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P r o t o k ó ł  Nr 2/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 5 lutego 2015r. 
 

   W posiedzeniu komisji uczestniczyło 4  radnych,  zgodnie z dołączoną listą 
obecności. Nieobecnym był radny Krzysztof Bryła. Przewodniczyła radna Janina 
Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Koźlik – Sekretarz Gminy 
4. Bożena Pachuta – pełnomocnik ds./ profilaktyki przeciwalkoholowej  
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w Gminie Skoroszyce w 
2014. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 
rok. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Statutowej. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad wypłaty diet radnym. 
8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
10. Sprawy różne. 

 
 
 
Ad 3 i 4 
 
Sprawozdanie z realizacji GPRPiPN za 2014 rok przedstawiła p. Bożena Pachuta. 
Powiedziała, że  trzy główne zadania związane z prowadzoną od lat 
działalnością, skierowane są głównie dla rodzin, młodzieży, współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi. Prowadzone są zajęcia sportowe i zajęcia 
świetlicowe.  
Złożyła również sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
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p. Wójt – pewne działania w tym roku już zostały uwzględnione np. w 
Czarnolesie została uruchomiona świetlica środowiskowa prowadzona przez p. 
Piwowarczyk, zostały wygospodarowane środki dla p. Zawodowej, na 
prowadzenie scholi w Makowicach, która reprezentuje naszą gminę na 
zewnątrz. 
 
p. Pachuta – po otrzymaniu sprawozdania z prowadzonej świetlicy 
środowiskowej w Czarnolesie można zauważy duży sukces, bo w zajęciach 
uczestniczy wiele dzieci. 
 
Radny Sokołowski – podziękował za współpracę z młodymi sportowcami, którzy 
prowadzeni są przez nowego trenera, a za swoją pracę wynagradzany jest  ze 
środków profilaktyki, 
 
Przew. Rogalińska zapytała, kto trafia do punktu konsultacyjnego, czy matki, 
żony, dzieci ? 
 
p. Pachuta – przychodzą głównie współuzależnieni, najczęściej żony,  dziećmi 
zajmują się w szkołach pedagodzy, 
 
p. Wójt – uważa, że obecność psychologa byłaby wskazana w gminie, ale jest to 
bardzo drogie, 
 
p. Pachuta – powiedziała, że ona też jest kwalifikowanym terapeutą, można 
zatem również korzystać, prowadzi dyżury w punkcie konsultacyjnym, są 
również grupy wsparcia, jest problem z realizacją niebieskiej karty, gdzie za jej 
założeniem muszą pójść konkretne działania, a tego nie można realizować przy 
pomocy Policji, 
 
Radny Sokołowski – słyszy się coraz częściej o coraz większej narkomanii wśród 
młodzieży. 
 
p. Pachuta – jest to narastający problem wszędzie, młodzież eksperymentuje 
również z lekami, dopalaczami. 
 
Więcej dyskusji w tej sprawie nie było, komisja przyjęła sprawozdanie i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 1 
 
Temat wyjaśniła i omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Po przekazaniu dokumentów radnym, wpłynęło pismo od kierownika Koseckiego, 
aby z działu oświaty wydzielić środki na zapłatę dla nauczycieli prowadzących 
lekcje z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 50 200 zł, jako zadanie nowe, 
wnosi o włączenie tych zapisów do obecnego projektu uchwały, aby sprawy nie 
odwlekać. 
Komisja zgodziła się z tym wnioskiem. 
 
Dalsze zapisy projektu uchwały. 
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- zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o 30 000 
zł, ponieważ na razie nie ma na tyle wniosków, aby trzeba było wykonać plan 
dla którejś miejscowości, wobec tego środki te chcielibyśmy wykorzystać w 
następujący sposób, 10 000 zł na współfinansowanie głównej nitki wodociągowej 
na ulicy Polnej w Sidzinie, gdzie chce budować budynek mieszkalny p. Setla, 

    takie działania miały już miejsce  w naszej gminie, więc nie jest to coś nowego,    
i tak musielibyśmy to zrobić, a tak zostanie wybudowany z naszym finansowym 
wsparciem i przejęty na mienie gminne, za przyłącz będzie płacił  osobno, 
15 000 na zadania z Odnowy Wsi dla Czarnolasu. Makowic i Sidziny, 
 5 000 zł na dofinansowanie wywozu śmieci po pożarowych z ulicy Łąkowej w 
Skoroszycach jako wkład własny gminy do środków przekazanych nam ze Starostwa 
w wysokości 35 000 zł, 

