
P r o t o k ó ł Nr 18/2020

Z posiedzenia Komisji Budżetowej

Z dnia 15.12.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 5 radnych. Posiedzenie prowadziła Pani Aurelia Juśkiewicz – 
Przewodnicząca komisji.

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 ZOiW: p. Beata Szerszeń – Kierownik i p. Sylwia Lis – Gł. Księgowa, 
5. pracownicy merytoryczni UG Skoroszyce: M. Szostak, E. Żyrek i K. Pierzga.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Skoroszyce. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoroszyce.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Skoroszyce na lata 2020 – 2023”. 
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków 
10. Dyskusja nad budżetem 2021 
11. Dyskusja nad wieloletnim programem finansowym 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie posiedzenia.

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

AD. 2

Głos zabrała Pani Skarbnik, która na wstępie poinformowała, że nastąpi kolejna zmiana w uchwale 
budżetowej, bo nastąpiło kolejne zwiększenie budżetu o 24.000,00 zł. 

Wyjaśniła zmiany wprowadzane w paragrafie 1:

Zmniejszenia planu dochodów – dochody bieżące o łączną kwotę 14.000,00 zł.
Zwiększenie planu budżetowego – dochody bieżące – łącznie o kwotę 106.332,00 zł. m.in.: pojawiły się 
kwoty 7.000,00 zł. i 19.000,00 zł., których się nie spodziewaliśmy i nie planowaliśmy, a jest to wpływ 
zaległego podatku rolnego i odsetki od niego.

Wprowadzono środki 24.332,00 zł. (14.12.2020) – subwencja uzupełniająca dla jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Ogółem zwiększenia planu dochodów o kwotę 92.332,00 zł. 



Zmiany w paragrafie 2:

Zmniejszenie planu wydatków o 57.952,00 zł., w tym:

 Wydatki bieżące – 38.952,00 zł. 
 Wydatki majątkowe – 19.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 150.284,00 zł., w tym:

 Wydatki bieżące – 108.284,00 zł.
 Wydatki majątkowe – 42.000,00 zł. w tym zakup iluminacji świetlnej.

Radny Srebniak – co to za iluminacja?

Pani Wójt wyjaśniła, że w obecnej sytuacji – panującej pandemii – gdzie zabrakło imprez okolicznościowych i
różnych atrakcji, które co roku umilały nam życie, chce wprowadzić coś, co będzie przynajmniej cieszyć oko 
mieszkańców. Bardzo leży mi na sercu estetyka gminy. Nie mamy pięknego centrum stolicy naszej gminy i, 
jak znam życie, nie zadzieje się to od razu. Stąd moja propozycja działania małymi krokami. Chcę i uważam, 
że to słuszne działanie, zakupić iluminację świąteczną. W Skoroszycach lokalizacja przed pomnikiem, przy dr 
wojew. Koledzy burmistrzowie rewitalizują rynki miast poprzez restaurację elewacji budynków, nowe 
nasadzenia zieleni, a u nas średniowiecze…

Pani Przewodnicząca – mieszkańcy będą komentować ten wydatek, na taki zakup.

Pani Wójt – zawsze się pojawią takie komentarze. Jako gmina wiejska możemy konkurować w sferze 
inwestycji  i ilości inwestowanych środków proporcjonalnie z gminami miejskimi, takimi jak chociażby Nysa. 
I jestem z takiego działania dumna. Poza tym mamy jedno z najmniejszego zadłużenia, jeśli idzie o gminy. W 
świetle pozyskanych dotacji – 2.000.000,00 zł. na przedszkole, otrzymaliśmy to dofinansowanie jako jedyna 
gmina wiejska w powiecie, uważam, że możemy sobie pozwolić na taki zakup.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych, m.in.: zwiększenie budżetu na budowę szatni w Chróścinie o 19.000,00
zł. i zwiększenie wydatków na iluminację świetlną – 23.000,00 zł.

Paragraf 3 – zmiana nazewnictwa załączonych załączników.

AD. 3

Głos zabrała ponownie Pan Skarbnik, która wyjaśniła, że wszystkie zmiany wprowadzane w budżecie muszą 
mieć odzwierciedlenie w WPF-ie. Akceptując zmiany wprowadzane w budżecie, akceptują Państwo również 
zmiany w tym projekcie.

Pani Wójt poprosiła o przedstawienie wykazu przedsięwzięć, które będą miały miejsce w naszej gminie w 
latach 2020 – 2023 tak, aby radni, a co za tym idzie i mieszkańcy, mieli tego świadomość:

1. Szlak Jakubowy,
2. Wędrówki pograniczem,
3. Programy GOPS-u: „Bliżej rodziny” i „Nie-sami-dzielni”,
4. Kolejny etap budowy kanalizacji,
5. Zmiany mpzp w Skoroszycach i Makowicach,
6. Budowa drogi w Makowicach – projekt jest wykonany do końca drogi (do cmentarza), ale będziemy 

robić tylko taki odcinak, na ile starczy środków. Niestety, nie udało się zacząć tej inwestycji jeszcze w
tym roku, z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej. Ale to tylko przesunięcie w czasie.

