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P r o t o k o ł  Nr 23/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 20 lutego 2017 r. 
 
 

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

1. p. Barbara Dybczak - Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce, 
3. p. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy, 
4. p. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 

 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
3. Sprawozdani z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego… 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok, oraz przedstawienia wykazu 
potrzeb związanych  z realizacją zadania. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 
roku. 

7. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2016 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia taryf na wodę i ścieki.  
9. Wypracowanie stanowiska  związanego z pismem od p. Procajło do, m.in. 

radnych.  
10. Sprawy różne. 

 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela - wyjaśniła przyczynę zmian w uchwale budżetowej na 
rok bieżący. Chodzi, m.in.  o wprowadzenie środków ze zwiększonej subwencji 
oświatowej w wysokości 18 659,00 zł, które zostaną wpisane, jeśli Rada wyrazi 
zgodę, w dziale wynagrodzenia i pochodne. 
Już po wysłaniu materiałów do radnych, wpłynął wniosek od księgowej z GZEASiP-u 
z prośbą o wpisanie ich do tego rozdziału,  jest to związane z urlopem zdrowotnym 
nauczyciela i zabezpieczeniem ich na wynagrodzenia. Urlop zdrowotny nie był 
planowany do budżetu. 
Kolejny ważny zapis w projekcie zmian w budżecie dotyczył przeniesieni  środków   
działu „transport i łączność” w wysokości 4 600,00 zł, do wydatków majątkowych, 
w  związku z koniecznością zakupu wiaty przystankowej. 
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Radna Gmyr – zapytała o zburzoną wiatę przystankową na początku wsi   
Chróścinie, 
 
p. Wójt – odpowiedziała, że to właśnie dotyczy tej zburzonej wiaty. Trzeba zakupić 
nową, ponieważ tej nie można już naprawić. Zapewne została niedokładnie 
zamontowana. Nasz pracownik po oględzinach tej wiaty stwierdził, że  
zamontowano za małe kotwy, które trzymają całą konstrukcję, a wiatr zrobił 
swoje. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała cały projekt zmian w uchwale budżetowej na 
2017 r. 
 
Ad 2 
 
Temat przedstawił p. Tadeusz Kosecki 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe niezbędne jest dostosowanie planu sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego. Proces dostosowania odbywa się dwustopniowo: 
w pierwszej kolejności niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała ta 
zostanie skierowana do zaopiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty                 
i reprezentatywne organizacje związkowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora 
w terminie do 31 marca 2017 r. Rada Gminy Skoroszyce podejmie druga uchwałę – 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Skoroszyce do nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowa sieć szkół na 
terenie naszej gminy zapewniała właściwy dostęp uczniów do publicznych szkół.    
W związku z tym  projekt uchwały zakłada dostosowanie dotychczasowej sieci szkół 
i ich obwodów oraz przeprowadzenie tylko takich zmian, które wynikają wprost      
z ustawy, a mianowicie:  

• na podst. art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe dotychczasowe szkoły podstawowe sześcioletnie stają się szkołami 
ośmioletnimi (dotyczy to Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Skoroszycach, 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie oraz Szkoły 
Podstawowej w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie),  

• na podst. art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe do dotychczasowego gimnazjum, poczynając od roku szkolnego 
2017/2018, nie przeprowadza się naboru; szkoła zakończy działalność z końcem 
roku szkolnego 2018/2019 (dotyczy to Gimnazjum w Zespole Szkół w Skoroszycach).  

Dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym          
w Makowicach zgodnie z wcześniej prowadzonymi procedurami z dniem 31 sierpnia 
2017 roku ulegnie likwidacji. W miejsce zlikwidowanej szkoły z dniem 01 września 
2017 roku utworzona zostanie Filia z klasami I – III w Makowicach Szkoły 
Podstawowej w Sidzinie.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 3 
 
 Temat wyjaśnił p. Kosecki 
 
Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, do końca lutego mamy obowiązek 
przedstawić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. 
Organ prowadzący musi dopłacić do wynagrodzeń nauczycielom mianowanym          
i nauczycielom kontraktowym, ponieważ te dwie grupy nauczycieli nie osiągnęły 
wymaganego średniego wynagrodzenia.  Nie ma innej możliwości. Jest to 
spowodowane tym, że liczba uczniów jest coraz mniejsza, nie ma tyle godzin 
nadliczbowych i nie mogą w rezultacie osiągnąć tego średniego wynagrodzenia. 
Niestety wiąże się to, z coraz większymi dopłatami, ponieważ przez wiele lat 
obowiązuje ten zapis z Karty Nauczyciela, mimo zapewnień o jego zniesieniu, to do 
tej pory nie zajęto się tą sprawą. 
 
