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P r o t o k ó ł  Nr 5/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

z dnia  25 maja 2015r. 
 
   w posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni, przewodniczy radna Janina 
Rogalińska. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy. 
2. z-ca Wójta Bernard Rudkowski 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Statutu Gminy Skoroszyce. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Skoroszyce  za 2014r. 
5. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Nysie w sprawie 

środków na dodatkowe patrole. 
6. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Nysie w sprawie 

współfinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Policji w Nysie.  
7. Informacja o wydatkowaniu środków na zimowe utrzymanie dróg oraz 

planowanego zakresu robót drogowych, w ramach powierzchniowego 
utwardzania oraz ocena stanu dróg gminnych, określenie priorytetów w 
zakresie remontów z wykorzystaniem środków na wydatki bieżące z rozdz. 
60016. 

8. ocena stanu realizacji inwestycji realizowanych na terenie gminy. 
9. Sprawy różne. 
 

Ad 1 
 

Projekt nowego Statutu Gminy opracowywała Komisja Statutowa, teraz komisje 
powinny wydać swoją opinię i wnioski do projektu poprzez  jego analizę na 
komisjach, był również zaopiniowany przez radcę prawnego. Projekt Statutu był 
również poddany konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej. Budzą kontrowersje niektóre zapisy: materiały na komisje mają 
być aż 7 dni przez terminem komisji, ten zapis jest niepotrzebny, tak jak było 
do tej pory jest dobrze, ważne żeby były przed komisją, żebyśmy się mogli z 
nimi zapoznać na czas. 
 
Komisja wnioskuje o usunięcie tego zapisu. 
 
Radny Sokołowski – trzeba przemyśleć sprawę składów ilościowych komisji 
Rewizyjnej i klubu radnych. Wydaje się, że skład Komisji Rewizyjnej w ilości 5 
radnych jest za duży, natomiast 3-osobowy Klub radnego za mały, 
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p. Wójt – 3 osobowy skład klubu nie ma mocy sprawczej, żeby coś na Radzie 
przegłosować, musi być większość,  
Komisja uznała jw., proponowane zmiany przedstawi na sesji Rady Gminy. 
 
Ad 2 
 
p. Wójt – w proponowanym Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
chodzi o zwiększenie działalności o 2 ustawy tj. o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii. To będą nowe zadania 
prowadzone teraz w GOPS-ie, będzie to prowadził pracownik Ośrodka, Komisja 
Przeciwalkoholowa będzie raczej w 5-osobowym składzie. W większości gminach 
sprawy te prowadzone są w opiece społecznej. Z powodu takiej zmiany będzie 
więcej środków  do dyspozycji. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę gruntów na dalsze 3 lata. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – ten materiał powstał na państwa prośbę, sądzę, że wszystko zostało w 
nim ujęte. Są środki na zatrudnienie osoby do sprzątania miejsc publicznych w 
gminie, jedna osoba już jest, ale planuję zatrudnienie 2 osób. Jedna osoba z 
Zakładu Oczyszczania i Wodociągów, która ma mniejszy zakres prac, niż 
powinna mieć będąc  na całym etacie, (takie są wnioski po etatyzacji), będzie  
brygadzistą tych osób.  
Będziemy na bieżąco państwa informować, gdzie pracują i jak przebiega praca. 
 
Radna Rogalińska – byłoby dobrze, gdyby sprzątaniem i koszeniem objąć 
również tereny agencyjne, bo są bardzo zarośnięte, nikt o to nie dba, 
 
p. Wójt – nie możemy zajmować się nie swoim terenem, w tej sprawie wyślę 
pismo wraz ze zdjęciem terenu do Agencji, aby zajęła się swoją własnością. 
W sprawie rowu powiatowego w stronę Mroczkowej otrzymała pismo od p. 
dyrektora Jagieły, że przystąpią do prac udrożnieniowych, ale gmina musi 
wykonać przepusty i zjazdy, 
 
Radny Bryła – zgłosił konieczność remontu drugiego mostku w Chróścinie. 
 
Ad 5 i 6 
 
p. Wójt – otrzymaliśmy pisma z Komendy Powiatowej Policji w sprawie 
dofinansowania dodatkowych patroli, które prowadziliby policjanci z Komendy 
na naszym terenie w swoim czasie wolnym oraz ze Starostwa w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodów policyjnych. 
Każdy oczekuje wsparcia finansowego, czy to ma polegać na tym, że, samorządy 
mają dokładać do zadań państwa? Zmienił się Komendant Policji, być może 
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teraz  będzie się lepiej współpracowało, tego oczekuję. Rozumiem potrzeby 
policji i myślę, że nie powinniśmy odstawać za bardzo od innych gmin i się 
dołożyć  się do zakupu samochodów, 
 
Komisja analizując  te sprawy wnioskowała o przekazanie 1 000 zł jako 
wkład gminy we współfinansowaniu zakupu samochodów dla Policji. Nie 
wyraziła woli przekazania środków na dodatkowe patrole. 
 
Ad 7 
 
Radni zapoznali się z przygotowanymi materiałami. 
 
Radny Sokołowski – wnioskował o zwiększenie środków na remont ulicy 
Piaskowej, skoro wola mieszkańców na zebraniu wiejskim była taka, to należy 
wykonać tę drogę od początku do końca z projektem. Poprosił, aby p. 
Rudkowski zrobił rozeznanie w wysokości kosztów tego zadania. 
 