 
p. Wójt - wyjaśniła, że sprawa wynikła po tym, jak w Starostwie zdecydowano 
się przeznaczyć środki w wysokości 35 000 zł na wywiezienie odpadów po 
pożarowych z ulicy Łąkowej w Skoroszycach. Mając zapewnienie o 
dofinansowaniu w takiej wysokości środków, wydaje się być koniecznym, aby z 
naszej strony również zabezpieczyć finansowanie wywozu tych odpadów, 
proponujemy 5 000 zł. Cała kwota w sumie 40 000 zł ma być przeznaczona na 
przewiezienie odpadów z ulicy Łąkowej  w ramach rekultywacji składowiska 
odpadów, na jego pierwszą część tzw. techniczną.  W projekcie budżetu 5 000 
zł zostało zapisane z rezerwy ogólnej, ale Komisja Rolna zaproponowała, żeby 
zrezygnować z rewitalizacji parku w Skoroszycach i z tego zadania przeznaczyć 
na ten cel,  powiedziano, że są pilniejsze  i ważniejsze problemy w gminie, jak 
np. drogi gminne, przydomowe oczyszczalnie, 
 
przew. Rogalińska – powiedziała, że nie zgadza się na takie działania, bo 
problem dróg i tak wszędzie nie rozwiążemy, a ładny park będzie czymś 
znaczącym dla wsi, 
 
Radny Sokołowski – można się nad propozycją Komisji zastanowić, ale na tę 
sesję proponuję zostawić jak jest, można o tym zadaniu zdecydować trochę 
później, 
 
Wniosek Komisji Rolnej dotyczący rezygnacji z rewitalizacji parku w 
Skoroszycach rozpatrzyć w innym terminie np. w marcu, a na najbliższej 
sesji pozostawić zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy. 

 
Pozostałe zapisy w projekcie uchwały dot. zmian w budżecie gminy Komisja 
zaopiniowała pozytywnie. 
 
Sprawa budynku PKP w Chróścinie 
 
p. Wójt – powiedziała, że w ramach Partnerstwa Gmin jest szansa uzyskać środki 
unijne na remont budynku PKP w Chróścinie, który wpierw należałoby przejąć od 
PKP. Jest to jedyny dworzec PKP na naszym terenie, zabytkowy i byłaby szansa 
odnowienia go, zrobienia przy  na placu przy budynku, w przyszłości centrum 
przesiadkowe dla PKS i PKP, a sam budynek byłby wizytówką Chróściny. Oglądała 
budynek, jest tam naprawdę dużo pomieszczeń, można byłoby zrobić poczekalnię 
dla pasażerów. Nad częścią mieszkalną budynku jest wymieniony dach, bo są tam 
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lokatorzy. PKP jest skłonna przekazać nam budynek nieodpłatnie, nasze  koszty po 
przejęciu, to około 10 000 zł na przepis notarialny. Na renowację budynku można 
byłoby uzyskać aż 80% dofinansowania unijnego, wiele miast i gmin w powiecie 
zdecydowało się na przejęcia dworców i wejście w ten program. Gdyby nie było 
decyzji o przejęciu budynku, to zawsze można postawić wiaty przystankowe na 
wszystkich trzech stacjach kolejowych. 
 
Radna Gmyr – w tym budynku mieszkają ludzie, którzy są bardzo roszczeniowi, za 
nic nie płacą i byłoby niebezpieczeństwo, że będą ciągle coś od gminy chcieli, 
 
- inna sprawa pochodzi również z Partnerstwa Gmin, to sprawa zgłoszenia do 
programu transportowego dróg dojazdowych do przystanków autobusowych, 
naszych gminnych, można byłoby wiele dróg poprawić, naprawić, 
 
Radny Sokołowski – to byłoby bardzo dobre, ale czy będzie możliwe, to na razie 
jest wielka niewiadoma, 
 
Komisja jest przeciwna przejmowaniu budynku PKP w Chróścinie, bardziej 
korzystne byłoby połączenie dróg gminnych dom centrum przesiadkowego. 
 
