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P r o t o k ó ł  Nr 20/16 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

 z dnia 24 listopada 2016 r. 
 

 
 
posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach, 
uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, przewodniczyła radna Janina Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. P. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Marzena Ostachowska – Błoch – Kierownik ZOiW w Skoroszycach, 
3. p. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

3. Dyskusja w sprawie dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej                 
w Makowicach. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 

5.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie poparcia apelu R Gm. Dobrzeń Wielki do 
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia  Rady Ministrów w  części 
dot. zm. granic Gminy Dobrzeń Wielki. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poparcia apelu R Gm. Komprachcice do 
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w  części 
dot. zmiany granic Gminy Komprachcice. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poparcia apelu R Gm. Prószków do 
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w  części 
dot. zmiany granic Gminy Prószków. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poparcia apelu R Gm. Dąbrowa do Prezesa 
Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w  części dot. 
zmiany granic Gminy Dąbrowa. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przedłużenia dalszej dzierżawy gruntów. 
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Stary Grodków. 

11. Sprawy różne. 
 
  
 
Ad 1 
 
Pani Wójt wyjaśniła, że w projekcie uchwały zawarta jest tylko jedna sprawa, 
przekwalifikowania środków z opieki społecznej na dotację dla Zakładu 
Oczyszczania i Wodociągów na zakup koparki do zakładu.  Teraz będzie to kwota 
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132 000 zł. Sądzę, że już teraz  wystarczy na jej zakup. W opiece społecznej 
zaplanowano kwotę środków na umieszczenie podopiecznych w DPS-ach, mamy 
końcówkę roku i  zapewne nie będą już wykorzystane w takiej wysokości jak 
zaplanowano. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
Temat omówiła p. Kierownik ZOiW Marzena Błoch. 
 
- ze względu na brak odpowiednich przepisów w sprawie projektowanego nowego 
Prawa Wodnego, wnosi za pośrednictwem p. Wójt o przedłużenie obecnych taryf na 
wodę i ścieki do końca marca 2017 r. Trwają prace nad nowym Prawem Wodnym,    
z tego, co dotychczas wiadomo, to planowana jest bardzo duża zwyżka cen 
związana z opłatą środowiskową. Spotkało się to z bardzo negatywną opinią, 
dlatego wstrzymano prace nad nowelizacją ustawy.  
Nowe stawki na wodę ścieki przedłożę państwo do 22 stycznia 2017 r., będzie to 
zapewne zwyżka związana chociażby z ceną energii elektrycznej i podwyżką opłaty 
środowiskowej, 
 
p. Wójt – proszę już informować mieszkańców, że podwyżka nie będzie związana     
z niegospodarnością, ale ze względu na nowe przepisy. 
 
Radny Sokołowski – rozumiem, że ta podwyżka będzie spowodowana 
podwyższeniem opłaty środowiskowej za pobraną wodę dla mieszkańców całej 
gminy. 
 
p. Błoch – tak, będzie opłata stała i zmienna, a pobór wody będzie  w takiej ilości, 
na jaki mamy pozwolenie i od tego będziemy płacić. Burzą się przedsiębiorcy, 
których to dotyczy, bo opłata dla nich będzie o wiele większa niż dotychczas,  inna 
dla odbiorców indywidualnych. Stawka ta ma być zróżnicowana. Myślę, że to  
absurd, bo woda jest wodą, niezależnie od tego kto ją pobiera, 
 
p. Wójt – myślę, że nie do końca jest to absurd, ustawodawca musiał się czymś 
kierować, że ta stawka będzie zróżnicowana. 
 
Więcej dyskusji w tym temacie nie było. 
 
Komisja zaakceptowała pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Radny Bryła -  zapytał, czy teraz kwota przyznana na koparkę będzie 
wystarczająca? i jaka to będzie koparka? 
 
