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P r o t o k ó ł  Nr 29/17  
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 24 listopada 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 3 radnych, nie uczestniczyły radna Czesława 
Gmyr i przewodnicząca Komisji Janina Rogalińska.  W zastępstwie  posiedzeniu 
przewodniczył radny Henryk Sokołowski. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. p. Barbara Dybczak  - Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce 
3. p. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP w Skoroszycach 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoroszyce za rok 

2016/2017. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zgody na dalszą  dzierżawę gruntów na okres 

kolejnych 3 lat. 
6. Przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 

– 2021 
7. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2018 rok. 
8. Sprawy różne. 
 
 
 Ad 1 i 2 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyć 
będzie środków, które otrzymamy z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  na 
współfinansowanie drogi uli. Szkolnej w Chróścinie. Mają to być środki  w wysokości 
611 000,00 zł., a po dokładnych wyliczeniach jest to kwota 610 958,00 zł. 
Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to pojawiły się oszczędności z tytułu 
niewykorzystania wszystkich środków na bilety miesięczne uczniów, oraz 
oszczędności z tytułu wydania mniejszych środków na wykonanie drogi gminnej do 
cmentarza w Makowicach, gdzie zaplanowano 120 000,00 zł, a wydano 98 000,00 
zł, zatem chcielibyśmy je zagospodarować w następujący sposób: 
- 17 000,00 zł na zakup 2 wiat przystankowych do Pniewia i Makowic, poprzednie 
zostały uszkodzone przez huragan, 
- wykonanie projektu na remont drogi gminnej w miejscowości Czarnolas ponieważ 
będziemy mogli skorzystać z możliwości dofinansowania zewnętrznego. Koszt to 
9 000,00 zł, 
- zakup urządzenia informatycznego do programów z Ochrony Danych osobowych za 
kwotę ok. 14 000,00 zł. wszystkie te zadania zostały ujęte w budżecie gminy na 
2018 rok, więc będzie można je z tego projektu wykreślić. 
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Komisja zaakceptowała takie działanie. 
 
Ad 3 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że musimy poprawić błąd techniczny pracownika 
merytorycznego, która niechcący skasowała jedno zdanie z uchwały o podatku od 
nieruchomości, brzmi ono następująco: „…przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o…” . wpisując ów akapit dopiero będzie 
miało to logiczną całość. Chcę zaznaczyć, że nic poza tym się nie zmienia. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – otrzymaliście państwo materiał pod dyskusję. Jest to podsumowanie 
pracy placówek oświatowych naszej gminy w poprzednim roku szkolnym 2016/2017. 
Chciałam poinformować, że na sesji będą również dyrektorzy szkół i będzie można 
wysłuchać ich sprawozdań w tym temacie  oraz w temacie pracy w nowym kształcie 
oświaty,  wg nowych przepisów. 
Do przedstawionego materiału nie było pytań, natomiast radni zwrócili uwagę na 
bardzo wysokie koszty związane z utrzymaniem filii w Makowicach, 
 
p. Wójt – muszę w tym miejscu powiedzieć, że niestety nie usłuchano głosów 
samorządowców i nic nie zmieniono pod kątem subwencji. Tak więc nadal 
subwencja jest na ucznia, a nie na oddział, jak oczekiwaliśmy. Jak tu się mierzyć       
z liczebnością uczniów  w miastach, gdzie jest ok. 25 uczniów w oddziale,              
a w gminach średnio ok. 15 uczniów i mniej. Znacznie bardziej sprawiedliwie 
byłoby, gdyby to na oddział była liczona subwencja. Tak więc nadal to na 
samorządowcach spoczywa najwięcej wydatków, bo przecież jeszcze musimy 
wyposażyć gabinety biologiczno – przyrodnicze i chemiczno – fizyczne. 
U nas dochodzi jeszcze duży koszt, bo ok. 45 000,00 zł rocznie na utrzymanie 
ogromnej hali sportowej, która była wybudowana pod kątem jej wykorzystania dla  
uczniów Gimnazjum z całej gminy, kto mógł wówczas przypuszczać, że dojdzie do 
tak radykalnych zmian w oświacie. Chciałabym od państwa, jako komisji 
merytorycznej usłyszeć  opinię o sieci szkół w gminie i zajęcie stanowiska w tej 
sprawie, 
 
Radny Sokołowski – tak więc w obliczu różnych informacji i przepisów okazuje się, 
że jeśli nic się nie zmieni, to w Makowicach będzie musiał być dyrektor szkoły, 
 
p. Kosecki – decydenci powołują się na przepisy z 2015 roku, gdzie mówi się            
o utworzeniu przedszkola publicznego z oddziału przedszkolnego. Jeżeli chodzi       
o liczbę uczniów w filii w Makowicach to znacznie spada i przedstawia się 
następująco: w klasie III – 7 uczniów, 
w klasie II – 3 uczniów i w klasie I – 2 uczniów, oddział przedszkolny – 11 dzieci, 
 
Radny Sokołowski – uważam i to jest moje zdanie, że uczniowie z Makowic powinni 
pójść do Szkoły Podstawowej w Sidzinie, bo to jest niemoralne, żeby w obecnych 
czasach 3 uczniów było w klasie, jak to się ma do innych nauczycieli, którzy uczą    
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o wiele więcej uczniów  i mają takie samo wynagrodzenie. Jest logiczne, że             
w Sidzinie trochę zwiększy się liczebność w oddziałach i zmniejszą się koszty         
w Makowicach. 
 
Komisja uważa, że należy rozpocząć działania w kierunku zmniejszenia sieci 
szkół w gminie. 
 
Ad 5 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
dzierżawy gruntów  rolnych o kolejne trzy lata. 
 
Ad 6 i 7 
 
Radny Sokołowski – uważam, że projekt budżetu na przyszły rok jest bardzo dobrze 
napisany, wiele zadań się w nim zmieściło, mimo tego wszyscy powinni być 
zadowoleni. Należy tylko życzyć realizacji wszystkich zamierzeń, 
 
Radny Bryła – ja uważam, że nie powinno być oświetlenia przy cmentarzu               
w Skoroszycach, bo to i tak nie pomoże na złodziei, 
 
Radny Sokołowski – myślę, że to jest dobre działanie, bo ksiądz zmienia wejście 
główne na cmentarz, które teraz będzie z przodu i ta latarnia będzie 
uzupełnieniem całości. 
 
- jak projekt budżetu wpływa na wieloletnią prognozę finansową ? 
 
p. Skarbnik – zadłużamy gminę na 3 miliony zł, z tym, że środki które otrzymamy 
na kanalizację w wysokości 1 700 000,00 zł będą przeznaczone na spłatę pożyczki, 
czyli tzw. prefinansowanie zadania, 
 
Radny Sokołowski – zwróciłem również uwagę i jestem bardzo zadowolony, że 
została zwiększona kwota na organizację dożynek wiejskich i gminnych na 800,00 zł           
i 8 000,00, na  wyróżnionego rolnika, 500,00 zł. to są może drobne, ale  bardzo 
ważne sprawy, 
 
Radna Juśkiewicz – zauważyłam również mniejsze środki na pomoc społeczną dla 
potrzebujących, to chyba już działa 500+. 
 
Więcej dyskusji i spraw nie było, zatem w zastępstwie przewodniczącej radny 
Sokołowski zamknął posiedzenie. 
 
 
 
Komisja przyjęła informację  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Skoroszyce za rok szkolny 2016/2017. 
 
 
Protokolant:      w zastępie Przewodniczącej Komisji 
Barbara Janik-Zawada               Henryk Sokołowski 
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