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P r o t o k ó ł Nr 4/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty…  
z dnia 25 marca 2019 r.  

 
   W posiedzeniu Komisji udział wzięły 3 radne (radna Violetta Borelowska i radny 

Rafał Kraska byli nieobecni), przewodniczyła radna Janina Rogalińska przewodnicząca 
Komisji. 

 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia granic 
publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych  i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skoroszyce. 

6. Sprawy różne. 
 
Ad 1 i 2 
 
Tematy przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy. 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej podyktowane są  m.in. zwrotem środków w 
wysokości 600 000,00 zł na zadanie budowy remizy w Skoroszycach, skąd zostały 
„pożyczone’ na  kontynuację budowy kanalizacji  w Sidzinie. Wprowadzamy środki na 
zadanie przebudowy pawilonu sportowego w Skoroszycach, na realizację projektu 
Senior +, na który otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30 840,00 zł, wracamy 
z powrotem środki w wysokości 156 000,00 zł na budowę osadnika na oczyszczalni 
ścieków. Wyjaśniła, że środki, o których mowa były potrzebne w miesiącu lutym,            
zapewniała radnych, że na najbliższej sesji zostaną z powrotem wprowadzone do 
budżetu. Jest to teraz możliwe, bo wprowadzamy nadwyżkę budżetową i sięgamy po 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
w Opolu. 

W zmianach do budżetu zaistniała jeszcze pozycja dot. wymiany pieca c. o.               
w świetlicy w Starym Grodkowie, będzie to kwota w wysokości 16 000,00 zł, wniosek     
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o dofinansowanie został złożony do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Zmniejszenie dochodów od osób prawnych, chodzi o podatek od nieruchomości od 
Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Brzezinach. Firma całkowicie 
zaprzestała działalności na tym terenie, teraz to będzie tylko podatek rolny. 
 
Kolejna zmiana w budżecie dotyczy zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji 

oświatowej o18 212,00  ponieważ subwencja uzależniona jest od ilości uczniów              
w gminie, liczba ta spada, to i wysokość środków spada. Z budżetu gminy na oświatę 
corocznie przeznacza się około 60 % środków. 

 
Pozostałe propozycje zmian w budżecie, które p. Skarbnik przedstawiła i szczegółowo 

omówiła zostały pozytywnie zaopiniowane. 
 
Ad 4 
 
Temat przedstawiła p. Wójt Barbara Dybczak 
Regulamin udzielania dotacji do przyłączy kanalizacyjnych został na ostatniej sesji 

wyłączony z porządku obrad, bo pewne kwestie nie zostały w nim dograne, wyjaśnione, 
a poza tym za sesji radni zgłosili , aby w te dopłaty włączyć również dopłaty do budowy 
wodociągów. Zostały uwzględnione te kwestie i teraz prezentujemy państwu 
poprawiony regulamin do przyjęcia. Zostały również określone kwoty dopłaty                
w zależności, czy do kanalizacji, czy do wodociągu, kwoty są zróżnicowane, gdyż 
wartość przyłączy też jest różna. Do kanalizacji będzie to kwota 246,00 zł brutto, do 
wodociągu 170,00 zł brutto. Oczywiście dopłata ta będzie wtedy, gdy wartość przyłącza 
przekroczy 3 000,00 zł. Jest to zmiana o pierwotnie przesłanego projektu uchwały,        
w której nie było określonych kwot do dotacji, radca prawny uznał, że należy 
przedstawić jakie to będą kwoty. Zostały wypracowane na podstawie cen rynkowych od 
– do, optymalna kwota to 246,00 zł do kanalizacji i 170,00 zł do wodociągu. Jeśli ktoś 
szybciej się przyłączy, to będzie większa kwota zwrotu. 

Będzie zapewne problem z podłączeniem do kanalizacji w Giełczycach, bo                 
w pierwszej części to my zaproponowaliśmy wykonawcę podłączeń, a teraz wg nowych 
przepisów nie możemy tego zrobić, ale nie zostawię mieszkańców z tym samych             
i przedstawię ewentualnych wykonawców, 

 
Przew. Rogalińska – byłoby to dobre, bo ludzie na pewno zniechęciliby się, gdyby 

musieli jeszcze szukać wykonawcę na własną rękę, tym bardziej, że część mieszkańców 
Giełczyc miała to udogodnienie i inaczej się podłączali, 

 
Na tym zakończono temat.  
 
