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P r o t o k ó ł  Nr 12/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 26 lutego 2016 r. 
 
 

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

1. Bernard Rudkowski – z-ca wójta Gminy Skoroszyce 
2. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS 
3. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych 
z realizacją zadania. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej                   
w   Skoroszycach w roku 2015. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu 
Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół            i 
Przedszkoli w Skoroszycach. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych gminy. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zgody na dalszą dzierżawę gruntów. 
7. Zapoznanie  z Postanowieniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz podjęcie decyzji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Brzezin. 

8. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Skoroszyce. 
 
 

Ad 1 i 2 
 
Materiały do wszystkich spraw, radni otrzymali wcześniej.  

       p. Kierownik Michułka  omówiła po krótce przedłożone informacje i projekt 
uchwały. 
 
Radny Sokołowski – w jaki sposób przyznawani są asystenci do rodzin, skąd wiadomo, 
że jest tam potrzebna pomoc, 
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p. Michułka – do roku ubiegłego to pracownik socjalny kierował zapotrzebowanie do 
kierownika GOPS, od tego roku, to sąd rodzinny zobowiązuje wprowadzenie asystenta 
do konkretnej rodziny. 
 
 
Nie było więcej pytań, komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 
Ad 3 
 

p. Kosecki – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli, 
decyzją p. Wójt zmienił siedzibę na ulicę Nyską w Skoroszycach, dlatego jest 
konieczna zmiana  naszej uchwały. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Ad 4 
 
p. Kosecki – wyjaśnił, że co roku jest przeprowadzana analiza wynagrodzeń 
nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w naszej gminie. 
Jest to przeprowadzane po to, aby zgodnie z zapisami ustawy ustalić, czy 
wynagrodzenia nauczycieli mieszczą się w średnich wynagrodzeniach 
wyliczonych zgodnie z obowiązującą ustawą. Jeśli nie, wówczas należy 
wypłacić nauczycielom wyrównanie wynagrodzeń.  
Wyliczenie wyrównań przedstawia dokładnie załączona do informacji tabela 
wynagrodzeń nauczycieli naszej gminy. 
Za 2015 rok wypłaciliśmy łącznie ok.  4 000 zł nauczycielom mianowanym i 
kontraktowym.  Nie da się całkowicie wyeliminować dopłat, bo są różne 
sytuacje w różnych szkołach. 
 
Przew. Rogalińska – minęło półrocze, czy może coś wiadomo w sprawie decyzji 
szóstoklasistów co do wyboru gimnazjum ? 
 
p. Kosecki – pewne ruchu w kierunku pozyskania szóstoklasistów już zostały 
wykonane, odbyły się spotkania z rodzicami i uczniami, którym bardzo się u nas 
podobało. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. 
 
 
Więcej dyskusji nie było. Komisja przyjęła informację. 
 
Ad 5 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że należy zmienić naszą uchwałę o dietach dla 
Sołtysów, ze względu na konieczność opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. Nic poza tym się nie zmienia. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 6 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o przedłużeniu umowy 
dzierżawy na grunty rolne na kolejne 3 lata. 
 
Ad 7 
 
Sprawa zgłoszonych przez Radę Gminy, a odrzuconych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora zabytków w Opolu wniosków do planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Brzeziny. 
 
p. Rudkowski – mamy dwie możliwości w tej sprawie. Pierwszą,  przyjąć 
poprawki  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uchwalić plan 
zagospodarowania dla Brzezin. Druga możliwość to wysłać ponownie zgłoszone 
przez  radnych wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a kiedy 
otrzymamy odpowiedź negatywną, wówczas możemy się odwołać od decyzji. 
Jest to niestety proces długotrwały, wstrzymuje uchwalenie planu 
zagospodarowania. Nie można w nieskończoność odwlekać sprawy. 
Wstrzymujemy całą procedurę, myślę, że uchwalenie planu nie będzie 
oznaczało zakończenia sprawy u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Osobną sprawą będzie składanie wniosków do Konserwatora Zabytków przez 
samych zainteresowanych mieszkańców, o wykreślenie z ewidencji zabytków 
budynków. Mieszkańcy już takie podania raz składali do Urzędu Gminy, a Urząd 
przesłał je do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ten ich nie uznał, 
gmina nie jest stroną w sprawie, w tym przypadku nie może działać za 
mieszkańca. 
Myślę, że na tym nie skończy się kontakt z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków nasi mieszkańcy będą chcieli wykreślać swoje budynki z ewidencji 
zabytków i na pewno będą składali stosowne wnioski.  Nie jest to kaprys 
konserwatora, że nie przychyla się do zgłaszanych wniosków, bo działa zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zgodnie z prawem, mimo że mieszkańcom nie 
podoba się to, uważają, że jest to złe. Każdy widzi tylko swoją sprawę.  
 
 
Komisja wnioskuje o przyjęcie poprawek od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i o przyjęcie planu zagospodarowania dla Brzezin. 

 
Ad 8 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna, że gmina przystępuje 
do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ma to na celu 
zinwentaryzowanie stanu obecnej emisji oraz jakie będą prowadzone działania 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to wykonane po to, aby w 
przyszłości starać się o dotacje unijne na termomodernizacje obiektów. O 
środki będą mogli się wówczas ubiegać zarówno instytucje państwowe, jak i 
przedsiębiorcy. Jeśli gmina nie będzie miała takiego dokumentu, to nie będzie 
miała takich możliwości. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Na tym wyczerpano wszystkie tematy  porządku posiedzenia, wobec czego 
przewodniczący zamknął obrady. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada                Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 
  

 


