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P r o t o k ó ł Nr 6/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty…  

z dnia 19 czerwca 2015r. 
 

w posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczyła radna Janina 
Rogalińska 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Marzena Ostachowska – Błoch – Kierownik ZOiW 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

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

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania KW Policji w Opolu środków 
finansowych z budżetu Gminy Skoroszyce. 

3. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Zaopiniowanie 

uchwały w sprawie absolutorium. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 w sprawie 

przyjęcia Gm. Pr. Rozw. Problemów Alkoholowych  i Zwalczaniu Narkomanii. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą 

Skoroszyce, a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 

7. Zaopiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki. 
8. Dzierżawy gruntów w gminie. 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Czarnolas i części 
obrębu Mroczkowa. 

10. Pismo Radnego Rady Gminy Skoroszyce Fana Filasa – wezwanie do usunięcia 
naruszenia.  

11.  Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/15 Rady Gminy 
Skoroszyce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Skoroszyce na 2015r.  

12. Sprawy różne. 
 
Ad 1, 2,3 
 
Sprawy dot. budżetu i zmian w budżecie omówiła  Skarbnik Gminy p. Jadwiga 
Piela. 
 
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowe dotyczą zmienionych wydatków na 
wykonanie kanalizacji pierwszej części I etapu w Giełczycach, w związku z 
wydaniem na to zadanie mniejszych środków niż zaplanowano. Jest również zapis o 
środkach w wysokości 62 000 zł jako wkład własny mieszkańców Giełczyc w postaci 
zapłaty za przyłącza. W projekcie uchwały będzie jeszcze załącznik Nr 2. 
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W zmianach budżetowych jest również zapis o przekazaniu środków finansowych na 
zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 1 000 zł, 
zgodnie z decyzją radnych z poprzedniej sesji. 
Radni zaakceptowali propozycję przekazania środków w wysokości 1 000 zł na 
dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji w Nysie. 
 
Radny Bryła – zapytał, czy można jeszcze  uzyskać środki na  rewitalizację parku w 
Chróścinie, 
 
p. Piela – niestety na ten rok już nie, bo nie ma takich środków w budżecie gminy 
na ten rok, 
 
p. Rudkowski – szkoda, że zadanie zostało zdjęte z budżetu na rewitalizację parku 
w Skoroszycach, może zbyt pochopnie podjęto taką decyzję ponieważ można 
byłoby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 
proporcjonalnej do wysokości naszych środków, 
 
nie było więcej dyskusji. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok omówiła p. Jadwiga Piela 
Skarbnik Gminy. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zostało złożone w terminie  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Oplu i do biura Rady gminy w dniu 30 marca 
br. otrzymaliśmy pozytywną opinię o  sprawozdaniu i wykonaniu zadań. Całe 
sprawozdanie i wszystkie z tym związane dokumenty, bardzo szczegółowo 
analizowała Komisja Rewizyjna, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium 
Wójtowie Gminy za rok 2014. 
Z Regionalnej Izby Obrachunkowej, również otrzymaliśmy pozytywną opinię o 
wniosku Komisji Rewizyjnej. 
-  I tak,  dochody budżetowe zaplanowane na 2014 r.  zostały wykonane w 102% i 
wyniosły 16.864.874,01 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,8% i wyniosły 
15.580.472,19 zł.  Przedstawiła również  sprawozdanie finansowe oraz informację o 
stanie mienia.  
W wydatkach inwestycyjnych prawie wszystkie zadania zostały wykonane.  Nie 
otrzymaliśmy zwrotu środków za wykonanie skate parku, w związku z 
prowadzonymi sprawami sądowymi zainicjowanymi przez p. Kurowskiego. 
Mamy jednak cały czas nadzieję na ich przekazanie na nasz rachunek. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę o wykonaniu budżetu za 2014 rok i 
sprawozdaniu z jego wykonania. 
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Ad 5 
 
p. Rudkowski – projekt uchwały jest konsekwencją uchwalonego nowego Statutu 
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawami  Punktu Konsultacyjnego 
będzie się zajmował teraz GOPS. Jest to uchwała natury porządkowej. 
 
