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P r o t o k ó ł Nr XIV/2020 
z sesji Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 30.04.2020 r. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności 14 radnych 
(przy nieobecności Radnej Borelowskiej), przywitał wszystkich zebranych 
Pani Wójt zgłosił wniosek o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

1. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców. 
 
Przewodniczący RG propozycję poddał pod głosowanie i przyjęto jednogłośnie 14 głosami 
„za” – przy nieobecności Radnej Borelowskiej. Porządek obrad rozszerzono o pkt 12a i 
przyjęto w następującej kolejności:  
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
6. Podjęcie 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 .  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 
kolejnych 3 lat .  

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

10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w 
Skoroszycach w roku 2019.  

11. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Skoroszyce z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”. 

12. Debata nt rozwiązań związanych z „Tarczą antykryzysową” w Gminie Skoroszyce.  
12 a) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych 

grup przedsiębiorców. 
13. Sprawy różne – wolne wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 
 
Ad. 2 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 14 głosami „za” bez odczytywania, przy 
nieobecności Radnej J. Borelowskiej. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący oddał głos Pani Wójt, która przedstawiła sprawozdanie z działalności za 
okres od ostatniej sesji.  
 
Sprawozdanie Wójta Gm. Skoroszyce 
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P. Przewodniczący, P. Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, przedstawiam Państwu 
sprawozdanie Wójta Gm. w czasie od ostatniej sesji tj. 6 marca 2020 r. do dzisiaj tj. 30 
kwietnia 2020 r.  
Na początku marca 
podpisałam umowę na wykonanie remontu posadzki świetlicy w m. Pniewie z firmą 
RODOMEX R. Kołodziejczyk, cena brutto 12 300 zł, termin do 17.04.20 r. 
9.03.20 r. 
Zebranie samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów na wniosek Wojewody Opol 
w sprawie zagrożenia epidemicznego i aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, do 
przedstawionych rekomendacji i zaleceń stosujemy się w całej rozciągłości. 
10.03.20 r. 
Zebranie w Chróścinie dot. podziału funduszu sołeckiego. Sołectwo podjęło akces wejścia do 
Programu Odnowa Wsi. 
12.03.20 r. 
Decyzją MEN D. Piontkowskiego w związku z zagrożeniem COVID- 19 zawieszenie zajęć w 
placówkach oświatowych, które trwa do dziś i ma potrwać w stosunku do szkół wg ostatnich 
wiadomości do 24 maja.  
13.03.20 r. mając na względzie rozwijającą się sytuację zagrożenia epidemicznego podjęłam 
decyzję 

1. Zamknięcie UG dla obsługi petentów, sprawy podejmowane drogą elektroniczną i 
telefoniczną. Sytuacje te, które nie są do przewidzenia, wynikające z biegu spraw 
życiowych procedujemy w normalnym trybie z zachowaniem wszystkich środków 
ostrożności i procedur związanych z koronawirusem. Dotyczy to także Zakładu 
budżetowego został zamknięty dla mieszkańców gminy. Przy wejściach zostały 
zawieszone tablice z informacją o zamknięciu obiektu oraz podano numery telefonów. 
Skierowaliśmy prośbę o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną , przez oddziały 
bankowe lub pocztę. 

2. 0d 2 marca 2020 r. rozpoczęto rewizję zdolności urządzeń kanalizacyjnych do 
realizacji dostawy wody i odprowadzania ścieków.  

3. Na Stacji Uzdatniania Wody sprawdzono zapas podchlorynu sodu (substancja 
odkażająca do dezynfekcji i uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia) oraz 
dodatkowo zlecono badanie wody. 

4. Zakład nieprzerwanie wydaje zezwolenia na budowę sieci wod – kan. Odbywa się to 
drogą elektroniczną i przez urząd pocztowy. 

5. Odnośnie odczytów systematycznie wieszane są ogłoszenia w miejscowościach , gdzie 
powinne być przeprowadzone odczyty. Zakład dokonuje rozliczenia według średnich 
odczytów za faktycznie zużytą wodę. Rozliczenie ostateczne zostanie dokonane po 
zdjęciu restrykcji związanych z pandemią. 

6. Mieszkańcy zostali poinformowani, że w związku z tymi utrudnieniami w 
płatnościach za wodę i ścieki zakład nie będzie pobierał odsetek za nieterminowe 
wpłaty. 

