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P r o t o k ó ł  Nr 34/18 
z posiedzenia Komisji Oświaty…  

z dnia 10 września 2018 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie (5 radnych), 
przewodniczyła radna Janina  Rogalińska przewodnicząca Komisji. 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany WPF. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania 

środków finansowych na Fundusz  wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie dodatkowych patroli policji przez Komendę Powiatową Policji   
w Nysie. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 
Gminy Skoroszyce. 

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

7. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Piela – powiedziała, że sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 
okres I półrocza br. było w terminie przedłożone organowi nadzoru czyli 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, która przysłała pozytywną opinie o 
realizacji budżetu. 
Poprosiła o ewentualne pytania w celu wyjaśnienia wątpliwości.  
 
Komisja zaakceptowała realizację budżetu w I półroczu br. bez uwag. 
 
Ad 2 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że działania w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
skutkują zachowaniem zgodności danych z uchwałą budżetową. Działania muszą 
być zgodne. 
 
Ad 3 
 
p.  Skarbnik Piela – wyjaśniła, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej         
w formie dotacji dla Policji na dodatkowe patrole była już podejmowana               
w czerwcu br., lecz nie organ nadzoru zwrócił uwagę, że pomoc finansowa nie 
może być nazwana dotacją, lecz przekazaniem środków finansowych dla Policji      
w Nysie. 
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Ad 4 
 
 Projekt zmian w budżecie dotyczy urealnienia kwot i wprowadzeniu środków na 
zadania realizowane oraz na te, które będą realizowane. Urealniono plany 
finansowe na zadaniach inwestycyjnych przez ich zwiększenie,  dotyczą m.in. 
takich zadań jak:  

1) budowy kanalizacji  w miejscowościach Sidzina i Giełczyce kwotę 44 800,00 
zł, 

2) opracowania dokumentacji technicznej drogi gminnej w Brzezinach wraz        
z budową I etapu o kwotę 200 000,00, 

3) przebudowę dróg gminnych w Makowicach, o kwotę 95 000,00, 
4) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego przy 

cmentarzu w Skoroszycach, 
5) przebudowy dachu na świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie wraz              

z opracowaniem projektu o kwotę 70 000,00 zł 
6) budowa osadnika. 
 

p. Wójt – wyjaśniła, że na wniosek mieszkańców, a przede wszystkim rodziców, 
którzy mają na uwadze dobro swoich dzieci, aby miały ciepło w szkole zostanie 
zakupiony piec na pellet o mocy 75 KW, który będzie połączony z obecnym (jest to 
system kaskadowy) i będzie ogrzewał dostatecznie cały budynek. 
W przyszłym roku będzie realizowany drugi etap termomodernizacji, którym objęte 
będą przedszkole i świetlica. 
 
Radny Sokołowski – to bardzo dobra wiadomość, będzie można wyremontować tym 
samym całą szkołę przy udziale środków z zewnątrz. 
 
Radny Sokołowski – zapytał gdzie będzie wybudowany osadnik, 
 
p. Wójt – na terenie oczyszczalni ścieków. 
 
Komisja przyjęła propozycję zmian w budżecie. 
 
Ad 5 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że chodzi o już podjętą uchwałę w sprawie odstępstwa             
od  zakazu spożywania napojów alkoholowych, która zbyt dokładnie precyzowała 
odstępstwa od zakazu i musimy ją we własnym zakresie poprawić, m.in. należy 
usunąć załącznik do uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały dotyczył przedłużenia umowy dzierżawy na działki rolnicze, które 
są już dzierżawione od gminy i za które wpływają opłaty do budżetu gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 7 
 
W sprawach różnych, Komisja zapoznała się z trzema nowymi projektami uchwał, 
które będą w porządku obrad sesji Rady Gminy: 
 
- projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy 
remoncie zabytku – Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Chróścinie – 25 000,00 
zł. 
Zgodnie z podjętą uchwałą w czerwcu br. o dotacjach, ksiądz Marek Ruczaj złożył 
wniosek o dofinansowanie prac związanych z wymianą tynku wraz z malowaniem 
elewacji Kościoła, 
 
p. Wójt – dopowiedziała, że na pewno każdy kościół i ksiądz chciałby skorzystać      
z dotacji na prace przy Kościele parafialnym, ale w tym roku jako pierwszy zgłosił 
wniosek ksiądz Ruczaj. Prace przy remoncie kościoła trwają. 
 
Przyjęto projekt uchwały. 
 
- projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Skoroszyce. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że chodzi o określenie przystanków komunikacyjnych, dla 
których właścicielem  i zarządzającym jest Gmina Skoroszyce udostępnione 
operatorom publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.           
W gminie są cztery takie przystanki: w Chróścinie, dwa w Makowicach                      
i w Skoroszycach. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 
operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków komunikacyjnych. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystający               
z przystanków autobusowych zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych muszą 
uiszczać opłaty. Ta opłata będzie wynosić 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku komunikacyjnym. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Nie było więcej pytań i dyskusji, wobec czego przewodniczący zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodnicząca Komisji 
Barbara Janik-Zawada          Janina Rogalińska 
 


