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P r o t o k ó ł  Nr 32/2018 

z Komisji Oświaty… 
z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, 5 osób, 
przewodniczyła radna Janina  Rogalińska  przewodnicząca Komisji. 

Ponadto uczestniczyły: 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy, 
3. p. Bogusław Dziadkiewicz – radca prawny 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki                          

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opole. 
4. Rozpatrzenie skargi p. H. Adamus na działalność Wójta Gminy – zaopiniowanie 

uchwały. 
5. Rozpatrzenie skargi p. J. Filasa na bezczynność Wójta Gminy – zaopiniowanie 

uchwały. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy 

Skoroszyce. 
7. Sprawy różne. 

- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Na wstępie p. Wójt  powiedziała, że na sesji będą jeszcze wprowadzone dwa 
tematy:  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej oraz projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
Tematy te znajdą się w porządku obrad najbliższej sesji. 
 
Ad 1, 2, 3 
 
Tematy przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest podyktowana zaciągnięciem pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. W związku z tym wszystkie zapisy muszą być zgodne. 
Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu będzie zaciągnięta na 2% na zadanie 
termomodernizacji budynku szkoły w Chróścinie. Po przetargu okazało się, że         
w budżecie jest za mało środków na wykonanie zadania. Obligują nas terminy,       
w takim przypadku  należy przetarg unieważnić lub zabezpieczyć brakującą kwotę. 
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Zdecydowano o zaciągnięciu pożyczki, a wyłączając nasze środki na to zadanie, 
które okazało się i tak niewystarczające,  możemy wprowadzić i  sfinansować inne  
zadania, które dzięki pożyczce w wysokości 500 000,00 zł można zabezpieczyć,       
a które zostaną omówione przy projekcie zmian w budżecie na rok bieżący. 
 
Nie było pytań. 
 
W sprawie zmian w budżecie p. Piela na wstępie wyjaśniła zapisy załącznika Nr 1      
w sprawie wprowadzenia zwiększenia dochodów do budżetu.  
83 000,00 zł – otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi 
w m. Czarnolas do osiedla. Został złożony w odpowiednim momencie wniosek          
o środki z tego funduszu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 
526 084,00 zł – jest to kwota, którą wprowadzamy na zadanie przebudowy dróg 
gminnych w Makowicach. Na poprzedniej sesji wprowadzaliśmy kwotę ponad 
246 452,00 zł, przy czym p. Wojewoda obiecał, ze po przetargach w województwie 
otrzymamy zapewnione nam wcześniej decyzją środki w wysokości łącznej ponad 
870 890,00 zł w finansowaniu 50/50 kwalifikowanych kosztów, w naszym przypadku 
jest to kwota  772 566,00 zł, w związku z tym wprowadzamy różnicę do tego, co 
otrzymaliśmy wcześniej. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że chcemy wziąć pożyczkę, bo zadania dzieją się tu i teraz, bo 
rozpoczęliśmy realizację wielu zadań, a skoro nadarzyła się taka możliwość             
i możemy ją wziąć na długi okres spłaty, to chcemy skorzystać i zrobić maksymalnie 
jak najwięcej w każdej miejscowości, aby wykorzystać wszelkie środki dotacyjne, 
 
p. Piela – pożyczka 500 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska     
i Gospodarki Wodnej w Opolu, będzie na preferencyjnych warunkach, 
oprocentowana tylko  w wysokości 2%, odciąży nasz budżet, gdzie można 
zaplanować inne zadania m.in. projekt i I etap  remontu  drogi w Brzezinach, 
 
p. Wójt – jest wiele potrzeb drogowych w gminie,  droga gminna w Brzezinach 
czeka na remont od ponad 70 lat, czyli od czasów powojennych, wiem, że  
mieszkańcy bardzo  zabiegają o jej remont, bo jest w złym stanie. 
 
Następnie p. Skarbnik wraz z p. Wójt omówiły kolejne zadania i środki na nie 
przeznaczane:  
 
99 322,00 zł to środki z PROW na zadanie modernizacji świetlicy wiejskiej w m. 
Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian klimatycznych oraz korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. 
 
Następnie omówiła kolejne zadania wprowadzone do projektu budżetu: 
- 150.000,00 zł przeznacza się na remont kapitalny dachu na świetlicy w Starym 
Grodkowie, 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że w roku ubiegłym zaplanowała w budżecie środki na remont 
dachu w wysokości 30 000,00 zł,  żeby przestał przeciekać. Teraz mając  już 
konkretne wyliczenia,  zdecydowała, żeby wykonać dach spadzisty, z blacho 
dachówki, który będzie bardziej funkcjonalny, do którego nie trzeba będzie ciągle 
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wracać i poprawiać, teraz zaistniała możliwość wygospodarowania środków w 
budżecie w wysokości            150 000,00 zł na to zadanie. 
 