 
GOPS mimo zaistniałej sytuacji pracuje zgodnie z wytycznymi Woj. Opol., jest otwarty 
na potrzeby mieszkańców. 
 

Uzyskaliśmy wsparcie Zarządu Woj. Opol w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 
zwalczaniem COVID – 19. Jest kurier społeczny, osoba do pomocy w (zakupy dla 60+ i 
niepełnosprawnym- lista wg procedur Woj. Opol, niezbędne leki, zamówiony posiłek). 
Zgłoszenia przyjmowane są cały czas. Także dożywianie osób niesamodzielnych przez 7 dni 
w tyg – jednodaniowy, gorący posiłek wraz z dowozem (12 osób), wszystkie świadczenia 
wypłacane na bieżąco i w terminie. Telefoniczne porady psychologa, bank żywności zostało 
przyjęte 4 475 kg żywności. Zgodnie z wytycznymi Woj. Opol pomoc osobom odbywającym 
kwarantannę.  
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Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów i 
tabletów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną 
z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na 
wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich 
nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Działanie jest 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 186 mln zł przeznaczono na 
walkę z wykluczeniem, gm. Skoroszyce na mocy zgłoszonych przez dyrektorów placówek 
potrzeb wnioskowała o 60 000 zł.  

Zakupione zostały: 

laptopy 25 szt. dla 2 szkół:  

1. Szkoła w Sidzinie otrzyma 10 szt. dla uczniów i 7 szt. dla nauczycieli  

2. Szkoła w Chróścinie otrzyma 8 szt. dla nauczycieli.  

Tablety 22 szt. zakupiono dla 2 szkół:  

1.Szkoła w Chróścinie otrzyma 8 szt. z przeznaczeniem dla uczniów,  

2. Szkoła w Skoroszycach otrzyma 14 szt. z przeznaczeniem dla uczniów. 

Łącznie sprzęt został zakupiony dla 3 szkół: w Chróścinie, Sidzinie i Skoroszycach – 25 
laptopów i 22 szt tabletów. 

16.03.20 r. 
Zarządzanie Kryzysowe w Starostwie Nyskim. Omówione została sytuacja w pow nyskim,       
omówione zostały zasady i procedury dot funkcjonowania w stanie epidemicznym. 
27.03.20 r. 
Druhowie strażacy rozpoczęli dystrybucję maseczek dla mieszkańców Gm. Skoroszyce, cd. 
po weekendzie w pn 30.03.br., domówienie odpowiedniej ilości i dalsza dystrybucja w pt 
3.04.br., 4 000 szt, za 9 000 zł, druga transza 800 szt za 1 800 zł. 
30.03.20 r. 
Mówiono o nas w Kurierze Opolskim, w Radiu Nysa i Radiu Opole. Udzieliłam wywiadu dla 
Radia Nysa. 
6.04.20 r.  
Poinformowano mnie, że  umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II” została 
podpisana w dniu 06.04.2020r. Tym sposobem przystępujemy do przetargu na wykonanie 
termomodernizacji przedszkola i świetlicy w obiektach ZSP w Chróścinie, kwota 
dofinansowania 419 000 zł. + środki zarezerwowane w budżecie na mocy uchwały RG z 20 
grudnia 2019 r., trwają prace dot. termowentylacji w sali gimnastycznej. 
15.04.20 r., 23.04.20 r. 
Rada budowy dot. termomodernizacji sali gimnast w Chróścinie, optymalizacja zadania, 
bieżące wykonanie. Sprawa podnoszona na zebraniu wiejskim z mieszkańcami. Tak, jak 
przedstawiałam na zebraniu 10 03.20 r.: z zachowaniem norm tech, możliwości tech, aby 
wykonanie zad spełniało oczekiwania odbiorców, czyli dzieci, nauczycieli, rodziców. 
15.04.20 r. 
Ruszyły prace porządkowo – pielęgnacyjne na terenie gminy. Wiosna w pełni. Proszę 
mieszkańców o zadbanie o teren przy swoich posesjach. To stanowi wizerunek naszych 
sołectw, gminy – naszej Małej Ojczyzny. Dbamy pracownikami interwencyjnymi o tereny 
komunalne, wspólne. Jest harmonogram robót, które sukcesywnie są wykonywane. Proszę 
mieszkańców naszych sołectw o tereny przy posesjach. Ktoś zgrabnie ujął myśl, że jak każdy 
pozamiata przed swoim domem, to cała ulica będzie pozamiatana. 
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Garść informacji na temat trwających inwestycji:     
Budowa dróg w Brzezinach, Sidzinie i Makowicach trwa. Ul. Partyzantów w Sidzinie: 
kwestie szerokości drogi, poziomy - zachowania niwelety, zjazdy do nieruchomości. Budowa 
dróg w Makowicach - dz nr 265 i 292: usuwanie kolizji w związku z linią energetyczną. 
 
