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P r o t o k ó ł  Nr 3/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 23 marca 2015r. 
 

   W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, lista obecności w 
załączeniu, przewodniczyła Janina Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Krystyna Serotiuk – kierownik Referatu RGiR 
4. Edward Żyrek – inspektor  
5. Marta Tarczyńska 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnej w sprawie usunięcia zadania 

rewitalizacji parku w Skoroszycach. 
4. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2014r. 
5. Sprawozdanie  o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 

roku. 
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w 2014 roki. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2014r. 
8. Przedyskutowanie uczestnictwa w LGD Złota Ziemia 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy w 2015r. 

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

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu 
płatności wysokości stawki opłaty targowej. 

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości  od osób fizycznych w drodze inkasa… 

13. Zaopiniowanie uchwały w spr. przystąp. do sporządzenia zmiany planu dla 
Czarnolasu. 

14. Zaopiniowanie uchwały w spr. nabycia składników majątkowych Agencji 
Nieruchomości.. 

    15. Sprawy różne 
 
Ad 1 i 2 
 
Tematy  wyjaśniła p.  Skarbnik Jadwig Piela. 
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Na początku wyjaśniła sprawę terminów i zaległości w opłatach śmieciowych. 
Wśród mieszkańców kontrowersje wzbudza termin płatności, w ubiegłym roku 
zmieniliśmy terminy płatności,  opłaty wnoszono do 15-tego każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni, od września ubiegłego roku uległ właśnie zmianie termin, teraz 
do końca miesiąca uiszcza się opłatę za ten właśnie miesiąc, kiedy poszły wezwania 
do zapłaty, rozpętała się wrzawa, z czasem mieszkańcy przyzwyczają się do 
nowych terminów, naszym zdaniem lepszych terminów, na pewno będzie mniej 
nieporozumień na tle zaległości w opłatach. 
 
Następnie przeszła do omawiania projektów chwał. Zmiana w WPF-ie, łączy się ze 
zmianami w budżecie. Wprowadzenie środków ze Starostwa na wywóz odpadów z 
Łąkowej w wysokości 35 000 zł. 
Zakup pieca do domu socjalnego w Czarnolesiu, dla rodziny wielodzietnej, która 
zaadaptowała poddasze domu do celów mieszkalnych, w którym brak jest pieca. 
Zaistniała możliwość zwiększenia raty spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sali 
gimnastycznej w Skoroszycach z kwoty 600 000 zł na 800 000 zł,  oraz inne zapisy 
konieczne do urealnienia budżetu na 2015 rok. 
W projekcie zmian w budżecie znalazł się też zapis o przekazaniu dotacji w 
wysokości 1 000 zł do Zarządu Powiatowego OSP w Nysie, jako dofinansowanie 
wydania monografii na temat 70 –lecia ochrony przeciwpożarowej w powiecie 
nyskim.  
 
Radny Sokołowski – powiedział, że byłby skłonny przeznaczyć te środki dla 
powiatu, może z tego wyjdzie coś porządnego i będziemy mogli pochwalić się 
działaniami naszych strażaków, 
 
W rezultacie w wyniku głosowania radni, głosami 4:1 byli przeciwni przekazaniu     
1 000 zł, lepiej wykorzystać te środki na zakup sprzętu dla strażaków. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty zmian w WPF-ie i budżecie. 
 
W tym  miejscu p. Wójt poinformowała o spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w 
sprawie programów RPO i PROW, na temat możliwości i braku możliwości 
pozyskania środków unijnych na kanalizację, drogi gminne i powiatowe w ramach 
nowego rozdania na lata 2014 – 2020. I tak: będzie mniejsze finansowanie, zwrot 
środków tylko w 63,63%, a na całą  naszą gminę na kanalizację będzie można 
uzyskać 2 000 000 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w WPF i w 
budżecie na 2015r. 
 
Ad 3 
 
Sprawa środków na rewitalizację parku w Skoroszycach. 
 
Radny Sokołowski -  powiedział, że  jego zdaniem trzeba poczekać ze sprawą do 
momentu wykonania projektu na rewitalizację parku, na razie mamy tylko 
kosztorys, więc nie wiemy ile nas to będzie tak naprawdę kosztowało, nie możemy 
ze wszystkiego zrezygnować, lepiej trochę poczekać i później zdecydować co 
będziemy chcieli z tego projektu realizować, 
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Radny Bryła – trzeba też coś ludziom dać, nie tylko kanalizacja i drogi. 
 
 Komisja wnioskuje o zaczekanie z decyzją w sprawie rewitalizacji parku do chwili 
otrzymania projektu. 
 
Ad 4 
 
 Pani Tarczyńska przedstawiła prezentację tego co w 2014 roku Ośrodek Kultury 
zorganizował na mieszkańców gminy, we współpracy z KGW, Radami Sołeckimi i 
Sołtysami. 
 
Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez Komisję. 
 
Ad 5 
 
 
p. Sekretarz – powiedziała, że zgodnie z wymogami ustawy, Wójt Gminy 
przedstawia Radzie Gminy informację z osiągniętych wynagrodzeń nauczycieli w 
gminie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, za 2014 rok. 
W roku ubiegłym tylko w grupie nauczycieli mianowanych nie osiągnęliśmy 
wymaganej średniej, bo różnica  do ustalonej kwoty do  3 705, 08. Ta kwota będzie 
podzielona i wypłacona wszystkim nauczycielom mianowanym w naszej gminie. 
 
Ad 6 i 7 
 
Z powodu nieobecności p. kierownik Masiowskiej – Michułka tematy zostały 
przesunięte na sesję, gdzie radni będą mogli zadać pytania p. kierownik.  
 