Przew. Rogalińska – a co z p. Pachuta, 
 
p. Rudkowski – jeszcze nie wiadomo, o tym zdecyduje p. Wójt. 
 
Nie było więcej pytań. Wobec czego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad 6  
 
p. Rudkowski -  wyjaśnił, że jest to projekt uchwały intencyjnej, który daje 
możliwość współpracy gminy ze Starostwem, a także z jednostkami Starostwa w 
zakresie transportu publicznego, w ramach porozumienia możemy również 
wnioskować o utworzenie dodatkowej linii autobusowej, 
 
Radny Bryła – w Internecie była wiadomość, że będzie przetarg na dowozy 
uczniów, a teraz zostało ogłoszenie zdjęte, czy to ma związek? 
 
p. Rudkowski –w przepisach prawnych nie ma nic o tym, że należało zastosować 
przetarg na dowozy szkolne, ponieważ mogło to być tylko zapytanie ofertowe, 
dlatego przetarg został odwołany, 
 
Radny Sokołowski – jak rozumiem,  teraz każdy  zainteresowany może złożyć 
ofertę na przewóz dzieci, 
 
p Rudkowski – potwierdził. 
 
Zatem projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
Projekt zmian taryf na wodę i ścieki omówiła p. Błoch Kierownik ZOiW. 
 
p. Błoch – wniosek o podwyżkę  taryf był złożony w terminie do Wójta Gminy, teraz 
Rada ma 45 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Z wyliczeń wszystkich kosztów 
mających wpływ na cenę wody i ścieków, proponuje się podwyżkę wody o 0,05 zł 
tj. na 2,95 zł netto, opłata abonamentowa również o 0,05 zł na kwotę 2,15 zł 
netto, oraz stawka na ścieki o 0,22 zł zł więcej czyli na 6,00 zł netto. 
Na koszty składają się m.in. wzrost energii  na pompy, teraz dodatkowo o 2 pompy 
w Giełczycach, koszt wody na cele techniczne oraz odprawa emerytalna głównej 
księgowej przypadająca w lutym 2016 roku. 
 
Przew. Rogalińska – jeśli mamy więcej odbiorców ścieków, bo doszły Giełczyce, to 
dlaczego ceny nie są mniejsze, kiedyś mówiono, że im więcej korzystających z 
kanalizacji, tym lepiej i ceny będą mniejsze, 
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p. Błoch – jeśli jest więcej odbiorców, to koszty też rosną, przede  wszystkim 
eksploatacyjne, założyłam wzrost kosztów o 1 000 zł, a za samo zajęcie pasa  
drogowego trzeba zapłacić 3 800 zł, tylko za to, że urządzenie jest w drodze 
powiatowej, 
 
Radny Sokołowski – złożył wniosek o otwarcie PSZOK-u w soboty, bo wtedy ludzie 
robią porządki i chcieliby się od razu pozbyć zbędnych rzeczy, prosi również odbiór 
dużych opon, 
 
 
p. Rudkowski – porównując te ceny wody i ścieków w naszej gminie, należy 
stwierdzić, że  są to ceny niewygórowane i nie zakładające zysku. 
 
Więcej dyskusji w tym temacie nie było.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Materiał w sprawie ilości dzierżaw gruntów i wpływających  z tego tytułu środków 
do budżetu gminy, został przygotowany na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa.  Z przedstawionego materiału wynika, że do budżetu gminy wpływa z 
tego tytułu 48 712 62 zł rocznie. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości tę informację. 
 