Kanalizacja sanit etap II, część 2. - 2020 r.  
 
etap II cz.2 (w części dotyczącej istniejącego projektu projektu) 
2 460,00 zł - 14.01.2020 r. umowa 29/2020 z firmą ALFA-NET Krzysztof Lis - aktualizacja 
kosztorysu inwestorskiego + wydzielenie przyłączy do granicy nieruchomości w ul. Osiedle 
Słoneczne 
3 936,00 zł - 23.01.2020 r. umowa 30/2020 z firmą PROJEKT Mirosław Bartocha 
opracowanie projektu 6 przyłączy w ul. Osiedle Słoneczne 
146 370,00 zł - 12.02.2020 r. umowa 49/2020 z firmą ISAN-BUD Leszek Wołowiec - 
budowa kanalizacji sanit. w ul. Os.Słoneczne 
3 000,00 zł - 12.02.2020 r. umowa 50/2020 z firmą Stanisław Kurnatowski - inspektor 
nadzoru inwestorskiego 
---------------- 
155 766,00  
 
etap II część 2.2 (w części dotyczącej nowego pozwolenia na budowę kan.sanit.) 
984,00 - mapa do celów projektowych 
10 824,00 zł - 20.02.2020 umowa 77/2020 z PROJEKT Mirosław Bartocha (3936,00 sieć, 
3075,00 5szt. przyłączy, 1230,00 kosztorys, 1845 nadzór autorski, 738 pozwolenie, CD, 
korekty) 
47 025,96 zł brutto oferta firmy ISAN-BUD 
3000,00 oferta na nadzór 
----------------- 
61 833,96 
 
155 766,00 + 61 833,96 = 217 599,96 zł (w budżecie 200)   
 
 
Aplikujemy o środki unijne na 2 projekty: 
Projekt pn. „Wędrówki pograniczem śladami św. J. Nepomucena”. W ramach projektu 
przewiduję restaurację obiektu zabytkowego tj. kapliczki z figurą św. Nepomucena w 
Skoroszycach przy ul. Powstańców Śl. poprzez wykonanie prac konserwatorsko- 
renowacyjnych. 
I drugi projekt dot. Traktu św. Jakubowego od Mroczkowej, przez Skoroszyce, Chróścinę i 
Pniewie. Wiąże się to z oznakowaniem traktu. Pomysł na gruntowne odrestaurowanie 
unikatowego średniowiecznego słupa granicznego biskupstwa wrocławskiego w 
Skoroszycach przy drodze polnej do Chróściny, wybudowanie wiaty grillowej w m. Pniewie. 
20, 22, 23.04. 20 r. 
Komisje stałe odpowiednio: Rolna, Budżetowa i Oświatowa. 
24.04.20 r. 
Konferencja dyrektorów placówek oświatowych głównie w związku z planowaniem roku 
szkol 2020/21, spraw dotyczących pracy placówek oświatowych w związku z 
koronawirusem. 
Koniec tyg: 24.04.i  pn 27.04., wtorek 28.04. upłynął pod hasłem wóz strażacki dla Gm. 
Skoroszyce, uruchomiony został cały łańcuszek ludzi dobrej woli: Poseł K. Czochara, 
Vicewojewoda T. Barańska, Starosta Nyski A. Kruczkiewicz, Komendanci: Wojewódzki  K. 
Kędryk, A. Kuśmierski, Powiatowy Gotkowski, M. Skalny, Przew struktur PiS w pow nyskim 
A. Kamiński. Ale największe podziękowania za skuteczność i sprawczość działań należą się 
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Poseł V. Porowskiej i  Wojewodzie Opolskiemu A. Czubakowi. Dziękuję w imieniu 
strażaków Gm. Skoroszyce, szczególnie strażaków ze St. Grodkowa i swoim. To będzie 
pierwszy nowy samochód strażacki w naszej gminie, tym większe nasze zadowolenie. 
Porzekadło: ”Chcieć, nie zawsze znaczy móc” tu się nie sprawdziło. Tu raczej sprawdziła się 
konsekwencja w działaniu. Skompilowane jest budżetowanie zakupu, ale wszystko w 
odpowiednim czasie. Będę Państwa informowała na bieżąco. 
Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę, za wsparcie. To wszystko dla wyższej jakości 
życia w naszej Małej Ojczyźnie. 
________________________________________________________ 
 
