
    Protokół nr 26/2021  
z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury

i Młodzieży
z dnia 13.12.2021r

W dniu 13.12.2021 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy Skoroszyce odbyła się Komisja Oświaty.
W obradach komisji uczestniczyli:

 Janina Rogalińska - przewodnicząca komisji
 Violetta Borelowska - członek komisji
 Katarzyna Gawlas - członek komisji
 Czesława Gmyr – członek komisji

Nieobecny - Rafał Kraska -członek komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce – Bernard Rudkowski
Skarbnik – Jadwiga Piela
 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik OPS – Urszula Chudobowicz

1. Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zaopiniowanie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Skoroszyce.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2022-2027

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobiera-
nia.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za po-
byt w ośrodkach wsparcia.

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok



11. Zaopiniowanie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi asy-
stenckie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca J.Rogalińska przywitała wszystkich zebranych i  otworzyła obrady Komisji. Zapro-
ponowała przejście do pkt.6

Ad.6 O głos poprosiła p.Kierownik GZEASiP , która przypomniała,że uchwała była podejmowana 
w październiku i trzeba ją ponownie podjąc na 2022r. Ponownie z początkiem stycznia należy pod-
pisać porozumienie z Gminą Nysa, którego treść będzie taka sama jak poprzedniego.

Przewodnicząca Rogalińska zapytała czy przedszkole również będą dotowane.
Odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta :
sprawę dotacji do przedszkoli reguluje ustawa Prawo Oświatowe. Subwencja jest obowiązkowa dla 
szkół i przedszkoli, a żłobki to subwencja dobrowolna udzielana przez Gminy.
Przewodnicząca komisji zaproponowała przejście do pkt 7 porządku obrad i poprosiła p.kierownik 
OPS o głos.
Ad.8 Pani kierownik wyjaśniła, że nie jest to nowa uchwała , ale należy ją uaktualnić i uporządko-
wać.
Gmina jest zobowiązana do świadczenia usług opiekuńczych osobom samotnym schorowanym, ale 
mogącym jeszcze samodzielnie funkcjonować.

Uchwała swoim zakresem obejmie usługi
- zwykłe – typu sprzątanie, zakupy zabiegi pielęgnacyjne
- specjalistyczne  (z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami, w takich przypadkach potrzebne 
kwalifikacje)

Uchwała określa kto poniesie koszty takich usług i wysokość odpłatności.
Odpłatność dla osób z dochodem do 100% kryterium dochodowego- nieodpłatnie
powyżej 100% - uchwala Rada Gminy – odpłatnie.
Wprowadzenie usług jest zadaniem Gminy, usługi te są mniej kosztowne niż umieszczanie osób po-
trzebujących opieki w DPS czy w schroniskach.

Ad.9 Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia to zakradł się w niej błąd, polegający na zapisie w tabeli o kosztach 
odpłatności wyrażonych w % w stosunku do kosztów pobytu, a powinno być % w stosunku do do-
chodu.  Należało to zmienić
  
Ad.10 Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jest zadaniem Gminy.

Na realizację tego programu wykorzystywane są środki z „korowego” i „małpkowego”.

Od stycznia wejdą w życie poprawki do programu, więc go uaktualnimy.

Ad.11 Jeżeli chodzi o usługi asystenckie to jest to nowość.
-projekt unijny



- mogą z nich korzystać osoby niepełnosprawne, można powiedzieć, że jest to rodzaj socjalizacji, 
włączenia społecznego
- możliwość udzielenia pomocy osobom posiadającym wyższy dochód – ustalenie płatności czę-
ściowej lub całkowitej, a w uzasadnionych przypadkach możliwość zwolnienia od opłaty.

Przewodnicząca komisji podziękowała p.kierownik i zaproponowała przejście do pkt.7

Ad.7 Z-ca Wójta wyjaśnił ,że Gmina przygotowuje program dot. zasobów mieszkaniowych, które 
stanowią jej własność lub współwłasność z innymi podmiotami.
Nie ma w nim większych zmian w porównaniu do poprzedniego.

Przewodnicząca Rogalińska przeszła do pkt.2  

Głos zabrała p. Skarbnik omówiła zmiany w budżecie punkt po punkcie, odwołując się do załączni-
ków, zwiększenia i zmniejszenia  planu  dochodów i wydatków.
Po wprowadzeniu zmian  budżet wyniesie 32 676 839,00 zł
Przychody – 3 944 521,23 zł.
Wydatki – 35 779 360,23 zł.
Rozchody – 845 000,00 zł.

Ad.3 Po omówieniu zmian w budżecie p.Skarbnik przeszła płynnie do WPF w którym przedstawio-
ne są konsekwencje zmian w budżecie.

Ad.4 Następnie p.Skarbnik przeszła do planu budżetu na 2022r.

A.
Wszystkie uchwały zaopiniowano pozytywnie.
AD 12. Sprawy różne.Dyskutowano o wnioskach PPGR oraz o trudnym budżecie na 2022r.

AD 13.Przewodnicząca Komisji podziękowała p. Kierownik  wszystkim zebranym i zakończyła po-
siedzenie.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


