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P r o t o k ó ł  Nr 35/18 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego              

i Rolnictwa oraz Oświaty…  
z dnia 8 października 2018 r. 

 
 

   Wspólnemu posiedzeniu Komisji Rady Gminy przewodniczył radny Henryk 
Sokołowski przewodniczący Rady Gminy. 
Obecni: z Komisji oświaty – 5 radnych, z Komisji Rolnej – 5 radnych, z Komisji 
Budżetowej – 3 radnych (brak Radnej Jolanty Klimas i radnej Anny Słowiak. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta 
3. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy, 
4. p. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny  należnych Gminie Skoroszyce i jej jednostkom organizacyjnym. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce. 

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

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoroszyce za rok 
szkolny 2017/2018. 

8. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Temat przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy: 
 
Należy urealnić dochody w budżecie gminy o kwotę 1 548 873,00 zł ponieważ 
realizacja zadania inwestycyjnego tj. budowa kanalizacji sanitarnej Giełczyce – 
Skoroszyce nie zostanie rozliczona w tym roku w taki sposób by, była możliwość 
otrzymania  jeszcze w tym roku środków z PROW, dlatego zaistniała potrzeba 
zmiany kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                    
i Gospodarki Wodnej, która miała stanowić kwotę zabezpieczającą na 
wyprzedające wydatki na to zadanie. 
Zapewniono również kwotę na przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w Starym 
Grodkowie wraz z opracowaniem projektu do tego zadania, zatem zwiększono plan 
na tym zadaniu o 104 000,00 zł. 
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Nie było pytań, komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Jadwiga Piela – w rozchodach budżetu nastąpiła zmiana o kwotę zaciągniętej 
długoterminowej  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska               
i Gospodarki Wodnej w Opolu, która będzie przekazana na wyprzedzające 
finansowanie zadania budowy kanalizacji. Spłatę tej pożyczki przewidziano ze 
środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
Nie było pytań, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Projekt zmian w budżecie gminy przedstawiła p. Skarbnik Piela. Zmiany dotyczą 
m.in. 
- zmienia się kwota pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego o kwotę 
1 591,223,00 zł w związku z tym, że zadanie to nie będzie mogło być zakończone      
i rozliczone jeszcze w tym roku, 
 
- zwiększa się kwotę na zadaniu przebudowy dachu na świetlicy wiejskiej w Starym 
Grodkowie o 104 000,00 zł, tak więc w sumie będzie to kwota 324 000,00 zł, 
 
p. Wójt – w ostatnim czasie bardzo wzrosły ceny za usługi budowlane, jeszcze 
niedawno było wiele firm budowlanych, wiele zgłaszało się do przetargu, a ceny, 
jakie oferenci wskazywali były niższe od tych, które były zagwarantowane              
w budżecie i mogliśmy jeszcze coś zrobić z pozostałych środków. Teraz  jest to 
raczej  niemożliwe, ponieważ zgłasza się jedna, bądź dwie firmy, a oferują takie 
ceny, że zazwyczaj brakuje środków w budżecie. Tak jest tym razem, za pierwszym 
razem zabrakło środków, zaoferowane ceny znacznie przekraczały nasze 
możliwości, zatem został ogłoszony drugi przetarg i chcemy zabezpieczyć w miarę 
możliwości większe środki na to zadanie, 
 
Radny Jagusz – nastały takie czasy, że szukamy wykonawców, bo ich jest mało na 
rynku, te które działają, mają tak dużo zleceń, że nie wyrabiają się z terminami, 
wykorzystują też fakt braku wykonawców na rynku. Firmom brakuje ludzi do pracy, 
bo znacznie wzrosły koszty pracownicze. 
 
Radny Kaczmarczyk – ludzie w Starym Grodkowie mówią, że jeśli miałaby te prace 
na dachu świetlicy wykonywać firma p. Sewioły, to mieszkańcy nie chcą tego 
wykonawcy, mają złe doświadczenia z tą firmą. Tak więc gdyby to była firma p. 
Sewioły, to trzeba to ludziom wcześniej powiedzieć  
 
 
p. Wójt – zobaczymy, co przyniesie drugi przetarg, otwarcie ofert nastąpi 10 
października br. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Ad 4 
 
Temat przedstawił p. Rudkowski – zastępca Wójta. 
 
