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P r o t o k ó ł  Nr 1/14 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Oświaty… 

z dnia 19 grudnia 2014r. 
 

   W posiedzeniu komisji Oświaty… uczestniczyli wszyscy członkowie, z Komisji 
Rolnej również wszyscy członkowie, w liczbie 4 ponieważ do wyborów 
uzupełniających Komisja liczy 4 członków. Listy obecności w załączeniu, 
przewodniczył Ryszard Kaczmarczyk przewodniczący Komisji Rolnej. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Koźlik – Sekretarz Gminy. 
4. Krystyna Serotiuk – Kierownik Ref. RGiR 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina. 
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok. 
5. Sprawy różne. 

 
Przew. Kaczmarczyk – przywitał wszystkich, szczególnie nowych  radnych, 
powiedział, że wybory samorządowe już się skończyły i teraz  czekają radnych 
trudne wybory zadań i działań na rzecz gminy, dla której  zostali wybrani i dla 
dobra, której należy pracować. Na początek kadencji będzie rzecz bardzo trudna, 
bo uchwalenie budżetu gminy, który został przygotowany przez poprzednią p. Wójt 
i który został pozytywnie oceniony przez nadzór wojewódzki tj. Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
 
Następnie przew. Komisji Oświaty…  Janina Rogalińska również przywitała 
wszystkich radnych i poprosiła o przewodniczenie komisji radnego Kaczmarczyka. 
 
Ad 1 
 
Temat wyjaśniła  Sekretarz Gminy Małgorzata Koźlik. 
 
- nasz Statut Gminy jest już bardzo stary, w wielu miejscach nieaktualny, 
niezgodny z przepisami, dlatego należy go albo zmienić, albo uaktualnić. 
 
Do Komisji Statutowej zaproponowano następujących radnych: 
Aurelię Juśkiewicz, Ryszarda Kaczmarczyka, z ramienia Wójta Gminy  
zaproponowano p. Małgorzatę Koźlik. Wszyscy proponowani wyrazili zgodę. 
 
Ad 2 
 
Temat również wyjaśniła p. Koźlik. 
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- społeczna komisja mieszkaniowa jest powoływana zgodnie z ustawą o ochronie 
praw lokatora, w celu opiniowania wniosków o przydział  gminnego lokalu 
mieszkalnego. Rada Gminy uchwala zasady wynajmy lokalu. 
 
Zostali zaproponowani radni Krzysztof Jagusz i Janina Rogalińska, którzy wyrazili 
zgodę. 
 
Ad 3 
 
Temat przedstawiła p. Serotiuk 
 
Zgodnie z podjętą w ubiegłym roku uchwałą, została wykonana zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sidzina, wyłożenie planu obyło się w 
ustawowym terminie, część zgłoszonych przez mieszkańców  wniosków została 
uwzględniona, a część nie, ze względu na obowiązujące przepisy. 
p. Mrowiec zgłosiła 2 wnioski, z czego jeden dot. kąta nachylenia dachu został 
uwzględniony, natomiast drugi dot. usunięcia jej gruntów z terenów chronionych 
krajobrazowo, Wojewoda nie uwzględnił ponieważ nie można tego uczynić, jest na 
to odpowiedni przepis. 
Na poprzedniej Komisji zostało skierowane zapytanie o karty parkingowe. 
 
p. Serotiuk – wyjaśniła, że uległa zmianie ustawa o ruchu drogowym, która ma 
również wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że na 
miejsca parkingowe w ilości od 6 do 15 musi być wyznaczone 1 stanowisko 
parkingowe dla niepełnosprawnych. 
 
p. Wójt – powiedziała, że jej zdaniem plan dla Sidziny został rzetelnie wykonany, 
najważniejsze, że zostały odrolnione działki. 
 
 
Ad 4 
 
Projekt budżetu na 2015 rok radni otrzymali wcześniej, zapoznali się z nim, po 
czym już na posiedzeniu Komisji nastąpiła dyskusja. 
 