 
Ad 2 
 
 
p. Skarbnik – zamierzamy zaciągnąć pożyczkę do wysokości 600 000 zł, ale jest to 
za duża kwota do zadania, po przetargu, bo potrzeba nam mniej. W roku 2016 
przypada nam ostatnia rata za salę gimnastyczną, natomiast spłata skupi się 
głównie na roku 2018. Dodała, że  wysokość przeznaczonej na to zadanie środków z 
PROW będzie proporcjonalna do kwoty po przetargu, czyli nie 1 384 000 zł, ale 
około 810 000 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
p. Sekretarz wyjaśniła, że organ nadzoru uchylił zapis w naszej uchwale o wyborze 
5-osobowej komisji rewizyjnej ponieważ w naszym Statucie jak dotychczas istnieje 
zapis o 3-osobopwej komisji. 
 
Komisja wyznaczyła radną Juśkiewicz do Komisji Rewizyjnej, która wyraziła 
zgodę. 
 
Ad 6 
 
p. Sekretarz wyjaśniła, że organ nadzoru uchylił zapis w naszej uchwale o 
powołaniu komisji statutowej w części dot. wyboru jej osoby na członka komisji, 
uzasadnił to tym, że w komisji mają być tylko radni. 
 
Komisja zdecydowała, że wyboru dokonają na sesji rady Gminy. 
 



 5 

 
Ad 7 
 
p. Sekretarz wyjaśniła, że chodzi o wypłatę diet dla komisji doraźnych, które 
również pracują na rzecz gminy, sprawa wynikła przy okazji powołania komisji 
doraźnej, Statutowej, która nie mogła otrzymać diety, bo załącznik do naszej 
uchwały to uniemożliwiał, 
 
Radny Sokołowski – powiedział, że to on był inicjatorem zmiany tego załącznika, 
uważa, że radni też poświęcają swój czas i energię w pracy tej komisji, dlaczego 
nie mieliby otrzymać  diety za swoją pracę. 
 
p. Skarbnik – projekt tej uchwały wypłynął teraz, w budżecie nie były planowane 
takie środki, nikt z nią tego nie uzgadniał.  
Na komisji Rolnej został zgłoszony wniosek o obniżenie diet radnym o 10%, trzeba 
byłoby podjąć stosowną uchwałę do tego wniosku. 
 
Nikt w tej sprawie nie podjął dyskusji, natomiast w sprawie projektu uchwały 
dot. zmiany załącznika do uchwały o dietach, radni głosowali 4 „za”, 
1”przeciw”. Zatem projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
 
Ad 8 
 
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła p. 
Sekretarz Koźlik. 
 
Nie było pytań i dyskusji, Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Ad 9 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów od gminy 
został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 10 
 
p. Skarbnik – powiedziała, że kilka dni po przesłaniu radnym materiałów na 
posiedzenie komisji wpłynąłem pismo od p. kierownik Błoch o zabezpieczenie 
środków na uzbrojenie trzeciej studni, która została uszkodzona jeszcze w grudniu. 
Wnosi o 20 000 zł. przekazuje tę sprawę teraz tylko informacyjnie, ponieważ 
będzie to zapewne tematem na kolejną sesję. 
 
p. Skarbnik  przygotowała, na wniosek radnego Kaczmarczyka informację o 
opłatach śmieciowych za II półrocze 2013 roku i za cały 2014 rok. Informacja 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ze wszystkich obliczeń wynika, że w budżecie gminy jest 173 000 zł oszczędności, 
tyle zostało w budżecie. 
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p. Sekretarz – powiedziała, że od 1 lutego br. weszła w życie mieniona ustawa o 
odpadach , można już wykonywać pewne działania, które dotychczas nie były 
możliwe, np. sprzątać przystanki w gminie i inne prace porządkowe, które można 
finansować z tych środków, zatrudnić pracownika do tych prac, jak to już 
wielokrotnie radni zgłaszali. Można stosować ulgi dla mieszkańców, ale tylko dla 
tych, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego wg opieki 
społecznej. 
 
Te tematy na pewno będziemy rozpatrywać na kolejnych sesjach. 
 
 
Na tym wyczerpano cały porządek posiedzenie, wobec czego przewodniczący 
zamknął obrady. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


