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P r o t o k ó l  Nr 24/17 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia 23 marca 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni (5 osób), przewodniczyła radna  
Janina Rogalińska 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. p, Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce. 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce. 
3. p. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 
4. p. Marta Tarczyńska – dyrektor OKGS w Skoroszycach. 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z 

oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły 
Podstawowej z klasami I-III i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej                w Sidzinie. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe na okres  od 1 września 20017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

4. Zaopiniowanie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie  Regulaminu 
utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie obrębu 
Sidzina                 i Chróścina. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 

8. Roczne sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego instytucji 
Kultury oraz  Biblioteki publicznej w Sidzinie.  

9. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoroszyce, 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina. 

 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela – omówiła proponowana zmianę do budżetu gminy na 
2017 rok. Chodzi o wprowadzenie środków ze Starostwa w wysokości 7 000,00 zł      
z przeznaczeniem na prace melioracyjne w naszej gminie. Od nas będzie zależeć 
gdzie jakie prace wykonamy. 
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Poinformowała radnych, że na sesji może pojawić się jeszcze jeden zapis               
w zmianach budżetowych, który jest uzależniony od przetargu na wykonanie 
remontu ulicy Szkolnej w Chróścinie, a to ma nastąpić 27 marca. 
 
p. Wójt – powiedziała,  że nie otrzymamy dofinansowania unijnego do odbudowy 
drogi na ulicy Szkolnej w Chróścinie, mimo że końcem grudnia ubiegłego roku 
byliśmy na liście gmin zakwalifikowanych do otrzymania środków na to zadanie. 
Okazało się, że województwo opolskie otrzymało 14 milionów  mniej środków do 
podziału, zatem Wojewoda zweryfikował listę i kilka jednostek wypadło z listy. 
Chciałam umówić się na rozmowę z Wojewodą, ale mim o moich usilnych zabiegów, 
Wojewoda nie reagował na moje telefony, chciałam porozmawiać, dowiedzieć się 
czegoś więcej. 
Nie wiemy, co wyjdzie z przetargu, kosztorys opiewa na 2 400 000,00 zł, mam 
nadzieję, że przetarg okaże się dla nas korzystniejszy od kosztorysu. 
Uważam, że jakkolwiek by nie było, to tę drogę musimy wykonać i  zrobię to na 
pewno,  tak jak obiecałam mieszkańcom, ale poczekajmy do przetargu, 
 
Radny Sokołowski – ja również jestem tego samego zdania, że musimy koniecznie 
tę drogę zrobić, bo obiecaliśmy to mieszkańcom, tym bardziej, że po wymianie 
kanalizacji droga jest podziurawiona, bardzo trudno się po niej jeździ. 
 
Komisja również była tego samego zdania i pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad  2 i 3 
 
Tematy omówił p. Kosecki 
Powiedział, że wszystkie te działania były już wcześniej omawiane, podjęte zostały 
stosowne uchwały, aby móc dostosować wszystko do nowych przepisów o nowym 
systemie oświaty.  
Zostały przygotowane dwa projekty uchwał. Pierwsza dotyczy likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Makowicach i utworzenia Filii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego      
w Sidzinie oraz likwidacja oddziału przedszkolnego, a utworzenie oddziału 
przedszkolnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie. 
Drugi projekt uchwały dotyczy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 
do nowego ustroju szkolnego zgodnie z nowym prawem oświatowym na okres od      
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską od nowego roku, to jedna osoba zdecydowała 
się pójść na świadczenie kompensacyjne, nikogo nie będziemy zwalniać i nikogo nie 
będziemy przyjmować. Na razie nie będzie takiej potrzeby. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – powiedziała, że projekt uchwały dotyczy poprawienia naszej już podjętej 
uchwały  w sprawie  Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, 
ponieważ wkradły się drobne błędy i nieścisłości. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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p. Wójt – w tym punkcie chciałam z państwem podyskutować i poruszyć temat 
odpadów na obiektach niezamieszkałych,  na cmentarzach. 
Chciałabym, aby cmentarze wyłączyć z obiektów niezamieszkałych. Obecnie 
przepisy zezwalają na takie działania.  
Podjęłam taką myśl i chcę to przedyskutować, bo to co się dzieje z odpadami na 
niektórych cmentarzach, to nie może tak być. Ta sprawę prawidłowo jest 
załatwiona na cmentarzu w Brzezinach i Makowicach, tam widać administratora.    
W Chróścinie, jak się dowiedziałam nie jest tak dobrze, jak to było mi wcześniej 
przedstawiane. Natomiast najgorzej jest na cmentarzach, gdzie księża, jako 
administratorzy cmentarzy parafialnych zawarli prawdopodobnie umowy, ustnie, 
bądź pisemnie, to nie wiadomo, z firmami świadczącymi usługi pogrzebowe, na 
utrzymanie porządku na cmentarzach.  W Czarnolesie Rada Parafialne starała się 
rozwiązać problem z odpadami, a w Mroczkowej nic w tym temacie się nie dzieje, 
bo śmieci rozrzucone są wokół śmietnika i nie były jeszcze wywożone od lipca 2014 
roku Administrator przedstawił deklarację zerową.  Nie może być również tak, żeby 
mieszkańcy zabierali zużyte znicze szklane i plastikowe wkłady do swoich koszy, bo 
to obciąża całą wspólnotę mieszkańców gminy, którzy płacą za odbiór odpadów. 
Daje się zaobserwować, że  strumień odpadów zwiększa się, a nie jest to 
adekwatne do kosztów ponoszonych z budżetu gminy. 
Dlatego proponuję wyłączyć cmentarze z obiektów niezamieszkałych,  księża, jako 
administratorzy zajmą się sprawą odpadów na cmentarzach, zawrą umowy,              
z firmą obierającą odpady. Myślę, że to ureguluje tę kwestię. 
 