Przew. Rogalińska – zapytała, co dalej z drogą na folwark w Mroczkowej, 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że analizując przeznaczenie środków na drogi gminne, 
chciała zarezerwować ich część na wykonanie niewielkiej długości drogi gminnej 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Padło na drogę w Mroczkowej „do folwarku”. 
Będąc  na zebraniu wiejskim, mieszkańcy zgłaszali, że wieś jest nie 
doinwestowana, poza podłogą w świetlicy, od gminy nie dostali wiele, 
występowali solidarnie w kwestii dróg, zgłaszali drogę „na folwark”. Po analizie, 
uważam, że warto się nad tą sprawą pochylić. 
 
Radny Sokołowski -  gdyby zostały jakieś środki z tego zadania, to można 
byłoby je przeznaczyć do wykonania ulicy Piaskowej. 
 
Na tym zakończono dyskusję. 
 
Ad 8 
 
p. Wójt omówiła realizację inwestycji gminnych, szczególnie zadanie 
kanalizacyjne do Giełczyc, które jest na ukończeniu. Przebiegało prawie bez  
zakłóceń i będzie odebrane zgodnie z harmonogramem 29 maja br. 
 
Radny Bryła – bardzo przydałby się remont ulicy Szkolnej w Chróścinie, 
 
p. Wójt – cały czas o tym myślę. Ostatnio okazało się, że program 
„schetynówki” na to zadanie nie przewiduje objęcie refundacją wymiany 
kanalizacji w drodze ulicy Szkolnej, jest to koszt niekwalifikowany w wysokości 
ok. 600 000 zł. 
 
Radny Sokołowski – kanalizacja ta obejmuje całe duże osiedle Tumbewa, gdzie 
mieszka mnóstwo ludzi, a istniejąca w drodze ulicy Szkolnej kanalizacja jest 
naprawdę w bardzo kiepskim stanie, więc należałoby traktować to jako zadanie 
priorytetowe, 
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p. Wójt – są różne  wyjścia w sprawie tego zadania, ale żadne nie jest 
zadowalające. Można  wziąć kredyt komercyjny, zrobić szybko zadanie i szybko 
spłacić, chociaż to bardzo ryzykowne, bom zadłużymy gminę w znacznym 
stopniu.  Można byłoby drogę wykonać  kostką brukową, wtedy zmniejszymy 
nieco koszty. Rozważam różne warianty, ale jak mówię, to zadanie jest bardzo 
drogie.  
 
Radny Bryła – to skoro to takie kosztowne i dużo problemów z kanalizacją, to 
może zrobić na razie tylko chodnik wzdłuż ulicy, bo też jest w fatalnym stanie, 
cały się kruszy, nie można po nim chodzić, 
 
p. Wójt – ale wykonując sam chodnik, nie będziemy mogli skorzystać z dotacji 
unijnej. Uważam, że nie stać nas na niewykorzystanie środków unijnych, byłaby 
niegospodarność, 
 
p. Rudkowski – zadanie to można byłoby wykonać w trzech etapach, w tym roku 
zacząć wymianę kanalizacji w drodze, na ten cel zaciągnąć pożyczkę w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w przyszłym roku wykonać drogę 
do cmentarza, a na końcu dokończenie drogi gminnej, do drogi wojewódzkiej. 
Koszt samej kanalizacji w projekcie to ok. 780 000 zł brutto, w przetargu 
zawsze istnieje możliwość uzyskania mniejszej ceny. Uważam, że można byłoby 
to zrobić, bo technicznie jest to możliwe,  na szczęcie projekt jest tak 
napisany, że można inwestycję wykonać etapami, 
 
p. Wójt – to bardzo trudna decyzja, a przy tym bardzo kosztowna, może lepiej 
byłoby wyremontować przyległe drogi, tj.  Słoneczną, Cichą, Boczną, bo tam 
wielkie dziury i mieszkańcy od wielu lat czekają na remont. Sprawa dróg w 
Chróścinie wymaga wielu nakładów finansowych. 
 
Radny Sokołowski – ja jestem za tym, żeby jednak zrobić tę kanalizację w 
drodze ulicy Szkolnej, 
 
p. Rudkowski – są zatem dwie koncepcje, myślę, że pani Wójt dobrze myśli o 
remoncie dróg przy ulicy Szkolnej, lepiej cokolwiek zrobić, niż czekać i nic nie 
robić, 
 
p. Wójt -  gdyby robić ulicę Szkolną całą, za cmentarz, to musielibyśmy mieć w 
budżecie ok. 1 600 000 zł. Gdybyśmy wzięli pożyczkę, to przez kilka następnych 
lat zablokujemy budżet gminy, trzeba mieć tego świadomość, dlatego skłaniam, 
żeby zrobić ulice przyległe do Szkolnej, chodnik do cmentarza i  drogę 
wewnętrzną na osiedlu Tumbewa. 
 
Komisja przyjęła tę propozycję i wnioskowała o rezygnację ze 
„schetynówki” na rzecz remontu dróg przyległych. 
 
Ad 9 
 
Komisja została poinformowana o tym, że na sesji może się pojawić projekt 
zmian w budżecie  dot. głównie zabezpieczenia środków na wykonanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarnolas, gdzie Rada zdecydowała o 
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wykonaniu planu nie miejscowo, ale dla całej wsi, dlatego trzeba będzie 
zapewne dołożyć środków, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 26 maja br., 
wówczas okaże się, czy i ile należy dołożyć. 
Druga sprawa to zmiana uchwały dot. funduszu sołeckiego, gdzie należy 
poprawić już istniejącą uchwałę. 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów porządku posiedzenia, przewodnicząca 
zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Protokolant        Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada                  Janina Rogalińska 
 

 
 