Następna sprawę dot. oświaty w naszej gminie przedstawił przewodniczący Rady 
Gminy p. Sokołowski. 
 
Radny Sokołowski – na moje ręce wpłynęło pismo od Rady Rodziców z Zespołu 
Szkół w Skoroszycach  dot. złych warunków panujących w szkole, a w szczególności 
dot. przestarzałej  instalacji grzewczej i kanalizacyjnej w szkole, brak ciepłej 
wody, konieczności wyremontowania małej sali gimnastycznej,  brak wentylacji     
w niej, a okna nie były wymieniane od początku istnienia i nie otwierają się. 
 
p. Kosecki – podniesione zarzuty nie do końca są uzasadnione, ponieważ przez 
ostatnich kilka lat wiele się w tej szkole zrobiło, włącznie z wymianą posadzek, 
malowaniem klas lekcyjnych, zmianą ogrzewania na gazowe. Nie widzę tam pilnych 
remontów, a co do sali gimnastycznej, to nie musi być remontowana, bo jest 
przecież ogromna duża hala, która może być podzielona na trzy odrębne sale. 
Natomiast co do braku wentylacji, to w pomieszczeniu są 2 uchylne okna. Wydaje 
mi się, że to pismo jest spowodowane wiedzą o przystąpieniu do 
termomodernizacji szkoły  w Chróścinie. 
 
Radny Sokołowski – czy jest jakiś pomysł na tę małą sale gimnastyczną ? 
 
Przew. Rogalińska – musielibyśmy zająć jakieś stanowisko, jako Komisja Oświaty, 
 
p. Kosecki – jeżeli chodzi o okna w tej sali, to są uchylne, ale nie były wymienione, 
to prawda. 
 
 
p. Wójt – uważam, że ta mała sala gimnastyczna nie musi funkcjonować przy tak 
pięknej, dużej, nowej i podzielnej sali. Chciałabym się z państwem podzielić 
sprawą, która wiąże się z małą salą gimnastyczną.  
Byłam niedawno w naszym skoroszyckim przedszkolu. Po oględzinach muszę 
stwierdzić, że niestety, nie spełnia ono  standardów. Poza jednym pomieszczeniem 
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na dole, te inne są małe, ciemne i ciasne. W związku z tym chciałabym tę małą salę 
gimnastyczną zaadaptować na przedszkole, które pomieściłoby około 100 dzieci. W 
tym celu chciałabym wykonać koncepcję na jej przebudowę, która pokaże, czy jest 
to możliwe do wykonania i za jaka kwotę. 
Druga sprawa. Będąc na zebraniu strażackim w Skoroszycach, strażacy podnieśli 
sprawę budowy remizy . Dwóch takich inwestycji nie udźwigniemy, ale zobaczymy, 
co wykaże koncepcja.  
Wiem, że p. Dyrektor Zespołu Szkól chciałby, że gmina wybudowała nowe 
przedszkole, mam nadzieję, że nie trzeba będzie budować, a wystarczy 
przystosować salę gimnastyczną.  
 
Radny Sokołowski – uważam to za bardzo dobry pomysł i jak najbardziej popieram 
działania w kierunku przebudowy sali gimnastycznej na przedszkole. Jest wiele 
plusów w tym pomyśle, bo ogrzewanie wspólne, a nie dodatkowe, stołówka na 
miejscu, możliwość wykonania odrębnego wejścia.  
Pozostali członkowie Komisji również przychylili się do tego pomysłu. 
 
p. Wójt – skoro Komisja Oświaty akceptuje tę sprawę, to nie pozostaje mi nic 
innego, jak zlecić wykonanie koncepcji. 
Temat został zakończony. 
 
Ad 4 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
dzierżawy gruntów rolnych na kolejne 3 lata. 
 
Ad 5,6 7 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2016 rok, oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych                
z realizacją zadania został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Sprawozdania z działalności GOPS oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz ze sprawozdaniem finansowym również zostały przyjęte. Radni 
wcześniej zapoznali się z materiałami w tych sprawach. 
 