Radny Bryła – a co będzie, jak ksiądz nie zawrze umowy z firmą odbierającą ? 
 
p. Wójt – panie radny, żyjemy w państwie prawa. 
 
Radny Sokołowski – ale co to wtedy zmieni, myślę, że trzeba to jeszcze dokładnie 
przemyśleć i przeliczyć, ja bym się z tym jeszcze wstrzymał. 
 
Komisja, poza radnym Sokołowskim przychyliła się do propozycji p. Wójt                
o wyłączeniu cmentarzy z obiektów niezamieszkałych. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r. 
został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Ad 6 
 
Projekt uchwały dotyczył zmiany nazwy ulic w Sidzinie i Chróścinie. 
 
Radna Gmyr -  chciałam przekazać, że mieszkańcy są bardzo niezadowoleni z tego, 
że będzie zmiana ulicy, bo to są koszty,  powiedzieli, że nie będą zmieniać 
dowodów, 
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p. Wójt – właśnie dlatego, żeby nie było potrzeby wymiany dowodów i innych 
dokumentów musimy podjąć tę uchwałę, chociaż  jeszcze dwa dni temu wahałam 
się, czy ma się znaleźć w porządku sesji.  
Problem pojawił się w chwili, kiedy został zastosowany centralny program 
ewidencji ludności, pracownik nie mógł wprowadzić nazw tych wymienionych ulic. 
Okazało się, że błąd jest powielany od wielu lat, wraz  z podjętą przed  
kilkudziesięciu laty uchwałą o nazwach ulic. Zapisy w wymienionej uchwale były 
inne, niż wpisywane w dowodach w ewidencji ludności. Zatem musimy  dostosować 
wszystkie zapisy, aby mieszkańcy nie mieli kłopotu. Brnąc dalej w ten temat,  
muszę to zaznaczyć,  pisownia tych nazw nie jest poprawna ortograficznie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 7 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów o kolejne 3 lata, 
Komisja pozytywnie zaopiniowała. 
 
Ad 8 
 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce radni otrzymali 
wcześniej, zapoznali się, p. dyrektor Tarczyńska poprosiła o pytania, sugestie. 
 
Radny Sokołowski – praca Ośrodka Kultury jest widoczna w naszej gminie. Pani 
Dyrektor wychodzi naprzeciw wszystkim sugestiom, nie ma rzeczy niemożliwych, 
dlatego uważam, że sprawy kultury w naszej gminie są w dobrych rękach, 
 
p. Wójt – mnie również bardzo dobrze współpracuje się z p. Martą. Wspólnie 
staramy się o środki z zewnątrz. Tak jest obecnie, kiedy to wspólnie                      
z p. Burmistrzem Antoniewiczem występujemy do Urzędu Marszałkowskiego               
o środki na organizację imprez kulturalnych. Program jest pomyślany dla dwóch 
sąsiadujących ze sobą, a niekoniecznie  będących w tym samy powiecie gmin. Mam 
nadzieję, że skorzystamy w ramach tego programu i otrzymamy środki na 
organizację naszej imprezy góralskiej,  które będziemy mogli wykorzystać             
w przyszłym roku. 
 
Komisja bardzo pozytywnie oceniła działalność Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce. 
 
Radny Bryła – poprosił o zamykanie wejścia pod wiatę w Chróścinie przy świetlicy, 
ponieważ młodzież, która  przychodzi, rozrzuca śmieci,  butelki, niszczy. 
 
Radna Juśkiewicz - poprosiła, aby w miarę możliwości Biblioteka Publiczna mogła 
być otwarta dłużej, chociaż jeden dzień w tygodniu. 
 
Ad 9 
 
p. Wójt - omówiła dwa projekty uchwał dot. zmiany studium zagospodarowania          
i kierunków uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Chróściny.  
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Jest to związane z pojawieniem się inwestora, który chce poszerzyć swoją 
działalność o wybudowanie zakładu.  będzie się zajmował  produkcją opakowań 
plastikowych na terenie Chróściny. Chodzi o firmę DRAGONGAZ.  
Chciała zainteresować firmę terenem, który jest we władaniu gminy, gminnym                        
terenem inwestycyjnym, ale inwestor chce mieć wszystko w jednym kompleksie.  
Do zrealizowania zamierzeń inwestora  konieczne są zmiany w studium i w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 
Sprawa zapewne potrwa ze względu na długi czas potrzebny do zmian w studium       
i w planie zagospodarowania, ale firma twierdzi, że nie będzie to przeszkodą dla 
swoich zamierzeń. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Na tym wyczerpano wszystkie tematy porządku posiedzenia, wobec czego 
przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada                 Janina Rogalińska 


