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P r o t o k ó ł  Nr 4/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty…   

z dnia 24 kwietnia 2015r.  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, 5 radnych, przewodniczyła 
radna Janina Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Krystyna Serotiuk – Kierownik Referatu RGiR 

 
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. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nabycia składników majątkowych Agencji 
Nieruchomości.. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2015r. 
6. Rozpatrzenie 2 skarg na działalność Wójta Gminy. 
7. Sprawy różne. 

 
 
Ad 1,2,3 
 
Tematy omówiła p. Skarbnik. 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, zmiana  uchwały budżetowej i zmiana 
finansowania pożyczki są ze sobą ściśle powiązane. 
Chodzi o zadanie kanalizacja pierwszej części I etapu kanalizacji w Giełczycach.  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Opolu zwrócił uwagę, że zadanie ma 
się zakończyć w I półroczu br., więc jest potrzeba zmiany spłaty zaciągniętej 
pożyczki na ten cel, jeszcze w tym roku musimy wydać część środków z przyznanej 
pożyczki, w tym przypadku proponuje się 5 000 zł. 
W zmianach budżetu jest też zapisana kwota 7 000 zł do wprowadzenia dla naszych 
miejscowości będących w Odnowie Wsi, otrzymaliśmy środki w łącznej kwocie        
7 000 zł, jest to kwota niższa od zaplanowanej, ale Starostwo z całej puli środków 
chciało uhonorować wszystkie miejscowości, dlatego nie otrzymaliśmy planowanej 
kwoty. 
Przekazanie 30 000 zł z rezerwy budżetowej do GOPS-u na drugie pół etatu dla 
pracownika socjalnego, tak aby był cały etat, 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że chciała zobaczyć wynik etatyzacji w tej sprawie, teraz już 
wie, że jest potrzebny cały etat. 
 
p. Piela – w tej sprawie przygotowuje zarządzeni, żeby nie zmieniać już uchwały. 
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 p. Wójt – omówiła po kolei załącznik do uchwały o zakupach i zadaniach 
inwestycyjnych, po czym skupiła się nad usuniętym zadaniem dot. rewitalizacji 
parku w Skoroszycach.  
Spotkała się z projektantem i negocjowała zmniejszenie zakresu tego zadania, w 
rezultacie zadanie to ma się zamknąć w kwocie ok. 8 000 zł, 
 
Radny Sokołowski – zaproponował, żeby różnicę do zaplanowanej kwoty zachować 
w budżecie na rozpoczęcie już jakichś spraw. 
 
 
Więcej dyskusji nie było, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 4 
 
Temat wyjaśniła p. Serotiuk. 
 
Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu wystąpiła do nas z pismem o nieodpłatne 
przejęcie kilkunastu działek w obrębie ulicy Zbożowej, osiedla Słonecznego i ulicy 
Polnej. Są to m.in. drogi przy działkach pracowniczych, ponadto drogi między 
blokami, druga część drogi ulicy Poziomkowej,  na której  umiejscowiony jest 
transformator, a w drodze biegnie wodociąg gminny, połowę drogi  już przejęliśmy, 
 
Przew. Rogalińska – zaproponowała żeby przejąć te działki, które są konieczne, 
pozostałe jeszcze zostawić, skoro nie są konieczne do przejęcia, gdybyśmy przejęli 
wszystkie, to byłby dodatkowy problem z kolejnymi drogami do remontu, naprawy 
itp. 
 
Komisja wnioskowała o przejęcie tylko  działek. 
 
Ad 5 
 
Komisja uznała, że przyjmuje ocenę zasobów pomocy społecznej, wszystkie 
informacje dokładnie omawiała na wcześniejszym posiedzeniu komisji, p. 
Kierownik Masiowska – Michułka, teraz to wszystko zostało zebrane  i przedstawione 
w cyfrach. 
 
Ad 6 
 
Sprawa skargi p. Śliwińskiego. 
 
