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P r o t o k ó ł  Nr 7/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty…  

z dnia 11 września 2015r. 
 

w posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczyła radna Janina 
Rogalińska 
Ponadto uczestniczyli: 
 
     1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 

2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Edward  Żyrek – Inspektor w Urzędzie Gminy 
4. Krystyna Serotiuk – Inspektor w Urzędzie Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. 
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

działek. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia składników 

majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody. 
7. Zapoznanie z pismem: Apel do burmistrzów i wójtów w sprawie projektu 

ustawy „Prawo Wodne”. 
8. Sprawy różne. 

 
 
Przew. Rogalińska – zapytała o sprawę wykonania przepustów na ulicy Parkowej w 
Skoroszycach, 
 
p. Wójt – omówiła złożony proces rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych i 
zainteresowanymi mieszkańcami. Sprawa jest złożona, ponieważ prace związane z 
wykonaniem przepustów należy zrobić wspólnie, a mieszkańcy żądają, aby to 
zrobić bez ich zaangażowania finansowego. Sprawa jest w toku załatwiania. 
 
Ad 3 
 
 Temat wyjaśniła p. Serotiuk 
 
Komisję Inwentaryzacyjną powołuję się w każdej Komisji Rady Gminy w celu 
skomunalizowania gruntów Skarbu Państwa. 
Mamy kilka takich nieruchomości: w Mroczkowej i Skoroszycach, które należy 
przejąć od Skarbu państwa. Cały proces przygotowawczy wykonywany jest przez 
Urząd Gminy, Komisja Rewizyjna opiniuje, a następnie cała dokumentacja trafia do 
Wojewody, który decyduje o skomunalizowaniu gruntów. 
 
Komisja zaproponowała radnego Krzysztofa Bryłę, który wyraził zgodę. 
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Ad 4 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dalszej dzierżawy 
gruntów na kolejne 3 lata. 
 
p. Serotiuk – jest jeszcze sprawa dzierżawy byłej bazy SUR-u w Chróścinie przez p. 
Bronisława Gawora.  
Ostatnio p. Gawor zwrócił się do nas z pismem o kupno dzierżawionego terenu 
ponieważ chciałby tam zainwestować, a w chwili obecnej nie może, gdyż teren nie 
jest jego. 
Sprawa nie jest prosta, ponieważ w księgach wieczystych jest zapis, że dzierżawcą 
i wykonawcą na tym terenie jest Miedzykółkowa Baza Maszynowa, której już nie 
ma. 
Proces zniesienia tego, to długa procedura. 
 
Komisja przychylnie odniosła się do sprawy kupna tego terenu przez p. Gawora. 
 
Ad 5 
 
Temat przedstawiła p. Wójt. 
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zaproponowała nam nieodpłatne 
przejęcie 2 budynków na ulicy Parkowej w Skoroszycach. W jednym mieszkają 
rodziny Zając, Pasko, Hagel i Skowroński, w drugim 3 mieszkania są zamieszkałe i 
ich status uregulowany, jest jeszcze jedno puste mieszkanie.  Agencja chce nam 
wszystko  przekazać  „w pakiecie” razem z działkami na osiedlu Słonecznym. Mamy 
głód mieszkań, więc to jedno niezamieszkałe byłoby nam niezmiernie potrzebne. 
Agencja skłonna jest przeznaczyć środki na ich remont.  Uważam, że powinniśmy 
przejąć te mieszkania od Agencji, bo wkrótce może się okazać, że i tak będziemy 
zobligowani je przejąć, a tak, teraz możemy jeszcze otrzymać środki na remont. W 
ramach prac remontowych należałoby zmienić liczniki, pomalować mieszkania i 
klatki schodowe.  
 Agencja zabezpieczyła dla nas środki na remont ulicy Poziomkowej ok. 60 000 zł, 
więc wszystko wskazuje na to, że to wartość dodana zdecyduje o całokształcie. 
 
Komisja wyraziła zgodę na takie działania. 
 