AD. 4 i 5



Pani Wójt zabrała głos i wyjaśniła, że na chwilę obecną nie mamy rozstrzygniętego przetargu i nie mamy 
wybranej firmy, która będzie odbierała od nas odpady.
I przetarg – nierozstrzygnięty z powodu braku oferentów;
II przetarg – zgłosił się tylko jeden oferent (firma EKOM), ale stawka była dużo wyższa niż zakładaliśmy – 
27,00 zł. od osoby.
III przetarg – ogłoszono tylko na dwa miesiące, żeby chociaż przez te miesiące zaopiekować mieszkańców w 
temacie odbioru odpadów. 

Do obrad dołączyła P. M. Szostak i P. E. Żyrek.

Pani Wójt – poinformowała, że równolegle jest ogłoszony przetarg unijny na dłuższy okres czasu i miejmy 
nadzieję, że będzie rozstrzygnięty na naszą korzyść. 
Wyjaśniła również, co wpływa na cenę odbioru odpadów 27,00 zł. za osobę:

 Cena paliwa
 Infrastruktura 
 Wynagrodzenia 
 Opłata marszałkowska
 Zysk 

To są czynniki, na które nie mamy wpływu.

Pani Szostak – musimy urealnić system odbioru odpadów i uzgodnić, czy możemy obniżyć koszty, rezygnując
z osobnego odbioru popiołu – byłyby wtedy odbierane razem z odpadami zmieszanymi i zrezygnować z 
odbioru odpadów z przystanków. To i tak był tylko sam odbiór, bez porządkowania terenu wokół 
przystanków.

Rezygnujemy z określania stawki za odbiór i ze stawki za recykling – nie będziemy tego narzucać firmie 
odbierającej. Pozostaniemy tylko przy kwocie ogólnej i zobaczymy jakie warunki przedstawią oferenci. Może 
to będzie korzystniejsze dla Nas przy przetargu.

Debata radnych w powyższym temacie.

Ustalono stawkę na miesiąc styczeń i luty na poziomie 18,00 zł. od osoby. Stawka na kolejne miesiące 
zostanie ustalona po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu, ale musimy się liczyć z podwyżką opłaty za 
gospodarowanie odpadami nawet do 27,00 zł. za osobę.

Zmiany, które przedstawił pracownik muszą zostać wprowadzone do obu regulaminów. 

Radni nie mieli więcej pytań i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD. 6

Głos w sprawie określenia aglomeracji Skoroszyce zabrał Pan Edwarda Żyrek.

Wyjaśnił, że aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 2000 powinny być wyposażone  w systemy 
kanalizacji  zbiorczej dla ścieków komunalnych i zakończone oczyszczalniami ścieków. W 2010 r. Minister 
Środowiska zarządził sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

Taka uchwała była podejmowana w październiku 2014 roku i od stycznia traci moc, dlatego też musimy 
zaktualizować wskaźniki i podjąć nową uchwałę. 

W chwili obecnej w skład aglomeracji wchodzą miejscowości, które w całości lub w części objęte są siecią 
kanalizacyjną: Chróścina – częściowo, Skoroszyce, Giełczyce i częściowo – Sidzina. Gdybyśmy stworzyli 
aglomerację, która obejmuje wszystkie miejscowości Naszej Gminy, to nie mieścilibyśmy się we wskaźniku 
UE, który określa, że 98% aglomeracji musi korzystać z kanalizacji. 



Jeżeli byśmy nie przystąpili do tego projektu, to nie moglibyśmy liczyć na dofinansowanie w dalszej budowie 
sieci kanalizacyjnej.

AD. 7

Pani Kamila Pierzga przedstawiła projekt uchwały ochrony nad zabytkami w Gminie. 

Wyjaśniła, że program, który wprowadza ma na celu ochronę zabytków, które są umiejscowione na terenie 
naszej Gminy. 

W roku 2021, z tego programu, będzie odrestaurowana figura Nepomucyna w Skoroszycach wraz z kapliczką 
Nepomucyna. Wcześniej odnowiona, przy współpracy Powiatu, figura będzie sytuowana w pobliżu parkingu 
gminnego.

W przyszłym roku zaistnieje też szlak Jakubowy, który będzie się rozpoczynał od Mroczkowej i poprzez 
Skoroszyce, Chróścinę, będzie miał swoje zakończenie w m. Pniewie.

Program ten pomaga też przy zdobywaniu dodatkowych punktów przy ubieganiu się o dotację, za posiadanie 
takiego programu dostajemy dodatkowe punkty.

Pani Wójt - Jest to dobry program i trzeba z niego korzystać.