Radny Jagusz – powiedział, że niepodobna mu się plan na rewitalizację parku w 
Skoroszycach, aż 45 000 zł ma pochodzić z naszego budżetu, za takie środki można 
byłoby zrobić coś zupełnie innego, np. poprawić ulicę Kolejową w Skoroszycach bo 
jeżdżą tamtędy TIR-y i droga przez to niszczeje, albo przeznaczyć część na 
rekultywację starego składowiska odpadów, albo wykonać coś, co uatrakcyjniłoby 
sprzedaż terenu byłego lotniska, od lat nie możemy go zbyć, można byłoby wydać 
chociaż 10 000 zł na promocję tego terenu, 
 
Radna  Rogalińska – dobrze, że od Agencji odzyskaliśmy trochę terenu, bo park jest 
potrzebny wsi, przechodzi tędy szlak Jakubowy, turyści chodzą, zwiedzają, więc 
dobrze byłoby teren zrobić bardziej atrakcyjny, 
 
Radny Bryła – w Chróścinie też jest zabytkowy park, z zabytkowymi drzewami, ale 
od kilku lat z grupą ludzi społecznie sprzątamy teren, porządkujemy, nie mając na 
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to środków w budżecie, może na razie trzeba byłoby skończyć jedno i dopiero 
później wziąć się za park w Skoroszycach, 
 
Radny Jagusz – można te środki wykorzystać jeszcze na utwardzenie dróg polnych, 
bo są w opłakanym stanie, 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła, że dochody do budżetu zostały skalkulowane na 
podstawie m.in. podatków rolnego i od nieruchomości, są dotacje, oraz zostały 
wprowadzone środki, które nie wpłynęły w roku obecnym tj. ze skate parku w 
wysokości 365 000 zł, jesteśmy w posiadaniu dokumentu potwierdzającego 
przyznanie nam środków za wykonanie zadania, a pieniędzy brak, 
 
p. Wójt – powiedziała, że sprawa tych środków jest bardziej skomplikowana niż 
przypuszczała, zapoznała się z dokumentacją dot.   spraw sądowych toczących się 
pomiędzy p. Andresem, a P. Kurowskim z ELBUDU, już wie, że nas jako gminę to 
nie dotyczy, to ich sprawa i również uważa, że powinny być już na koncie gminy 
dawno, ale ma informację z województwa, że dopóki sprawy się toczą, to środki 
dla nas zostaną wstrzymane. 
 
Radna Juśkiewicz – w sprawie podatku od nieruchomości, ma wiedzę, że ludzie 
mieszkają w budynkach nowych przez wiele lat, a płacą podatek rolny, który jest o 
wiele niższy  zamiast od nieruchomości, 
 
p. Koźlik – mają prawo przez 10 lat tak mieszkać. 
 
p. Piela – wyjaśniając dalsze zapisy w projekcie budżetu powiedziała, że w 
zadaniach inwestycyjnych pojawiły się środki z PROW ze starego finansowania tj. 
2007 – 2013, w wysokości 1 384 000 zł na finansowanie części zadania z pierwszego 
etapu budowy kanalizacji Giełczyc i Sidziny, a w tym przypadku budowa tranzytu i 
podłączenie 17 gospodarstw domowych z Giełczyc do kanalizacji. Nie mamy żadnej 
pozytywnej informacji w tym temacie z Opola, więc należy sądzić, że póki co są 
one jakby wirtualne. 
 
p. Wójt – p. Iwona Bil-Kubicka była na szkoleniu w sprawie środków unijnych za 
zadania w nowym okresie finansowania tj. 2014 – 2020, powiedziano, że środki 
będą  na innowację, na poprawienie standardów życia mieszkańców, w tym 
zapewne na kanalizację, ale to jest jeszcze przyszłość, ale na pewno będziemy 
dążyć do uzyskania dofinansowania unijnego dla naszych inwestycji. 
 
p. Piela – zadanie kanalizacyjne, które zostało wpisane do projektu budżetu jest 
obwarowane terminem zakończenia zadania, tj. do końca maja 2015r., mimo 
wszystko chcemy, żeby to zadanie zaistniało, na razie  przy wirtualnych środkach. 
 