Przew. Rogalińska – zgłosiła sprawę samowolnie wydzielonego terenu na ogródek 
działkowy w parku, który jest odgrodzony, czy było na to zezwolenie ? 
 
p. Wójt – skontrolujemy teren, sprawdzimy. 
 
Ad 6 
 
Temat wyjaśnił p. Żyrek. 
 
- została wykonana ekspertyza dendrologiczna w dniu 17 sierpnia br. i jest 
zalecenie od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych w obrębie drzewa z gatunku lipa – pomnika przyrody, rosnącego w 
Mroczkowej.  
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Musimy wykonać te zabiegi wymienione w ekspertyzie i znaleźć środki na te prace. 
Zdaje sobie sprawę, że może nie być na to środków w tegorocznym budżecie, 
dlatego we uchwale jest zapis o realizacji zadania do 28 lutego 2016r. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 7 
 
p. Żyrek – apel do wójtów i burmistrzów w całego kraju wystosował Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, aby podjęły stosowne uchwały dot. sprzeciwu 
proponowanym zapisom ustawy „Prawo Wodne”, w którym proponuje się 
przekazanie spraw gminie, jako zadanie własne , zwiększenie zakresu zadań gminy 
o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowa i 
utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Zakłada się, że gminy 
będą wykonywały te zadania jako własne, a środki finansowe na ich realizację będą 
pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów. Są 
jeszcze inne negatywne aspekty nowelizowanej ustawy, dlatego jest prośba o 
poparcie protestu. 
 
p. Wójt – proponuję podpisać się pod tym apelem, nie wiadomo, czy to coś 
pomoże, ale warto przynajmniej spróbować zaprotestować. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 1 i 2 
 
p. Piela – omówiła po krótce wykonanie budżetu za I półrocze br. Dochody zostały 
zrealizowane w wysokości 57,53%, największe  na ten rok zadanie tj. pierwsza 
część I etapu kanalizacji do Giełczyc zostało zrealizowane. Obecnie został złożony 
wniosek o płatność. 
Pozostałe zadania również zostały dokładnie opisane. Niektóre zadania zapisane w 
projekcie budżetu dot. podatków zostały przeszacowane, ich wykonanie za 
pierwsze półrocze wskazuje na potrzebę urealnienia, dlatego przeanalizowała je 
dokładnie i będzie wnosiła o potrzebę zmian w budżecie na najbliższej sesji Rady 
Gminy, 
 
 
Projekt zmian w budżecie gminy przedstawiła p. Skarbnik Piela. 
 
Prosi o zmiany i urealnienie budżetu w zakresie podatków, ponadto poprosiła o 
wprowadzenia dalszych zmian, które wpłynęły do Urzędu już po wydrukowaniu 
materiałów dla radnych, a są to: 
- wprowadzenie środków w wysokości 5 000 zł ze Starostwa Powiatowego na 
wyposażenie boiska sportowego w Sidzinie, 
- 1 800 zł – dla Sołectwa Czarnolas jako nagroda za zajęcie III miejsca w powiecie w 
Konkursie „Odnowy Wsi” organizowanym przez Starostwo Powiatowe, 
- 30 000 zł – środki z opłat śmieciowych. 
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 p. Wójt - jeżeli chodzi o należne nam środki za wykonanie skate parku, 
otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, podpisane przez p.o. Dyrektora 
Departamentu PROW p. Tomasza Karaczyna, że nasze wyjaśnienia przeszły 
pozytywnie weryfikację i została wznowiona procedura płatności na rzecz Gminy 
Skoroszyce 
Mamy nadzieję otrzymać środki w wysokości 365 000 zł jeszcze we wrześniu br. 
 