Ad 8 
 
Temat przedstawił zastępca Wójta p. Rudkowski. 
 
p. Rudkowski – propozycje zmiany taryf na wodę i ścieki przygotował nasz zakład 
komunalny, zawarte w materiale zmiany kształtują się w ten sposób, że podwyżka 
wody proponowana jest o 0,04 zł, natomiast podwyżka taryfy na ścieki o 0,09 zł. 
Cena wody brutto to 3,19 zł, natomiast ścieków, to kwota 4,68 zł. Zmianie ulega 
również opłata abonamentowa, która wzrośnie o 1,00 zł. 
Jest to w zasadzie tylko zmiana kosmetyczna,  uwzględniająca tylko zwyżkę 
kosztów związanym z produkcją wody. Moim zdaniem podwyżka tylko po kosztach 
jest  niewłaściwa, ponieważ taka taryfa powinna zawierać również koszty zakupu 
sprzętu do Zakładu, a tego Zakład nie robił nigdy i to jest nieprawidłowe. 
 Nie było dyskusji. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
Temat rozpoczął p. Rudkowski i powiedział, że pani Procajło, pisząca tę ulotkę,     
a następnie rozdając ją radnym i p. Wójt, nie uzgodniła tego faktu                         
z przewodniczącym Rady Gminy, chodzi o zabranie głosu i rozdanie tych ulotek na 
sesji Rady Gminy. Nie wpłynęła ona również do biura Rady Gminy, ani do 
sekretariatu Urzędu Gminy. Tak więc z punktu widzenia prawa nie powinniśmy się 
na Komisji zajmować tą ulotką i zarzutami w niej zawartymi. 
Moim zdaniem, jedynym ważnym problemem, który wart jest rozpatrzenia, a który 
można nawet zaskarżyć do Sądu za rozpowszechnianie nieprawdy, jest sprawa 
przekształcenia, sprywatyzowania lub sprzedaży zakładu. Nie wiem skąd takie 
insynuacje, kto i po co je rozpowszechnia. Być może ta pani jest przez kogoś 
sterowana, żeby rozpowiadać  takie kłamstwa. Nigdy nie było mowy o sprzedaży 
Zakładu. 
 
Przew. Rogalińska – źle się stało, że p. Procajło napisała, że radni szkodzą 
Zakładowi, przecież my nic nie mówiliśmy o sprzedaży zakładu, a plotka poszła,  
 
Radny Sokołowski – to prawda, że z punktu widzenia prawa  nie powinniśmy o tym 
rozmawiać, niemniej jednak możemy się nad tą, jak to pan Wójt mówił, ulotką 
pochylić. 
 
p. Rudkowski – moim zdaniem, nie ma sensu wszystkiego po kolei rozpatrywać, 
powinniśmy jedynie odnieść się do sprawy tzw. sprzedaży Zakładu, że to 
nieprawda, poprzestać na tym i sprawa załatwiona, 
 
Radny Sokołowski – chciałem się odnieść do sprawy ciągnika w Zakładzie. Radni nie 
wiedzieli, że jest potrzeba kupna innego ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do 
Zakładu. Pani kierownik nigdy o tym nie mówiła, nie podnosiła takiego problemu, 
 
p. Rudkowski – jest zapis w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę            
i odprowadzaniu ścieków, który stanowi o tym, że przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne winno opracować wieloletni plan rozwoju  i modernizacji urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu. Nigdy, przez 20 lat nie sporządzono 
takiego planu, gdyby był, to zakup pewnych urządzeń można byłoby wrzucić           
w koszty taryf i nie byłoby takiego problemu, jak zakup ciągnika, koparki, beczki 
itp. 
 
p. Wójt – wczytując się w to pismo z uwagą, mogę stwierdzić, że jest tu wiele 
kąśliwych uwag w stosunku do mojej osoby, a to jest nieuczciwe, bo nikt nie miał    
i nie ma zamiaru likwidować lub sprzedawać Zakładu. To pod adresem tej sprawy. 
Od dwóch lat jestem Wójtem tej gminy i przez ten czas nie pokazano mi jasnych 
potrzeb tego Zakładu, może poza jednym, gdzie p. Kierownik zwróciła się o zakup 
urządzenia monitorującego przepompownie, został taki zakupiony.  
Od początku kadencji stworzyliśmy zespół, który chce realizować swoje zadania dla 
dobra całej gminy. Ale okazało się, że z p. Kierownik nie jest nam razem po 
drodze, mimo że starałam się o dobrą współpracę. Inni wójtowie i burmistrzowie 
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postawili na swoich ludzi i na początku wymienili wielu urzędników. Ja tego nie 
uczyniłam, bo uważam, że  najpierw trzeba się wzajemnie poznać. Niestety ciągle 
za mało było punktów zbieżnych. niedawno p. kierownik złożyła wymówienie                    
pracy, zgodnie z jej prośbą zgodziłam się na porozumienie stron. Chciała jeszcze 
wziąć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,  ale uważam, że każdy ma prawo do 
wypoczynku, więc ekwiwalent jest niezasadny. Poza tym,  to są dodatkowe koszty 
dla gminy. Co zatem zrobiła  to p. kierownik ?  poszła na chorobowe i ten 
ekwiwalent i tak trzeba wypłacić. Miała również wykonać zestawienie sprzętu          
i innych materiałów, też tego  zestawienia nie przekazała.  
To ja się pytam, gdzie te wysokie standardy  moralne p. kierownik, o których brak 
mnie posądza?  skoro tak uczyniła ? i  mnie  zarzuca nieuczciwość. 
 
