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P r o t o k ó ł  Nr 13/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 22 marca 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, nieobecnym był radny Henryk 
Sokołowski. Przewodniczyła radna Janina Rogalińska  przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto Uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na remont chodnika w Brzezinach przy drodze powiatowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Czarnolesie przy drodze 
powiatowej. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z 
perspektywą do 2030 roku. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonowanie Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą 
do 2030 roku. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, na lata 2016-2026 z perspektywą 
do 2030 roku. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z 
perspektywą do 2030 roku. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji Zintegrowanego 
Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 
2020. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gm. Skoroszyce w 2016 roku. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Skoroszyce. 

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi 
Skoroszyce. 

12. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skoroszycach do realizacji zadań z zakresu Świadczenia 
wychowawczego. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Skoroszycach. 
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Ad 1 
 
Na początku p. Skarbnik  poinformowała, że dzisiaj na stronie Ministerstwa 
Finansów ukazała się informacja o tym, że została nam zmniejszona kwota 
dotacji ostatecznych o ok. 170 000 zł, w oświacie ok. 45 000 zł, która 
zostanie pokryta ustanowioną rezerwą, pozostałe kwoty zostaną uzupełnione 
odzyskanymi środkami z VAT-u. 
Ponadto planuje się zwiększyć środki na Odnowę wsi w wysokości 15 000 zł, 
po 5 000 zł na każdą    wieś (Czarnolas, Makowice, Sidzina). Planuje się 
przeznaczyć środki do Zakładu Oczyszczania i Wodociągów na zakup mini 
koparki – 32 000 zł oraz na opracowanie wariantowej koncepcji poprawy 
zaopatrzenia w wodę Gminy Skoroszyce.  
Jako współfinansowanie zadań ze Starostwem Powiatowym planuje się 
przeznaczyć środki w wysokości 15 000 zł na budowę chodnika przy kościele 
w Czarolesie oraz 25 000 zł na remont chodnika w Brzezinach. 
 
p. Wójt – w sprawie opracowania dokumentacji na drugie ujęcie wody, 
uważam, że jest taka potrzeba ponieważ mamy tylko jedno ujęcie wody, 
które zaopatruje 9 miejscowości naszej gminy. Nie możemy na to pozwolić, 
aby w razie awarii, nie było w gminie wody. Będzie to bardzo droga 
inwestycja, na około 1 miliona zł, ale konieczna, a trzeba zacząć od 
projektu. 
Jestem zdziwiona tą sprawą, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie przedstawiał 
problemy, będąc radną w poprzedniej kadencji, nigdy o tym nie słyszałam. 
Pani kierownik Zakładu Oczyszczania twierdzi, że problem przedstawiała 
władzom od kilku lat.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 i 3 
 
Projekty uchwał dotyczą kwot udzielonych dotacji  dla Powiatu Nyskiego na 
remont i budowę chodników. 
 
Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Projekty uchwał dotyczą poszczególnych Strategii w ramach Partnerstwa 
Nyskiego, które będą szczegółowo omawiane na  sesji rady Gminy, przez 
przedstawicieli każdej Strategii.  
Wszystkie Strategie zostały przygotowane po to, aby można było starać sięo 
środki unijne. 
Komisja zdecydowała, że w związku z tym, że materiał jest bardzo obszerny, 
zamieszczony na płytce, którą otrzymali, skoncentrowaną wiedzę na ten 
temat wysłuchają na sesji Rady Gminy. 
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Ad 9 
 
 Program opieki nad zwierzętami jest uchwalany corocznie, jest taki wymóg 
ustawowy. Zmieniła się kwota przeznaczonych środków na realizację 
Programu. W tym roku jest to kwota 17 000 zł, w tym jest kwota  1 000 zł na 
sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących i bezdomnych, jest również 
kwota 1 000 zł na edukację ekologiczna. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
 
- Do naszej funkcjonującej uchwały należy wprowadzić  zapis  o tym, że 
osoba będąca ofiarą przestępstw ma pierwszeństwo wynajmu lub 
przydzieleniu lokalu mieszkalnego. 
Są takie przypadki w naszej gminie, dlatego musi to mieć odzwierciedlenie w 
naszych gminnych przepisach. 
O przydzieleniu lokalu będzie decydował Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11 
 
Komisja zasugerowała nazwę ulicy na „Miodowa”. 
 
Ad 12 
 
 W związku z tym, ze od kwietnia br. będzie realizowane nowe zadanie 
poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, należy przygotować się do tego 
również pod względem przepisów, dlatego musimy podjąć stosowne 
uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
 
Protokolant:      Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada                  Janina Rogalińska 

 


