
 
P r o t o k ó ł Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  
z dnia 23 kwietnia  2019 r.  

 
   W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych, w Komisji nie uczestniczył radny 

Piotr Klimas, przewodniczyła radna Aurelia Juśkiewicz przewodnicząca Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta 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 budżetowej na 2019 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerstwa     w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skoroszyce do realizacji 
Projektu pn. „Radosne Przedszkole – rozwój ośrodka wychowania 
przedszkolnego w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 

5. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Projekt zmian w uchwale budżetowej przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
Poinformowała, że zmieniają się kwoty niektórych zadań, które wynikły po 
przetargach, np. zadanie na ul. Radziechowskiej w Sidzinie o 200 000,00 zł, ale te 
środki zostaną przeznaczone n a drogę w Mroczkowej, na którą otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w wysokości 75 500,00 zł,     
z funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 14 838,00 zł. całkowity 
koszt tego zadania to 306 038,00 zł.  
W dalszej części omówiła zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków 
budżetowych. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
Temat omówił p. Rudkowski zastępca Wójta. 
W 2016 roku wraz z 15 gminami przystąpiliśmy do Partnerstwa na terenie 
Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w celu realizacji zadania 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w naszym przypadku chodziło 
o obiekty szkoły w Chróścinie. W roku ubiegłym zrealizowaliśmy I etap zadania,      
w tym roku w czerwcu nastąpi nabór na II etap termomodernizacji, gdzie też 
będzie dofinansowanie. Aby uzyskać to dofinansowanie należy podjąć uchwałę o 
przystąpieniu do partnerstwa. Możemy uzyskać 50% dofinansowania,  a nawet do 
85%. W drugim etapie jest do wykonania sala gimnastyczna i pomieszczenia 
świetlicy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  uważając, że należy 
skończyć zadanie. 
 
p. Rudkowski – niektóre zadania takie jak wymiana centralnego ogrzewania będzie 
wykonania na wakacjach niezależnie od dofinansowania, bo inaczej nie da się tego 
wykonać, następne w miarę możliwości finansowych podczas roku szkolnego 
wyłączając poszczególne np. klasy. 
 
Przew. Juśkiewicz zapytała ile będzie można zaoszczędzić na ogrzewaniu po 
termomodernizacji całego obiektu? 
 
p. Rudkowski – tego jeszcze teraz nie można wyliczyć ze względu na to, że są 
różne instalacje centralnego ogrzewania, ale można liczyć na ok. 80% oszczędności. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja nad projektem uchwały. 
 
Ad 3 
 
Temat wyjaśnił p. Rudkowski. 
Chodzi o projekt do przedszkola w Sidzinie pn. „Radosne przedszkole – rozwój 
ośrodka wychowania przedszkolnego”. Projekt przygotowała wraz z innymi osobami 
p. dyrektor Harasiuk z Sidziny, uzyskała dofinansowanie. Będzie realizowany przez 
dwa lata poczynając już od maja tego roku. Budżet gminy nie będzie obciążony 
kosztami finansowymi, a nasz wkład to będzie wynajem sal na zajęcia. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów na okres 
powyżej 3 lat został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 5  
 
W sprawach różnych p. Rudkowski przedstawił jeszcze dwa projekty uchwał dot. 
zmiany w studium uwarunkowań i kierunkach rozwoju oraz projekt uchwały dot. 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Makowice. 
Chodzi o zmianę przeznaczenia budynku po byłej szkole. Jest zainteresowanie 
kupnem budynku, ale w planie zagospodarowania jest przeznaczony wyłącznie na 



cele oświatowe, dlatego potrzebna jest zmiana w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
Jeżeli chodzi o zmianę studium uwarunkowań, chodzi zmianę przeznaczenia działki 
przy działce gminnej za byłym Centrozłomem z terenów przeznaczonych na cele 
rolnicze zmienić na cele związane z działalnością gospodarczą typu usługowego, 
ekonomicznego. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał. 
c.d. spraw różnych: 
 
 Przew. Juśkiewicz – droga pomiędzy kościołem, a wejściem do szkoły jest             
b. niebezpieczna, przejeżdżają samochody, kierowcy parkują, tym samym wyjście 
jest nieb bezpieczne. 
 
Radna Kalisz – prosi o łatanie dziur na ul. Słonecznej. 
Druga sprawa to parkowanie innych samochodów niż mieszkańców przy bloku na 
ulicy Działkowej. Ludzie, którzy dojeżdżają do pracy zostawiają samochody na tym 
parkingu blokując parkowanie samochodów mieszkańców bloku. Może trzeba byłoby 
zmienić organizację ruchu, aby zakazać parkowania innych samochodów, 
 
p. Rudkowski – to nie jest proste i nie bardzo możliwe, bo jest to droga publiczna    
i nie  można jej tak sobie zamknąć, bądź zakazać parkować innym. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono, wobec wyczerpania wszystkich tematów z porządku 
posiedzenia i dodatkowych przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:              Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada         Aurelia Juśkiwicz 


