
    Protokół nr 28
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 18.02.2022r

W dniu 18.02.2022 r w świetlicy wiejskiej w Makowicach odbyła się Komisja Wspólna .
W obradach komisji uczestniczyło 13 radnych:

Nieobecni radni - Rafał Kraska i  Urszula Fornalik

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela
 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZS w Skoroszycach- Izabela Stasica, ZSP w Chróścinie- Krystyna Kozera, ZSP w Si-
dzinie – Anna Harasiuk

 Ad 1. Obrady rozpoczął, witając wszystkich zebranych, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk 
Sokołowski.

Odczytał porządek obrad i poprosił o rozszerzenie porządku  o pkt 3a Współpraca Rady Rodziców 
z Radą Pedagogiczną.
Pani Wójt zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o sprawy bieżące, natomiast Przewodniczą-
cy RG wyjaśnił, że sprawy takie omawiamy w punkcie sprawy różne.

1. Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Skoroszyce.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Skoroszycach

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skoroszyce za udział w działaniach ra-
towniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

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

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2. Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu  panią kierownik Trzaskawską, która omówiła 
projekt uchwały  w sprawie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Skoroszyce.



- zmiana uchwały ponieważ:
jest zmiana podstawy prawnej Regulaminu świadczeń,  
dotychczas szkoły dysponowały pulą na cel wymieniony w projekcie uchwały – każda osobną, pro-
cedura przyznawania pomocy odbywała się w szkole;
obecnie powoływana będzie przez wójta  komisja (przedstawiciele z trzech szkół)
dwa razy do roku nauczyciele potrzebujący wsparcia będą mogli złożyć wniosek o pomoc, decyzja 
końcowa będzie należała do wójta;
pomoc  i jej wysokość przyznawana będzie na podstawie kryterium dochodowego.

Przewodniczący RG zapytał czy środki na ten cel, z poprzedniego roku zostały wykorzystane.
Odpowiedź p. kierownik była twierdząca.

Pani Kierownik dodała, że Komisja będzie zbierała się 2 razy do roku, ale  jeżeli nastąpi przypadek 
losowy w terminie oddalonym od daty komisji, to  komisja zostanie zwołana dodatkowo.

Następnie PRG poprosił  p. kierownik GZEASiP o zdanie sprawozdania z wysokości średnich wy-
nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzo-
nych przez JST za rok 2021.

 Przewodniczący RG zachęcił do zadawania pytań , nie było takowych więc poprosił p. kierownik o
omówienie pkt 3 zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Skoroszycach

Ad. 3.P. kierownik wyjaśniła, że należy zmienić nazwę ponieważ po likwidacji gimnazjów nie ma 
już zespołu szkół, jest natomiast Zespół Szkolno -Przedszkolny i takie nazewnictwo właśnie należy 
wprowadzić.
Głos zabrała p. dyrektor Kozera zwracając uwagę, że imię ma Zespół Szkół a nie szkoła, szkole na-
leży nadać imię.

P. Wójt podsumowała, że w takim razie w pierwszej kolejności należy zmienić nazwę , a następnie 
nadać imię co trzeba jeszcze sprawdzić formalnie i prawnie.

Następnie Przewodniczący RG  przeszedł do pkt 3a współpraca Rady Rodziców z Radą Pedago-
giczną, poprosił panie dyrektorki o wypowiedzenie się w tym temacie.

Jako pierwsza głos zabrała p. dyr. ZSP w Chróścinie- Krystyna Kozera, przedstawiła jak wygląda 
współpraca RR z RP
-wspólna RP dla szkoły i przedszkola
- we wrześniu na spotkaniach z rodzicami wybierane są trójki klasowe, z tej trójki 1 osoba typowa-
na do RR
- spotkania  2 razy w ciągu półrocza
- RR jest zapraszana na rady pedagogiczne - w trakcie roku szkolnego i po zakończeniu roku szkol-
nego.
-w składzie RR funkcjonuje komisja rewizyjna, która sprawuje nadzór nad finansami
- czynności dysponowania kontem bankowym zawarte w protokołach.
- RR rodziców uczestniczy w życiu szkoły, może zbierać finanse, działa na zasadzie regulaminu, 
zmienia się co roku.
Składki 20 zł od osoby w ciągu roku, na drugie i następne dzieci -  10 zł.