P. Sokołowski  podziękował P. Wójt za przedstawienie informacji i zapytał, jak wygląda 
praca urzędu w obliczu pandemii? 
Pani Wójt wyjaśniła, że Urząd, tak jak i pozostałe jednostki terenowe, jest zamknięty dla 
petentów, ale pracuje.  
Wystawiono urnę przed wejściem do urzędu, gdzie można składać pisma osobiście. Jest 
również możliwość przesyłania pism i załatwiania spraw drogą mailową lub przez platformę 
epuap.  
Informacja o takim charakterze pracy została umieszczona na drzwiach urzędu, na stronie 
internetowej w mediach społecznościowych.  
W nagłych i szczególnych przypadkach również nie pozostawiamy mieszkańców bez 
pomocy.  
Pracownicy pracują w systemie zmianowym, żeby uniknąć sytuacji zakażenia całego 
personelu. Taki system pracy będzie trwał do 8 maja.  
Od 6 maja mają natomiast wznowić pracę przedszkola, co musimy dokładnie omówić z 
Dyrektorami i odpowiednio przygotować system zabezpieczeń.  
 
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania do sprawozdania? 
Nie było Pytań.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący odczytał projekt: Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Pan Sokołowski przypomniał, że sprawę szczegółowo omawiano na poszczególnych 
komisjach.  
Nie było pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   



 6 

15. Winnik Kazimierz X   
 
Uchwałę XIII/112/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad 5 
Przewodniczący odczytał projekt: Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 
rok. 
Przypomniał również, że sprawę szczegółowo omawiano na poszczególnych komisjach.  
Nie było pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Uchwałę XIII/111/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad 6  
Przewodniczący odczytał projekt 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. 
Pan Sokołowski przypomniał, że sprawę szczegółowo omawiano na poszczególnych 
komisjach.  
Nie było żadnych pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
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9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Uchwałę XIII/113/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
 
Ad 7 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodzin za 2019 rokoraz przedstawienia wykazu potrzeb 
związanych z realizacją zadania. 
Sprawa była szczegółowo omawiano na poszczególnych komisjach i Radni nie mieli pytań, 
więc przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Uchwałę XIII/114/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad 8 
P – cy RG  przeszedł do kolejnego punktu obrad i odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
Pan Sokołowski przypomniał, że sprawę omawiano na poszczególnych komisjach.  
Nie było pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
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4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Uchwałę XIII/115/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad 9 
Przewodniczący odczytał kolejny punkt obrad i oddał głos Pani Masiowskiej – Michułka, 
Kierownik GOPS-u. 
Pani Masiowska przedstawiła rozliczenie i przypomniała, że omawiane już było 
szczegółowo na poszczególnych komisjach.  
Radna Juśkiewicz – przewodnicząca Komisji Budżetowej, wystąpiła z wnioskiem o 
możliwość wykorzystania środków pieniężnych z tzw. korkowego, na doposażenie placów 
zabaw. Wyjaśniła, że w czasach pandemii nie można organizować spotkań, w związku z 
czym nie będzie możliwości skorzystania z tych środków.  
Radny Winnik – przewodniczący Komisji Rolnej i Radna Rogalińska – przewodnicząca 
Komisji Oświaty, przychylili się do wniosku Komisji Budżetowej.  
Przewodniczący RG wyraził swoją opinię na temat zgłoszonego postulatu i poparł go. 
Zapytał, czy wszyscy Radni są za przyjęciem zgłoszonego wniosku. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani Borelowskiej. 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   
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Ad 10 
Pan Sokołowski przypomniał, że sprawozdanie z działalności GOPS w Skoroszycach za rok 
2019 było omówione na komisjach.   
Nie było pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad 11 
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad – „Sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.  
Sprawozdanie nie było omawiane na komisjach, ale wszyscy radni otrzymali je do wglądu i 
zapoznania się z jego treścią. Czy są w takim razie jakieś pytania? 
Nie było pytań i radni przeszli do głosowania: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta X   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina nieobecna   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   