-  uchwała  w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności wobec gminy już obowiązywała, ale trzeba ją było urealnić, 
dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Jest to uchwała porządkująca 
pewne sprawy pieniężne. 
 
Radny Jagusz – czy niektórym osobom, które mają bardzo ciężką sytuację 
finansową z powodu np. suszy, zalania, bądź innych przyczyn można byłoby 
zastosować umorzenie podatku wobec gminy? Znam takie skrajne przypadki, gdzie 
jest naprawdę trudno w rodzinie,  
 
p. Rudkowski – umorzenia, lub rozkładanie na raty należności jest stosowane, ale 
bardzo rzadko, ponieważ musi być przedłożonych wiele dokumentów 
poświadczających taki stan rzeczy, dlatego w takich przypadkach (chociaż zdarzają 
się rzadko) stosowane jest rozkładanie należności na raty. 
 
Nie było więcej pytań. 
Komisje  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący poprosił o przybliżenie tematu p. Krystynę Serotiuk, która zajmuje 
się m.in. tymi sprawami w urzędzie. 
 
p. Serotiuk – ostatnia aktualizacja i zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego była opracowywana w 2014 roku. Od tego czasu 
wpłynęły wnioski z miejscowości naszej gminy o wprowadzenie, w miarę możliwości 
pewnych zmian i uaktualnienia studium.  
Wszystkie zaproponowane wnioski zostały uwzględnione, a także uzupełniliśmy to, 
czego brakowało w poprzednim. Oto niektóre z nich: 
 
-  Stary Grodków – obwodnica, 
- Chróścina – część terenu przy DRAGONGAZIE – pod tereny inwestycyjne, 
- likwidacja terenu pod obwodnicę Skoroszyc, 
- w Skoroszycach uwzględnić tereny na ulicy Ogrodowej i Braterstwa Broni pod 
działki budowlane, 
- w Giełczycach teren za świetlicą uwzględnić pod działki budowlane, 
- w Sidzinie uwzględnić tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 
- Czarnolas – przeznaczyć tereny rolne na tereny mieszkaniowe, 
 
Przew. Sokołowski – fotowoltaika została rozszerzona o tereny, gdzie jest dobre 
sąsiedztwo. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały. 
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Przewodniczący zaproponował, aby na sesji przyjąć projekt uchwały bez 
projektanta, ponieważ zmiany dotyczą niewielkiego i nieskomplikowanego zakresu. 
 
Komisje zaakceptowały tę propozycję i pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy działek  gminnych  został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
p. Kosecki – przedstawił informację o stanie oświaty w Gminie Skoroszyce w roku 
szkolnym 2017/2018.  
Jest  to zbiór informacji z poszczególnych placówek oświatowych czyli szkół             
i przedszkoli w gminie zarówno dydaktycznych, jak i remontowych i innych. 
 
Radna Gmyr – rodzice uczniów z Chróściny bardzo proszą o zamontowanie 
dziennika elektronicznego, 
 
Radna Juśkiewicz – w Sidzinie również przydałby się. Taka forma dziennika jest  
dużym ułatwieniem dla rodziców, bo można się wszystkiego dowiedzieć o swoim 
dziecku w szkole, 
 
p. Rudkowski – to wszystko prawda, ale w tej chwili nie jest to możliwe                 
w Chróścinie i Sidzinie ze względu na to, że nie mamy na ten czas odpowiednich 
łączy internetowych.  
 
Ad 8 
 
Radny Winnik – zapytał o drogę powiatową do Mroczkowej, czy jest coś wiadomo, 
że być może zostanie ujęta do budżetu powiatowego na rok przyszły, 
 
p. Wójt – nic mi w tym temacie nie wiadomo. 
 
Nie było więcej pytań i dyskusji, zatem przewodniczący zamknął ostatnie 
posiedzenie Komisji stałych VII kadencji Rady Gminy. 
 
Protokolant:        prowadzący wspólne posiedzenie: 
Barbara Janik-Zawada     Henryk Sokołowski 
     
 
 

 
 
 


