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P r o t o k ó ł  Nr 33/18 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa   Rady Gminy 

Skoroszyce 
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

 
   w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 3 radnych, brak radnej Beaty Malec              
i radnego Marcina Rzepki. Posiedzenie prowadził radny Ryszard Kaczmarczyk. 
Ponadto uczestniczyli: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w spr. WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz zaopiniowanie 

uchwały   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok. 
4.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ulicy Radziechowskiej      
w Sidzinie” cele poprawy parametrów technicznych drogi publicznej. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz  
wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli 
policji przez Komendę Powiatową Policji w Nysie. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej  klasami I – III         

w Makowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej               
w Sidzinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiary godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 
określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Skoroszyce. 

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

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/259/23017 z dnia 21 
grudnia 2017r 

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na Terenie 
Gminy Skoroszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoroszyce. 

13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych     w miejscach  publicznych na terenie Gminy Skoroszyce. 

14. Zaopiniowanie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Skoroszyce. 

15. Sprawy różne. 
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Ad 1 i 2 
 
Tematy przedstawiła i wyjaśniała p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły wprowadzenia nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych z działu ochrona zdrowia przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii łącznie w wysokości 38 100,00 (nadwyżka 
za 2017 rok),  zwiększono przychody o kwotę 10 000,00 zł na budowę remizy 
strażackie w Skoroszycach pochodzących z darowizny, na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Wprowadzono środki w wysokości 27 000,00 zł na 
rozliczenie projektu realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sidzinie 
oraz o koszty pośrednie związane z realizacją projektów miękkich o kwotę 
15 000,00 zł. 
 
Następnie przedstawiła zapisy z projektu zmian w budżecie gminy na 2018 rok: 
-  zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 31 200,00 zł,  
- zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 87 689,00 zł z tego wydatki 
majątkowe o 50 000,00 zł, wydatki bieżące 133 519,00 zł, 
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 56 489,00 zł – wprowadzenie nadwyżki 
budżetowej z lat poprzednich. 
 
Wszystkie zmniejszenia i zwiększenia budżetowe powstały w związku z zaistniałymi 
potrzebami w realizacji zadań w gminie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwały. 
 
Ad 4 i 5 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie dotacji w wysokości      
1 000,00 zł dla Policji w Nysie dot. przekazania środków w takiej wysokości na 
dodatkowe patrole w weekendy wakacyjne. Drugi projekt uchwały dotyczy 
zmniejszenia wydatków o 50 000,00 zł na remont chodnika w Sidzinie ul. 
Radziechowska. Jest to współfinansowanie zadania 50/50 ze Starostwem 
Powiatowym, mieliśmy zabezpieczone 100 000,00 zł, Starostwo pierwotnie też 
miało być tyle środków zabezpieczonych, teraz okazało się, że kwota ta wynosi 
50 000,00 zł, wobec czego my również zmniejszamy do kwoty 50 000,00 zł, 
 
p. Wójt – powiedziała, że w sprawie dotacji dla Policji uważa przekazanie tej 
kwoty za jak najbardziej zasadne, a patrole będą konieczne m.in. dlatego, że        
w wyniku kampanii antysmogowej ludzie zgłaszają kto, czym pali w piecu               
i  jest reakcja Policje, która niezwłocznie przeprowadza interwencję. Nie zdarzyło 
się, żeby Policja nie interweniowała. Ponadto czas wakacji – swobody też wymaga 
prewencji. 
 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 3 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok radni otrzymali wcześniej     
w celu zapoznania.  
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p. Skarbnik powiedziała, że sprawozdanie zostało w terminie dostarczone do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i jest już pozytywna opinia                     
o sprawozdaniu, odbyła się w dniu 24 maja Komisja Rewizyjna, która dokonała 
kontroli wykonania zadań, szczególnie w dziale dróg. Protokół również został 
przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i również otrzymaliśmy pozytywna 
opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2017 rok. 
 
