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Protokół Nr 21/2016 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 
 

w posiedzeniu komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczyła radna 
Janina Rogalińska, przewodnicząca. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
4. Zaopiniowanie uchwały budżetowej na 2017 rok. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z 

oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły 
podstawowej z klasami I-III      z oddz. Przedszkolnym Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sidzinie. 

6. Zaopiniowanie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2016 Rady Gminy 
Skoroszyce    z dnia 22 tycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw: Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, 
Pniewie, Sidzina, Stary Grodków, Skoroszyce. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 
10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia GPPiRPAiZN na 2017 rok. 
 
Ad 1 i 2 
 
Na wstępie głos zabrała p. Skarbnik Jadwiga Piela i powiedziała, że w związku ze 
zbliżającym się końcem roku, w wieloletniej prognozie finansowej urealniamy 
zapisy, które muszą być zgodne zapisami w projekcie zmian do budżetu, jeszcze 
tego roku. 
To urealnienie polega na zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych.  
Omówiła po krótce każdą zmianę. Zwróciła uwagę na zapis dot. przeznaczenia 
kwoty 1 000 zł z wydatków Urzędu Gminy z działu promocji dla p. Katarzyny 
Sperczyńskiej. W tym punkcie głos zabrała p. Wójt i wyjaśniła sprawę. 
 
Pani Katarzyna Sperczyńska jest  utalentowaną wokalistką, mieszkanką Skoroszyc. 
Jako jedyna  Polka otrzymała stypendium w 2-letnim konserwatorium Akademii 
Filmowej w Nowym Jorku w USA. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, 
ponieważ, aby zamieszkać w Nowym Jorku i rozpocząć studnia musi zebrać 35 000 
$. Z uzyskanych informacji wiem, że część  kwoty zebrała dzięki wsparciu wielu 
osób i instytucji z Wojewodą, Marszałkiem Województwa Opolskiego włącznie. 
Chciałaby bardzo móc zrealizować swoje marzenie i studiować wokalistykę w tak 
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prestiżowej uczelni. Dlatego, kiedy zwróciła się do mnie, jako wójta gminy            
o pomoc,  po analizie faktów aproponuję państwu, abyście zaakceptowali 
przeznaczenie 1 000 zł dla naszej utalentowanej mieszkanki. Myślę, że nie muszę 
więcej uzasadniać celowości wydatkowania tej kwoty. 
 
Radny Sokołowski – do mnie, jako przewodniczącego rady gminy również zwróciła 
się z ta prośbą. Jestem jak najbardziej za tym, aby pomóc młodej dziewczynie        
i dać jej szansę na dalsze rozwijanie talentu wokalnego. A jako przewodniczący 
RG, na najbliższej sesji zaproponuję radnym tzw. „zrzutkę” w tym celu. 
 
Dalsze zapisy w projekcie zmian budżetu na 2016 r. 
 
p. Skarbnik – przeznaczenie kwoty 40 000 zł na wykonanie dokumentacji na 
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chróścinie. 
 
p. Wójt – to będzie odrębna uchwała związana z pozyskaniem środków unijnych na 
taki program. Wspólnie z innymi gminami wchodzącymi w skład Subregionu 
Południowego będziemy starać się o pozyskanie takich środków. Mamy szansę 
pozyskać ok. 680 000 zł, natomiast cała termomodernizacja wg szacunku jest na 
kwotę 2 000 000 zł. 
 
Radny Sokołowski – to potężna kwota, za którą niemal można byłoby nową szkołę 
wybudować, może na początek dałoby się wykonać ocieplenie budynku i elewację, 
może w etapowanie zadania nie byłoby złe ? 
 
p. Wójt – Należy wykazać się odpowiednimi parametrami, dotyczącymi 
modernizacji systemu grzewczego, na skutek których następuje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię do 30%. Na początek trzeba koniecznie  instalację 
grzewczą, a to jest  kosztowne. Wierzę, że będzie dobrze. 
 
