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P r o t o k ó ł  Nr 14/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 21  kwietnia 2016 r. 
 
 

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

1. p. Barbara Dybczak–  Wójt Gminy Skoroszyce  
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. p. Marzena Ostachowska – Błoch – Kierownik ZOiW 
4. p. Marta Tarczyńska – Dyrektor OKGS 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Oczyszczania i Wodociągów za 2015 rok. 
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce w 2015 roku. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce oraz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Skoroszyce. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2016 roku. 
7. Sprawy różne. 

 
 
Ad 1 
 
Temat wyjaśniła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są podyktowane koniecznością złożenia 
wniosku do PROW na zadanie ulicy Szkolnej w Chróścinie. Wartość całego zadania 
do kwota 2 726 930 zł, na co składają się nadwyżka z lat ubiegłych 900 000 zł, do 
już zapisanych 200 000 zł, dodajemy 226 930 zł oraz pożyczka na zadanie w 
wysokości 1 400 000 zł, na poczet uzyskanych środków  na to zadanie. 
Wszystkie zapisy muszą być zgodne z zapisami w uchwale budżetowej. Zadanie jest 
zapisane na dwa lata, rozpoczęcie jeszcze w tym roku, chodzi o wymianę 
kanalizacji w drodze. 
 
Komisja nie miała uwag i zaakceptowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
Projekt zmian w uchwale budżetowej omówiła również p. Skarbnik Piela. 
 
Po omówieniu wszystkich propozycji zmian do budżetu gminy na rok bieżący, 
najwięcej wątpliwości wzbudziło przeznaczenie środków w wysokości 20 000 zł na 
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remont pomnika w Skoroszycach i środki 20 000 zł na nowe nasadzenia drzewek      
i krzewów. 
 
p. Wójt – przedstawiła koncepcję zagospodarowania terenu wokół pomnika, wokół 
budynków Urzędu Gminy oraz konieczność zakupu nowych drzewek i krzewów nie 
tylko przy Urzędzie, ale także w sołectwach. 
 
Radna Juśkiewicz – uważam, że zbędny jest dalszy remont pomnika                       
w Skoroszycach, to co jest teraz, to wystarczy, 
 
Radny Bryła - najpierw trzeba wyremontować drogi gminne, bo na niektórych np. 
na ul. Słonecznej i Róż w Chróścinie jest tragicznie, ludzie zaczepiają mnie na 
ulicy, pytają, ile jeszcze mają czekać na jakąś poprawę? 
 
Radny Sokołowski – kto będzie decydował o nasadzeniach w poszczególnych 
miejscowościach ? 
 
p. Wójt – będą decydowali sołtysi.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu nad przeznaczeniem środków na nowe 
nasadzenia, Komisja zdecydowała o pozostawieniu tych środków na to zadanie. 
 
p. Wójt – omówiła jeszcze po krótce inne zamierzenia jak: 
 
- wymianę wiat przystankowych w Sidzinie, są bardzo brzydkie, szczególnie te przy 
drodze krajowej. 
 
- wykonanie drogi kostką pomiędzy Szkoła, a Kościołem, trzeba to wreszcie zrobić, 
bo teren jest ciągle w kałużach, 
 
- wykonanie projektu na budowę przedszkola w Skoroszycach przy sali 
gimnastycznej. 
Nowe przedszkole jest bardzo potrzebne, chciałaby, aby docelowo mogły 
uczęszczać do niego dzieci z 6 miejscowości. To obecne nie spełnia oczekiwań, jest 
mało miejsca, budynek nie spełnia  standardów, a Sanepid ciągle wytyka różne 
usterki. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w całości projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 rok. 
 
 
Ad 3 
 
Temat przedstawiła p. Kierownik ZOiW Marzena Ostachowska – Bloch. Materiały 
radni otrzymali wcześniej. 
 
Radna Juśkiewicz – zapytała, czy byłaby możliwość otwarcia PSZOK-u również w 
soboty, 
 



 3 

p. Bloch – wydłużyliśmy godziny pracy w poniedziałek, żeby była możliwość 
przywieźć odpady, w sobotę, to byłby kłopot, w związku z zasadami Kodeksu pracy, 
 
Radny Sokołowski – jak działa kanalizacja w Giełczycach? 
 
p. Błoch – jak do tej pory wszystko funkcjonuje bez problemów. 
 
Nie było więcej pytań. Sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Ad 4 
 
p. Marta Tarczyńska Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce przedstawiła 
informację z działalności w 2015 roku w formie multimedialnej, wyświetlając 
zdjęcia z różnych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury. 
 
Radna Juśkiewicz – moim zdaniem powinno się zorganizować dla młodzieży 
gimnazjalnej coś innego, nie tylko same wyjazdy, widziałabym to może zabawę         
w „podchody”. Także dla seniorów 70+ coś przydałoby się zaoferować. Zdaję sobie 
sprawę, że ciężko jest starszą osobę „wyrwać” z domu, ale to nie znaczy, że nie 
warto próbować, 
 
p. Tarczyńska – staramy się dla tej grupy też coś zaoferować, ale to bardzo trudne 
czymś zainteresować, ale cały czas się staramy. 
 
Na tym zakończono temat. 
 
Ad 5 
 
p. Wójt -  zgodnie z ustawą mamy obowiązek wykonać analizę oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz              
z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z tej analizy wynika, 
że będziemy musieli przystąpić do zmiany studium oraz do zmiany  planów 
zagospodarowania przestrzennego, bo ciągle zmieniają się przepisy, np. ustawa 
krajobrazowa, proces zmian planów jest długi i skomplikowany, mamy tego 
przykład obecnie, gdzie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków trwają od wielu 
tygodni. 
 
Radny Sokołowski – materiał został wykonany bardzo solidnie, wszystko zostało 
przedstawione w sposób jasny, widać, że mamy  pewne nieprawidłowości i ciągle 
gonimy przepisy, które w niesamowitym tempie zmieniają się,  a samo uchwalanie 
nowych trwa bardzo długo. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Ocenę zasobów pomocy społecznej przygotował zespół pracowników, materiały 
radni otrzymali wcześniej, zapoznali się z nim. 
Nie było do tego tematu pytań. 
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Wszystkie tematy porządku posiedzenia zostały omówione, wobec czego 
przewodniczący zamknęła posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada        Janina Rogalińska 
 
 
 
 


