
P r o t o k ó ł Nr 21/2021
z posiedzenia Komisji Oświaty

z dnia 20.05.2021 r. 

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 4 radnych. 
Posiedzenie prowadziła Pani Janina Rogalińska – Przewodnicząca Komisji 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce,

Porządek obrad był następujący: 
1.  Otwarcie obrad. 
2.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury z siedzibą w Sidzinie.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
zasobów Gminy Skoroszyce.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu nad zabytkami w Gminie 
Skoroszyce.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brzeziny.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Giełczyce.
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Makowice.
10. Zaopiniowanie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego w Gminie
Skoroszyce.
11. Zaopiniowanie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 
Przewodnicząca – przywitała zebranych, odczytała porządek i rozpoczęła obrady. 
Ad. 2, 3
Głos zabrała Pani Skarbnik – Jadwiga Piela i przedstawiła wprowadzane zmiany do uchwały 
budżetowej: 
- zwiększenie planów dochodu o 20 000 zł z czego 15 000 zł pochodzi z opłaty adjacenckiej,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Nysie dla Odnowy wsi Chróścina i Makowice w 
wysokości 5 000 zł, 
- zmniejszenia dotyczą rozdziałów ochrona zdrowia to kwota 1,26 zł
- zmniejszenie o 1 944 zł wydatek majątkowy związany z projektem Euroregionu Pradziad, 
przesunięcie środków. Wyceniono usługę na wyższą cenę.
- 4 128 zł przychody z gospodarki odpadami,
- 78 000 zł modernizacja pompowni na ulicy Nyskiej



p. Wójt- była awaria pompowni i okazało się, że od jakiegoś czasu psują się te urządzenia i 
przyszedł czas na wymianę. 

p. Skarbnik wracając do zmian w budżecie:
- budowa kanalizacji sanitarnej dla Sidziny i Giełczyc i sieci wodociągowej dla ul. Powstańców 
Śl. 
- modernizacja stacji uzdatniania wody to nowe zadanie, które musi być wykonane 
P. Skarbnik- wszystko musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.
Ad 4.
Przewodnicząca- dziękujemy pani skarbnik za wyjaśnienia, przechodzimy do kolejnego punktu.
Proszę panią Martę Tarczyńską o zabranie głosu.

P. Tarczyńska- nowy statut wprowadza zmiany dotyczące naszej działalności, oprócz działań 
kulturalnych dochodzą jeszcze działania sportowe, które będą prowadzone w godzinach 
popołudniowych w 3 miejscach tj. Skoroszycach, Sidzinie i  Chróścinie.

P. Wójt- rozszerzamy nasze działania o działalność sportową, są pieniądze jest instruktor, 
działamy. W zależności od tego co dzieci będą chciały będziemy realizować.

p. Dwornik- brakuje miejsca do gry dla dzieci tzw. Orlika

p. Wójt- pytałam pracownika merytorycznego dlaczego nie starano się o orlika, pracownik 
odpowiedział mi, że było takiej potrzeby, ponieważ każda miejscowość w naszej gminie ma 
swoje boisko. 

Radny Kraska- dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach chcą grać na pięknych obiektach, nie 
chcą pracować społecznie, żeby tak jak w Sidzinie coś starego doprowadzić do stanu 
używalności.

P. Wójt- jest potrzeba wiem, ale boisko jest tylko trzeba je doprowadzić do porządku.

Radna Gmyr- my na osiedlu zrobiliśmy boisko własnymi siłami i pieniędzmi pozyskanymi od 
sponsorów.

P. Wójt- to tylko chwalić.

Ad 5.
Przewodnicząca- dziękujemy pani  Marcie Tarczyńskiej. Przechodzimy do kolejnego punktu 
proszę panią Malwinę Jodłowską o wyjaśnienie dotyczące zasad wynajmowania lokali. 

p. Jodłowska- ustawodawca narzuca nam jakie zmiany powinny zaistnieć. Zostały zmienione 
kryteria dochodowe. Starają się o mieszkania ludzie nieporadni życiowo, z jakimiś 
problemami. 

P. Wójt- jest taka potrzeba  musimy uchwałę zmienić.



Ad. 6.
Przewodnicząca- dziękujemy pani Malwinie przechodzimy do kolejnego punktu obrad proszę 
o zabranie głosu panią Kamilę Pierzga.

P. Pierzga- zmiany w uchwalę są kosmetyczne, po konsultacji z konserwatorem zabytków 
musimy usunąć załączniki, które już nie obowiązują.

Przewodnicząca-  po raz kolejny zmiany, które są wymagane, dziękujemy przechodzimy do 
kolejnego punktu.

Ad. 7, 8, 9
P. Wójt- szanowni Państwo zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
wyrobiska w Brzezinach, gdzie pojawił się inwestor i ma zamiar stworzyć w tym miejscu być 
może kompleks rekreacyjny lub dom pogodnej starości lub podzielić teren na działki. Kolejna 
miejscowość gdzie jest potrzeba wykonania zmiany zagospodarowania przestrzennego to 
Giełczyce, otóż boisko w Giełczycach od lat jest nie używane, mieszkańcy zagłosowali na 
zebraniu wiejskim za sprzedażą tego terenu, a środki pozyskane z sprzedaży przeznaczyć na 
wybudowanie wiaty- miejsca spotkań przy świetlicy.

Ad 10.
Przewodnicząca- sprawozdania ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego w Gminie 
Skoroszyce opiniujemy pozytywnie.
Ad. 11, 12, 13.

Przewodnicząca- przyjęcie sprawozdania opiniujemy pozytywnie.

Przewodnicząca- czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma to dziękuję za uwagą.

Przewodnicząca

Janina Rogalińska

 

Protokółowała:
Barbara Setla

 




