
    Protokół nr 29
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 23.03.2022r

W dniu 23.03.2022 r. o godz.9:00 w świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie  odbyła się Komisja 
Wspólna Rady Gminy Skoroszyce .
W obradach komisji uczestniczyło 14 radnych Gminy Skoroszyce:

Nieobecny radny - Rafał Kraska 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 Z-ca wójta Gminy Skoroszyce – Bernard Rudkowski
Skarbnik – Jadwiga Piela
Kierownik GOPS – Urszula Chudobowicz
 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZS w Skoroszycach- Izabela Stasica, ZSP w Chróścinie- Krystyna Kozera, ZSP w Si-
dzinie – Anna Harasiuk

 Ad 1.  Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Sokołowski  rozpoczął obrady komisji, witając 
wszystkich zebranych, po czym odczytał porządek obrad .

1.Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspiera-
nia rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skoroszycach w 2021 
roku.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Skoroszycach za 2021 rok

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2022 r.

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddz. Terenowy w Opolu. 

10.Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Skoroszyce.



11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Skoroszycach .
 
12. Sprawy różne.

13. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2. Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu  panią  Skarbnik, która omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Ad 3. P. Skarbnik wyjaśniła, że WPF jest ściśle związana z uchwałą budżetową , odzwierciedla licz-
by w niej zawarte.

Ad. 4 Omówienie przez p. Skarbnik uchwały w sprawie zakresu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, 
- wyjaśnienie  możliwości skorzystania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w budżecie Gminy 
jest to kwota 54 tys. zł.
Przewodniczący RG podziękował p.Skarbnik i przeszedł do pkt 5 oddając głos p. kierownik GOPS

Ad.5 P. Kierownik omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją za-
dań.
 Ad.6 Kierownik GOPS zrelacjonowała Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Skoroszycach w 2021 roku.

Ad.7 Kierownik GOPS zdała Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Skoroszycach za 2021 rok.

Przewodniczący RG zapytał o skalę problemu z narkotykami na terenie naszej gminy.
P. Kierownik GOPS odpowiedziała, że są 2 osoby, które zwróciły się o pomoc.
Zorganizowane zostało szkolenie online dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych, uświadamia-
jące niebezpieczeństwa związane z braniem narkotyków, niestety frekwencja była niewielka.
Radna Fornalik dodała, że dzieci są zaopiekowane pod tym względem, niestety widzi się duży pro-
blem jeżeli chodzi o młodzież.
P. Kierownik poinformowała o organizacjach pozarządowych zajmujących się tym zagadnieniem i 
wyraziła otwartość GOPSu na współpracę.

Następnie Przewodniczący RG zarządził przerwę.

Ad 8. Po wznowieniu obrad Przewodniczący RG oddał głos Z-cy Wójta, który wyjaśnił szczegóły 
projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2022 r.
Radny Srebniak zapytał do kogo należy usuwanie  martwych zwierząt leżących na drogach.
Pan Wójt odpowiedział, że gmina odpowiedzialna jest za zwierzęta np. potrącone na drogach lecz 
żywe, wymagające pomocy, natomiast za usuwanie zwierząt martwych z dróg odpowiedzialny jest 
właściciel drogi.

Ad 9. Kontynuując Z-ca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia składni-
ków majątkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddz. Terenowy w Opolu. 



Ad. 10 i 11 Komentarza do uchwał  udzieliła kierownik GZEASiP Danuta Trzaskawska – poprosiła 
wycofanie  dwóch uchwał podjętych na sesji styczniowej i zaopiniowanie ich ponownie, wyjaśniła, 
że powodem jest odrzucenie uchwał przez nadzór prawny z powodu błędów formalno prawnych.
Uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 Ad.12 Przewodniczący RG przeszedł do pkt 12  i otworzył dyskusję.
Radna Juśkiewicz zgłosiła problem z oświetleniem na przepompowni na ul.Słonecznej w Sidzinie. 
Radna Fornalik podkreśliła, że było już to zgłaszane, jak również to,że obok przepompowni jest 
dziura w nawierzchni drogowej, problem z  oświetleniem jest także na ulicy Grodkowskiej w Sidzi-
nie, inny kłopot w tej miejscowości, to wiszące i poplątane kable telekomunikacyjne, jak również 
połamane słupy. Zgłaszane było to kilka razy, niestety nic się nie dzieje w tym temacie, i prosi się o 
interwencje.
Pan Wójt zobowiązał się,  wystąpić do telekomunikacji w tej sprawie.
Przewodniczący Sokołowski zgłosił podobny problem na ul. Wolności w Skoroszycach.
Radny Kapinos zgłosił problem z oświetleniem  przy drodze wojewódzkiej - nieświecąca od dłuż-
szego czasu lampa, skrzyżowanie na Pniewie.
 Poprosił również o interwencję w  Starostwie Powiatowym w sprawie rewizji drogi na Pniewie, 
która nadaje się do remontu.
Głos zabrała ponownie radna Fornalik prosząc o poprawienie drogi na ul. Powstańców Sląskich w 
Sidzinie. Pan Wójt odpowiedział, że nawierzchnie będą poprawiane w zależności od posiadanych 
środków.
Przewodniczący Sokołowski wspomniał o  mocno uszkodzonej nawierzchni na ulicy Polnej w Sko-
roszycach, i zaznaczył, że dróg wymagających szybkiej naprawy w tej miejscowości jest wiele, 
mogą pojawić się problemy w związku z uszkodzeniem pojazdów  poruszających się po niektórych 
skoroszyckich nawierzchniach.
Radna Fornalik zgłosiła, uszkodzenie przez wiatr włazu na świetlicy  w Sidzinie.
Radny Winnik zapytał o drogę do Mroczkowej. Pan Wójt odpowiedział, że jest mowa o położeniu 
odcinka 900 metrów.
Radny Klimas zasygnalizował uszkodzenie lustra w Skoroszycach na zakręcie do m. Czarnolas.
 
Pan Wójt ogłosił, że podpisana została umowa z Cyfrową Polską  i wpłynęły już pieniądze na lapto-
py.
Drugą sprawą jest ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą wieś woj. opolskiego. P. Kamila Pierzga 
przedstawiła Regulamin konkursu.

Pani Skarbnik dodała jeszcze komentarz do objaśnień WPF.

Po skończonej dyskusji Przewodniczący RG podziękował wszystkim zebranym i zakończył obrady.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


