
P r o t o k ó ł  Nr 3/2019 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

z dnia 14.02.2019 r. 
 
 

 
  W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie zgodnie z załączona listą 
obecności. Przewodniczyła radna Aurelia Juśkiewicz przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Barbara Dybczak –  Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji… ? 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki         

w WFOŚiGW w Opolu 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów       
i określ. wys. wynagrodzenia. 

5. Zaopiniowani e uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określ. wysokości 
wynagrodzenia. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gm. Skoroszyce. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy 
dzierżawy na 3 lata. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy                      
z organizacjami pozarządowymi… 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań       
z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb 
związanych z realizacją zadania. 

10. Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania 
wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem z prac GKRPA za 2018 rok. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku. 
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

13. Sprawy różne. 
 
Wszystkie projekty uchwał i inne sprawy przedstawili i omówili p. Wójt Barbara 
Dybczak,  p. Skarbnik Jadwiga Piela i pracownicy merytoryczni. 
W sprawach różnych radna Anna Kalisz zgłosiła sprawę  zamontowania oświetlenia 
na placu zabaw na ulicy Słonecznej w Skoroszycach. 
 



p. Malwina Jodłowska wyjaśniła, że elektryk po sprawdzeniu terenu nie widzi 
potrzeby zamontowania lampy ponieważ, nie jest to teren gminny oraz lampa przy 
jednym z bloków po usunięciu awarii wystarczy również do oświetlenia placu 
zabaw.  
 
 Protokół spisała przewodnicząca Komisji Aurelia Juśkiewicz z powodu braku 
pracownika na posiedzeniu Komisji spowodowanej chorobą. 
 
 
 
 
 