p. Błoch – kwota będzie na pewno wystarczająca, ja dołożę wszelkich starań, żeby 
była jak najbardziej nowa i funkcjonalna. Za takie środki można już zakupić   
koparko – ładowarkę, żeby mogła być wykorzystywana w różnych pracach. 
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Ad 3 
 
p. Wójt powiedziała, że 21 listopada wraz z p. Koseckim  spotkali się z Radą 
Sołecką, Sołtysem   i   p. Radną Słowiak, aby wstępnie porozmawiać  o przyszłości 
szkoły  w Makowicach i zaproponować pewne rozwiązania. 
Przedstawiłam wszelkie wyliczenia i w rezultacie zaproponowałam, aby nie 
likwidować całkowicie szkoły, ale utworzyć filię z klasami 1 – 3 Szkoły Podstawowej 
w Sidzinie. Dlatego w Sidzinie, że nie zwiększy to oddziałów w szkole, jak by to 
miało miejsce w Skoroszycach, tylko uzupełni klasy. 
Po przedstawieniu tych propozycji, Rada Sołecka stwierdziła, że są to opcjedo 
przyjęcia, nawet z sugestią filii Szkoły w Sidzinie. Jestem zadowolona z tego 
spotkania, chociaż to dopiero początek drogi, ale podoba mi się to, że wspólnie 
szukamy jak najlepszego rozwiązania. Jestem za racjonalnym i oszczędnym 
wydawaniem pieniędzy na oświatę. Ponadto proponuję zarówno uczniom, jak                               
i nauczycielom wyższy standard nauczania. W Sidzinie jest duża sala gimnastyczna, 
świetlica szkolna. 
Ponadto chciałabym, aby z zaoszczędzonych przy reorganizacji środków, zrobić  
więcej dla wsi, bo potrzeb jest wiele. Obecnie dopłacamy do szkoły w Makowicach 
ok. 400 000 zł, a po reorganizacji to będzie ok. 180 000 zł, różnicę będzie można 
przeznaczyć na zadania we wsi. Przed nam długa droga, ale wierzę, że będzie 
zrozumienie wśród mieszkańców.  
 
 
Radna Juśkiewicz – a co z przedszkolem ? 
 
p. Wójt – oddział przedszkolny pozostanie w Makowicach, będzie tam około           
13 dzieci, 
 
p. Kosecki – jak będzie potrzeba, to będziemy mogli dzieci przewieźć ze Skoroszyc 
do Makowic, bo wtedy będzie na tyle miejsca, 
 
Radny Sokołowski – ilu, po zrealizowaniu reformy w naszej gminie będzie                
w Makowicach nauczycieli ? 
 
p. Kosecki – w sumie będzie 3 nauczycieli. Do klas 1-2, do klasy trzeciej i do 
oddziału przedszkolnego. 
 
p. Wójt – 25 listopada będzie spotkanie z Kuratorem w Opolu, a następnie 29 
listopada w Nysie. Zobaczymy, co nam powie p. Kurator. Po tych spotkaniach 
zamierzam spotkać się z rodzicami dzieci z Makowic. 
 
Nie było więcej dyskusji. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt wyjaśniła, że w ślad za zmianą stawek podatku od nieruchomości 
proponuje zmiany w podatku od środków transportowych. Proponuje zwyżkę 
podatku o 5 %. Po wstępnych obliczeniach,  zwiększy to podatek przedsiębiorcom    
o 20, 30,00 zł. 
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Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5,6,7,8 
 
p. Wójt powiedziała, że Związek Gmin Śląska Opolskiego zainicjował poparcie dla 
gmin, które mają stracić część swoich terytoriów na rzecz Miasta Opola. Gminy 
solidaryzują się z 4 gminami, których terytorium zostanie okrojone. Wyrażają swój 
sprzeciw przeciwko  decyzji p. Premier Szydło i oczekują, aby zostało uchylone 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w tej sprawie. 
Jest to też nasze przyłączenie się do apelu 4 gmin wyrażających sprzeciw takim 
działaniom.  Nie wiem na ile  to pomoże,  może wcale, ale chodzi o to, żeby gminy 
te wiedziały, że ich popieramy. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów od gminy, 
na kolejne 2 lata. 
 
Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że musimy jeszcze raz podjąć uchwałę do przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego 
Grodkowa, ponieważ organ nadzoru zakwestionował załącznik graficzny do 
uchwały, bo ich zdaniem był mało czytelny. 
Załącznik został poprawiony. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11 
 
p. Wójt – na sesji będzie jeszcze jeden projektu uchwały w sprawie opłaty 
prolongacyjnej.  Organ nadzoru nie zaakceptował wszystkich naszych propozycji     
w uchwale i musimy ją teraz poprawić. 
 
Komisja zaakceptowała propozycję tej zmiany. 
Na tym zakończono  posiedzenie komisji, bo wyczerpano cały jej porządek. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Janina Rogalińska 
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