Radny Sokołowski – żeby to zadanie mogło zaistnieć i do końca maja go wykonać, 
musielibyśmy się zadłużyć, wykonać je i czekać na zwrot środków, przemawia za 
tym zadaniem to, że było ono już wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 
2011 roku, z drugiej strony mamy pewne dofinansowanie schetynówki na ulicę 
Szkolną w Chróścinie, a zadanie nie jest wpisane ani w projekt budżetu, ani w WPF 
i tu jest problem co zrobić, 
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p. Wójt – z p. Skarbnik przygotowały montaż finansowy, ale oba rozwiązania są 
niedobre, czas jest bardzo trudny i bardzo krótki, istnieje bardzo duże ryzyko, bo i 
wykonawca może nie zdążyć, wie, że na części odcinka z Brzezin do Giełczyc jest 
grząski grunt. W tej sprawie umówiła się z 2 firmami, które wyjaśnią jej tę sprawę, 
natomiast nie boi się co do środków z PROW, bo jest pewna, że je w końcu 
otrzymamy, ale najbardziej boi się o termin wykonania tej części kanalizacji. 
Druga poważna sprawa to środki ze schetynówki na ulicę Szkolną w Chróścinie, 
zadanie nie jest w projekcie budżetu, a my otrzymamy środki w 50% zadania tj. 
1 660 000 zł, mamy pismo,  że środki zostaną nam przydzielone. Dróg do zrobienia 
w gminie mamy bardzo wiele, ale kanalizacja to priorytet, projekt remontu drogi 
ulicy Szkolnej przewiduje również wymianę kanalizacji w drodze, więc też 
kanalizacja, ponadto wykonanie kanalizacji w Sidzinie jest zapisane w WPF-ie od 
2011 roku, więc jest uzasadnienie dla tego zadania. Ponadto mamy pozytywną 
opinię RIO o całym projekcie budżetu wraz z kanalizacją na Sidzinę. 
 
Radny Sokołowski – wiemy, że my radni nic sami nie zdziałamy, bo to Wójt rozdaje 
karty, ale co będzie jeśli nikt nie zgłosi się do przetargu? 
 
p. Skarbnik Piela – wtedy będzie już nowy rok budżetowy i można zmienić budżet 
choćby i na ulicę Szkolną, na którą są zapewnione środki, ale teraz nie mamy 
zadania w budżecie, ani środków na nie, również nie ma go w WPF-ie, 
 
Radny Jagusz – cały czas toczy się dyskusja wokół tych dwóch zadań dużych 
wsiach, a co z mniejszymi miejscowościami, my też chcielibyśmy mieć 
dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych, 
 
p. Wójt – jest również jak najbardziej za tym, wie, że można na takie przydomowe 
oczyszczalnie uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Opolu w wysokości do 50%, więc jeśli ludzie się zbiorą, to będziemy 
mogli wspomóc działania, 
 
Przew. Kaczmarczyk – a gdyby się udało wykonać 2 inwestycje, to nie będziemy 
mogli nic zrobić przez 4 lata, 
 
p. Wójt – będą nowe środki do pozyskania, 
 
Przew. Kaczmarczyk – a jeśli nie uzyskamy środków z PROW, to czy schetynówka 
wtedy nie wypadnie, bo będzie za późno? 
 
p. Skarbnik Piela – dlatego prosi o przyjęcie takiego projektu budżetu, jaki został 
zaakceptowany przez RIO, jeśli nie otrzymamy środków z PROW lub nikt nie zgłosi 
się do przetargu, wówczas będzie można w nowym roku zamienić zadanie, bo 
schetynówka jest przyznana na cały rok, nie wiedzieliśmy, że otrzymamy środki na 
drogę, dlatego nie były wpisane w WPF. 
 
Radny Sokołowski – ważnym jest żeby ruszyć szybko z zadaniem kanalizacyjnym, a 
gdyby nie wyszło, to szybko zmienić na ulicę Szkolną. 
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Przew. Kaczmarczyk – wybór jest bardzo trudny, ale wydaje się, że ulica Szkolna 
jest bardzo pilną do wykonania, bo grozi katastrofa ekologiczna, ale skoro 
kanalizacja jest wpisana już w projekt, to chyba trzeba byłoby to przyjąć, 
 
Radny Sokołowski – trzeba zapisać, że jeśli kanalizacja nie wypali, to zmieniamy 
zadanie na remont ulicy Szkolnej w Chróścinie, 
 