Na tym zakończono dyskusję nad projektem zmian w budżecie tego roku. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 3 i 4 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa jest ściśle związana        
z naszym budżetem i wydatkowaniem środków. Musi być opracowana na trzy 
kolejne lata, czyli do 2020 roku. 
Budżet gminy składa się z planu dochodów i planu wydatków, a jeśli zachodzi 
potrzeba, wówczas dokonuje się w nim zmiany. 
Dochody planuje się w wysokości 21 532 558 zł wraz z dochodami majątkowymi. 
Wydatki planuje się w wysokości 26 509 123 zł, w tym wydatki majątkowe              
w wysokości 7 006 718 zł. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki na realizację 
inwestycji w wysokości 3 000 000 zł. 
 
 
p. Wójt – kwota ponad 7 milionów na inwestycje jeszcze nigdy w budżecie gminy 
nie była tak wysoka, ale jest to związane z już pozyskanymi środkami na: budowę 
drugiej części kanalizacji z Giełczyc do Sidziny, oraz wykonaniem przebudowy ul. 
Szkolnej w Chróścinie. To są największe inwestycje na przyszły rok. Nie jesteśmy    
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w stanie zapewnić w całości takich środków w budżecie, dlatego planujemy 
zaciągnąć pożyczkę,  na poczet pozyskania dofinansowania, aby móc spokojnie 
zrealizować to, co planujemy. 
 
Radny Bryła – można było wcześniej starać się o środki unijne, do 2010 roku, kiedy 
był na to najlepszy czas, 
 
p. Wójt – można było to czynić na potrzeby inwestycji, tak jak to robiły inne gminy, 
 
p. Skarbnik – przedstawiła plan dochodów budżetowych na przyszły rok, który ma 
wynieść 21 532 558 zł, natomiast wydatki w wysokości 27 509 123 zł. 
 
p. Wójt – jeżeli chodzi o inne wydatki poza tymi, inwestycyjnymi, priorytetem 
będzie oświetlenie przejścia przez drogę krajową w Sidzinie, to będzie trudna 
sprawa, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zrealizować. 
 
Nie było więcej dyskusji, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
budżetowej na 2017 rok. 
 
Ad 5 
 
p. Wójt – powiedziała, że efektem działań wcześniejszych w kierunku 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w  Makowicach, jest przedstawiony projekt 
uchwały, który precyzuje w sposób jasny status tej szkoły. Ma powstać  Filia 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie wraz z oddziałem przedszkolnym. Tą 
uchwałą rozpoczynamy proces przekwalifikowania tej placówki. Uchwały należy 
podnieść do dnia 17 lutego 2017 r. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekty uchwały w sprawie zmiany naszych uchwał dotyczących zmian                 
w  Statutach Sołectw, są podyktowane koniecznością zmian niektórych zapisów      
w tych Sołectwach, które organ nadzoru nie zaakceptował, ponieważ nie są spójne 
z przepisami prawa. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że w wyniku naszych działań, pojawił się inwestor, który chce  
zainwestować  swoje środki  oraz unijne. Chce tego dokonać na naszej działce 
inwestycyjnej na zbudowanie  przedsiębiorstwa przetwórstwa warzywnego. Od nas 
oczekuje współpracy i zgody na wydzierżawienie tego terenu, 2 hektarów  na okres 
10 lat,  z możliwością wykupu. W tym czasie chce wpierw pozyskać środki unijne na 
ten cel i rozwijać działalność. Negocjacje idą w dobrym kierunku, za wcześnie jest 
jeszcze na konkrety, ale pierwsze kroki zostały zrobione. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 8 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii został 
pozytywnie zaopiniowany., 
 
Ad 9 
 
p. Wójt – przedstawiła jeszcze dodatkowy projekt uchwały, który zostanie 
włączony do porządku obrad sesji. Chodzi o przystąpienie do  wspólnego projektu 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznych w ramach Subregionu 
Południowego. Chodzi o szkołę w Chróścinie. Cały projekt jest dość kosztowny, ale 
można pozyskać 680 000 zł na termomodernizację szkoły.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodnicząca zamknęła obrady. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada        Janina Rogalińska 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


