
PROTOKÓŁ Nr 26/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty… 

w dniu 13.06.2017 r. 
pod przewodnictwem Przewodniczącej obrad –  

Pani Janiny Rogalińskiej 
 
 
 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 900. 
 
Obecni według załączonych list obecności. 

 
Pani Janina Rogalińska - Przewodnicząca obrad – 

Dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, stwierdziła prawomocność obrad, powitała wszystkich 
przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Następnie odczytała planowany porządek obrad: 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok: 
- zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 
- zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy Skoroszyce za 2016 r. 
- zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego, 
- zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu, 
- zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinią RIO 
o wniosku. 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 
3 lat. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Chróścina. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Stary Grodków. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Radni zaakceptowali porządek obrad. 
 
 

Punkt  1. 

 

 
p. Skarbnik wyjaśniła zmiany w wieloletniej prognozie finansowe dotyczą 

zmienionych wydatków na wykonanie budżetu po stronie dochodów o kwotę 528 205,68 zł. Wzrost 
dochodów odnotowano w kategorii subwencja oświatowa o kwotę  
85 935, 00 zł, pozycja dotacyjna o kwotę 362 807,32 zł, która głównie dotyczy dotacji na zadania    
z zakresu administracji rządowej jakimi są : środki na zwrot podatku akcyzowego zwrotnego w 
cenie  oleju napędowego przeznaczonego do celów rolnych, podatkach i opłatach o kwotę 5 602, 00 
zł. W kategorii dochodów majątkowych odnotowano zmniejszenie aż o 981 348,00 zł. O kwotę       



1 017 998,00 zł uległa pozycja planistyczna, którą mieliśmy otrzymać z programu ”Program 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jednakże ostatecznie jej nie 
otrzymaliśmy. Nie uległy zmianom pozycje planistyczne przychodów i rozchodów, które 
wymuszają wprowadzenie zmian w WPF. Podsumowując oceną kształtu zmian poszczególnie 
prezentowanych parametrów można uznać jako dobrą. 
 
p. Wójt  zabrała jeszcze głos odnoście ul. Szkolnej  w Chróścinie a mianowicie: p. Stokłosa 
wybudował na podstawie zezwolenia wjazd do posesji , który przez swoja wysokość nie spodobał 
się mieszkańcom, stwierdzili, że istniejący wjazd ze względu na swoją wysokość blokuje 
możliwość zaparkowania potencjalnym klientom sklepu znajdującego się po drugiej stronie.           
W związku z tym postanowiliśmy nanieść poprawki autorskie w projekcie u p. Bartochy, które  
niestety powodują koszty. 
 
p. Wójt  odniosła się jeszcze do tematu dotyczącego dotacji na Spółki Wodne, o która wystąpiliśmy 
do Wojewody w kwocie 40 000, 00 zł. Taką dotacje Wojewoda przyzna Gminie jeżeli 70 % Gmina 
ma partycypacji w składkach, a my mamy 68 %. 

 
p. Sokołowski- na czym polega taka ściągalność składki na Spółkę Wodną, dokładnie jest liczona 
ilość członków, czy kwot ściąganych od mieszkańców? 

 
p. Wójt odpowiadając na pytanie wyjaśnia: duże przedsiębiorstwa popegerowskie nie dają 
pieniędzy tylko wykonują prace i z tego niestety nie można tych składek ściągnąć. Brakujące 2 % to 
jest naprawdę niewiele, ale co z tego jak nie spełniamy kryteriów i tak wyszło, że dotacja którą 
mogliśmy otrzymać przeszła bokiem.  
 
p. Sokołowski- musiałby spłynąć pieniądze od tych co nie płacili, a dokładnie te 2 %, miejmy 
nadzieję, że okazja do pozyskania pieniędzy jeszcze w przyszłości będzie.  
 
Nie było już więcej pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
 

Punkt  2. 
 
 
p. Skarbnik przedstawiła projekt podjęcia uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 
2017 rok, który głównie dotyczy zwiększenia budżetu na dotacje celowe własnych zadań bieżących, 
dotację z zakresu administracji rządowej, wydatków ze sprzedaży składników majątkowych, 
subwencji ogólnej i rozliczenia NW. Zmniejszenia budżetu, które nastąpiło w związku udziałów     
w PIT, dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zmniejszenia 
dotacji celowej na budowę dróg. 
 
Nie było pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
 
 

 
 

Punkt  3. 
 
p. Skarbnik przedstawiła sprawozdanie w liczbach. Dochody budżetowe zaplanowane na 2016 rok 
zostały wykonane w 100% i wyniosły 20 519 006,86 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 
92,7% i wyniosły 19 336 601,58 zł. przedstawiła krótko sprawozdania finansowe oraz informację     
o stanie mienia.  

 



 
 

Punkt  4. 
 

 
p. Sokołowski w skrócie nieruchomość, która jest położona na ul. Łąkowej ma być wydzierżawiona 
przez operatora sieci komórkowej PLAY na okres 10 lat. Operator ma zamiar wybudować maszt 
bazowy, który zwiększy zasięg odbiorcą. 
 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę   
 

 

Punkt  5. 
 

Projekt uchwały Nr XXXI/ /2017 w sprawie przedłużenia dalszej dzierżawy o kolejne trzy lata 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 
 

 

Punkt  6. 
 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa- uchwałę Nr XXXI//2017 Radni zaopiniowali 

pozytywnie. 

 

 

Punkt  7,8. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Chróścina, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stary 
Grodków, uchwałę Nr XXXI/ /2017 i Nr XXXI/ /2017 zaopiniowana przez Radę Gminy 

pozytywnie. 

 

Punkt  9. 
 
p. Rogalińska prośba o zgłoszenie koszenia poboczy, skarp i rowów przy dróg powiatowych. 
 
p. Wójt  dzisiaj rozmawiałam w tej sprawie z Dyrektorem  i otrzymałam pozytywną odpowiedź, że 
w najbliższym czasie te zaniedbane odcinki zostaną wykoszone. 
 

 
 
 

Wobec wyczerpania porządku przewodnicząca  zamknęła  posiedzenie Komisji Oświaty. 

 

 

 

 

Protokołowała:                 Przewodniczący obrad 

 

/-/ Malwina Kraus                  /-/ Janina Rogalińska 

 



 