Ad 8 
 
Sprawa przynależności do LGD Złota Ziemia. Temat przedstawiła p. Wójt  
   
Obecnie, przynależymy do LGD Złota Ziemia, wspólnie z Pakosławicami, 
Kamiennikiem i Grodkowem. Wie, że Pakosławice zamierzają wystąpić z tego LGD i 
przystąpić do Księstwa Nyskiego. Jeśli tak uczynią, to Złota Ziemia nie będzie 
mogła istnieć ze względu na brak wymaganej liczby 30 000 mieszkańców, co jest 
jednym z kryterium. Uważam, że jako gmina powinniśmy się zastanowić nad tą 
przynależnością. Do końca czerwca 2015r. trzeba będzie podjąć uchwałę o 
przynależności do któregoś LGD, ponieważ zakończyło się stare finansowanie zadań 
z lat 2007 – 2013. Teraz każde LGD opracowuje strategię w sprawie wykorzystania 
środków z nowego finansowania 2014 – 2020. Uważam, że większe LGD,  to większe 
możliwości  pozyskania środków, małe mają mniejsze  szanse. Ponadto 
dowiadywała się o wysokości składek, wstępnie powiadomiono, że  to 1 zł od 
mieszkańca, w Grodkowie jest 1,13 zł. nie jest za tym, żeby rozbić Złotą Ziemię, 
ale jeśli Pakosławice wyjdą, to chciałaby, żeby Rada Gminy podjęła decyzję o 
przejściu do Księstwa Nyskiego, 
 
Przew. Rogalińska - jeśli Pakosławice wyjdą ze Złotej Ziemi, to nie będziemy mieli 
wyjścia, trzeba będzie przystąpić do Nysy, 
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p. Wójt – nowe rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 będzie na innych 
zasadach, ma być dodatkowa pula środków  dla większych  LGD, o wielu sprawach, 
zwłaszcza małych grantów, że  będzie decydowało samo LGD, a nie Urząd 
Marszałkowski, co na pewno będzie wygodniejsze , bo my u siebie  wiemy najlepiej 
czego nam potrzeba. 
Są to dodatkowe argumenty przemawiające za przejściem do Księstwa Nyskiego. 
Uważam, że na najbliższej sesji powinniśmy podjąć decyzję o przejściu, jeśli 
zdecydują też Pakosławice. 
 
Komisja pozytywnie oceniła uzasadnienie p. Wójt w sprawie przyłączenia naszej 
gminy do Księstwa Nyskiego. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawił p. Żyrek. 
 
Program jest prawie taki sam, jak w roku ubiegłym, różni się tylko kwotą na 
różnego rodzaju  zdarzenia. 
Jest problem ze zwierzętami dzikimi, nas to bezpośrednio nie dotyczy, sprawę 
zgłaszamy do koła łowickiego, które nie chce działać na terenie zabudowanym. 
Nasza gmina jest objęta opieką przez Schronisko dla Zwierząt  w Konradowej, na 
które uiszczamy składkę roczna, ale jest to dla nas bardzo dobra i wygodna sprawa, 
bo nie musimy się martwić bezdomnymi psami, jak to mają niektóre gminy. 
 
Komisja projekt uchwały  pozytywnie zaopiniowała. 
 
Ad 10 
 
Firma, która dzierżawi od gminy plac na terenie byłego lotniska, na składanie 
kukurydzy, zwróciła się do gminy o wyrażenie zgody na kolejna dzierżawę od 
października 2015r, do kwietnia 2016r. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11 i 12 
 
To projekty uchwał, które należy poprawić, w związku z uchybieniami w treści, 
dotyczą opłaty targowej i inkasa za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 13 
 
Temat przedstawiła p. Serotiuk 
 
Projekt uchwały mówi o przystąpieniu do zmiany planu tylko w zaznaczonych 
rejonach, to tam zgłoszono wnioski do planu, ale istnieje również możliwość 
wykonania zmiany całego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej wsi, 
wówczas wszyscy mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski, wtedy też należy 
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zaznaczyć teren pod wiatraki, bo taki wniosek złożyła  firma PROKON na 
postawienie kilku wiatraków w rejonie Czarnolasu w kierunku do Rzymian, 
 
 
Komisja jest za tym, aby ująć cały teren do planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Ad 14 
 
p. Serotiuk  - powiedziała, że Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zwróciła się 
do gminy o nieodpłatne nabycie działki w Czarnolesiu, która graniczy z działką 
gminną, na której usytuowany jest plac zabaw. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 15 
 
p. Piela – przedstawiła sprawę diet dla sołtysów. Na ostatnim spotkaniu sołtysi 
orzekli, że ich diety są zbyt niskie w stosunku do rozlicznych obowiązków. 
Obiecała, ze sprawę przedstawi na komisjach. Temat jest trudny, bo realizujemy 
już budżet  i w ciągu roku ciężko jest znaleźć jakieś rezerwy. 
 
Komisja nie jest przeciwna podwyżce diet dla Sołtysów, ale nie w tym roku 
budżetowym, do sprawy należy się przymierzyć przy projektowaniu nowego 
budżetu na 2016 rok. 
 
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany zasad i 
wysokości ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy. Dotychczas był to ryczałt 
85% płacy minimalnej, ale kwota, która z tej zasady wynika, przekracza 
maksymalną stawkę, którą może otrzymać radny w formie diety. Zwróciła na to 
uwagę kontrola z RIO, która obecnie jest Urząd Gminy, dlatego proponuje się 
zmienić zasadę wypłaty ryczałtu ze stawki procentowej na kwotę stałą w wysokości 
1 300 zł miesięcznie. 
 
Komisja przyjęła tę propozycję. 
Projekt uchwały zostanie włączony do porządku najbliższej sesji. 
 
Nie było więcej spraw, wobec czego przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada          Janina Rogalińska 
 
 