Ad 9 
 
Temat wyjaśnił p. Rudkowski z-ca Wójta 
 
- należy zmienić podjętą ostatnio uchwałę  w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Czarnolasu ponieważ jest to związane ze strefą oddziaływania 
w związku z budową wiatraków. Okazało się, że musi być poszerzony obszar 
oddziaływania również o część Mroczkowej. Zwrócił na to uwagę projektant planu. 
Poza tym nic więcej się nie zmieni, cena za wykonanie planu pozostanie taka sama 
tj. 17 000 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10  
 
 
Radni zapoznali się z treścią pisma p. Filasa, który wezwał radnych do usunięcia 
naruszenia prawa w temacie zapisów w Statucie Gminy dot. składów ilościowych 
Komisji Rewizyjnej i Klubu Radnych. Radni na sesji w dniu 29 maja 2015r. 
przegłosowali  stosunkiem głosów 9:2,  3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej i 5-
osobowy skład Klubu Radnych. Radny Filas – przewodniczący Komisji Statutowej 
wnioskował o 3-osobowy skład Klubu Radnych i 5-osobowy skład Komisji 
Rewizyjnej. 
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Radnym na pismo radnego Filasa, został przekazany projekt uchwały zredagowany 
przez radcę prawnego, który przez Komisję został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 11 
 
p. Rudkowski -  wyjaśnił, że została zaskarżona nasza uchwała w sprawie Programu 
Ochrony Zwierząt Bezdomnych, ponieważ nie została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, a nie było wcześniej takiego obowiązku. 
Zakwestionowano również wydatkowanie środków, muszą być dokładnie 
rozdysponowane. Nie podano z imienia i nazwiska lekarza weterynarii, który 
zajmowałby się bezdomnymi zwierzętami w czasie, kiedy nie pracuje Schronisko 
dla zwierząt. 
Projekt obecnej uchwały uwzględnia te poprawki. 
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 12 
 
p. Rudkowski – należy powołać zespół do spraw oceny kandydatów na ławników do 
Sądu Rejonowego w Nysie. Zgłoszenia kandydatów na ławników można składać do 
30 czerwca br. 
 
Komisja wnioskowała o powołanie radnego Krzysztofa Bryłę w skład Komisji. 
 
 
p. Rudkowski – uchwała o dietach dla radnych również została zaskarżona, 
ponieważ nie została  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. To jest nowe orzeczenie Sądu, które ukazało się w marcu br., 
wcześniej nie było konieczności publikacji tego rodzaju uchwał. 
Drugą zakwestionowaną sprawą było brak określenia zasad wypłaty diety 
przewodniczącemu Rady Gminy. 
W projekcie uchwały zostały uwzględnione te poprawki. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
p. Rudkowski – przedstawił sprawę armat przy pomniku Braterstwa Broni w 
Skoroszycach. Chcielibyśmy wyremontować pomnik, jego otoczenie, głównie 
schody, które się osuwają, wykonać nową tablicę. Można byłoby to zrobić ze 
sprzedaży armat. Co państwo na to? 
 
p. Piela – Skarbnik gminy – powiedziała, że armaty nie są własnością gminy, więc 
nie powinniśmy się  przymierzać do ich sprzedaży, a jeśli już, to należałoby zapytać 
kombatanta, inicjatora pomnika, który starał się o te działa, byłego proboszcza 
Skoroszyc księdza Ruksztę, 
 
p. Rudkowski – działa są elementem całego pomnika, a nie odrębną sprawą, a to 
stanowi nasz majątek i możemy nim dysponować, 
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Komisja prosi o rozwagę w tym temacie, bo można niechcący urazić wiele osób, 
prosi o ponowne przemyślenie tej sprawy. 
Inne sprawy  
 
przew. Rogalińska – poprosiła o interwencję we WZIR-ze w sprawie wykoszenia i 
regulacji rzeki, są w niej zaskrońce, padalce, szczury wodne, a to jest bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców, 
 
Radny Bryła – w Chróścinie na ulicy Dolnej jedna studzienka nie odbiera wody i 
podczas deszczu robi się jezioro, 
 
Radna Gmyr – zapytała, czy w Chróścinie na skate parku można byłoby usunąć korę 
spod drzewek, a w to miejsce posiać trawę/ 
 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada                   Janina Rogalińska 
 
 
 
 
 
 


