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P r o t o k ó ł  Nr 28/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 
z dnia 18 października 2017 r. 

 
 

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

1. p. Bernard Rudkowski –  z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
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 udzielenia dotacji 

Starostwu Powiatowemu w Nysie (ZOL Paczków). 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

gruntów. 
6. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela – wyjaśniła, że zmiana w wieloletniej prognozie 
finansowej dotyczy finansowania zadania kanalizacyjnego z Giełczyc do Sidziny. 
Chodzi o to, że w tym roku nie będzie wykorzystana cała kwota przyznana gminie 
dotacja na to zadanie, ale zaistnieje tylko kwota ok. 30 000 zł na projekt na 
podłączenie wodociągu do przysiółka w Starym Grodkowie, do czego zobowiązał się 
wyłoniony w przetargu wykonawca. 
Całe zadanie będzie realizowane w 2018 r., a zakończenie nastąpi do 31 sierpnia 
2018 r. 
Zapisy muszą być zgodne z zapisami w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 
Ad 2 i 3 
 
p. Skarbnik – powiedziała, że na sesji zostaną przedstawione projekty uchwał,       
w tym dwie uchylające. Jedna będzie dotyczyć przeznaczenia środków na 
współfinansowanie  świadczeń gwarantowanych,  tzn. z przeznaczeniem na ZOL     
w Paczkowie.  
Otrzymaliśmy pismo z prośbą, aby zmienić przeznaczenie tych środków na remont 
pomieszczeń we wspomnianym ZOL-u w Paczkowie. 
Tak więc w ślad za uchyleniem poprzedniej uchwały, proponujemy podjęcie 
uchwały o dotacji w wysokości 4 000,00 zł,  z taką zmianą. 
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Drugi projekt uchwały mówi o uchyleniu uchwały, w której Rada Gminy przeznacza 
środki dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie na tzw. „ścianę wizyjną”, w celu 
poprawienia łączności i usprawnienia pracy Policji w Nysie. 
Po kolejnych zmianach związanych z tymi środkami  tj. 4 000,00 zł, otrzymaliśmy 
pismo z Komendy Powiatowej Policji, w którym proszą o przekazanie środków na 
zakup komputerów do Komendy. 
Pani Wójt zdecydowała żeby nie przekazywać już tych środków, bo komputery  
każdy potrzebuje, a my mamy inne potrzeby konieczne do realizacji i nam ta kwota 
w tej realizacji pomoże, przyda się bardzo. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty omówionych uchwał. 
 
p. Skarbnik Piela – jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to one cały czas się dzieją      
i dokonują, a ostateczny, mam nadzieję kształt, przybiorą na sesji. Chcę 
powiedzieć, że cały czas czekamy na środki od Wojewody Opolskiego  z programu 
tzw. „schetynówki” za wykonanie drogi ulicy Szkolnej w Chróścinie, w którym to 
programie współfinansowanie jest 50/50. mamy pismo, w którym jest napisane, że 
środki zostały nam przyznane.  
Czekamy na środki na wypłatę akcyzy, stosowne zapotrzebowanie zostało złożone, 
być może otrzymamy je jeszcze przed sesją. 
Pozostałe zapisy w projekcie zmian w budżecie gminy zostaną przedstawione na 
sesji, będą to już konkretne wyliczenia. Działamy bardzo szybko i chcielibyśmy, 
żeby równie szybko otrzymywać zapewnione nam środki na realizację 
poszczególnych zadań. 
 
Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje. 
 
Ad 4 
 
Temat przedstawiła p. Skarbnik Piela. 
 
p. Piela – projekt uchwały  w sprawie podatków od nieruchomości nie zmienia 
żadnych stawek na 2018 rok. Musimy jedynie dokonać zmiany polegającej na nie 
wpisywaniu konkretnego roku. Zatem będzie obowiązywała do kolejnej zmiany, 
niekoniecznie w przyszłym roku. Chodzi o to, żeby zapisy były bardziej uniwersalne 
i nie określały danego roku. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 6 
 
p. Rudkowski – powiedział, że w najbliższych dniach zostanie nam przekazane 
pismo, iż projekt dot. termomodernizacji  Szkoły Podstawowej w Chróścinie uzyskał 
akceptację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Kwota 
dofinansowania prac wyniesie  600 000,00 zł.  
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zadanie będzie realizowane w 2018 roku, a zakres prac w budynku to, wymiana 
wszystkich okien, pokrycia dachowego i ogrzewania w budynku. 
To kolejny projekt, na który zostały pozyskane  środki do budżetu gminy. 
 
Radny Sokołowski – należy się tylko z tego cieszyć, oby tak dalej. Ludzie mają 
coraz większe oczekiwania, a przecież nie wszystko jest możliwe do zrealizowania. 
Na pewno naszą bolączką  są drogi. W każdej miejscowości jest ich wiele do 
zrobienia. Już wiele się zrobiło, a jest jeszcze wiele do zrobienia. Ludzie widzą, że 
coś się dzieje, więc zgłaszają kolejne do zrobienia, ale to dobrze, że już tyle 
zostało ich wyremontowanych i że się dzieje i że będzie się dziać nadal. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
Wobec wyczerpania porządku  przewodnicząca zamknęła  posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada                  Janina Rogalińska 
 
 
 


