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P r o t o k o ł  Nr 22/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 18 stycznia 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyli: 

1. p. Barbara Dybczak - Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości                 i zagospodarowania tych odpadów. 

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

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Sidzina. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2017 – 2019. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki 
niskoemisyjnej. 

10. Sprawy różne. 
 
Ad 1 i 2 
 
p. Skarbnik nie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji.  
p. Wójt – powiedziała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą 
konieczności wprowadzenia zmian  w przedsięwzięciach, a to, wprowadzenia 
następujących zadań:  przebudowa dróg gminnych w Makowicach. Wprowadzenie 
budowy drogi do osiedla Zacisze w Chróścinie – pierwszy etap, kwota 110 000.00 zł 
w 2017 r.,  od drogi 401 do torów kolejowych. Dugi etap zadania w 2018 r. – kwota 
390 000,00 zł., oraz wprowadzenia zadania termomodernizacji  budynku Szkoły 
Podstawowej w Chróścinie. Na to zadanie jest zapisane 1 400 000,00 zł, z tego już 
zapłacono 10 000,00 zł za projekt. Pozostała kwota będzie dotyczyła realizacji       
w 2018 roku. Gmina będzie składać wniosek  o środki unijne wspólnie z partnerami 
z Subregionu Południowego do RPO. Jest realna szansa pozyskania środków             
w wysokości 600 000 zł. 
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Projekt zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok dotyczy zmiany w wydatkach 
majątkowych. Chodzi o zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Sidzinie. 
 
Ad 3 
 
Temat omówił p. Kosecki. 
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   
i  o systemie oświaty, do stycznia br. została zniesiona możliwość pobierania opłat 
za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5-cio godzinny 
pobyt w przedszkolu.. Jest to spowodowane tym, że od 1 stycznia dzieci 
sześcioletnie zostają objęte subwencją oświatową. Zatem nie może być pobierana 
podwójna opłata. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
p. Kosecki  przekazał również garść informacji dot. zakupu pieca centralnego 
ogrzewania do szkoły  w Sidzinie. 
Niestety poprawiony piec c.o. nie wytrzymał całego sezonu. Obecnie jest 
wykorzystywany w połowie swojej mocy. W szkole przez to nie jest za ciepło. 
Mamy nadzieję, że w takim stanie wytrzyma do końca sezonu grzewczego. 
Złożyliśmy ofertę na zakup pieca ekologicznego na eko groszek. Będziemy również 
składać wniosek o dofinansowanie jego zakupu do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Liczymy na dofinansowanie       
w 50% kosztów.  Na razie w zmianach budżetowych  będzie zapis o 50 000,00 zł. 
 
Nie było dyskusji, radni pozytywnie zaopiniowali obie sprawy. 
 
Ad 4 i 5 
 
Tematy przedstawiła p. Wójt. 
 
Zgodnie z państwa sugestiami wprowadzamy nowy zapis do Regulaminu utrzymania  
porządku i czystości   w gminie. 
Chodzi o odbiór szkła z posesji i likwidacji dzwonów we wsiach. Na szkło będą 
wydawane zielone worki. Odbiór będzie się odbywał na razie co dwa miesiące, 
zobaczymy, czy to się sprawdzi. Gmina przekaże mieszkańcom stojaki na te worki, 
plus worki. W zabudowaniach wielorodzinnych nadal będą dzwony. 
 
Drugi projekt uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych precyzuje właśnie sprawy 
odbioru szkła, terminu, częstotliwości oraz informację o przekazaniu mieszkańcom 
nieruchomości wieszaków na worki i worków do selektywnej zbiórki odpadów. 
Pozostałe zapisy nie różnią się od poprzedniej uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 6 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
dzierżawy gruntów na okres kolejnych 3 lat w miejscowości Makowice. 
 
Ad 7 
 
Projekt sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Sidzina jest spowodowany umożliwieniem lokalizacji obiektów energetyki 
wiatrowej, składającej się z 8 turbin. Maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej 
w stanie wzniesionego śmigła na 200 m ponad poziom terenu i mocy do 4,2 MW. 
Pod wiatraki mają być przeznaczone tereny rolne i bezpośrednie otoczenie będą 
stanowić również tereny rolne. 
Praca elektrowni nie powinna spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
hałasu na terenach zlokalizowanych w pobliżu farmy. 
Jednym z elementów w fazie sporządzania planu miejscowego, w tym także 
przyszła realizacja farmy wiatrowej będzie uzależniona od uzyskania zgody na 
wyłączenie gruntów  z użytkowania rolnego. 
Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                     
i wybudowanie farmy wiatrowej będzie korzystne dla gminy, ponieważ wzrosną 
dochody gminy z tytułu opłat i podatków lokalnych, a w szczególności podatku od 
nieruchomości, od gruntów związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budowli. 
Chodzi o tereny za Sidzina w stronę Lasocic. 
 
Radna Juśkiewicz – to chyba nie jest takie proste dla mieszkańców Sidziny, chodzi    
o nowo powstałe budynki mieszkalne, ludzie mogą mieć obawy, czy to nie będzie 
im zagrażało. 
 
Radny Bryła – ja uważam, że trzeba iść do przodu, niech coś powstanie, będzie 
więcej pieniędzy dla gminy. 
 
p. Wójt – przez pewien czas,  ten temat był martwy, mówię o farmach wiatrowych. 
teraz, uważam, w kontekście smogu nad krajem, ponownie zaczęto działać na 
rzecz powstawania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. 
Myślę, że to dobrze. Widzimy i słyszymy, co dzieje się chociażby w Krakowie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
p. Wójt – Gminny Program Wspierania Rodziny jest uchwalany na 3 lata działań       
w zakresie  działań na rzecz rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach 
postanowień ustaw. 
Jest to zbiór działań w zakresie polepszenia warunków życia dla rodzin objętych 
opieką. Jego podstawowym celem jest utworzenie spójnego systemu środowiskowej 
pracy opiekuńczo – wychowawczej, dzięki któremu zwiększą się szanse życiowe 
dzieci z zaniedbanych środowisk domowych tak, aby nie było konieczności zrywania 
więzi z rodziną. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawiła p. Wójt. 
Projekt uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skoroszyce 
jest nam potrzebny w celu ubiegania się o środki unijne. Ujęte są zadania dla 
naszej gminy, które planujemy realizować w kilku etapach. Wymienione są 
poszczególne zadania, o których już była mowa wcześniej oraz finansowanie ich. 
Wszystko ujęte jest w harmonogramie rzeczowo - finansowym  przewidzianym do 
realizacji zadań krótkoterminowych i średnioterminowych. 
Jeżeli chodzi o termomodernizację obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym   
w Chróścinie, to jest już wykonany audyt energetyczny. Celem jest osiągnięcie 30% 
oszczędności. 
Mamy nadzieję otrzymać dofinansowanie w wysokości 600 000 zł. Zadanie będzie 
dwuetapowe. 
 
Nie było dyskusji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów, przewodniczący zamknęła posiedzenie 
Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada         Janina Rogalińska 
 
 
 