Na zakończenie omawiania tego tematu p. Wójt poinformowała radne, że został 

opracowany wykaz dróg gminnych z uwzględnieniem ile osób zamieszkuje daną drogę. 
Sołtysi otrzymają ten wykaż i wspólnie ze swoimi radnymi wyłonią najbardziej pilne do 
wykonania, 

 
Przew. Rogalińska – powiedziała, że to dobry pomysł, bo wprowadzi może pewien ład    
i ustali kolejność działania. 
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Ad 3  
 
Temat przedstawił p. Tadeusz Kosecki kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 
Musimy ustalić na nowo sieć szkół w gminie, ponieważ w naszych strukturach 

funkcjonuje jeszcze Szkoła Podstawowa w  Sidzinie z filią Makowice, a tej już nie ma, 
dlatego konieczne jest podjęcie nowej uchwały. 

 
p. Kosecki wspólnie z p. Wójt  przedstawili sprawę projektu unijnego pn. „Radosne 

przedszkole” . projekt był złożony jeszcze we wrześniu 2018 roku przez p. dyrektor 
Anna Harasiuk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie dla przedszkola. Będzie to 
projekt edukacyjny dla dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli pod kątem zdobycia 
wyższych kwalifikacji w tym celu będzie refundowany dojazd i studia podyplomowe, 
będzie również wyposażony plac zabaw przy przedszkolu, będzie jeszcze tablica 
multimedialna. Nasz wkład w ten projekt, to użyczenie sal dydaktycznych. Wartość 
całego projektu to 511 000,00 zł. 

Gdyby jeszcze któreś z przedszkoli chciało z tego skorzystać, to w październiku br. 
będzie kolejny nabór. 

 
Przew. Rogalińska – czy to prawda, że dzieci przedszkolne z Brzezin mają przejść do 

przedszkola w Sidzinie? 
 
p. Kosecki – nas obowiązują tylko obwody szkolne, natomiast przedszkola tego nie 

mają i rodzice mogą dać dziecko do dowolnego przedszkola w gminie,  kilku rodziców     
z tego skorzystało, bądź będzie chciało skorzystać, to nie  będzie przeszkód, jeśli tylko 
będą wolne miejsca. Natomiast nic mi nie wiadomo, żeby był przymus w tym względzie. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 5 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt w naszej gminie jest uchwalany każdego roku, różni się jedynie kwotą 
przeznaczaną na finansowanie  usług. 

Usługi weterynaryjne prowadzi w naszej gminie p. Jacek Opara, a gospodarstwem 
zastępczym do ewentualnego zabezpieczenia i opieki nad zwierzętami  jest 
gospodarstwo rolne w Czarnolesie. 

 
Nie było dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Przew. Rogalińska – powiedziała, że otrzymała pismo od dyrektora Zespół Szkół          

w Skoroszycach p. Marfianego, w którym prosi o wsparcie finansowe na wyjazd dzieci 
do Elbląga na turniej hokeja na trawie, 

 
p. Kosecki – myślę, że nie ma takiej potrzeby aby gmina przeznaczała na ten wyjazd 

jakieś specjalne środki, bo mamy jeszcze takowe w Szkolnym Związku Sportowym          
i z tych środków otrzymają dofinansowanie. 
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Przew. Rogalińska – rodzice dzieci z przedszkola w Skoroszycach buntują się, że 

znowu coś dla Sidziny się robi, a u nas przedszkole wymaga gruntownego remontu, to 
nie ma pieniędzy, 

 
p. Wójt – jak już było tu mówione, o ten projekt wystarała się p. Anna Harasiuk          

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie wraz z p. Koseckim. Z budżetu gminy nie 
ma w tym projekcie ani złotówki. Program opiera się na kształceniu, edukacji również 
dla nauczycieli, a jednym z elementów tego projektu jest wyposażenie placu zabaw. To 
nie jest tak, jak się o tym w Skoroszycach niesłusznie mówi. Jak mówiłam można będzie 
jeszcze skorzystać z tego projektu, bo nabór będzie jeszcze w tym roku. Trzeba jeszcze 
do tego wszystkiego chcieć coś zrobić. Projekt był dostępny już od września ubiegłego 
roku i każdy, kto chciał mógł go napisać, wymagało to wiele pracy, wysiłku, ale jak 
widać opłaciło się i projekt p. Harasiuk został wysoko oceniony, bo znalazł się na 
czwartym miejscu w województwie. 

 
Nie podjęto dyskusji 
 
Wobec wyczerpania całego porządku posiedzenia przewodnicząca zamknęła 

posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:        Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada          Janina Rogalińska 
 
 
 
 

 
 

 
 