p. Skarbnik – kolejną pozycją w planie zwiększenia wydatków jest kwota 10 000,00 
zł. w ostatnim czasie zaistniała taka potrzeba zaopiekowania się zwierzęciem 
domowym, które w wyniku kilku zdarzeń zostało odebrane mieszkańcowi Skoroszyc 
i umieszczone w gospodarstwie zastępczym w gminie Skoroszyce. Po wyliczeniach 
zabezpieczono środki do końca tego roku w wysokości 10 000,00 zł tj. 22,00 zł 
dziennie, podpisana została stosowna umowa na opiekę i na wydatkowanie tych 
środków, chodzi o jałówkę. Sprawa została skierowana do Prokuratury, będziemy 
czekać na rozstrzygnięcie, a do tej pory musimy się nią zaopiekować. 
    Kolejną pozycją jest kwota 155 000,00 zł na dokumentację i budowę chodnika       
w Sidzinie na ul. Powstańców, będzie to etapowanie zadania. 
 
p. Skarbnik wymieniła kolejne zadania, na które będzie zaciągnięta pożyczka, aby 
mogły zaistnieć nowe zadania i zrealizowane te już zapisane w budżecie, ale po 
przetargach okazało się, że nie mamy ich całkowitego zabezpieczenia, tak jak to 
jest w zadaniu termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym     
w Chróścinie. 
 
 
p. Skarbnik – przedstawiła kwotę deficytu, który po zaciągnięciu pożyczki w kwocie 
500 000,00 zł będzie wynosił 5 852 512,00 zł. 
 
Przew. Rogalińska – chciałam jeszcze zapytać o projekt na budowę remizy              
w Skoroszycach, 
 
p. Wójt – powiedziała, że była ze strażakami z jednostki OSP w Skoroszycach          
w Tułowicach, bo tam niedawno została wybudowana remiza i ta spodobała się 
strażakom. Będzie dostosowana do potrzeb i naszych warunków  i bardzo 
funkcjonalna.  
 
 
Nie było więcej pytań dyskusji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. 
 
Ad 4 
 
Przew. Rogalińska – sprawa jest nam bardzo dobrze znana, bo p. Wójt 
przedstawiała nam kilka razy, co się z tym dzieje. Była również interpelacja na 
jednej z sesji p. radnej Gmyr. Uważam, że skarga jest niezasadna, bo p. Wójt 
działa cały czas w tej sprawie, jednak pozostaje pytanie, jak problem rozwiązać? 
 
Radny Sokołowski – była też mowa na sesjach o tym, że wywóz zastępczy jest 
sprawą problematyczną, bo jest to kosztowna sprawa i dlaczego mamy wydawać 
środki publiczne na usunięcie  śmieci z prywatnej posesji, 
 
p. Wójt – to wszystko jest prawda, niemniej jednak problem zostaje i nie ma tu 
dobrego rozwiązania. Zrobiliśmy zapytanie do EKOM-u w sprawie kwoty usunięcia 
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tych odpadów przez firmę do Domaszkowic, okazało się, że to jest już kwota ok. 
22 000,zł, 
 
Radny  Sokołowski – a może udałoby się wywieźć te śmieci poprzez nasz Zakład 
Oczyszczania i Wodociągów, koszty na pewno byłyby o wiele mniejsze, 
 
Radny Bryła – ale dlaczego to my się martwimy o to, jak to uprzątnąć z czyjejś 
posesji, a ten człowiek w ogóle się tym nie interesuje, nie  przejmuje, a jak 
uprzątniemy, to czy on, czy ktoś inny w gminie znowu zaśmieci swoją posesję i co, 
znowu będziemy wydawać na to nasze publiczne pieniądze ? niech sam coś zacznie 
w tym kierunku robić, a nie my za niego będziemy myśleć, tam mieszka też jego 
córka z rodziną, to niech działają wspólnie, 
 
p. Wójt – to też jest racja, ale szukamy rozwiązania i może na początek p. Sołtys 
zwoła spotkanie Rady Sołeckiej, przedstawi problem i może wspólnie jako 
zainteresowani  mieszkańcy coś konstruktywnego postanowią. 
 
Nie było dalszej dyskusji. 
 
Komisja uważa, że skarga p. Adamus na działalność Wójta  jest niezasadna. 
 
Ad 5 i 6 
 
W tym punkcie porządku posiedzenia uczestniczył radca prawny p. Bogusław 
Dziadkiewicz. 
 
W sprawie skargi p. radnego Filasa na bezczynność wójta dot. zapisów w Statucie 
Gminy, Komisja uznała, że skarga ta jest niezasadna. 
 
