mogą zaistnieć.  

AD. 4 

Pani Kierownik wyjaśniła, że zmiana, którą wprowadza do uchwały jest następstwem wniosku 
złożonego przez radnych, żeby wykorzystać nadwyżkę środków z tzw. korkowego na 
dofinansowanie placów zabaw.  

Pani Wójt dokładnie przedstawiła w jaki sposób i na jaki cel zostaną spożytkowane te środki. 
Nadwyżka była na poziomie 109.831,00 zł i na taką kwotę jest przygotowana uchwała, ale 
otrzymaliśmy 102.831,00 zł., które podzielone zostaną na poszczególne place zabaw. Różnica 
7.000,00 zł., to wydatek który zaistniał przed pandemią.  

AD. 5  

Pani Przewodnicząca odczytała projekt i nikt z obecnych nie miał pytań. Pani Przewodnicząca 
zaznaczyła, że musimy zwrócić uwagę dzierżawcom, aby zaczęli dbać o dzierżawione działki.  

AD. 6  

Pani Wójt wyjaśniła, że dla rozliczenia dotacji nowych odcinków dróg, musimy zmienić charakter i 
status drogi. Sytuacje takie będą miały miejsce również w Makowicach i  Sidzinie.  

AD. 7  

Ponownie głos zabrała Pani Wójt i wyjaśniła, że pojawiła się możliwość skorzystania z 
dofinansowania na transport publiczny w naszej gminie, co spowoduje obniżenie kosztów. 

 

 



AD. 8 i 9 

Pani Kierownik GZEASiP-u, Pani Justyna Dwornik wyjaśniła, że projekty uchwał, które mamy w 
porządku obrad pod numerem 8 i 9, dotychczas funkcjonowały jako jedna uchwała, jeden element. 
Jednak Karta Nauczyciela wymaga rozdzielenia tych zagadnień.  

Pani Dwornik szczegółowo przedstawiła punkt po punkcie jak będzie wyglądało wynagradzanie 
nauczycieli biorąc pod uwagę liczne kryteria, m.in.: poziom wykształcenia, staż pracy, dodatkowe 
funkcje, itp..  

Wyjaśniła również, że zmieniły się zasady i kryteria przyznawania nagród, ale sama pula 
przeznaczona na nagrody nie uległa zmianie.  

Pani Wójt – zwróciła uwagę, na fakt, iż dla większej integracji szkół ze środowiskiem lokalnym 
ważna jest sprawa intensyfikacji współpracy sensu largo z gronem pedagogicznym.  

AD. 10  

Pani Dwornik wyjaśniła, że projekt tej uchwały wprowadza zmiany w nazewnictwie, żeby 
ujednolicić wszystkie pozostałe akty normatywne, które regulują prace dyrektorów i całych szkół. 

AD. 11 

Pan Wójt przedstawiła wszystkie informacje, które zostały ujęte w raporcie.  

AD. 12 

1. Omówiono temat skargi, która wpłynęła na pracę Wójta od Dyrektora ZS w Skoroszycach.  
Pani Kierownik przedstawiła skargę i wyjaśniła, że dotyczy ona wypłaty godzin 
ponadwymiarowych dla nauczycieli za okres od 16.03 – 10.04.2020 r., gdzie nauczyciele 
zgłosili gotowość do pracy.   
Dyrektorzy szkół w Chróścinie i Sidzinie ustalili, że nie będą wypłacane wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe.  
Wyjaśniła, że skarga trafiła na ręce Rady Gminy poprzez Kuratorium Oświaty.  
Pani Wójt poinformowała radnych, jakie obrała stanowisko w tej sprawie i opisała całą  
sytuację, jaka zaistniała po wprowadzeniu „gotowości do pracy” w terminie od 16 – 24 marca 
i „zdalnej pracy” od 25 maca. 
Radni przedyskutowali powyższą sytuację i stwierdzili, że nie zgadzają się z zasadnością 
skargi i podzielają zdanie Pani Wójt w tej kwestii.  

2. Radna Rogalińska – mieszkańcy ul. Polnej wnioskują o wiatę na przystanku.  
Pani Wójt – jeżeli na zebraniu wiejskim przy rozplanowaniu funduszu sołeckiego na rok 2021 
mieszkańcy wskażą na ważność dla nich tej kwestii poprzez partycypację środków z funduszu 
sołeckiego, to nie ma przeszkód, aby pozostała kwota była pokryta z budżetu gminy.   
Radna Rogalińska – dlaczego trzeba przekazać środki  funduszu, skoro  inne wiaty były 
finansowane w całości z gminy? 
Pani Wójt – dobre pytanie. Te wiaty, które funkcjonują na terenie gminy tworzą pewną całość 
zabezpieczając potrzeby osób korzystających z komunikacji zbiorowej. Wszystko ponad, 
jeżeli taka wola mieszkańców danego sołectwa, owszem, jest możliwa przy uwzględnieniu 
środków danego sołectwa i środków z budżetu gminy. Takie rozwiązanie jest ze wszech miar 
zasadne.  

AD. 13 

Zakończono obrady. 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji 



Janina Rogalińska 

Protokołowała: Katarzyna Kaleta  