Przew. Kaczmarczyk – obawia się o dotrzymanie terminu wykonania kanalizacji, a 
w Chróścinie może się zadziać coś niedobrego, więc może gdybyśmy znaleźli środki 
poza schetynówką, w budżecie na samą tylko wymianę kanalizacji w drodze ulicy 
Szkolnej, dlatego proponuje wyłączyć z całego projektu tego zadania tylko samą 
wymianę tej kanalizacji, bo może być wtopa, 
 
p. Wójt – musi wpierw przeanalizować całą tę sprawę, przeliczyć, wtedy powie co 
się da zrobić, ale to pierwsza w tej sprawie inna myśl godna uwagi, 
 
Radny Jagusz – zaproponował, żeby środki na rewitalizację parku w Skoroszycach 
przeznaczyć na wymianę kanalizacji w drodze ulicy Szkolnej w Chróścinie, a park w 
Skoroszycach zapisać na 2016 rok. 
 
Ustalono, że na sesję należy przygotować wstępne wyliczenie kosztów wymiany 
samej kanalizacji w drodze ulicy Szkolnej w Chróścinie. 
 
p. Skarbnik Piela – wszystkie ewentualne wnioski do budżetu trafiają do p. Wójt , 
która albo się z nimi zgodzi, albo nie, 
 
przew. Kaczmarczyk – uważam, że większość tu obecnych jest za tym, żeby zrobić 
oba zadania, 
 
Radny Rzepka – wydaje mu się, że jeśli zadanie schetynówki zostanie podzielone, 
to możemy nie otrzymać dofinansowania, 
 
W rezultacie powyższej dyskusji, komisje wnioskują, aby od początku nowego roku 
rozpocząć działania w kierunku budowy kanalizacji w Sidzinie i wykonać część 
odcinka ulicy Szkolnej z remontem ulicy Szkolnej w Chróścinie. Jeśli zadanie na 
Sidzinę nie wyjdzie, wówczas należy kompleksowo wykonać remont ulicy Szkolnej 
w Chróścinie. 
Ogłaszając przetarg na budowę kanalizacji do Giełczyc należy zaznaczyć , że jeśli 
firma nie dotrzyma terminu to będą zastosowane kary umowne. 
 
Inne zadania do budżetu: 
 
Radny Sokołowski – zapytał jak się sprawdziło nowe zadanie, czyli gospodarka 
odpadami, jaka była ściągalność, 
 
p. Piela – trzeba przyznać, że po wstępnych wyliczeniach ściągalność nie była zła, 
bo około 85%, ze środków, które zostały, gmina mogłaby dzierżawić 834 pojemniki 
swoim mieszkańcom, zmienił się również na korzyść przepis o windykacji, będzie to 
wykonywał Urząd Skarbowy, a nie gmina, 
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przew. Kaczmarczyk – o ile mniejsze koszty uzyskaliśmy od EKOM-u, niż oferował 
REMONDIS? 
 
p. Piela – o 382 000 zł, 
 
Radny Sokołowski – może z tych środków można byłoby zatrudnić osobę do 
sprzątania przystanków, 
 
p. Piela – p. Wójt powiedziała, że będzie prowadzony audyt, może się okazać, że 
będą moce przerobowe i będzie można coś w tej sprawie pomyśleć, 
przedyskutować, 
 
p. Wójt – w projekcie budżetu jest też zapisane 30 000 zł na zatrudnienie trzeciego 
pracownika socjalnego do GOPS-u, do tej pory było 2 pracowników, przepisy ustawy 
mówią o 3 pracownikach socjalnych przy tej ilości mieszkańców. Na razie 
proponuję przesunąć te środki do rezerwy ogólnej, poczekać do audytu, bo może 
się okazać, że jeden pracownik, na jednym etacie  może być i pracownikiem 
socjalnym i doradcą rodziny, 
 
Radny Jagusz – zaproponował wystąpienie do WZiR-u z propozycją, że humus z 
remontów dróg i rzek będziemy mogli przyjmować na stare składowisko odpadów, 
zaproponował również wykonanie reklamy aby uatrakcyjnić teren do sprzedaży na 
lotnisku, 
 
p. Wójt – postaramy się na początek postawić baner, zobaczymy co będziemy mogli 
jeszcze zrobić, szkoda, że mamy mało środków na promocję bo wiele można byłoby 
zdziałać, 
 
przew. Kaczmarczyk – co dalej z Centrozłomem w Chróścinie, 
 
Radny Rzepka – czy to prawda, że KGHM kupił ten teren? 
 
