
 1 

 
P r o t o k ó ł Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty…  
z dnia 24 kwietnia  2019 r.  

 
   W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, w Komisji nie uczestniczyła radna 

Violetta Borelowska, 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 budżetowej na 2019 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerstwa     w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skoroszyce do realizacji 
Projektu pn. „Radosne Przedszkole – rozwój ośrodka wychowania 
przedszkolnego w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

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

5. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Projekt zmian w uchwale budżetowej przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
Poinformowała, że zmieniają się kwoty niektórych zadań, które wynikły po 
przetargach, np. zadanie na ul. Radziechowskiej w Sidzinie o 200 000,00 zł, ale te 
środki zostaną przeznaczone n a drogę w Mroczkowej, na którą otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w wysokości 75 500,00 zł,     
z funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 14 838,00 zł. całkowity 
koszt tego zadania to 306 038,00 zł.  
W dalszej części omówiła zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków 
budżetowych. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
Temat przedstawiła p. Wójt, 
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Chcemy zrealizować w tym roku II etap termom modernizacji obiektów szkoły         
w Chróścinie tzn. salę gimnastyczna i świetlicę. Z nasze strony zarezerwowaliśmy 
środki w budżecie, ale to będzie za mało. Dlatego chcielibyśmy skorzystać ze 
środków z zewnątrz  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020 w celu realizacji zadania. Wraz z 15 partnerami 
będziemy się ubiegać o środki w wysokości ok. 5 700 000,00 zł. jak widać środków 
nie będzie za dużo do podziału, ale nigdy nie wiadomo, czy nie będzie mogłoby być 
więcej. Niektóre prace, takie jak wymiana centralnego ogrzewania rozpoczniemy 
już w wakacje, nie będziemy czekać, bo to najlepszy okres na tego rodzaju prace. 
Inne jeśli otrzymamy dofinansowanie będą odbywać się w trakcie roku szkolnego 
przy wyłączaniu poszczególnych pomieszczeń. Nie ma żadnego zagrożenia 
niewykonania tego zadania, a ogrzewanie jest sprawą priorytetową. 
Zwróciła się do radnej z Chróściny p. Czesławy Gmyr, aby informowała 
mieszkańców, że druga część termomodernizacji na pewno zostanie wykonana. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Temat przedstawiła p. Wójt. 
 
Chodzi o projekt do przedszkola w Sidzinie pn. „Radosne przedszkole – rozwój 
ośrodka wychowania przedszkolnego”. Projekt przygotowała wraz z innymi osobami 
p. dyrektor Harasiuk z Sidziny, uzyskała dofinansowanie. Będzie realizowany przez 
dwa lata poczynając już od maja tego roku. 
To jest bardzo dobre działanie  p. dyrektor szkoły i p. Koseckiego. Żywię nadzieję, 
że dwoje innych dyrektorów również podejmą trud i wyzwanie i napiszą i złożą 
jesienią swoje wnioski. Bo to tylko same korzyści z tego projektu, mianowicie, 
dokształcanie nauczycieli, pomoce dydaktyczne, nowe formy kształcenia dzieci        
i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu na ok. 50 000,00 zł. 
 
Radna Gmyr – na zebraniu wiejskim w Chróścinie przeznaczono 10 000,00 zł na plac 
zabaw z funduszu sołeckiego, kiedy będzie to realizowane? 
 
p. Wójt – w obliczu szansy na pozyskanie środków jesienią z projektu „Radosne 
przedszkole” można  byłoby skorelować działania w tej sprawie, lub zastanowić się  
i wykorzystać je na coś innego, na co? To zależy od Waszej decyzji na zebraniu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów na okres 
powyżej 3 lat został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 5  
 
W sprawach różnych p. Wójt przedstawiła  dwa projekty uchwał, które już znalazły 
się w porządku obrad na najbliższej sesji dot. zmiany w studium uwarunkowań         
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i kierunkach rozwoju oraz projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Makowice. 
Chodzi o zmianę przeznaczenia budynku po byłej szkole. Jest zainteresowanie 
kupnem budynku, ale w planie zagospodarowania jest przeznaczony wyłącznie na 
cele oświatowe, dlatego potrzebna jest zmiana w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
Jeżeli chodzi o zmianę studium uwarunkowań, chodzi zmianę przeznaczenia działki 
przy działce gminnej (6 ha) za byłym Centrozłomem z terenów przeznaczonych na 
cele rolnicze zmienić na cele związane z działalnością gospodarczą typu 
usługowego, ekonomicznego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu zwrócił 
się do nas z taką prośbą, bo jest zainteresowanie gruntem przy naszej działce. 
Zmiana w studium uwarunkowań będzie dotyczyć również  zmiany użytkowania 
budynku po byłej szkole  w Makowicach. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono, wobec wyczerpania wszystkich tematów z porządku 
posiedzenia i dodatkowych przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:              Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada         Janina Rogalińska 
 


