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P r o t o k ó ł  Nr 12/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 25 lutego 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczył radny  
Ryszard Kaczmarczyk przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto Uczestniczyli: 
 

1. Bernard Rudkowski – z-ca wójta Gminy Skoroszyce 
2. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS 
3. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych 
z realizacją zadania. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej              w   
Skoroszycach w roku 2015. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu 
Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół            i 
Przedszkoli w Skoroszycach. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych gminy. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zgody na dalszą dzierżawę gruntów. 
7. Zapoznanie  z Postanowieniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz podjęcie decyzji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Brzezin. 

8. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Skoroszyce. 
 
 
Ad 1 i 2 
 
Materiały do wszystkich spraw, radni otrzymali wcześniej.  
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że wszyscy radni zapoznali się z 
materiałami wcześniej, więc poprosił o ewentualne pytania do p. Kierownik 
GOPS. Ze swej strony podziękował za przygotowane materiały, które są 
napisane w sposób czytelny, zrozumiały i wyczerpujący. Jest wykonane dużo 
dobrej roboty przez pracowników, Szczególnie p. Kierownik, życzyć należy 
tylko, aby za tymi działaniami szły zawsze wystarczające środki. 
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Radny Jagusz – jak będzie u nas wyglądała sprawa wypłacania środków 500 +, 
ile tych dzieci jest u nas, czy za obsługę administracyjną będziemy musieli 
zapłacić ze środków budżetu gminy? Jak to już nieraz przerabialiśmy ?  
 
p. Michułka – jeszcze nie wiemy, ile dokładnie tych wniosków do nas spłynie, na 
razie szacujemy na około 300. Na obsługę tego zadania państwo ma 
przeznaczyć do 2% wypłaconych kwot. Środki mają być przeznaczone na 
obsługę zadania, na  zakup programu, materiały biurowe, znaczki, itp.  
Nie wiemy jeszcze czy będziemy musieli zatrudnić pracownika. To wszystko 
będzie wiadome, kiedy będą spływać wnioski. 
 

 
Niebyło więcej pytań, komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 3 
 
p. Rudkowski – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół                 
i Przedszkoli, decyzją p. Wójt zmienił siedzibę na ulicę Nyską w Skoroszycach, 
dlatego jest konieczna zmiana  naszej uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
p. Kosecki – wyjaśnił, że co roku jest przeprowadzana analiza wynagrodzeń 
nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w naszej gminie. 
Jest to przeprowadzane po to, aby zgodnie z zapisami ustawy ustalić, czy 
wynagrodzenia nauczycieli są zgodne z wyliczeniami ustawowymi. Jeśli nie, 
wówczas należy wypłacić nauczycielom wyrównanie wynagrodzenia.  
Wyliczenie wyrównań przedstawia dokładnie załączona do informacji tabela 
wynagrodzeń nauczycieli naszej gminy. 
Wójt zgodnie z ustawą ma obowiązek przedłożyć taką informację Radzie 
Gminy, aby radni wiedzieli, czy takie wynagrodzenia w naszej gminie  mają 
miejsce. 
Za 2015 rok wypłaciliśmy łącznie ok.  4 000 zł nauczycielom mianowanym         
i kontraktowym. Nie jest to na szczęście dużo, ponieważ czuwamy nad tym od 
lat. 
 
Przew. Kaczmarczyk – ostatnio w mediach dużo się mówi o likwidacji tzw. 
godzin karcianych, co to są te godziny karciane i o co w nich chodzi? 
 
p. Kosecki – to są 2 godziny w tygodniu pracy nauczyciela, które ten 
przepracowuje społecznie, uzupełniając 40 godzinowy tydzień pracy. W ramach 
tych godzin nauczyciel prowadził  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, kółka 
zainteresowań, porady psychologiczne itp. Jeśli dojdzie faktycznie do 
likwidacji tych godzin, to będziemy musieli za nie nauczycielowi zapłacić z 
budżetu gminy. 
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Więcej dyskusji nie było. Komisja przyjęła informację. 
 
Ad 5 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że należy zmienić naszą uchwałę o dietach dla 
Sołtysów, ze względu na konieczność opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. Nic poza tym się nie zmienia. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o przedłużeniu umowy 
dzierżawy na grunty rolne na kolejne 3 lata. 
 