Pani Wójt zapytała czy p. dyrektor uczestniczy w pracach RR. Podkreśliła, że RR powinna być sty-
mulowana przez dyrektora, a składki wydają się nieznaczne, tym bardziej, że ściągalność, jak wspo-
mniała p. dyrektor, nie jest na wysokim poziomie.



Dobrze byłoby, żeby rodzice wykazali większą aktywność i potrzebna jest lepsza współpraca na li-
nii dyrektor-rodzice.

PRG zapytał, czy obecnie rodzice zaangażowali się w konkretną pomoc dla szkoły.

Pani dyrektor odpowiedziała, że obecnie nie było żadnej inicjatywy, ale w przeszłości, ze środków 
RR rodzice dokładali do malowania.

Radna Gmyr zwróciła uwagę na brak zaangażowania rodziców i ludzi młodych w sprawy wsi.

Radna Kalisz zabrała głos, przedstawiając sytuację ze składkami na RR  w innej szkole.

P. Wójt i PRG stwierdzili, że należy zachęcać rodziców do odpowiedzialności i aktywności, ponie-
waż składki są minimalne i niewystarczające.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Stasica (Szkoła  Skoroszyce)
- składka w wysokości 40 zł, klasa w której ściągalność jest najwyższa zostaje wyróżniona i nagro-
dzona (forma motywacji do reagowania na potrzeby szkoły i dzieci)
-RR organizuje kiermasze
- pozyskuje pieniądze od sponsorów
- za zdobyte środki zakupiono maszynę do popkornu i do waty cukrowej, monitor interaktywny
- współpraca nie zawsze wygląda kolorowo, zdarzają się rażące różnice zdań, ale należy mieć na 
względzie dobro dzieci i szukać kompromisów, jeśli pojawiają się kwestie sporne.

PRG podziękował p. dyrektor Stasicy  i oddał głos p. dyrektor  ZSP w Sidzinie Annie Harasiuk.

Pani dyrektor stwierdziła, że po wysłuchaniu poprzedniczek w ZSP w Sidzinie sytuacja wygląda 
najlepiej:

- funkcjonują dwie Rady Rodziców: jedna dla  szkoły i jedna dla przedszkola
- podjęto decyzję, że składka będzie pobierana od każdego dziecka
- ściągalność bardzo wysoka ok.95%
- każda klasa ma przedstawiciela RR i ten przedstawiciel mobilizuje innych rodziców do wpłaty
- z zebranych środków zakupiono szafki do szkoły
- 20 tys przeznaczone zostało na święto szkoły
- sugeruje się, żeby  pieniądze przeznaczane były na środki trwałe, aby mogły korzystać kolejne po-
kolenia dzieci
- można pochwalić się dobrą współpracą z Radą Rodziców, komunikacja polega na konstruktyw-
nych rozmowach.
Istnieją kwestie, w których porozumienie nie przebiegło jak powinno, ale należy to naprawić. Jedna
sytuacja nie może rzutować na całokształt komunikacji.

PRG podziękował p. dyrektor

Głos zabrała p. Wójt, apelując o współpracę i porozumienie, wzajemną otwartość na rozmowę, wy-
chodzenie z inicjatywą i odpowiedzialność RP i RR, aby unikać nieporozumień urastających do 
wielkich rozmiarów. Większe zaangażowanie dyrekcji w kontaktach z rodzicami.

Przewodniczący RG  zapytał  o to, w jaki sposób wydawane są pieniądze na RR w Szkole w Sidzi-
nie.



