
    Protokół nr 24/2021  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Kultury i Młodzieży

z dnia 20.10.2021r

W dniu 20.10.2021 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy Skoroszyce odbyła się Komisja 
Oświaty.

W obradach komisji uczestniczyli:

 Janina Rogalińska - przewodnicząca komisji
 Violetta Borelowska - członek komisji
 Katarzyna Gawlas - członek komisji
 Rafał Kraska -członek komisji

Nieobecna była radna Czesława Gmyr.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce Bernard Rudkowski, 
Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska, panie dyrektorki szkół: w Skoroszycach, 
Sidzinie i Chróścinie - Izabela Stasica,  Anna Harasiuk i Krystyna Kozera.

Nieobecna była radna Czesława Gmyr

Pani przewodnicząca Rogalińska po przywitaniu wszystkich obecnych otworzyła obrady 
Komisji, następnie odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Skoroszyce

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2020/2021

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Nysa na 
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy 
Skoroszyce.

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sidzina

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.



Ze względu na nieobecność pani Skarbnik, nie omawiano  pkt.2 i pkt.3 porządku obrad. Pani 
kierownik GZEASiP poprosiła o możliwość przejścia do pkt 5 porządku obrad, mianowicie 
do informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

Poinformowała o łącznej liczbie uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Skoroszyce- 
497,

 o liczbie łącznie zatrudnionych osób w szkołach,
 o realizowaniu projektów unijnych w ZSP w Sidzinie na kwotę ok 500,00 tys. oraz   

w ZSP w Chróścinie - na podobną kwotę.
 o wynikach uczniów Gminy Skoroszyce w egzaminie ośmioklasisty - wysoki poziom 

na tle powiatu,
 o osiągnięciach uczniów w różnych konkursach i olimpiadach,
 o remontach przeprowadzonych w ZSP Sidzina i ZSP Chróścina

Dyskutowano również o różnicy w cenach za posiłki w szkole w Skoroszycach i Chróścinie- 
4,00 zł i 6,50 zł. a w ZSP w Sidzinie -12,00 zł. Ustalono, że różnice wynikają z tego, że w 
szkołach w Skoroszycach i Chróścinie są stołówki szkolne w związku z tym rodzice dzieci 
płacą tylko za tzw. “wsad do kotła”, natomiast szkoła w Sidzinie nie posiada stołówki, dzieci 
stołują się w pobliskim Domu Pielgrzyma, a posiłki przygotowuje osoba mająca własną 
działalność gospodarczą stąd cena za obiad to nie tylko wsad do kotła, ale również zawarte  
w niej inne koszty.

Po dyskusji przewodnicząca J.Rogalińska podziękowała pani Kierownik i paniom 
dyrektorkom szkół  i przeszła do pkt 6. zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla Gminy Nysa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
zamieszkałych na terenie gminy Skoroszyce.

Pani D.Trzaskawska odczytała projekt chwały i załączone porozumienie, wyjaśniła, że 
chodzi o udzielenie dotacji na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do 
żłobków w Nysie.

P. przewodnicząca zamknęła pkt 6 i przeszła do pkt 7 zaopiniowanie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia MPZP.

Głos zabrał p. Z-ca Wójta wyjaśnił, że będzie sporządzany plan dla miejscowości Sidzina 
chodzi o teren, który ma być przeznaczony na żwirownię.

Przewodnicząca Rogalińska przeszła do pkt 8 zaopiniowanie uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla części obrębu Sidzina.

Z-ca Wójta wytłumaczył, że mają być to zmiany związane z związku z wnioskami o 
sporządzenie planów na mieszkaniówkę.

Pod koniec przewodnicząca oddała ponownie głos p. Z-cy Wójta Bernardowi Rudkowskiemu
aby wypowiedział się co do punktu 4 zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Skoroszyce.

Pan Z-ca Wójta przytoczył zarzuty składającego skargę - pana Zająca, wyjaśnił, że skarga po 
rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznana została za bezzasadną, 
ponieważ pan Zając nie złożył żadnego wniosku w sprawach na jakie rzekomo nie udzielono 



mu odpowiedzi. Nieprawdą jest też, że nie ma ogłoszeń o miejscu i czasie sesji, gdyż takie 
ogłoszenie jest każdorazowo umieszczane, na tydzień przed sesją, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś pytania, po czym przeszła do spraw różnych.

Dyskutowano na temat przedszkola i stacji uzdatniania wody.

Przewodnicząca komisji zamknęła obrady.

Sporządziła:

Renata Czeopska


