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P r o t o k ó ł  Nr 17/16 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 13 lipca 2016 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni. Przewodniczyła Janina 
Rogalińska przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty            
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odp. Komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości                  i zagospodarowanie tych odpadów. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia 
rodzajów dod. Usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

9. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Temat przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy 
 
Należy wprowadzić do budżetu gminy kwotę  8 000 zł, pochodzącą ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek 
w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w 
celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 
rewalidacyjnych. 
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Nie było pytań.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
p. Skarbnik – poinformowała  radnych, że zmieni się zapis w  § 4  dot. zmian          
w dochodach, ponieważ p. Wójt  zarządzeniem przyjęła środki na wypłatę 
dodatków energetycznych w wysokości  389,99 zł, które otrzymaliśmy z Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.  
Środki te wpłynęły już po dostarczenia materiałów na komisję, dlatego muszą być 
dokonane zapisy w projekcie uchwały. 
 
Ad 2-8 
 
Sprawy przedstawiła p. Wójt Barbara Dybczak 
 
-  z dniem 31 lipca br. tracą moc przepisy dot. utrzymania czystości i porządku       
w gminach, na których opierają się nasze obecne uchwały.  Aby zachować ciągłość 
musimy dostosować nasze przepisy gminne w sprawach utrzymania porządku           
i czystości w gminie.   
Nie wprowadzamy jeszcze w tym momencie zmian do obowiązujących uchwał, poza 
uchwałą dot. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i to 
tylko na nieruchomościach niezamieszkałych dla odpadów nie segregowanych. 
Natomiast stawki opłaty dla mieszkańców pozostają te same, tzn. 9,00 zł za odpady 
segregowane i 15,00 zł za nie segregowane. 
Na Komisji Rolnej p. Kaczmarczyk sugerował usunięcie dzwonów na szkło, na 
poczet segregacji i gromadzenia w domach. 
Nie jest to zły pomysł, pomyślę nad tym.  Za śmieci odpowiadają mieszkańcy. Na 
razie nie możemy jeszcze wprowadzać żadnych zmian, ponieważ do 31 grudnia br. 
obowiązuje nas umowa z EKOM-em., nie możemy zatem teraz nic nowego 
wprowadzać, ale będzie to czas na przemyślenia i nowe propozycje rozwiązań       
w przygotowaniu przetargu na kolejny okres odbioru odpadów. 
 
Radny Sokołowski – w ustawie jest napisane, że za wszystkie śmieci w gminie 
odpowiada Gmina, moim zdaniem jest dobrze, że stoją dzwony na szkło i bez 
problemów można zanieść tam zbędne szkło, w domach byłoby o wiele trudniej 
gromadzić worki ze szkłem w tych żółtych workach, 
 
Radny Bryła – w Gminie Grodków mieszkańcy mają zielone worki na szkło                
i gromadzą w swoich domach, 
 
 p. Wójt   – tak jak powiedziałam zastanowimy się nad tym. To jest cały proces,      
a mieszkańcy, jak wiemy, nie zawsze wrzucają  to, co powinni do tych dzwonów.  
Zdarza się również, że przynoszą duże szkło       i stawiają przy dzwonie, 
 
przew. Rogalińska – ja zgłaszam, żeby PSZOK był czynny chociaż raz w miesiącu    
w soboty, mieszkańcy też tego chcą, bo najczęściej robi się porządki w soboty, 
więc  chciałoby się od razu zbędne rzeczy odwieźć do PSZOK-u, 
 
p. Wójt – to nie jest takie proste, ponieważ ten pracownik wykonuje również inne 
prace, a za pracę w sobotę należy mu się dzień wolnego, zgodnie z Kodeksem 
Pracy, może to dezorganizować  pracę Zakładu, ale nie jest niemożliwe, 
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przew. Rogalińska – to w takim razie może łatwiej byłoby, żeby chociaż jeden raz 
PSZOK był czynny do 20-tej, 
 
p. Wójt – rozeznam sprawę i zobaczę, co da się z tym zrobić, 
 
Radna Juśkiewicz – kto dostarcza worki mieszkańcom po odebraniu śmieci, bo 
ostatnio był problem z pracownikiem EKOM-u, co prawda sporadyczny, ale jednak, 
który powiedział, że to gmina dostarcza worki, 
 
p. Wójt – to EKOM powinien je zostawiać mieszkańcom, ale jeśli są jakieś 
problemy, to proszę dzwonić do pracownika merytorycznego. Oczywiście, można 
też pobrać worki  w urzędzie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Nie było więcej pytań i dyskusji wobec czego przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:              Przewodnicząca Komisji:  
Barbara Janik-Zawada                Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


