
P r o t o k ó ł Nr 17/2020

Z posiedzenia Komisji Budżetowej

Z dnia 13.11.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 4 radnych. Posiedzenie prowadziła Pani Aurelia Juśkiewicz.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce,
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce,
3. p. Justyna Dwornik – Kierownik GZEASiP’u,
4. pracownicy merytoryczni UG Skoroszyce: M. Szostak, J. Banach i R. Kołodziejczyk.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF. 
4. Zaopiniowanie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Nyskiego na realizację zadania pn.:” Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej
przy ulicy Ogrodowej w Chróścinie” celem poprawy parametrów technicznych drogi 
publicznej .

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 
w miejscowości Brzeziny oraz ustalenia jej przebiegu

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej 
w miejscowości Makowice oraz ustalenia jej przebiegu 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVI/142/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 
roku, dotyczącej przystąpienia Gminy Skoroszyce do realizacji Projektu „Przyjazne 
Przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Chróścinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020.

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik lub worek.

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

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie posiedzenia. 

AD. 1
Pani Przewodnicząca - przywitała zebranych i rozpoczęła posiedzenie obrad. 

AD. 2

Przewodnicząca przekazała głos Pani Skarbnik, która przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzane do 
uchwały budżetowej.

W paragrafie pierwszym:



 zmniejszenia planu dochodów, w tym:
- dochody bieżące o kwotę  82.252,00 
- dochody majątkowe o kwotę 932.222,00 
razem 1.014.474,00 (załącznik 1, tab. 1 i 2). 

 zwiększenia planu dochodów, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 184.946,00 
- dochody majątkowe o kwotę 878.822,00
razem 1.063.120,00 (załącznik 1, tab. 1 i2).

Różnica pomiędzy zmniejszeniami i zwiększeniami stanowi zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.646,00 
zł..

W paragrafie drugim:

 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 455.500,00
- wydatki bieżące 18.000,00
- wydatki majątkowe 437.500,00

 zwiększenie planu wydatków o kwotę 269.352,00 
- wydatki bieżące 57.146,00
- wydatki majątkowe 447.000,00
– załącznik 2, tab. 1 - 4

Różnica pomiędzy zmniejszeniami i zwiększeniami planu wydatków stanowi zwiększenia planu wydatków o 
kwotę 48.646,00 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała o zmianach wprowadzonych w rozdziale inwestycji

 zmniejszenie wydatków na inwestycje, które zamknęły się w mniejszych nakładach jak 
przewidywaliśmy, lub te, które nie zaistnieją w tym roku.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na drogi w:
- Makowicach -  zaplanowano 150.000,00, po otwarciu ofert 370.000,00 – różnica 220.000,00
- Brzezinach – zaplanowano 100.000,00, po otwarciu ofert 176.000,00 – różnica 76.000,00;

 dodatkowo dochodzi wykonanie kanalizacji deszczowej (drenażu) w Makowicach;
 ściągnięto zadanie wykonania oświetlenia w Chróścinie – podpisane porozumienie z Tauronem, który

zrobi oświetlenie w ramach umowy;
 ściągnięcie zadania przebudowy Pawilonu Sportowego;
 wzrosły koszty budowy chodnika, w związku z czym wzrósł nasz udział;
 zakup samochodu dla ZOiW. Zaplanowano 60.000,00 zł. ale niestety zabraknie i musimy dołożyć 

12.000,00 zł. 

Pani Skarbnik przedstawiła przyjęcie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZOiW na 2021 rok.

W paragrafie trzecim – wyjaśniła zmianę nazewnictwa paragrafów.

W paragrafie czwartym – wyjaśniła jak kształtują się dochody, przychody, wydatki i rozchody, po 
wprowadzeniu powyższych zmian. 

AD. 3

Ponownie głos zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu muszą 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej (WPF). 

AD. 4

Ponownie głos zabrała Pani Skarbnik i wyjaśniła, że to zmiana, którą omówiliśmy już przy zmianie uchwały 
budżetowej, w dziale inwestycji. Nasz wkład miał być na poziomie 50%, ale z powodu zaistniałej sytuacji 
wszystko idzie do góry, w związku z czym i nasz wkład uległ podwyższeniu. Inwestycja jest już zakończona i 
pozostaje tylko uregulować nasz wkład. 



AD. 5 i 6

Przewodnicząca oddała głos Pani Wójt, która wyjaśniła, że to standardowa procedura, która musi być 
wdrożona. Dokonaliśmy przebudowy tych dróg i teraz musimy zmienić ich kategorię z wewnętrznych na 
gminne. Znaczącą wagę przy tej procedurze stanowią pozyskane środki pomocowe.

AD. 7

Przewodnicząca oddała głos Pani Kierownik GZEASiP – Justynie Dwornik, która wyjaśniła, że zmiana 
wprowadzana do tej uchwały dotyczy zmian w sprawie przyznanego dofinansowania. Uchwałę musimy 
zmienić, żeby projekt mógł być kontynuowany. 

AD. 8

Przewodnicząca oddała głos Pani Monice Szostak, która podała podstawę prawną i składniki opłaty, którą 
musimy wprowadzić w myśl obowiązującej ustawy.

Wg zgłoszonych deklaracji w gminie jest 4.995 osób, a rzeczywiście zameldowanych, mieszkających i nie 
wnoszących opłat, jest 6.115 osób. 

Pani Szostak wyjaśniła, że co roku wzrasta nam tonaż odbieranych odpadów. Koszty za rok 2020, to ok. 
580.000,00 zł., a szacowany koszt na 2021, to ok. 945.253,00 zł. Przeliczając tę kwotę przez miesiące i liczbę 
mieszkańców, to wychodzi różnica 6,00 zł. do jednej osoby za miesiąc. 

Idąc za tym przelicznikiem, stawkę od 01.01.2021 musimy podnieść o 6,00 zł., czyli będzie to opłata rzędu 
18,00 zł. za 1 osobę na miesiąc.

Od stycznia będzie obowiązywać nowe zasady segregacji. Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki na śmieci
wg wprowadzanych frakcji, a jeżeli będą chcieli pojemniki, to muszą sami się w nie zaopatrzyć. 

Rozgorzała debata nt segregacji odpadów.

Pani Szostak podkreśliła, że od stycznia nie będzie możliwości odstąpienia od segregacji. Będzie to obowiązek
każdego. 

AD. 9

Pani Wójt – w związku z planowaną podwyżką wynagrodzenia minimalnego, jesteśmy zobligowani, aby 
podnieść wysokość diet dla Sołtysów. 

AD. 10

Głos zabrała Pani Jolanta Banach, która wyjaśniła, że należy urealnić stawki podatku od środków 
transportowych i podnosimy je o kwotę inflacji. Stawki, które wprowadzamy są wyśrodkowane w porównaniu
do ościennych gmin.

AD. 11

Przewodnicząca oddała głos Pani Renacie Kołodziejczyk, która wyjaśniła, że tak jak w poprzednim punkcie 
stawki podatku od nieruchomości również są podnoszone ze względu na inflację. Opłaty, które wprowadzamy 
są niższe niż w sąsiednich gminach.

Dla porównania gminy Kamiennik i Pakosławice mają stawki z górnego poziomu widełek, a nasze są 
wyśrodkowane.

AD. 12

Sprawy różne.



AD. 13

Przewodnicząca podziękowała zabranym za obecność i uwagę i zakończyła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty  

Aurelia Juśkiewicz

Protokołowała: 
Katarzyna Kaleta 