Przew.  Kaczmarczyk – to teren gminny i ma wieczyste użytkowanie, 
 
p. Piela – sprawdzimy, kto złożył deklarację na podatek, 
 
Radny Jagusz – wnioskuje o zajęcie się oczyszczalniami przydomowymi oraz żeby 
gmina objęła to patronatem, opłaciła geodetę, 
 
p. Wójt – trzeba wykonać ogłoszenie i spotkać się z ludźmi w tej sprawie, 
 
Radny Jagusz – chodzi o to, żeby gmina pilotowała hurtowe wykonanie, 
 
p. Wójt – jest już podział na drodze powiatowej  ulicy Radziechowskiej w Sidzinie – 
asfaltowa to droga powiatowa pozostała jest nasza – tak zaprojektowali podział, 
został nam m.in. parking koło Kościoła. 
 
Przew. Kaczmarczyk – teraz wszystko do Sidziny, 
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Radny Jagusz – powiedział, że gdy Rada Gminy podejmowała uchwałę o budowie 
sali gimnastycznej w Sidzinie, to było ustalone, że wtedy kanalizacja Sidziny będzie 
w ostatniej kolejności,  
 
Radny Bryła – skąd wzięły się środki na kamień do Sidziny, gdy nie ma środków na 
drogi? 
 
p. Piela – to są środki w wysokości 1 000 zł zarezerwowane na drogi polne jeszcze 
do tej pory niewykorzystane, 
 
p. Wójt – ukłon w stronę małych miejscowości też będzie, bo np. oś. Zacisze w 
Chróścinie to XIX wiek, nie od razu Kraków zbudowano, małymi kroczkami i też 
zrobimy, 
 
Radny Jagusz – ile jest na drogi polne? 
 
Radna Juśkiewicz – co z umowami, których mieszkańcy nie chcą wypowiedzieć 
REMONDISOW-i, 
 
p. Wójt – jako gmina, rozwiązałaby umowę z REMONDIS-em, jeśli mieszkaniec nie 
odda kontenera, to będzie miał problem, 
 
Przew. Kaczmarczyk – zaproponował przegłosować wniosek  w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2015 rok w obecnym kształcie, a w styczniu zastanowimy się co 
dalej zrobić, 
 
Projekt budżetu gminy na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”, 
2 głosami „przeciw” i 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad 5 
 
 Radny Jagusz zgłosił kilka spraw: 
- druga część drogi przez Brzeziny jest w bardzo złym stanie,  
- rów w Brzezinach wzdłuż drogi powiatowej – krawężnik zatrzymuje wodę, 
 
p. Wójt – nie sądzę żeby to było sprzeczne z literą prawa, 
 
- połatać drogę na żwirownię, dziura przy zjeździe z mostu, ciężki transport 
żwirowni bardzo niszczy tę drogę. 
 
Radny Winnik – jest problem z zakrętem na zjeździe do Mroczkowej – są wypadki,   
- należy zasypać rowy,  
- słup uderzony stoi z wystającymi drutami, jest niebezpiecznie, 
 
Przew. Kaczmarczyk – należy wyciąć suche topole przy drodze wojewódzkiej 401 
w Starym Grodkowie – prosi o powiadomienie Zarząd Dróg Wojewódzkich o tym, 
 
Radny Bryła – prosi o postawienie tabliczki o zakazie spożywania alkoholu na 
drodze gminnej w Chróścinie. 
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Radna Juśkiewicz – droga do SIPROl-u jest ciemna, pomyśleć o podłączeniu 
oświetlenia, brak jest koszy na śmieci przy sklepach  
 
Na tym wyczerpano wszystkie tematy porządku posiedzenia. 
 
Protokolant:         Przewodniczący posiedzenia 
Barbara Janik-Zawada      Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


