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P r o t o k ó ł  Nr 25/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
 
  W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni (5 osób), przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska. 
Ponadto udział wzięły: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany pisowni nazw ulic, placów i osiedli 

na terenie obrębu Sidzina i Chróścina. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice. 
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2016 roku.  
5. Sprawy różne 

- zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Nyskiego na realizację zadania w3 zakresie ochrony zdrowia              
i finansowania świadczeń gwarantowanych. 

Ad 1 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła, że należy dokonać  zmian w budżecie gminy, w tym 
celu powstał projekt  uchwały  ze zmianami  m.in. w taki sposób, że: 

• wprowadza się środki w wysokości 3 900,00 zł z opłaty eksploatacyjnej, 
kwota ta jest już ostateczna, więcej w tym roku nie będzie, 

• sprzedaż 2 komórek – 500,00 zł 
• dotacja ze Starostwa na 4  Odnowy Wsi (Czarnolas, Makowice, Sidzina, 

Skoroszyce, 
• ze sprzedaży mienia gminnego – 3 800,00 zł – (DET z ZOiW) – dochód 

majątkowy, 
• środki z rozliczenia wykonania oświetlenia na pasażu w Skoroszycach – 

5 850,00 zł, - dochód majątkowy 
• współfinansowanie zakupu pieca ekologicznego do szkoły w Sidzinie               

z Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w wysokości 30 700,00 zł – dochód 
majątkowy. 

 
W tym roku nie będzie finansowania zadania termomodernizacji szkoły                   
w Chróścinie, ponieważ trwają prace projektowe i składanie wniosków w ramach 
Subregionu, dlatego środki na ten cel zagwarantowane w budżecie tegorocznym 
pozostaną, bo zadanie to będzie finansowane w roku przyszłym, a w związku z tym 
proponujemy przeznaczyć kwotę 120 000 zł na zakup koparki do Zakładu 
Oczyszczania i Wodociągów oraz: 

• przekazać środki w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie „ściany 
wizyjnej” dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie, 
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• udzielić pomocy finansowej, zgodnie z prośbą Starosty, dla Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Paczkowie dla mieszkańców powiatu nyskiego. 
Na tę pomoc jest przygotowany nowy projekt uchwały, który będzie             
w porządku obrad sesji. 

 
Radny Sokołowski – moim zdaniem, dofinansowanie DPS-u jest jak najbardziej 
wskazane, bo nigdy nie wiadomo co kogo czeka, tym bardziej, że korzystają z niego 
również mieszkańcy naszej gminy. Jesteśmy średniej wielkości gminą, więc dajemy 
tyle, na ile nas stać. Myślę, że na przyszłość można doprecyzować formę 
dofinansowania, być może lepszym rozwiązaniem byłaby proporcjonalność  
uzależniona od ilości mieszkańców w gminie. 
Chciałem jeszcze zapytać o tę ścianę wizyjną, co to takiego ?  
 
p. Wójt – sprawa jest jeszcze z roku ubiegłego, ale pożar dachu Komendy Policji     
w Nysie wstrzymał działania w tym zakresie. 
„Ściana wizyjna to Elektroniczny System Wspomagania Dowodzeniem, służący           
i pomocny przy zarządzaniu działaniami Policji, obsłudze zdarzeń, zarządzaniu 
informacją, wizualizacja działań i współpracy z innymi systemami ratownictwa. 
Będzie zlokalizowany na stanowisku kierowania. Poprzez to urządzenie osoby 
decyzyjne będą widziały, gdzie aktualnie  przebywa patrol. 
 
Nie było więcej pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Wójt – sprawa wróciła przedyskutowana z pracownikami merytorycznymi             
z   uszczegółowieniem działań. Generalnie rzecz biorąc chodzi o porządkowanie  
spraw związanych z ewidencją ludności i nazewnictwem ulic, placów i osiedli, ale 
także zasadami pisowni. Tak jest   w przypadku osiedla Zacisze i osiedla Tumbewa.  
Tu zmienia się  nazwa, ponieważ w uzusie społecznym utarło się, że jest  osiedle 
Tumbewa. Tak nazwa tego osiedla funkcjonuje wśród mieszkańców, należy zatem 
dostosować uchwałę i zmienić ją z „Osiedle Teodora Tumbewa”, na „Osiedle 
Tumbewa”. Tak są mieszkańcy meldowani, tak mają w dowodach osobistych i na 
prawie jazdy. Natomiast czego innego, oprócz pisowni, dotyczy osiedle Słoneczne       
w Sidzinie. Wracając do historii, cała  droga wzdłuż której powstały domy 
jednorodzinne została nazwana osiedlem Słonecznym. Wtedy już droga ta powinna 
mieć swą nazwę  własną. Osiedle to obszar, a ulica to pas, przy którym usytuowane 
są budynki. Tak to wszędzie funkcjonuje, tylko nie w Sidzinie. Dlatego uważam , że  
trzeba to uporządkować. Proponuję wyłączyć dwie działki, przy których znajdują 
się zabudowania jednorodzinne tak, aby powstały ulice, które będą oddzielone od 
bloków mieszkalnych. Zaproponowano, aby ulice  nazwać:  Konwaliowa   i Różana, 
a osiedle z budownictwem wielorodzinnym – Osiedle Słoneczne. 
 
