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P r o t o k ó ł  Nr 15/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 23  maja 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto Uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak–  Wójt Gminy Skoroszyce  
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. p. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Informacja w sprawie wydatków poniesionych na oświatę w 2015 roku. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Skoroszyce 

do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych 
w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 
sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Skoroszyce do 
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

5. Zapoznanie z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnych w gminie 
Skoroszyce w 2015 roku. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich przebiegu. 

8. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Temat przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Proponujemy zmianę dot. dofinansowania zakupu koparki do Zakładu Oczyszczania 
i Wodociągów w kwocie 40 000 zł, co z kwotą wcześniejszą 32 000 zł daje łącznie 
72 000 zł. 
Można było tak zadziałać, ponieważ w dziale gospodarka mieszkaniowa pojawiły się 
środki ze sprzedaży mieszkania komunalnego w Makowicach 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę w budżecie gminy na 2016 rok. 
 
Ad 2 i 3 
 
Tematy przedstawili: p. Wójt Barbara Dybczak i p. Kierownik GZEASiP p. Tadeusz 
Kosecki. 
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Zdecydowaliśmy się zaproponować uchwałę w formie apelu do naszego rządu         
w sprawie utworzenia zasiłku wyrównawczego w okresie przejściowym, gdzie dzieci 
sześcioletnie pozostaną w zerówkach i nie pójdą do szkół. Efektem tego będzie 
brak  subwencji oświatowej na uczniów, którzy mieli być w pierwszej klasie,            
a nie rozpoczną nauki w szkole..  
To dotyczy również innych gmin, różnica jest tylko w wysokości środków. 
Cała ta sytuacja ze zmianą ustawy oświatowej skomplikowała również w naszej 
gminie sprawę klas pierwszych, ponieważ łącznie ze wszystkich szkół jest 
osiemnaścioro  dzieci do pierwszej klasy. W Sidzinie 7, w Makowicach 3,                   
w Skoroszycach 9 uczniów. Długo nad tym myślałam, wzięłam pod uwagę koszty, 
zatrudnienie nauczycieli i zdecydowałam o połączeniu klas w szkole w Sidzinie. 
Niestety, nie można wszystkich zadowolić, nauczyciele mają pretensje, bo nigdy 
nie było w Sidzinie klas łączonych. Tak naprawdę to nie będzie to łączenie zajęć 
we wszystkich przedmiotach. W klasach pierwszych część zajęć można spokojnie 
połączyć, chociażby lekcje w-f, informatykę itp., ale rodzice nie są zadowoleni      
z takiej decyzji. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie na ten temat, które 
organizują rodzice, na którym, sądzę,  wszystko zdołam wyjaśnić. 
 
Radny Sokołowski – ja uważam, że dzięki temu nauczyciele zachowają pracę, 
gdyby p. Wójt zdecydowała inaczej, to byłyby zwolnienia, a tym samym jeszcze 
większe niezadowolenie, 
 
p. Wójt – w  Gminie Skoroszyce mogłoby dojść do  zwolnienia dwoch nauczycieli. Ja 
wiem, że to są bardzo trudne sprawy, ale naprawdę wzięłam pod uwagę wszystkie 
„za”         i „przeciw” , muszę tu myśleć o wszystkich aspektach sprawy, nie ma 
„złotego środka”, dlatego tak zdecydowałam 
 
p. Kosecki – cały czas spada liczba uczniów w oddziałach i samych oddziałów, tylko 
Skoroszyce zachowują liczebność w klasach, ale tutaj są uczniowie ze Skoroszyc, 
Brzezin, Mroczkowej i Czarnolasu, dlatego ta liczebność utrzymuje się na dobrym 
poziomie, 
 
Radny Sokołowski – a może trzeba podjąć radykalne działania i utworzyć jedną 
klasę  osiemnastoosobową w Skoroszycach, nie patrząc na protesty, wtedy byłoby 
po kosztach, bez obciążania budżetu gminy. 
 
p. Wójt – to chyba zbyt radykalne, zobaczymy co będzie po zebraniu z rodzicami     
w Sidzinie. 
 
Na tym zakończono dyskusję. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
oraz przyjęła informację o kosztach na oświatę w 2015 roku. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że w Skoroszycach powstała grupa inicjatywna, która 
przystąpiła do Programu „Odnowy Wsi”, dlatego potrzebna jest stosowna uchwała. 
Liderkami Stowarzyszenia zostały p. Anna Zając – Worek i p. Fijałkowska. 
 
Nie było pytań. Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 5 
 
p. Wójt –  nowy system segregacji i odbioru odpadów, wydaje się, że się przyjął 
wśród mieszkańców. Jak na razie wszystko dobrze działa, dało się również 
zaobserwować mniej skarg na firmę EKOM, niż  to było z poprzednią firmą 
odbierającą. Jest problem z dzikimi wysypiskami śmieci, ale sądzę, że to też          
z czasem załatwimy w taki sposób, że ich nie będzie , 
 
Radny Sokołowski – cieszy fakt, że jest duża ściągalność za odpady, bo aż 85,34%. 
Na początku, kiedy był wprowadzany nowy system, nie zakładaliśmy takiej dużej 
ściągalności. Było z tym wiele przepychanek, różnorakich pomysłów, ale czas 
pokazał, że dobrze to zrobiliśmy, 
 
Radna Juśkiewicz – a co z tymi, którzy nie płacą ? 
 
p. Wójt – wysyłamy upomnienia, rozmawiamy, rozkładamy na raty, wszystko po to, 
żeby każdy odczuł, że te opłaty obowiązują wszystkich mieszkańców gminy. Mam 
nadzieję, że ta ściągalność będzie cały czas rosła. 
Niestety, nadal mnożą się dzikie wysypiska śmieci. Ostatnio pod Makowicami zostali 
przyłapani mieszkańcy na wyrzucaniu wszystkiego, co się tylko da. Stoję na 
stanowisku, że nie może się to bezkarnie dziać i rozpoczęłam procedurę ukarania 
winnych. Może wtedy chociaż trochę urzucimy ten proceder. 
 
Na tym zakończono omawianie tej sprawy, radni przyjęli informację. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – sprawa przejęcia dróg, to procedura, która w dalszym ciągu porządkuje 
sprawę dróg publicznych w gminie. W Sidzinie status drogi gminnej zyskuje          
ul. Radziechowska, w Chróścinie ul. Kasztanowa i Stawowa, ul. Zacisze chodzi        
o przejęcie dróg, na których usytuowane są przejazdy kolejowe, ul. Kasztanowa         
i Stawowa oraz osiedle Zacisze. Przez drogi, prócz ul. Radziechowskiej  
przejeżdżają rolnicy do swoich pól.  Muszą przejechać przez przejazdy kolejowe. 
Stąd cała sprawa. Gdybyśmy nie zaliczyli tych dróg do kategorii dróg gminnych, to 
nowa ustawa dała możliwość PKP zamknięcie przejazdów kolejowych na drogach,    
a to spowodowałoby ogromne utrudnienia dla rolników. Podejmując tę uchwałę,  
chcemy pomóc rolnikom. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
W sprawach różnych przewodnicząca Rogalińska zgłosiła 2 sprawy: 
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-  barierkę przy przedszkolu w Skoroszycach, ponieważ jest bardzo niebezpiecznie.  
Dzieci wybiegają wprost na ulicę. 
- sprawa zamontowania lampy na skrzyżowaniu do Mroczkowej w Skoroszycach,      
w tym miejscu jest bardzo ciemno i tym samym niebezpiecznie.  
 
Więcej spraw nie było, zatem przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 


