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P r o t o k ó ł Nr 19/16 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 
z dnia 20 października 2016 r. 

 
 
   W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, przewodniczyła radna 
Janina  Rogalińska. 
Ponadto uczestniczyli: 
 

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

 
Porządek  posiedzenia był następujący: 
 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Czarnolas 
przy drodze powiatowej. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu Nyskiego na remont chodnika                      
w miejscowości Brzeziny przy drodze powiatowej. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od 
nieruchomości  na 2017 rok. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Skoroszyce. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi 
Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 w Gminie Skoroszyce 

10. Sprawy różne. 
 
 
Ad 1 
 
 p. Skarbnik Piela wyjaśniła, że należy urealnić zapisy w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z wycofaniem zadania kanalizacyjnego z Giełczyc do Sidziny, 
którego realizacja miała nastąpić w roku bieżącym. 
 
Ad 2  
 
Projekt zmian w budżecie gmina na 2016 rok zawiera przede wszystkim zapisy         
o ściągnięciu z budżetu kwoty 2 500 000 zł na realizację zadania  kontynuacji 
budowy kanalizacji w części od Giełczyc do Sidziny. Uzasadnienie do tych zapisów 
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jest w terminie zgłaszania wniosków do PROW, które następuje dopiero od połowy 
października br. i ma się zakończyć w połowie listopada br.  zatem zdajemy sobie 
sprawę, że  zadanie to  w tym roku nie może być rozpoczęte ze względu na czas 
weryfikacji wniosków i ostatecznego przyznania ewentualnych środków unijnych. 
P. Piela dodała jeszcze, że już po przekazaniu dokumentów radnym, wpłynął do p. 
Wójt wniosek od p. Koseckiego, kierownika GZEASiP o zabezpieczenie środków na 
ewentualny zakup nowego pieca wraz z oprzyrządowaniem do Szkoły Podstawowej 
w Sidzinie.  
 
p. Wójt – przedstawiła sprawę  dalszej budowy kanalizacji do Sidziny. Proces 
uzyskania dofinansowania do zadania jest długi i niezależny  terminowo od nas, bo 
na termin składania wniosków czekaliśmy około roku, obecnie ten nabór się 
odbywa, ale na rozstrzygnięcie musimy jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że to 
rozstrzygnięcie będzie dla nas korzystne i otrzymamy dofinansowanie, a jest ono 
niemałe, bo na poziomie 63,63 % kosztów. 
 
p. Kosecki – wyjaśnił, że problem z piecem wystąpił na początku  sezonu 
grzewczego, kiedy po uruchomieniu okazało się, że piec przecieka. Piec jest  
przystosowany do spalania  ekogroszku. Przerdzewiała rura, co jest o tyle dziwne, 
że piec ma dopiero 4 lata. Na razie został zabezpieczony, poprawiony, więc nie 
cieknie, ale do tego uszkodził się ślimak, który został już zamówiony i musimy 
czekać  na niego, aby uruchomić piec. Po zamontowaniu ślimaka dowiemy się, czy 
piec będzie w stanie dobrym do dalszej eksploatacji, czy jednak należy zakupić 
nowy piec. Dlatego chcielibyśmy zarezerwować ewentualne środki w budżecie.  
Jeśli okaże się, że piec będzie mógł nadal pracować, wówczas środki pozostaną       
w budżecie. 
Wnioskowałem o 60 000 zł. 
 
p. Skarbnik – mogliśmy taką kwotę przesunąć z zaplanowanego na ten rok 
wykonania dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Skoroszycach. 
Zadanie to nie będzie, przynajmniej na razie realizowane, ze względu na reformę 
oświaty, którą planuje rząd p. Premier Szydło. 
 
Komisja zaakceptowała te zmianę i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 i 4 
 
W sprawie dotacji do budowy chodnika w Czarnolasie i remontu chodnika               
w Brzezinach p. Wójt wyjaśniła, że dostała wiadomość ze Starostwa, że po 
przetargu na te zadania, okazało się,  że zaplanowane kwoty dotacji  są za małe. 
Żeby zadanie mogło być zrealizowane jeszcze w tym roku, trzeba dołożyć po 4 000 
zł. do każdego zadania. Powstał więc dylemat, czy wchodzić w dofinansowanie, czy 
dać spokój sprawie.  
Zdecydowałam, że trzeba zrobić dalszy krok  i dofinansować te zadania, bo to 
przecież będzie służyć naszym mieszkańcom. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 5 
 
p. Skarbnik – na wstępie poinformowała radnych, że 18.10.2016 r. została 
ogłoszona cena żyta, jest to kwota 52,44 zł i jest o 1,31 zł  niższa jak w roku 
ubiegłym. 
 