Ad 7 
 
Sprawa zgłoszonych przez Radę Gminy, a odrzuconych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora zabytków w Opolu wniosków do planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Brzeziny. 
 
p. Rudkowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków odrzucił wszystkie 
zgłoszone na sesji wnioski, poprawki  do planu zagospodarowania Brzezin. Jest 
stwierdzenie, że plan zostanie uchwalony tylko w takim kształcie, jeśli 
odrzucimy zgłoszone poprawki. 
Można tę sprawę załatwić dwutorowo. Po pierwsze przyjąć plan 
zagospodarowania dla Brzezin, później wprowadzić zmiany, a osobno zająć się 
sprawą zgłoszonych wniosków  w taki sposób, żeby wznowić postępowanie        
i wnieść zażalenie  na odpowiedź Konserwatora. 
Ponadto mieszkańcy powinni indywidualnie składać podania do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o wykreślenie budynków z ewidencji zabytków. Po 
otrzymaniu negatywnej odpowiedzi, mogą się od decyzji odwołać, bo gmina nie 
jest stroną w sprawie. 
Inną drogą będziemy wspólnie z radcą prawnym szukać przepisów prawnych, 
żeby wykreślić z ewidencji zabytków zabudowy ruralistyczne, szczególnie 
chodzi tu o Sidzinę i Makowice. 
 
Przew. Kaczmarczyk – najbardziej boli mnie, że Konserwator nie informuje  
mieszkańców o tym, że mieszkają w budynkach zabytkowych, dopiero jak 
właściciel będzie budynek remontował,  wtedy dopiero wychodzą problemy. 
 
Radny Jagusz – czytając te zalecenia Konserwatora, to niedługo może dojść do 
tego, że będziemy mieszkać jak w obozach, gdzie wszystkie budynki mają być   
jednakowe, jak w obozie,   a budynki w szarym kolorze.  Dlaczego Konserwator  
narzuca nam, jak mamy malować ściany domów albo budować je  wszystkie w 
jednakowy sposób, szczytami do drogi. Nasza wiejska zabudowa nie jest 
zwarta, jednakowa, może by wziął to pod uwagę, że nie wszystkie wsie są takie 
same. 
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Po dyskusji Komisja wnioskuje o nie przyjmowanie poprawek zgłoszonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Brzezin. 
 
 
 
 
Ad 8 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna, że gmina przystępuje 
do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ma to na celu 
zinwentaryzowanie stanu obecnej emisji oraz jakie będą prowadzone działania 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to wykonane po to, aby                 
w przyszłości starać się o środki unijne na ten cel.  
 
Radny Jagusz – to opracowanie na pewno będzie to wykonywała jakąś firma 
zewnętrzna i znowu kolejne środki, 
 
p. Rudkowski – jeszcze nie wiem, czy będzie to firma zewnętrzna, być może 
sami wykonamy inwentaryzację stanu obecnego, być może plan moglibyśmy 
opracować sami. W każdym razie otwiera to furtkę na składanie wniosków na 
środki unijne, aby np. wykonać termomodernizację budynku urzędu gminy albo 
szkoły. Mogą się ubiegać o środki również przedsiębiorstwa prywatne. 
Warunkiem jednak jest, aby gmina posiadała taki plan gospodarki 
niskoemisyjnej. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Radny Kaczmarczyk – w sprawie wycięcia topól przy drodze wojewódzkiej w 
Starym Grodkowie, jest mi wstyd przed mieszkańcami Starego Grodkowa, bo 
mówiłem, że lada moment będą wycięte, jak zapewniała p. Wójt na sesji, 
miało to być już w listopadzie poprzedniego roku, do końca stycznia tego roku, 
mamy już końcówkę lutego, a drzewa jak stały, tak stoją i stwarzają coraz 
większe zagrożenie. Jak ja, jako radny wyglądam przed moimi wyborcami? Czy 
naprawdę nie można tego załatwić? 
 
p. Rudkowski – to nie jest nasz teren, my odpowiadamy za to, co na naszym 
terenie, otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Wojewódzkich zapewnienie na piśmie, że 
będą usunięte do końca stycznia. Rozeznam sprawę.  
 
Na tym wyczerpano wszystkie tematy  porządku posiedzenia, wobec czego 
przewodniczący zamknął obrady. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                Ryszard Kaczmarczyk 
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