Radny Sokołowski – bardzo pozytywnie odbiera realizację budżetu za I półrocze. 
Co bardzo cieszy, to  realna nadzieja na przekazanie nam, wreszcie  środków za 
skate park w Chróścinie. Wnosi również o to, aby wg nowego projektu na 
rewitalizację parku w Skoroszycach przeznaczyć środki na budowę wiaty w parku, 
 
p. Piela – w projekcie zmian w budżecie gminy w wierszu 6.2 na dzień dzisiejszy 
jest zapisane 22 000 zł, 
 
p. Wójt – na razie nie wiadomo ile będzie kosztowała wiata. Ludzie tam 
mieszkający zabiegają o oświetlenie. Dobrze byłoby, gdyby wystarczyło na wiatę i 
oświetlenie. 
Nie podjęto tego tematu. 
 
p. Wójt – mam wielkie wątpliwości co do zamontowania monitoringu na obiektach 
w Chróścinie i Skoroszycach, jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, chyba 
mamy pilniejsze potrzeby niż taki drogi monitoring, tak też sugerowali niektórzy 
radni na poprzednich komisjach, 
 
Radny Sokołowski – gdyby się okazało, że można byłoby wyasygnować jakieś środki 
dla Czarnolasu na wykonanie ogrzewania w świetlicy, to on zgłasza taki wniosek w 
tej sprawie, 
 
p. Wójt - w sprawie zmiany dachu na budynku Urzędu Gminy, zdecydowała się 
ostatecznie na zwiększenie zakresu prac na ścięty dach, pod którym w przyszłości 
można byłoby zorganizować pomieszczenia pracownicze. 
 
Przy pomniku Braterstwa Broni zostały wyremontowane schody, pomalowane działa 
oraz został zmieniony napis na tablicy. W dniu 1 września br. przy pomniku odbyła 
się uroczystość uczczenia  76. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odsłonięcie 
tablicy, apel poległych, salwa honorowa. W uroczystości uczestniczyła Kompania 
Honorowa 1 Pułku Saperów z Brzegu, co jeszcze bardziej uświetniło uroczystość, 
która była podniosła.  
Pomnik został powierzony opiece Zespołowi Szkół Skoroszycach. 
 
p. Piela – przedstawiła dalsze propozycje zmian w budżecie:  
-  przeznaczenie ok. 2 500 zł na rozgrupowanie budynku po p. Karmazynie w 
Makowicach i niwelację terenu po nim, 
- ok. 5 500 zł,  wykonanie nitki wodociągu w Chróścinie z ul. Bocznej do cmentarza 
120 metrów. Finansowanie 50/50 z Sołectwem Chróścina, 
- przeznaczenie 1 7 00 zł na obiekt sportowy w Skoroszycach na zakup uszkodzonej 
siatki – zakup finansowany wspólnie z LKS PLON Skoroszyce, zamontowanie energii 
elektrycznej na budynku gospodarczym przy boisko sportowym w Brzezinach, 
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Radny Sokołowski – jeśli z tych wyliczeń okaże się, że coś zostaje, to może 
przekazać to do Czarnolasu, 
 
Radny Bryła – trzeba na początek zrobić kosztorys na to ogrzewanie, wtedy będzie 
wiadomo ile potrzeba środków. 
 
Radny Sokołowski – bardzo prosi o załatwienie tej sprawy. 
 
Nie podjęto dalej tematu. 
 
Ad 8 
 
p. Wójt – powiedziała, że wpływa wiele skarg od Wojewody na działalność Rady 
Gminy, w temacie podejmowanych uchwał. Ostatnio w sprawie Statutu, Wojewoda 
zakwestionował zapisy, które wyszły z Komisji Statutowej, a Państwo pracowaliście 
nad Statutem, uważaliście, że wszystko jest potraktowane należycie. 
Chodzi o kompetencje Komisji Rewizyjnej, a tak naprawdę przerost kompetencji. 
 
Radny Sokołowski – ale trzeba przyznać, że Radca Prawny również nie skorygował 
tych zapisów, a jest profesjonalistą w prawie samorządowym, 
 
Dalszej dyskusji i pytań nie było, zatem przewodnicząca zamknęła posiedzenie 
komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada       Janina Rogalińska 


