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P r o t o k ó ł  Nr 27/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty…. 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
 

   w posiedzeniu komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

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

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 
1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu 

Powiatowemu…. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w Zespole Szkół im. KEN       
w Skoroszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skoroszycach w Zespole 
Szkół im. KEN w Skoroszycach. 

6.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chróścinie w Zespole Szkolno– 
Przedszkolnym w Chróścinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arki Bożka       
w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym   w Chróścinie. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły Podstawowej ze szkołą filialną Szkoły Podstawowej            
w Sidzinie z klasami9 I-III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sidzinie             
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sidzinie ze szkołą filialną Szkoły 
Podstawowej w Sidzinie z klasami I-III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym            
w Sidzinie. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gm. 
Skoroszyce do partnerstwa dla wspólnej organizacji Projektu pn. „Dziecięce 
Odkrywanie Świata wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole 
Podstawowej w Sidzinie” w ramach RPO. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze….. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 
gruntów. 

11. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Piela – poinformowała, że realizacja budżetu gminy za  półrocze br. 
jest prawidłowa. Dochody wyniosły 54,9%, natomiast wydatki 43,6 %, co również 
jest bardzo dobrym wynikiem zwłaszcza, że jeszcze nie zostało rozpoczęte zadanie 
dalszej budowy kanalizacji z Giełczyc do Sidziny. 
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Z zadań inwestycyjnych zostały wycofane środki  w wysokości 1 017 000,00  zł, 
które w pierwotnej wersji zostały nam przyznane do budowy drogi ul. Szkolnej       
w Chróścinie, a następnie nie przyznano ich nam  przez Wojewodę. 
 
p. Wójt –Zostałam zaproszona do Wojewody Opolskiego na spotkanie w sprawie 
finansowania dróg tzw. po staremu „schetynówek”, gdzie dowiedziałam się, że 
zostały opracowane nowe kryteria naboru wniosków na tego rodzaju 
dofinansowanie, ma być stosowana duża   rozpiętość punktowa w niektórych 
kategoriach,  od 0 do 12 punktów. Według  tych nowych kryteriów mają być już 
składane wnioski  na 2018 rok. 
 
p. Skarbnik – poprosiła o pytania do przedstawionego materiału, 
 
Radny Sokołowski – w sprawie przeglądów obiektów mostowych, czy coś się w tym 
temacie dzieje. Most na Młynówce w Skoroszycach jest jedynym mostem, przez 
który przeprawiają się rolnicy do pól, sprzęt rolniczy jest coraz cięższy, dlatego 
zależy nam na tym, aby był w jak najlepszym stanie,  
 
p. Wójt – według ekspertyzy ten most nie jest w złym stanie, na pewno remontu 
wymaga most  w Giełczycach, 
 
Przew. Rogalińska – chciałabym dowiedzieć się jakie są rodzaje zasiłków, czym się 
różnią, a także jak przedstawia się fundusz alimentacyjny, 
 
p. Skarbnik – przekażę sprawę p. kierownik Michułce, aby przygotowała taki 
materiał. 
 
Więcej pytań i dyskusji nie było. 
 
Ad 2  
 
p. Skarbnik – następują zmiany w finansowaniu inwestycji, dlatego jest 
konieczność urealnienia zapisów w wieloletniej prognozie finansowej, które muszą 
być spójne       z zapisami w zmianach budżetu. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
p. Skarbnik – nie jest to sprawa nowa, bo kwotę 4 000,00 zł na „ścianę wizyjną       
w Komendzie Policji w Nysie” zatwierdziliście Państwo już na kwietniowej sesji. 
Stosowne pismo zostało wysłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, 
podobnie , jak to było poprzednio, lecz zostało zwrócone, ponieważ sprawą tą 
będzie się zajmowało Starostwo Powiatowe, w ślad za tym należy podjąć 
odpowiednią uchwalę. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 4 
 
p. Skarbnik  Piela - przedstawiła projekt zmian w budżecie na 2017 rok. Głównie 
dotyczy urealnienia dochodów i wydatków  w związku z przewidywanym brakiem 
wpływu środków z podatków. 
Następnie wprowadzenie środków w wysokości 23 500,00 zł na realizację programu 
ERAZMUS w Gimnazjum w Skoroszycach, który już się rozpoczyna 27 września br.   
w tym dniu ma nastąpić wyjazd uczniów na wycieczkę. 
Przeznaczenie środków na zakup samochodu pożarniczego za cenę złomu               
z partnerskiej Gminy Radziechowy – Wieprz, do OSP w Sidzinie. 
 
 p. Wójt - strażacy od dawna zabiegali o zakup średniego samochodu z beczką do 
jednostki, ponieważ obecny pojazd jest wykorzystywany głównie do wypadków 
drogowych, a chcieliby uczestniczyć również w akcjach gaśniczych.  
Nadarzyła się taka okazja, ponieważ podczas góralskiej imprezy w lipcu br. wójt 
naszej zaprzyjaźnionej gminy zaproponował przekazanie wozu bojowego marki 
Mercedes za cenę złomu tj. 4 000,00 zł. 
 
Wprowadzenie środków z „Odnowy Wsi” dla 3 miejscowości, w tym budowa placu  
zabaw przy  szkole   w Makowicach. 
 
Zdjęcie  z wydatków zaplanowanej pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację 
zadania kanalizacyjnego z Giełczyc do Sidziny, ponieważ otrzymaliśmy środki 
unijne na to zadanie, które będzie realizowane w tym i przyszłym roku. 
 
Zaistnieje również zadanie w przedszkolu w Sidzinie: wymiana pieca c.o. na kocioł 
pelletowy o mocy 24 KW. Stary piec już się zużył i należy go wymienić. Zakup 
będzie współfinansowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5,6,7 
 
p. Kosecki – wyjaśnił, że przedstawione projekty uchwał wynikają ze zmiany 
przepisów o systemie oświaty, musimy do nich dostosować zapisy o przekształceniu 
naszych szkół w szkoły ośmioklasowe, które będą działać w ramach Zespołu Szkół      
(w Skoroszycach) i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych  (w Chróścinie i Sidzinie – 
wraz z filią w Makowicach). 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 8 
 
p. Kosecki – projekt uchwały dotyczy zmian w już trwającym projekcie 
edukacyjnym pn. „Dziecięce odkrywanie świata” dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sidzinie, który będzie kontynuowany w roku szkolnym 2017/2018. 
Zmiana polega na tym, że  nauczyciele biorący udział w tym projekcie pracowali    
w ramach umowy – zlecenia, natomiast teraz będą to umowy o pracę. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
p. Kosecki – projekt uchwały dotyczy zmiany do obowiązującej uchwały Nr 
XL/240/2014, a w szczególności zmianie ulega brzmienie § 2, w którym jest mowa     
o nauczycielach, którym powierzono stanowiska kierownicze. W tym przypadku 
chodzi o szkołę w Makowicach, gdzie już nie ma dyrektora tej placówki. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dalszą dzierżawę gruntów. 
Na sesji w projekcie uchwały do zatwierdzenia zostanie wpisany jeszcze jeden 
dzierżawca ze Skoroszyc, który złożył wniosek w dniu posiedzenia Komisji. 
 
Ad 11 
 
Nie zgłoszono wniosków i pytań. 
 
Wobec wyczerpania całego porządku, przewodnicząca zamknęła posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada           Janina Rogalińska 
 
 
 
 