AD. 8

Głos zabrała Pani Wójt i wyjaśniła, że do tej pory, od 2005 roku, zwalnialiśmy Zakład Oczyszczania i 
Wodociągów w 100% z podatku od budynków i infrastruktury wodociągowej i zwolnienia te były rzędu 
581.000,00 zł. rocznie.

Pani Skarbnik – kwota tego zwolnienia co roku doliczana jest do naszego dochodu, a nie widzimy jej, bo 
rezygnujemy z jej egzekucji, teraz się to zmieni.

W tym roku odstąpimy od tego zwolnienia w 1/6, co da 102.000,00 zł., z których będziemy dofinansowywać 
ZOiW. Musimy w końcu podjąć temat stacji uzdatniania wody, na którą skierujemy te środki.

Głos zabrała p. Lis – wyjaśniła, że w związku z tym ograniczeniem zwolnienia z podatku, ZOiW będzie 
zmuszony podnieść stawkę za wodę na około 4,10 zł./m3, co w porównaniu do innych gmin i tak stanowi 
najniższą stawkę. Do tej pory płaciliśmy 3,00 zł./m3. Ścieki wzrosną o 0,30 zł. 
Od 15 stycznia będzie obowiązywał nowy plan budżetowy na 2021 – 2023 i właśnie wtedy wprowadzimy te 
zmiany.

Pani Kierownik ZOiW, Beata Szerszeń – te pieniądze pozwolą nam zwiększyć wydatki na naprawę pomp, 
które są już sprzętem przestarzałym.

Radni nie mieli pytań i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD. 9

Przewodnicząca ponownie oddała głos Pani Skarbnik, która wyjaśniła na czym polega wprowadzany projekt 
uchwały. 

Zaistniały sprawy, które ze względu na szereg różnych zdarzeń, na które nie mieliśmy wpływu (często 
spowodowanych pandemią), nie zostały zakończone przed końcem roku i wpadają do wydatków 
niewygasających.



Na chwilę obecną mamy cztery takie zadania:

1) Dokumentacja na przedszkole w Skoroszycach – wskazany termin zakończenia 31.03.2021;
2) Dokumentacja techniczna na drogi w Chróścinie: Leśną, Cichą i Kasztanową; a także na scalenie 

dokumentacji na drogi: Bocznej, Krótkiej i Słonecznej – wskazany termin 31.03.2021;
3) Dokumentacja na drogi w Skoroszycach (w tym Działkowa) – termin realizacji 31.03.2021;
4) Zakup nowego samochodu dla Urzędu Gminy – termin do 31.03.2021

Ustawowy termin rozliczenia (wygaśnięcia) wydatków niewygasających jest do 30 czerwca 2021 roku. 

AD. 10

Pani Piela przypomniała wszystkim zebranym, że otrzymali materiały dotyczące planowanego budżetu na 
2021 rok i mieli czas się z nimi zapoznać. Pokrótce wyjaśniła ważniejsze punkty, które wprowadzamy do 
uchwały budżetowej na 2021 rok. 

29.192.000,00 zł. – Budżet na 2021, z tego:

4.959.000,00 zł. – plan dochodów - 17%
459.495,00 zł. – dotacje

525.628,00 zł. – RPO - 3,37%

7.892.630,00 zł. – dotacje - 27,04%

4.109.513,00 zł. – PIT - 14,08%

9.490.756,00 zł. – subwencje - 32,51%

  29.192.000,00
-22.478.022,00 
    6.713.978,00 ~ 7.000.000,00 zł. 

Planowane w 2021:

1) Pożyczka z WF (bo kredyt wychodzi znacznie drożej),
2) Fotowoltaika na dachu UG, przy dotacji 50% z Powiatu Nyskiego lub na dachu Domu Kultury w 

Chróścinie;
3) Modernizacja dachu w schronisku;
4) Dalsza budowa remizy – OSP  Skoroszyce, zakup bramy – OSP Czarnolas;
5) Budowa placu zabaw – przedszkole w Chróścinie;
6) Plan na realizację programu ochrony wód gruntowych;
7) Dotacje na wymianę pieców w ramach programu Life – czyste powietrze;
8) Budowa płyty ociekowej;
9) Modernizacja kapliczki Nepomucyna
10) Budowa wiaty w Pniewiu – z programu: Szlak Jakubowy.

Omawiano również fundusz sołecki i jego podział –  ok. 278.386,00 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne – 4.959.881,00 zł. 

DEBATA nt. budżetu i jego wydatków planowanych na 2021.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. 

AD. 11



Pani Skarbnik wyjaśniła, że tak jak przy każdej zmianie zachodzącej w budżecie w roku 2020, która musiała 
być wykazana w WPF, tak plan budżetu na 2021musi mieć swoje odzwierciedlenie w WPF na 2021. Część 
zadań rozdzieliliśmy na realizację w latach 2021 – 2022.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD.12  

Sprawy różne – brak. 

AD. 13

Przewodnicząca podziękowała zabranym za obecność i zakończył posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji

Aurelia Juśkiewicz

Protokołowała: Katarzyna Kaleta 