Radna Juśkiewicz – ale mieszkańcy zgłaszają już problem, że będą koszty przy 
zmianach dowodów osobistych, praw jazdy i związanych z działalnością 
gospodarczą, 
 
p. Wójt – uważam, że należy tę sytuację porządkować, jeśli będą koszty związane                
z wykonaniem nowej pieczątki do  działalności gospodarczą, to jest możliwość 
zwrotu kosztów, natomiast w  dowodach osobistych nie wpisuje się  adresu 



 3 

zamieszkania. Procedury dotyczące Urzędu Skarbowego, ZUS-u załatwia urząd na 
wniosek zainteresowanego. 
 
Radna Juśkiewicz – są jeszcze inne osoby, które prowadzą transport samochodowy     
i w tym przypadku chodzi o wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, a to 
koszt ok. 70,00 zł za jeden dowód, 
 
p. Wójt – to  jest do załatwienia. Powinniśmy tę sytuację zaakceptować, ponieważ 
centralny program „Teryt” nie przyjmuje obecnych zapisów. Dlatego jest to takie 
ważne        z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania  urzędu. To wszystko 
są to zmiany administracyjne, porządkujące. 
 
Ad 3 
 
p. Wójt – w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Makowice 
odbyły się konsultacje społeczne, które były  szeroko rozpropagowane przez 
sołtysa, radną i ogłoszone przez księdza. Zgłosiło się kilka osób, które otrzymały  od 
razu odpowiedź na swoje wątpliwości. Nie było więcej sugestii, uwag. 
 
Nie było pytań. Komisja zaakceptowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, to zbiór informacji związanych z pomocą 
społeczną na terenie gminy Skoroszyce, którą  sporządzili  pracownicy pod 
kierunkiem p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandry 
Masiowskie – Michułka. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację. 
 
  Ad 4 
 
p. Wójt – powiedziała o sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. 
Nasza gmina znalazła się wśród 29 gmin, których projekty przeszły pomyślnie 
weryfikację. Chodzi o projekt „powrót do korzeni” program integrujący ludność 
osiedleńczą naszej gminy.   Realizujemy go z Gmina Grodków. Jeśli zdołamy się 
zakwalifikować, to uzyskane środki zasilą  nasz budżet, co jest bardzo ważne. 
Obecnie rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do 19 maja br. Głosować mogą 
wszyscy mieszkańcy powyżej 16 roku życia, z  całego powiatu nyskiego oraz 
powiatu brzeskiego. 
Podeszłam do sprawy rzetelnie i zaangażowałam wszystkich, którzy chcą 
współpracować i zbierać głosy. Trzeba wejść do każdego domu                                
z wyjaśnieniem na czym to wszystko polega. Wiem, że mamy dużą konkurencję,  
ale mam nadzieję na pozyskanie ok. 4 000 głosów. Zależy mi na głosowaniu  
papierowym, bo jest to konkretny policzalny głos, mamy jasność sytuacji.  Ten 
projekt, o który się staramy jest projektem tzw. „miękkim” i być może będą glosy 
po co starać się o środki na integrację, skoro jest wiele potrzeb w gminie, jak 
chociażby dziurawe drogi. Myślę, że wszystko jest  ważne. Ważna jest  kultura,  
spędzanie wolnego czasu i tożsamość narodowa. Jeśli  otrzymamy   dofinansowanie 
do tego zadania, wtedy nie musielibyśmy go finansować z budżetu i w ten sposób 
przeznaczyć środki na inne zadania, właśnie inwestycje tzw. „twarde”. 
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 Komisja pozytywnie odniosła się do przedstawionych działań, radni zgłosili się do 
zbierania głosów.  
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów, przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik - Zawada          Janina Rogalińska 
 
 
 
 


