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P r o t o k ó l  Nr 18/16 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 21 września 2016 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska. 
Ponadto uczestniczyły: 
 
p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy, 
p. Bernard Rudkowski – zastępca wójta. 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 

1. Informacja  z wykonania budżetu gminy za półrocze 2016 r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi 
Chróścina. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi 
Stary Grodków. 

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

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2016 – 
2021. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenie ich przebiegu. 

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

10. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik omówiła przekazaną wcześniej radnym informację z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze tego roku. 
Zwróciła uwagę na zadania, które wg stanu na 30 czerwca br. nie były jeszcze 
zrealizowane, w tym największa na ten rok zaplanowana inwestycja, druga część 
pierwszego etapu kanalizacji z Giełczyc do Sidziny. 
 
p. Wójt – powiedziała, że cały czas czekamy na nabór wniosków do PROW. Jak się 
dzisiaj dowiedziała,  ma to nastąpić w okresie od połowy października br. do 
połowy listopada br., mamy nadzieję otrzymać dofinansowanie do inwestycji, 
wówczas przystąpimy niezwłocznie do realizacji. 
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Innym nie zrealizowanym zadaniem jest wykonanie projektu na budowę 
przedszkola w Skoroszycach. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że w związku z przeprowadzaną  reformą oświatową 
zdecydowała, że przynajmniej na razie  zawieszamy to zadanie,  jeszcze nie 
wiemy, jak to będzie w naszej gminie, w związku z koniecznością zweryfikowania 
sieci szkół w gminie. Czeka nas  wielkie wyzwanie i wiele pracy nad nową siecią 
szkół. 
 
Zadania wykonane w I półroczu, to montaż trzech wiat przystankowych w Sidzinie 
wraz z podmurówką, wykonanie oświetlenia na ul. Parkowej w Skoroszycach, 
wykonano ogrodzenie przy pomniku wraz z nasadzeniami i zagospodarowanie 
terenu wokół pomnika. 
Pozostałe zadania, w tym budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i wodnym w ul. Szkolnej        
w Chróścinie są w trakcie realizacji. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje. 
 
Ad 2 
 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej musi zostać urealniona zgodnie            
z przepisami i pod potrzeby zmian w budżecie gminy. Zawarte w dokumencie dane 
muszą być zgodne z zapisami budżetu  gminy. Zgodnie z ustawą należy urealnić wpf  
co najmniej raz na kwartał. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Proponowane zmiany do budżetu gminy na 2016 rok, to urealnienie wpływów            
i wydatków, wynikających z różnych przyczyn. Chodzi między innymi                      
o zweryfikowanie wpływów z podatków od środków transportowych, podatków od 
nieruchomości, wpływów ze sprzedaży mienia itp. 
 
p. Skarbnik – powiedziała jeszcze, że już po wysłaniu materiałów do radnych 
wpłynął do niej wniosek  o dokonanie jeszcze jednej zmiany dot. przesunięcia 
środków w wysokości 180 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Kwota ta wynika  oszczędności po  przeprowadzonym przetargu na wykonanie 
kanalizacji w drodze ulicy Szkolnej w Chróścinie. Po przetargu na to zadanie, 
okazało się, że zostaną wolne środki w wysokości ok. 200 000 zł. Proponujemy 
przesunąć je do bieżącego utrzymania dróg gminnych, bo jest taka potrzeba. 
Projekt uchwały z tymi zapisami zostanie przygotowany na sesję. 
 
Radni zaakceptowali tę propozycje i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Ad 4 i 5 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczą spraw, o których już kilka miesięcy 
temu radni dyskutowali i zaakceptowali propozycje dokonania zmian                     
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w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Chróścina i Stary Grodków. W Chróścinie zgłoszono wniosek przez osobę fizyczną, 
ponieważ obecne ustalenia w części tekstowej i graficznej obowiązującego planu 
nie zezwalają na rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego 
budynku. W  Starym Grodkowie zaistniała potrzeba wprowadzenia nowych regulacji 
prawnych w obrębie gospodarki przestrzennej w części objętej zmianą planu 
głównie w załączniku graficznym zmiana polegać będzie na zmianie linii 
rozgraniczających teren oznaczony na rysunku graficznym obowiązującego planu, 
który obecnie przylega do budynku mieszkalnego. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów został 
pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji. 
 
Ad 7 
 
Wieloletni program mieszkaniowy jest dokumentem stwierdzającym stan faktyczny 
mieszkań komunalnych w gminie. Przedstawia plan remontów i sprzedaży mieszkań 
do 2021 roku.  
 
p. Rudkowski – obowiązek posiadania takiego dokumentu wynika z odpowiednich 
przepisów. 
 
p. Wójt – wszyscy użytkownicy mieszkań komunalnych oczekują wszelkich 
remontów,  polepszania warunków mieszkaniowych, a ciężko jest to zrobić skoro 
stawka czynszu, wynosi 1,50 za 1 m2 .  
 
Nie było dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zawiera 
dalsze przejęcie dróg na przejazdach kolejowych w Chróścinie, 
 
p. Wójt – gdybyśmy  nie przejęli tych dróg, wówczas kolej  narzuciłaby swoje 
warunki niekorzystne dla mieszkańców, a tak my je przejmujemy, wtedy stają się 
drogami publicznymi, które obwarowane są odpowiednimi przepisami, jak  drogi 
publiczne. 
 
Komisja nie miała uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9  
 
p. Wójt – projekt uchwały pojawił się w związku z interpelacją radnych, którzy 
wnosili o możliwość otwarcia PSZOK-u w jedną sobotę w miesiącu. 
W uzgodnieniu z p. Kierownik Błoch proponujemy ostatnią sobotę miesiąca. 
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Radna Rogalińska – to bardzo dobra sprawa, jeśli chodzi o godziny otwarcia, to 
proponuję, aby był czynny do godz. 12-tej w te soboty. 
 
Więcej spraw na komisji  nie wniesiono, wobec czego przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada        Janina Rogalińska 

 
 