Radni otrzymali pismo od pracownika merytorycznego Urzędu Gminy, w którym 
zostały zawarte wszystkie działania  dotyczące wnoszonych pism w sprawie 
przydzielenia mieszkania socjalnego, komunalnego p. Śliwińskiemu.  
W okresie kilku lat, wpłynęło kilka pism o przyznanie mieszkania socjalnego, za 
każdym razem otrzymywał odpowiedź odmowna, ponieważ gmina nie posiada 
mieszkań socjalnych.  
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p. Wójt  - powiedziała, że tak naprawdę, to my mieszkań socjalnych nie mamy, 
gdybyśmy znaleźli środki w budżecie na remont niektórych mieszkań, moglibyśmy 
pomóc niektórym rodzinom, czy osobom.  
Matka tego pana wymeldowała go ze swojego mieszkania, a obecnie po raz kolejny 
przebywa w więzieniu. Faktem jest, że zwracał się kilkakrotnie w ciągu kilku lat o 
przyznanie mieszkania socjalnego, ale gmina takich nie posiada. 
 
 
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień i analizie faktów, uznała, że skarga jest 
niezasadna. 
 
Skarga p. Procińskiego. 
 
p. Wójt – drzewa, przy posesji p. Procińskiego zostały posadzone w pasie drogowym 
drogi publicznej bez zezwolenia lecz za przyzwoleniem obecnych władz gminnych, 
nie miał do tego prawa, przez kilkanaście lat rozrosły się na tyle, że zaczęły 
przeszkadzać dzieciom wysiadającym z samochodów do szkoły. 
To rodzice zgłaszali do mnie problem, dlatego zdecydowałam o usunięciu drzew, 
były to jarzębiny i sosny. Oczywiście  decyzję w tej sprawie nie podjęłam sama, 
lecz po wizji lokalnej i oględzinach, a Starostwo Powiatowe,  zasięgnęło opinii w 
Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i dopiero wtedy wydało decyzję o 
usunięciu drzew. 
Następnie nastąpił ciąg dalszy sprawy, bo po wycięciu drzew pozostały kamienie 
przy posesjach p. Barana i p. Procińskigo, co stwarzało zagrożenie dla ruchu 
samochodów tam parkujących. Zdecydowałam o zabraniu ich i umieszczeniu na 
placu przy ulicy Nyskiej. 
Po czym wpłynęło pismo od p. Barana i p. Procińskiego z żądaniem oddania kamieni 
w ciągu 7 dni od daty złożenia pisma. Na to „żądanie” odpowiedziałam, że mogą 
odebrać kamienie po okazaniu tytułu prawego do nich. Po tym, nie ma do chwili 
obecnej dalszego ciągu sprawy usunięcia kamieni.. 
 
Przew. Rogalińska – powiedziała, że te kamienie przy drodze były niebezpiecznie 
blisko drogi i bardzo dobrze, że zostały usunięte. 
 
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdziła, że skarga na działalność wójta, 
jest niezasadna. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – przedstawiła propozycje, sugestię na temat nocnego wyłączania lamp we 
wsiach pomiędzy godzinami 2-gą, a 4-tą. Obliczyła, że dałoby to oszczędności w 
wysokości ok. 18 000 zł rocznie, może te środki moglibyśmy przeznaczyć na remont 
mieszkań socjalnych. 
 
Radny Sokołowski – propozycja, jego zdaniem jest godna uwagi, jest za takim 
rozwiązaniem, 
 
p. Wójt – temat nie jest nowy, tak zadziałał już burmistrz Otmuchowa i wyłączne 
są lampy nocą w gminie, natomiast w mieście, nie.  
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Poprosiła  o rozważenie tej propozycji, przemyślnie, do sprawy jeszcze na pewno 
wrócimy. 
 
Sprawa  propozycji wykupu „cegiełki” na budowę Centrum Jana Pawła II, komisja 
nie znalazła uzasadnienia dla sprawy. 
 
Na tym wyczerpano wszystkie tematy, wobec czego przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada           Janina Rogalińska    
 
 
 
 
 


