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P r o t o k ó ł  Nr 10/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty…   

z dnia 22 grudnia 2015r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie, 5 radnych. 
Przewodniczył radna Janina Rogalińska – przewodnicząca Komisji. Ponadto 
uczestniczyły: 
 

1. Bernard  Rudkowski  -  z-ca  Wójta Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 
2018. 

4. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego w Opolu. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na 
kolejne 3 lata. 

7. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Propozycję zmian w budżecie gminy na 2015r. przedstawiła Skarbnik Gminy p. 
Piela.  
- należy dokonać zmian w budżecie gminy w dziale dot. odpadów komunalnych, 
ponieważ wzrosły koszty wywozu odpadów komunalnych i musimy zwiększyć środki 
w tym dziale, oraz w dziale dot. środków za pobyt w przedszkolach dzieci z innej 
gminy, od września nie ma już takich opłat, więc musimy urealnić plan dochodów. 
 
p. Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wygasających wydatków 
na zadanie budowy drogi na ulicy Piaskowej w Skoroszycach. 
 
p. Rudkowski – wystąpiły trudności w drodze ze względu na znajdujące się w niej 
kanalizacja i wodociąg. Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej nie zostały 
prawidłowo wykonane mapki powykonawcze, dlatego trzeba to prawidłowo 
zlokalizować, a to wymaga czasu i wykonawca prosił o przedłużenie terminu 
wykonania do 15 stycznia  2016 r.  
 
p. Skarbnik – nie wiemy jeszcze w tej chwili o kwocie jaką mamy zabezpieczyć, 
musimy to dokładnie przeliczyć, na sesji będzie wiadomo jaka to będzie kwota. 
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Jest też możliwość wydłużenia zapłaty za to zadanie do końca maja przyszłego 
roku, 
 
Radny  Sokołowski -  to może będzie bezpieczniej jeśli przedłużymy termin zapłaty 
do maja, mimo, że wykonawca zapewnia, że skończy zadanie do 15 stycznia, 
 
Komisja poparła propozycję radnego Sokołowskiego. 
 
Radny  Sokołowski – a co się dzieje w sprawie wiaty w parku w Skoroszycach, 
 
p. Rudkowski – w tym roku już  nie zdążymy z tą sprawą, projekt został przekazany 
do akceptacji przez Konserwatora Zabytków, 
 
Radny Sokołowski – to może  włączyć  też tę sprawę do wydatków nie 
wygasających, skoro zostały zabezpieczone środki w budżecie tego roku, 
 
p. Piela – to dobry pomysł, trzeba tylko przeliczyć jaką kwota będzie potrzebna. 
 
Więcej dyskusji nie było, Komisja zaakceptowała proponowane zmiany i 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 2 
 
p. Skarbnik Piela na wstępie poinformowała, że jest w posiadaniu trzech 
pozytywnych opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2016 
rok, o sfinansowaniu długu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Radni z projektem budżetu na przyszły rok zapoznali się wcześniej. Zatem  
Skarbnik poprosiła o pytania dot. zapisów w projekcie budżetu. 
 
Radny Sokołowski – projekt  budżetu, moim zdaniem jest dobry, na miarę 
posiadanych środków, nic na wyrost, mam zapytanie tylko w sprawie 
zabezpieczenia środków  w wysokości 600 000 zł, na co będą przeznaczone, 
 
p. Rudkowski – będzie przebudowa kanalizacji w drodze, następnie zasypana 
tłuczniem. Będziemy starać się o środki z PROW-u  na wykonanie drogi wraz z 
chodnikiem. Realizację tej drugiej części planujemy na 2016/2017, 
 
p. Skarbnik  Piela -  powiedziała jeszcze o innych zadaniach planowanych w 
budżecie, także o tym, że na razie nie ma zaplanowanych środków na Odnowę Wsi.  
sołectwa nie składały jeszcze wniosków do Starostwa, więc nie wiedzieliśmy jakie 
kwoty trzeba zabezpieczyć. Jeśli zadania się pojawią, wówczas będziemy 
wnioskować o zmiany w  budżecie,  
- zaplanowana jest wyższa kwota subwencji, ale nie wiemy, czy w takiej wysokości 
ona będzie. W marcu otrzymamy ostateczną kwotę, 
- jest zaplanowana pożyczka w wysokości 1 100 000 zł na drugą część 1 etapu 
kanalizacji z Giełczyc do Sidziny, równocześnie będziemy składać wniosek do PROW 
na dofinansowanie tego zadania. Jeśli otrzymamy środki, wówczas automatycznie 
spłacimy tę pożyczkę. 
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Nie było więcej uwag do projektu budżetu na 2016 rok, Komisja zaakceptowała 
wszystkie zapisy w projekcie uchwały budżetowej. 
 
 
Ad 3 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że obecny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi traci ważność, dlatego trzeba podjąć uchwałę o nowym programie. 
Niewiele się różni od poprzednio obowiązującego, jedynie tym, że zostało 
zabezpieczonych więcej środków na sport. Proponujemy 60 000 zł, dotychczas było 
50 000 zł. 
 
Radna Gmyr – zawróciła się z zapytaniem o zarejestrowane w Chróścinie 
Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia”, czy ono nadal istnieje i czy w ogóle działa ? bo 
może udałoby się pod ich egidą coś zrobić na rzecz Chróściny, 
 
p. Rudkowski – my nie mamy rejestru Stowarzyszeń, takowe są w Rejestrze 
Sądowym, jeśli ma pani wiedzę, że to Stowarzyszenie jest i że działa, to proszę 
sprawę wyjaśnić z przedstawicielami „Przyjaznej Ziemi”, 
 
Nie było więcej dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały przygotowała p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Aleksandra Masiowska – Michułka. 
-  program został przygotowany na podstawie poprzedniego z tego względu, został 
oceniony jako wzorcowy przez zespół kontrolujący obecnie te sprawy w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 
 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały przygotował Związek Gmin Śląska Opolskiego, z jego struktur  
wystąpiła gmina Kędzierzyn – Koźle, a przystąpiła gmina Namysłów, dlatego 
wszystkie gminy będące członkami Związku Gmin muszą podjąć stosowną uchwałę. 
 
p. Rudkowski – może trzeba byłoby się bardziej przyjrzeć tej sprawie, czy ta 
przynależność nam się opłaca, czy mamy jakieś realne korzyści z tytułu 
przynależności, 
 
Radny Sokołowski – uważam, że na pewno nie jest to złe, składkę wysokości 7 200 
zł rocznie niweluje zakup tańszego prądu wynegocjowany przez Związek, nie 
można wszystkiego przeliczać na pieniądze, 
 
p. Rudkowski – znam też gminy, które same negocjują stawki i mają jeszcze tańszy 
prąd, ale to nie w tej sprawie jest projekt uchwały. 
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Nie było więcej pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
umowy dzierżawy o kolejne 3 lata dla dzierżawcy z Chróściny. 
 
Ad 7 
 
Radni nie zgłosili żadnych wniosków i propozycji. 
Więcej tematów nie było, zatem przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada        Janina Rogalińska 
 
 