Radny Sokołowski – inwestowanie w Zakład sprzętu, to podnoszenie cen wody, a to 
zawsze wiąże się z oporem, 
 
p. Rudkowski – ale wtedy wszyscy ponosiliby koszty dosprzętowienia Zakładu, 
wtedy nie byłoby tego rodzaju problemów, 
 
p. Wójt –  pani Procajlo składając na piśmie o takiej treści działa ewidentnie na 
szkodę tego Zakładu.  Niektóre stwierdzenia, uważam, wbrew myślę intencjom    
działają tylko na korzyść Wójta. Taka sprawa np.  jak wykonanie drogi przy 
Kościele  w Sidzinie na przyjazd Biskupa, pracownikami z Zakładu. Pytam się, kto 
to miał zrobić, przecież w Statucie Zakładu jest zapisane, że do zadań 
wykonywanych przez zakład zalicza się również utrzymanie dróg gminnych, a to, że 
chciałam, żeby ta droga  wyglądała porządnie, bo nie codziennie Biskup do wsi 
przyjeżdża, to wartość dodana dla Wójta. Zaznaczę tu, że przez kilkadziesiąt lat 
nie rozwiązano tego problemu, a jest tam również wejście do szkoły, więc była 
najwyższa pora to zrobić. Już więcej zresztą tego problemu nie będzie, bo została 
w końcu ostatecznie wykonana. Druga sprawa, to stwierdzenie, że przymuszałam p. 
Kierownik do zatrudnienia jednego człowieka z Sidziny na roboty publiczne.  
Chciałam, jak każdemu innemu, temu człowiekowi pomóc, bo zwrócił się do mnie    
z taką prośba, nie wiedziałam, że lekarz nie dopuści go do pracy. 
Chciałam jeszcze powiedzieć, że na początku mojej kadencji dostawałam raz po 
raz anonimy na temat niektórych pracowników Zakładu o piciu niektórych 
pracowników na terenie zakładu, o wożeniu  pijanego pracownika samochodem 
służbowym do domu. Przekazałam tę sprawę p. Kierownik, polecając wyciagnięcie 
konsekwencji.  
 
Przew. Rogalińska – ja też wysłuchiwałam skarg nie niektórych pracowników            
i również przekazywałam to p. Kierownik, która mi odpowiedziała, że nie będzie 
słuchać donosów. Nie zwolniła również dwóch pracowników jak zamknięto gminne 
wysypisko śmieci w 2013 r., a przecież wykazywała, że nie będzie miała co z nimi 
zrobić,       a jednak nadal pracują. 
 
Radny Sokołowski – jeżeli chodzi o przeciekający dach, to p. kierownik nigdy nie 
mówiła, że jest problem z dachem, ja nic o tym nie wiedziałem,  
 
p. Wójt –  pani P5rocajło  pisze jakobym nic dla Zakładu nie zrobiła, przecież 
daliśmy środki na koparkę, tylko p. Kierownik sama nie wiedziała jaką tę koparkę 
chce, raz mówiła, że wystarczy 30 000 zł, później, że to za mało i dołożyliśmy, że 
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było 72 000 zł, to się okazało, że to też za mało, to w rezultacie daliśmy tyle 
środków, że jest 132 000 zł, no to w końcu ile środków jest potrzebnych na zakup  
koparki  ?  
 
Radny Sokołowski – przecież daliśmy również środki na pompę, jak była awaria, na 
przepompowni, groziło nam wtedy widmo  braku wody dla całej gminy, wtedy        
w trybie pilnym przekazaliśmy środki.   Powinniśmy mieć również drugie ujęcie 
wody, w razie takich awarii. 
 
p. Rudkowski – będąc ostatnio w Starostwie, rozmawialiśmy z jedną  osobą              
o Zakładzie. Ta osoba zapytała mnie, czy to jest ten Zakład, w którym śmierdzi  ?  
Dlaczego p. kierownik nie starała się, żeby remontować budynek, wystarczyło parę 
puszek farby i pracownika, żeby pomalował trochę, jaki gospodarz nie dba o swoje 
pomieszczenia ? 
 
Po dyskusji, Komisja ustaliła, że należy wydać komunikat o tym, że Zakład nie 
będzie ani likwidowany, ani przekształcany. Ten, kto rozpowszechnia takie plotki 
niech wskaże źródło. 
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji, bo porządek został wyczerpany. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada                 Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 