p. Wójt – powiedziała, że w związku z  taką ceną żyta, podatek rolny będzie niższy 
aniżeli w ubiegłym roku i co za tym idzie, niższy wpływ do budżetu, dlatego 
proponuje niewielkie zmiany stawek podatku od nieruchomości. 
Przeanalizowała stawki podatków w gminach ościennych i tych, do których 
winniśmy, wg opinii p. Wójt, równać oraz  górne stawki ogłoszone w obwieszczeniu 
Ministerstwa Finansów. Stwierdziła, że nasza gmina ma niższe stawki podatku od 
nieruchomości, niż  analizowane gminy. 
Uważam, że powinniśmy podatki podnosić systematycznie co roku, po trochę, żeby 
nie było tak, że teraz mamy dużo niższe podatki od innych, nie mówiąc o tym, że 
odbiegamy daleko od górnych  stawek. 
 
p. Skarbnik -  górne stawki podatku  wyznacza Minister Finansów, a jeśli my 
obniżamy stawki w gminie, to skutkuje to tym, że do budżetu wpływa jeszcze 
mniej, bo państwo o tyle mniej przekazuje dotacji z budżetu państwa. 
 
Komisja zaakceptowała stawki podatku od nieruchomości przedstawione przez 
p. Wójt i zaakceptowane przez Komisję Budżetową. 
 
 
Ad 6 
 
p. Wójt  wyjaśniła, że zmieniły się przepisy o opłacie prolongacyjnej i należy do 
nich dostosować naszą uchwałę, ostatnia jest  z 1998 roku. 
W uchwale był zapis, że stawka opłaty prolongacyjnej równa była 50% stawki 
odsetek za zwłokę, teraz  stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej 
stawce odsetek za zwłokę. 
Dotychczas bardzo rzadko korzystano z prolongaty. 
 
 
Ad 7 i 8 
 
p. Kosecki – wyjaśnił, że zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie 
gminnym należy dostosować uregulowania prawne w każdej gminie, był na to cały 
obecny rok.  Od nowego roku prowadzenie zadań finansowych każdej placówki 
oświatowej w gminie  będzie prowadził Gminny Zespół Administracyjno – 
Ekonomiczny szkół i Przedszkoli. Do tej pory prowadziliśmy  zadania księgowe na 
mocy porozumienia, a od nowego roku będzie to na mocy ustawy. Wszystkie 
sprawozdania nie będzie już podpisywał dyrektor placówki, tylko kierownik 
GZEASiP.  
Do tych nowych uregulowań należy również dostosować Statut naszej jednostki. 
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p. Wójt -  uważam, że taki sposób prowadzenia księgowości oświatowej jest 
właściwy, ze względu na niskie koszty, fachowość oraz gwarancję stosowania 
jednolitych zasad na poziomie gminy we wszystkich placówkach. 
 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
 
 
Ad 9  
 
Do  materiału o stanie oświaty w gminie za rok szkolny 2015/2016 nie było pytań      
i zastrzeżeń, natomiast radni wypowiedzieli się w sprawie czekającej nas reformy 
oświatowej. 
 
Radna Juśkiewicz – czy rodzice z Makowic są zadowoleni z łączonych klas  w szkole 
w Makowicach, uważam, że powinniśmy już zacząć rozmawiać na ten temat, co 
dalej ze Szkołą w Makowicach ? 
 
p. Kosecki – nie było głosów negatywnych, 
 
Radny Sokołowski – czy jest już wiadomo kto tę reformę będzie przeprowadzał, bo 
istnieje również taka koncepcja, że to Kuratorium będzie reformowało oświatę, 
 
p. Wójt – jeśli tak będzie, to zapewne będzie upoważnienie od Kuratora. Na razie 
jeszcze nie ma adekwatnych rozporządzeń, ale sądzę, że należy rozpocząć 
rozmowy na ten temat. 
 
Komisja wnioskuje o przygotowanie materiałów dot. sieci szkół w gminie, skutki 
wprowadzenia reformy wraz z ewentualnymi zmianami sieci szkół i symulację 
kosztów przy likwidacji Szkoły w Makowicach i utworzeniu szkoły filialnej          
z klasami 1 – 3,  
 
Ad 10 –           
 przew. Rogalińska – zapytała o aktualny stan prac przy wiacie                     
w Skoroszycach, 
 
p. Wójt – w budżecie jest zapisane na to zadanie 20 000 zł, 7 900 zł jest z funduszu 
sołeckiego, ale na taką kwotę nie ma wykonawcy. Lokalny przedsiębiorca 
powiedział, że same materiały będą kosztować około 17 000 zł, a gdzie koszt 
wykonania zadania ?  Więc zrezygnował i podobnie było z innymi. Zdecydowała, że 
za  7 900 zł zakupimy materiały budowlane, bo środki z funduszu sołeckiego muszą 
być w tym roku wykorzystane, a w roku przyszłym będzie wykonanie. 
 
Na tym zakończono ten punkt porządku posiedzenia, a wobec wyczerpania 
wszystkich tematów, przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji:  
Barbara Janik-Zawada          Janina Rogalińska  
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