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P r o t o k ó ł Nr 4/2019 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  
z dnia 21 marca 2019 r.  

 
   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni (5 osób), przewodniczyła radna 

Aurelia Juśkiewicz przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia granic 
publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych  i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skoroszyce. 

6. Sprawy różne. 
 
Ad 1 i 2 
 
Tematy przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy. 

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej podyktowane są  m.in. zwrotem środków   
w wysokości 600 000,00 zł na zadanie budowy remizy w Skoroszycach, skąd zostały 
„pożyczone’ na  kontynuację budowy kanalizacji  w Sidzinie. Wprowadzamy środki na 
zadanie przebudowy pawilonu sportowego w Skoroszycach, na realizację projektu 
Senior +, na który otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 30 840,00 zł, wracamy 
z powrotem środki w wysokości 156 000,00 zł na budowę osadnika na oczyszczalni 
ścieków. Wyjaśniła, że środki, o których mowa były potrzebne w miesiącu lutym,           
a zapewniała radnych, że na najbliższej sesji zostaną z powrotem wprowadzone do 
budżetu. Jest to teraz możliwe, bo wprowadzamy nadwyżkę budżetową i sięgamy po 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
w Opolu. 

W zmianach do budżetu m.in. zaistniała jeszcze pozycja dot. wymiany pieca c. o.               
w świetlicy w Starym Grodkowie, będzie to kwota w wysokości 16 000,00 zł, wniosek     
o dofinansowanie został złożony do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
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p. Wójt – został również złożony wniosek na projekt unijny pn. „Obywatel IT”. Co 

jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju nabory na projekty unijne, o których wcześniej 
nie mamy wiedzy i trudno jest być przygotowanym na tego rodzaju zaskoczenia, ale 
cały czas staramy się nadążać i pozyskiwać dodatkowe środki do budżetu, 

 
Kolejna zmiana w budżecie dotyczy zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji 

oświatowej o 18 212,00. 
 
p. Wójt – spodziewaliśmy się tego ponieważ subwencja uzależniona jest od ilości 

uczniów w gminie, liczb a ta spada, to i wysokość środków spada. Z budżetu gminy na 
oświatę corocznie przeznacza się ponad 50 % środków. 

 
Pozostałe propozycje zmian w budżecie, które p. Skarbnik przedstawiła i szczegółowo 

omówiła zostały pozytywnie zaopiniowane. 
 
Ad 3 
 
Temat przedstawił p. Tadeusz Kosecki kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 
Wyjaśnił, że musimy ustalić na nowo sieć szkół w gminie, ponieważ w naszych 

strukturach funkcjonuje jeszcze Szkoła Podstawowa w  Sidzinie z filią Makowice, a tej 
już nie ma, dlatego konieczne jest podjęcie nowej uchwały. 

 
Przew. Juśkiewicz – zapytała jak to będzie wtedy z przynależnością dzieci do 

przedszkola, 
 
p. Kosecki – sieć szkół nie ma nic wspólnego z przynależnością do konkretnego 

przedszkola. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom 
przedszkolnym w gminie, nie jest powiedziane, że dziecko np. ze Skoroszyc ma być      
umieszczone w przedszkolu w Skoroszycach, jeśli nie ma miejsca w tym przedszkolu, 
wówczas można je skierować do innego w gminie za zgodą rodziców. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Temat przedstawiła p. Wójt Barbara Dybczak 
Regulamin udzielania dotacji do przyłączy kanalizacyjnych został na ostatniej sesji 

wyłączony z porządku obrad, bo pewne kwestie nie zostały w nim dograne, wyjaśnione, 
a poza tym na sesji radni zgłosili, aby w dopłaty włączyć również dopłaty do budowy 
wodociągów. Zostały uwzględnione te kwestie i teraz prezentujemy państwu 
poprawiony regulamin do przyjęcia. Zostały również określone kwoty dopłaty                
w zależności, czy do kanalizacji, czy do wodociągu, kwoty są zróżnicowane, gdyż 
wartość przyłączy też jest różna. Do kanalizacji będzie to kwota 246,00 zł brutto, do 
wodociągu 170,00 zł brutto. Oczywiści dopłata ta będzie wtedy, gdy wartość przyłącza 
przekroczy 3 000,00 zł, 
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Radny Klimas – w Czarnolesie mieszkańcy mają wątpliwości, co do dofinansowania. 
kwoty  nie są równe, a w Czarnolesie raczej nie będzie kanalizacji tak szybko, raczej 
jest tendencja do przydomowych ekologicznych oczyszczalni, a do wodociągu dopłata 
dopiero powyżej 3 000,00 zł też będzie dotyczyć raczej małej ilości osób, 

 
Przew. Juśkiewicz –  w Sidzinie też będzie problem, bo w pierwszym etapie ludzie 

mieli inaczej robione podłączenia, teraz ma być inaczej, nie wszyscy  to rozumieją i nie 
wiem czy na to pójdą mimo, że będzie dopłata, ale i tak trzeba wydać  najpierw co 
najmniej 3 000,00 zł, żeby uzyskać dofinansowanie. Co z tymi, których wcale nie stać 
na podłączenie się, jest ich niemało. Myślę, że trzeba ludziom jasno wytłumaczyć jak to 
będzie działać, może było dobrze zorganizować zebranie we wsi na ten temat, 

 
p. Wójt – nie będę się uchylać od zebrania, jeśli trzeba, to będę tłumaczyć, bo jest to 

niezmiernie ważna sprawa dla nas, ponieważ  musimy uzyskać efekt ekologiczny, 
żebyśmy nie musieli zwracać uzyskanej dotacji unijnej ponad 2 000 000,00 zł. 

Przepisy w tym względzie ciągle się zmieniają, sądziliśmy, że nie będzie już naboru 
wniosków na kanalizację, tymczasem dowiadujemy się, że latem będzie kolejny nabór, 
tak samo na drogi i trzeba być gotowym, mieć przygotowane projekty, by zdążyć złożyć 
wniosek. 

 
Na tym zakończono temat, głosowanie na sesji Rady Gminy. 
 
Ad 5 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt w naszej gminie jest uchwalany każdego roku, różni się jedynie kwotą 
przeznaczaną na finansowanie  usług. 

Usługi weterynaryjne prowadzi w naszej gminie p. Jacek Opara, a gospodarstwem 
zastępczym do ewentualnego zabezpieczenia i opieki nad zwierzętami  jest 
gospodarstwo rolne w Czarnolesie. 

 
Nie było dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
W sprawach różnych p. Wójt poruszyła sprawę wiosennych porządków w swoich 

miejscowościach, aby uregulować kwestie starych, zniszczonych i opuszczonych 
domów, które straszą swoją brzydotą i brakiem estetyki wsi. 

 
Nie podjęto dyskusji. 
Wobec wyczerpania całego porządku posiedzenia przewodnicząca zamknęła 

posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:        Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada         Aurelia Juśkiewicz 
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