 
Przew. Kaczmarczyk – jeżeli chodzi o Stary Grodków, to mieszkańcy uważają, że 
ta kadencja dla nich jest najlepsza, najwięcej zostało zrobione, jeszcze nigdy tyle 
nie zrobiono, dlatego uważam, że działania p. Wójt, p. Skarbnik zasługują na 
najwyższe uznanie. 
 
Komisja wyraziła bardzo pozytywna opinie o wykonaniu budżetu za 2017 rok, wiele 
środków było przeznaczonych na inwestycje, na remonty, modernizacje, pozyskano 
wiele środków z zewnątrz. 
 
Nie było więcej pytań i dyskusji, Komisja bardzo pozytywnie wyraziła się                
o zrealizowanym budżecie gminy w 2017 roku. 
 
Ad 6 
 
W myśl nowych przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych należało 
również zmienić wynagrodzenie Wójta Gminy, które zostało radnym przekazane do 
zaopiniowania. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.  
 
Ad 7  
 
Temat wyjaśnił p. Tadeusz Kosecki kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. 
 
- Jest do projekt uchwały kończący proces likwidacji szkoły filialnej w Makowicach. 
Zamknięcie i przekazanie mienia budynku nastąpi 31 sierpnia br. jeżeli chodzi            
o kadrę nauczycielska, to nauczyciele przejdą na świadczenia kompensacyjne,        
a nauczyciel przedszkola przejdzie do pracy w przedszkolu  w Skoroszycach. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały w sprawie zniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcję 
dyrektora dotyczy zmiany w stosunku do już podjętej w dniu 23 marca br. uchwały, 
a jest spowodowana pominięciem funkcji dyrektora zespołu szkolno przedszkolnego 
placówki  bez wicedyrektora, tu również należy zmienić liczbę godzin wymiaru 
zajęć dydaktycznych z 5 godzin na 3.  
 
Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 9 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów rolnych na kolejne        
3 lata został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 10 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o programie Profilaktyki i Zapobieganiu 
Alkoholizmowi podjętej w grudniu ubiegłego roku dotyczy zwiększenia środków na 
realizację zadania w dziale „Cele szczegółowe” z kwoty 5 000,00 zł na kwotę 
łącznie 43 100,00 zł. zostaną wprowadzone środki w wysokości 38 100,00 zł 
pochodzące z nadwyżki za rok 2017. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11,12,13 
 
 
Projekty uchwał dotyczą nowych zapisów zgodnych z nowelizacją ustawy                
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nowymi 
przepisami na nowo ustala się zasady usytuowania w Gminie Skoroszyce miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
Ustala się również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych.  
Komisja Oświaty zwróciła uwagę na to, że plac zabaw dla dzieci w Czarnolesie nie 
powinien znaleźć się o odstępstwach od sprzedaży alkoholu, bo to jest typowy plac 
zabaw dla dzieci i nic innego się tam nie organizuje, aby sprzedawać alkohol. 
Natomiast w uchwale o odstępstwach powinno znaleźć się boisko w Makowicach, bo 
tam właśnie organizuje się różne imprezy. Takie zapisy proponowała Komisja 
Oświaty.  
Zapisy te również zaproponowała Komisja Rolna. 
 
Po tych sugestiach Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 14 
 
Ustawa z dnia  27 października ubiegłego roku weszła w życie  zmiana ustawy            
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która 
polega na tym, że Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest 
przygotowywany w formie projektu, który przedkładany jest Radzie Gminy do 
zaopiniowania. Zatwierdzony projekt Regulaminu jest przekazywany do Wód 
Polskich we Wrocławiu w celu zaopiniowania, a następnie trafia ponownie pod 
obrady sesji i po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy dopiero wówczas będzie 
obowiązywać. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu dostarczania wody                
i odprowadzania ścieków. 
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Ad 15 
 
Więcej pytań i problemów nie zgłoszono, zatem przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:         Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                  Ryszard Kaczmarczyk 

 
 
 
 