Radny Sokołowski – jeśli p. radnemu Filasowi chodziło o zwrot 150,00 zł, to mógł 
zwrócić się do p. Skarbnik bezpośrednio, a nie pisać skargi. Druga sprawa to składy 
ilościowe Komisji Rewizyjnej i klubu radnego, jeśli p. Filas wiedział wcześniej        
o wyroku Sądu,  mógł to przecież wykorzystać i utworzyć dwuosobowy klub 
radnego, bo przedstawiciel klubu musiałby wejść w skład Komisji Rewizyjnej,           
a tego nie zrobił, tylko napisał skargę także na siebie, bo na Radę Gminy, 
 
Radca prawny p. Dziadkiewicz – tak jak napisałem w uzasadnieniu projektu 
uchwały w sprawie skargi, rozstrzygnięcia Sądów Administracyjnych z zakresu 
badania zgodności uchwał rady gminy z prawem, wskazujące na nieważność 
jakiegoś zapisu uchwały nie podlegają wykonaniu, tak więc uchylenie przez Sąd 
uchwały powoduje z mocy tego orzeczenia, że nie mają one zastosowania, po 
prostu nie obowiązują, a  część dot. zwrotów kosztów postępowania ma znaczenie 
cywilnoprawne i oznacza prawo Skarżącego do zwrotu zasądzonej kwoty, w tym 
przypadku 150,00 zł. 
 
Radny Sokołowski – jeśli okaże się, że p. Filas nie znajdzie trzeciej osoby do klubu 
radnego, to czy jest zatem sens rozszerzać skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Jeśli 
już podejmiemy uchwałę, to będziemy zmuszeni wybrać jeszcze dwóch radnych do 
obecnie trzyosobowej Komisji. 
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Może jest możliwość innego zapisu w projekcie uchwały,  może zapis „od 3 do 5 
osób w Komisji Rewizyjnej” 
 
p. Dziadkiewicz – myślę, że to jest możliwe, ale jeszcze sprawdzę dokładnie 
przepisy w tej materii, 
 
Radny Sokołowski – to może wystąpimy jako Komisja Oświaty z takim wnioskiem na 
sesji, żeby zmienić w projekcie uchwały zapis dot. składu ilościowego Komisji 
Rewizyjnej ? 
 
Przew. Rogalińska – zapytała członków Komisji czy są za takim wnioskiem               
i przedstawieniem go na najbliższej sesji.  
 
Wszyscy jednomyślnie uznali wniosek za zasadny. 
 
Radna Juśkiewicz – jest to moim zdaniem jak najbardziej zasadne, bo nie będzie 
wprowadzać chaosu w Radzie i nie trzeba będzie na koniec kadencji uzupełniać 
skład Komisji Rewizyjnej. 
 
Zatem Komisja uznała wniosek za zasadny do złożenia na sesji, a skargę p. 
radnego Filasa uznała za nieuzasadnioną. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – poinformowała, że na sesji zostaną jeszcze  wprowadzone dwa tematy. 
Jeden dot. Zasobów Pomocy Społecznej, który co roku jest przedstawiany do końca 
kwietnia każdego roku, z danymi za rok poprzedni. Jest zbiór opracowań z różnych 
działów w Urzędzie Gminy i dotyczy m.in. ewidencji ludności, zasobów 
komunalnych i pomocy społecznej. 
Druga sprawa, to projekt uchwały dot. prac konserwatorskich na obiektach 
zabytkowych w gminie. Szczególnie dotyczyć to będzie obiektów sakralnych. Będzie 
możliwość dofinansowania do renowacji kościołów. Sprawa była zgłaszana  na 
komisjach i sesji, żeby pomóc w tych pracach.  
Taka uchwała już funkcjonuje u nas od 10 lat, teraz proponujemy zmianę pewnych 
zapisów, aby ją doprecyzować. 
 
p. Wójt – poinformowała jeszcze radnych, że zostało wydane Postanowienie 
Komisarza Wojewódzkiego w Opolu II w sprawie negatywnej opinii nt. okręgu Nr 9 
w naszej uchwale o okręgach z poprzedniej sesji. Nie pomogły nasze wyjaśnienia     
i odwołanie od Postanowienia, będziemy musieli zatem zmienić te zapisy, ale nie 
tylko w uchwale o okręgach wyborczych, lecz również w uchwale o obwodach 
głosowania ponieważ jeśli połączymy Brzeziny z Giełczycami, to dla Giełczyc zmieni 
się obwód głosowania z Sidziny, na Skoroszyce. 
Stosowne uchwały zostaną przygotowane na najbliższą sesję i również 
wprowadzone do porządku obrad. 
 
Radni przyjęli do wiadomości te informacje, aczkolwiek nie z entuzjazmem 
ponieważ burzy to od lat ustalony porządek w okręgach i obwodach. Istnieje 
obawa, że mieszkańcy Giełczyc nie będą z tego zadowoleni, ale przyjęto, że nic 
wbrew  przepisom prawa. 
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Na tym przewodnicząca Rogalińska zamknęła posiedzenie wobec wyczerpania 
wszystkich tematów porządku posiedzenia. 
 
Protokolant       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada         Janina Rogalińska 
  
 
 