Dyrektor Harasiuk odpowiedziała, że są protokoły z wydatków, wszystko skrupulatnie rozliczane, 
wszelkie dokumenty są w szkole, aby dostęp do nich miał każdy rodzic. Dokumenty podpisywane 
są przez Radę Rodziców.
O wydawaniu pieniędzy decyduje Rada Rodziców.
RP decyduje jedynie o zakupie nagród na koniec roku, ale tylko za zgodą RR.
Na wrześniowych zebraniach rodzice zawsze wysłuchują, na co wydawane są środki, krok po kro-
ku.

W dalszej części dyskutowano  o problemie braku wzorowych ocen z zachowania w szkole w Si-
dzinie oraz o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia czynników powodujących podjęcie  
decyzji o nie wystawianiu takiej oceny.

Po dyskusji PRG ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrała p. kierownik GZEASiP, dziękując  w podsumowaniu części 
oświatowej, p. Wójt oraz Radnym za możliwość zakupu oprogramowania SIGMA do sporządzania 
arkuszy organizacyjnych elektronicznie, co znacznie ułatwi pracę.

Ad.4 PRG podziękował p. kierownik i przeszedł do pkt 4 porządku obrad: zaopiniowanie uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Skoroszyce za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratow-
niczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Przewodniczący RG oddał głos p. Wójt, która jest prezesem OPS. P. Wójt omówiła, czego dotyczy 
zmiana. Chodzi przede wszystkim o to, że:
- nastąpiła zmiana postawy prawnej,
- ekwiwalent dla druhów strażaków ratowników będzie naliczany za każdą rozpoczętą godzinę
 (w gminie jest 156 strażaków ratowników).

Projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ad.5 Przewodniczący RG wyjaśnił, że uchwała dotycząca umów dzierżawy będzie przedstawiona 
na sesji ponieważ czekamy do ostatniego momentu aby iść na rękę mieszkańcom, którzy zgłoszą 
chęć zawierania umowy dzierżawy praktycznie na dzień przed sesją .

Ad.6 Przewodniczący RG przeszedł do spraw różnych, o głos poprosiła p. Wójt, która opowiedziała
o zaniepokojeniu Prezesa RIO dotyczącym budżetów gmin, a mianowicie zjawiskiem przekraczania
wydatków w stosunku do dochodów. Nie dotyczy to budżetu Gminy Skoroszyce. 
Inną ważną sprawą jest informacja Wojewody o dofinansowaniu zadań: budowa drogi w Giełczy-
cach i części dróg w Chróścinie. Zadania te znalazły się na liście rezerwowej na dofinansowanie.

Przewodniczący RG odniósł się do informacji o budżecie. Oznajmił, że w grudniu była  dyskusja nt 
zmian w budżecie, dotyczyła głównie inflacji i ze względu na nią trzeba będzie dostosować budżet 
na 2022 r.
Dyskutowano o odpadach, a także p. Wójt poinformowała, że odbył się przetarg na budowę 1. etapu
przedszkola – wygrało konsorcjum Mariusz Biela i Ryszard Biela.

P. Wójt poinformowała również, że interweniowała u Wicestarosty w sprawie wywozu 2,5 t odpa-
dów z terenu byłego SKORPALU. Wicestarosta obiecał pomoc w wywiezieniu. Jeżeli  tak by się 
nie stało, p. Wójt będzie interweniowała w WFOŚiGW, ponieważ raz po raz jest zainteresowanie 
tym terenem inwestycyjnym i należy doprowadzić go do stanu używalności. Na to potrzeba środ-
ków finansowych.



P. Wójt przypomniała o głosowaniu na Marszałkowski Budżet Obywatelski, zachęcając do aktyw-
ności.

Po skończonej dyskusji Przewodniczący RG podziękował wszystkim zebranym i zakończył obrady.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