 10 

15. Winnik Kazimierz X   
 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
Ad. 12 i 12 a 
Przewodniczący RG  - proszę Radnych o uwagę i skupienie, bo musimy pochylić się nad 
działaniami związanymi z „tarczą antykryzysową” w naszej Gminie.  
Pani Wójt przestawiła rozwiązania, które można zaproponować naszym przedsiębiorcom i 
oddał głos Panu Mecenasowi.  
Pan Dziadkiewicz wyjaśnił jakie prawa nabywa Rada Gminy na mocy tarczy antykryzysowej. 
Głównie chodzi o zwolnienia z podatków. Ustawa weszła w życie na początku kwietnia, ale 
miała wiele luk. Odczekaliśmy na wejście w życie stosownych rozporządzeń i na spokojnie 
wdrożymy nasz projekt uchwały.  Pan Mecenas omówił szczegółowo projekt i wyjaśnił, że 
musimy postępować ostrożnie i delikatnie, a nasz projekt jest optymalny.   
Radni przedyskutowali raz jeszcze proponowane rozwiązania i składany projekt. 
Po krótkiej dyskusji, Pan Przewodniczący odczytał projekt i poddał go pod głosowanie: 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
2. Fornalik Urszula X   
3. Kalisz Anna  X   
4. Borelowska Violetta nieobecna   
5. Gawlas Katarzyna X   
6. Gmyr Czesława  X   
7.  Jakisz Jan X   
8. Juśkiewicz Aurelia X   
9. Kapinos Marcin X   
10. Klimas Piotr X   
11.  Kraska Rafał X   
12. Rogalińska Janina X   
13. Rzepka Marcin  X   
14. Srebniak Jan X   
15. Winnik Kazimierz X   

 
Uchwałę XIII/116/2020 podjęto jednogłośnie, 14 – ma głosami za, przy nieobecności Pani 
Borelowskiej. 
 
 
Ad 13 
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – sprawy różne. 
P – cy RG, korzystając z obecności Pani Kierownik GZEASiP-u i Dyrektorów szkół, poprosił 
o informacje w jaki sposób działają nasze szkoły w czasach pandemii i zdalnej nauki. 
Pani Dwornik – Kierownik GZEASiP – wyjaśniła, że od 12.03 – 24.03 2020 nauczyciele byli 
w „gotowości do pracy” i przygotowywali się do nauki zdalnej. Przygotowań było dużo, bo 
nowa i nieznana do tej pory sytuacja.  
Dyrektor SP w Sidzinie – Pani Anna Harasiuk wyjaśniła w jaki sposób przebiega zdalne 
nauczanie w jej placówce, gdzie uczniowie nie mają dostępu do e-dziennika. Otrzymują 
materiały w poniedziałek na cały tydzień. Tak żeby i rodzice i uczniowie mogli zaplanować 
sobie zajęcia. Jest to nowa sytuacja i musimy dopasować się do wielu czynników.  
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Pani K – k wyjaśniła, że e-lekcje , w których dzieci biorą udział, są krótkie – ok. 20 – 30 
minut. Nie możemy zmuszać dzieci do spędzania zbyt wielu godzin przed komputerem.  
Pan Sokołowski – musimy się dobrze przygotować do powrotu do szkoły od września w 
takim stopniu, na jaki pozwoli sytuacja epidemiologiczna kraju.  
Pan P – cy przekazał informację Radnym, po konsultacji z mecenasem, że oświadczenia 
majątkowe można złożyć do końca maja.  
Kolejną sesję – z absolutorium proponuję zorganizować na koniec czerwca.  
 
Ad 14 
Przewodniczący podziękował wszystkim za udział i uwagę w czasie sesji i zamknął obrady.  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Pan Henryk Sokołowski
 
 
 
 
 
Protokolant: 
Katarzyna Kaleta  
 


