
P r o t o k ó ł  Nr 12/2020
Z posiedzenia Komisji Oświaty

Z dnia 25.02.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 5 radnych.
Posiedzenie prowadziła radna Janina Rogalińska – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce
2. p. Jadwiga Piela- Skarbnik Gminy Skoroszyce
3. p. Justyna Dwornik – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach

Porządek obrad był następujący:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  niedochodzenia  należności  z  tytułu

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z
dnia 8 marca 2013 r.

5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  w
WFOŚiGW w Opolu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

7. Zaopiniowanie  projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia  programu opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminie  Skoroszyce  w
2020 roku.

8. Sprawy różne.

AD. 1
Pani Przewodnicząca, Janina Rogalińska, przywitała zebranych i rozpoczęła posiedzenie obrad
Komisji Oświatowej.

AD. 2
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i oddała głos Pani Skarbnik.
Pani  J.  Piela wyjaśniła,  że  zmiany,  które  wprowadzamy  polegają  na  urealnieniu  załącznika
określającego przedsięwzięcia.
Końcem roku 2020, jak Państwo pamiętają, przyjęliśmy w uchwale budżetowej  i uchwale o WPF
kwoty, związane z przyznaną dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca roku mieliśmy
obowiązek ogłosić przetargi i dlatego wiemy już, że te zadania będą kosztowały znacznie mniej. W
związku z tym musimy urealnić pozycje dochodów majątkowych i wielkości dotyczących realizacji
tych zadań. I to stanowi główną zmianę, którą obowiązani jesteśmy wprowadzić, a przedstawione
załączniki  konkretnie  obrazują  wprowadzane  zmiany”.  Następnie  omówiono  szczegółowo
dołączone załączniki – zmniejszenia i zwiększenia przychodów i wydatków.
Nikt nie miał zastrzeżeń i dodatkowych pytań.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 3
Pani Rogalińska odczytała projekt uchwały i oddała głos Pani Skarbnik.
P. Piela – tak jak poprzednio wyjaśniła na czym polegają wprowadzone zmiany. Przypomniała, że
jak zawsze, gdy są zmiany w WPF, to również muszą one zaistnieć w uchwale budżetowej.



P. Skarbnik przedstawiła zmiany wg załączonych załączników i paragrafów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 4
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
P. Skarbnik przeszła do kolejnego punktu i wyjaśniła, że gmina ma obowiązek naliczania kary za
nieterminowe wpłaty – 40€ (ok. 170,00 zł.). Tę kwotę powinniśmy naliczać do każdego opóźnienia
przy regulowaniu należności względem gminy. Np.: mieszkaniec naszej gminy płaci po terminie
czynsz, który wynosi  25,00 pln, to U.Gm. powinien doliczyć mu powyższą karę. Naliczenie to
dotyczy umów cywilno – prawnych, ale nie podatków.
Radny Kraska – Czy nie możemy tego egzekwować sądownie?
P. Wójt – niestety nie. Nie mamy takich narzędzi.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 5
Pani Przewodnicząca odczytała projekt i ponownie oddała głos Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik  – jak już w punkcie 2 i 3 wspominałam, wycofaliśmy się z kredytu i zaciągamy
pożyczkę. Wyjaśniła jej  cel i harmonogram spłat.  Pożyczka jest  zastępstwem dla kredytu,  który
mieliśmy  zamiar  zaciągnąć  na  dalszą  część   zadania:  „Termomodernizacja  obiektu  szkolno  –
przedszkolnego w Chróścinie”.
P. Wójt – Dobrze, że udało nam się zamienić kredyt na pożyczkę, która jest na korzystniejszych
warunkach.
P. Skarbnik  - to uchwała, którą Państwo muszą zaopiniować i która będzie dołączona do wniosku o
tę pożyczkę.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 6
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
P. Wójt – jak co roku przeznaczamy środki na parafie ze wskazania radnych. W tym roku dotacja
przypada dla Parafii Makowice – Filia Brzeziny.
Czy mają Państwo jakieś propozycje na wykorzystanie tego funduszu w przyszłym roku? Brak
propozycji.
W takim razie proponuję renowację kapliczki przy pasach dla przechodniów przy ul. Powstańców
Śl. Co Państwo na to?
P. Gawlas – jeżeli żaden ksiądz nie zgłosi wniosku, to myślę, że będziemy mogli pochylić się nad
tą kwestią.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 7
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i oddała głos Pani Wójt.
P.  Wójt  –  jest  to  uchwała,  którą  podejmujemy  każdego  roku.  
Każdy  wyjazd  interwencyjny  kosztuje  gminę  ok  480,00  zł.  Często  zdarzają  się  wyjazdy
nieuzasadnione – mieszkańcy zgłaszają interwencję, po czym, kiedy przyjeżdża weterynarz, pomoc
już nie jest potrzebna. Niestety, ale za taką bezpodstawną interwencję również musimy zapłacić.
Do obrad dołączył Pan Edward Żyrek – pracownik merytoryczny.
P.  Wójt  -  Czy  mają  może  Państwo  jakiś  sposób  lub  pomysł,  w  jaki  sposób  zapobiegać
wypuszczaniu psów?
P. Rogalińska – zdarzają się sytuacje, kiedy nie można swobodnie wyjść na spacer, bo psy atakują.
P. Gmyr – proszę o wyjaśnienie punktu, w którym mowa o odławianiu i sterylizacji kotów.
P. Żyrek – tak jak w roku ubiegłym, tak również i w tym, gmina będzie odławiała bezpańskie koty i
będzie je sterylizowała na koszt podatnika.
P. Rogalińska – A co z psami?



P.  Żyrek  –  takie  sytuacje  zgłaszamy  dzielnicowemu.  Policja  interweniuje  i  karze  mandatami
właścicieli, którzy nie pilnują swoich zwierząt.
W 2019 roku mieliśmy ok 7 – 8 odłowień kotów, a każda sterylizacja kosztowała 150,00 zł.
P. Wójt – trzeba zgłaszać, a my – jako gmina, będziemy działać.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 8
Sprawy różne:

1) P. Wójt włączyła do porządku obrad: Regulamin konkursu na „Najładniejszą wieś”. Bardzo 
proszę Radnych o zapoznanie się z tym regulaminem i na sesji podejmiemy rozmowę w tej 
sprawie.

2) P. Gmyr – Światło na ulicy Polnej. 
P. Wójt – trzeba złożyć wiosek i zarezerwować środki w przyszłym roku.

3) P. Sokołowski – posesje prywatne (niezamieszkałe) – właściciele powinni być wzywani do 
uporządkowania posesji. 
P. Wójt –  zajmę się tą sprawą. Tam, gdzie wiadomo, kto jest właścicielem, będziemy 
wzywać do uporządkowania terenu. Gorzej z tymi nieruchomościami, które nie mają 
uporządkowanego stanu prawnego związanego ze spadkiem.

Pani Przewodnicząca zakończyła obrady.

Przewodnicząca Komisji
Janina Rogalińska 

Protokołowała: 
Katarzyna Kaleta 


