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P r o t o k ó ł  Nr 8/15 
z posiedzenia Komisji Oświaty… Rady Gminy 

z dnia 19 października 2015r. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczyła radna Janina 
Rogalińska. 
 
Ponadto uczestniczyli: 

1. Barbara Dybczak – Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Koźlik – Sekretarz Gminy 
4. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP  
5. Krystyna Serotiuk – Inspektor w Urzędzie Gminy 

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015 w Gminie Skoroszyce. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami gminy. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy. 
7. Sprawy różne. 

 
Ad 1 i 2 
 
Tematy omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Zaistniała potrzeba urealnienia budżetu, wprowadzenia środków i ich 
rozdysponowanie m.in. 
- wpływy z podatku od nieruchomości z KOSD Niemodlin o 60 000 zł, po tym, jak 
kontrola z RIO wykazała, ze KOSD musi zmienić deklarację podatku od 
nieruchomości, 
- wprowadzenie 5% środków pochodzących z odzyskania pieniędzy od osób, które 
płacą alimenty. Państwo przekazuje środki na alimenty, my je staramy się odzyskać 
od wierzycieli, a te 5% jest od tych odzyskanych, 
 - zwiększenie środków na drogi tzn. na wykonanie ulicy Piaskowej w Skoroszycach. 
 
p. Wójt – uznałam, że skoro mamy już drogi projekt na tę drogę, to należałoby ją 
wykonać od początku do końca dobrze, a nie półśrodkami typu, utwardzenie, czy  
inne podsypanie, 
 
p. Piela – w zmianach zostało jeszcze ujęte przeznaczenie środków  pochodzących 
z opłat za gospodarowania odpadami, w wysokości 7 500 zł na zakup 2 komputerów 
wraz z oprogramowaniem, 
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p. Wójt – chciałabym również zakupić z tych środków rzutnik i tablicę. Uważam, że 
jest taka potrzeba, było to widoczne chociażby podczas sesji, kiedy był Komendant 
Policji, który chciał  skorzystać z tych urządzeń do przedstawienia swoich 
informacji. Myślę również o stawkach opłaty śmieciowej, czy jej nie obniżyć, ale to 
sprawa wielopłaszczyznowa,  wymagająca głębokiej analizy. 
 
Radny Sokołowski – w sprawie opłat śmieciowych mój pomysł był inny, żeby  w 
rodzinach wielodzietnych np. piąte  dziecko było zwolnione z opłaty, 
 
p. Wójt – to warte uwagi. Mam również inną koncepcję. Chciałabym doposażyć nasz 
zakład budżetowy w niezbędny sprzęt do sprzątania, wykaszania,  itp.  
 
c.d. propozycji zmian w budżecie: 
p. Skarbnik – udało nam się „znaleźć” środki na piec do świetlicy w Czarnolesie,    
10 000 zł, może jeszcze do końca roku będzie można coś do tej kwoty dołożyć, 
 
- mamy zapewnienie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o przekazaniu nam 
co najmniej 160 000 zł z przeznaczeniem na ulicę Poziomkową w Skoroszycach i 
remont przejętych budynków na ulicy Parkowej.  
W tej sprawie trzeba jeszcze dograć pewne zapisy, p. Wójt ma się spotkać z 
przedstawicielami. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
p. Kosecki – powiedział, że wójt ma obowiązek przedstawić informację o stanie 
oświaty w gminie Radzie Gminy do końca października. Przedstawia raport, który 
jest zbiorem informacji  przekazanych przez dyrektorów szkół. 
 
Na sesji będą dyrektorzy, będzie możliwość zadawania pytań w różnych sprawach 
oświatowych. 
Informacja ta w całości to wielki dokument mający ok.130 stron, ta nie jest tak 
obszerna, bo to kwintesencja całości. Gdyby radni zechcieli przejrzeć cały 
dokument, to możemy przekazać na maila. 
Następnie przeanalizował zapisy wspólnie z członkami komisji. 
W Szkole Podstawowej w Chróścinie zaistniała konieczność modernizacji kotłowni i 
centralnego ogrzewania. 
 
Komisja przyjęła informację o stanie oświaty w gminie. 
 
Ad 4 
 
p. Serotiuk – omówiła treść projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla drugiej części Brzezin, tj. lewej strony, jadąc od strony 
Skoroszyc. 
 
Radni zgłosili zapytania dot. obiektów zabytkowych we wsi, których mieszkańcy 
pisali do Konserwatora Zabytków o ich wykreślenie, 
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Radny Sokołowski – zwrócił uwagę na zapisy uchwały dot. lewej strony, czy są 
zgodne z zapisami  dot. prawej strony Brzezin. 
Do dyskusji są również stawki określone w § 33 , wszędzie mamy stawki 15%, a tu są 
dwie 5% i 15% , 
 
p. Serotiuk – wszędzie mamy jedną stawkę, tzn. 5%, wieć wyjaśni to z 
projektantem. 
  
Wnioski Komisji do projektu uchwały: 
- jedna stawka opłaty planistycznej – 15%, 
- § 3 pkt 2 rozszerzyć zakres stromości 25o __ 45o , 
- § 2 ust. 3 do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały o konsultacjach społecznych jest potrzebny do rozpoczęcia 
procedury zmiany Statutów Sołectw naszej gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
Radna Gmyr – przystanek autobusowy w Chróścinie, przy drodze 401 jest źle 
oświetlony, a ten na osiedlu Tumbewa w złym stanie, 
 
Radna Juśkiewicz – po remoncie drogi na poboczu ul. Grodkowskiej zostały 
kamienie, które niszczą szyby samochodowe, 
 
p. Wójt – poinformowała, że  interweniowała w tej sprawie w Zarządzie Dróg 
Powiatowych. 
 
Więcej tematów, dyskusji i pytań nie było, zatem przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada                   Janina Rogalińska 
 
 


