
P r o t o k ó ł Nr 19/2021
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Oświaty…, Rozwoju

gospodarczego i Rolnictwa
Z dnia 22.01.2021 r.

We wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, udział wzięło 15 radnych. 
Posiedzenie prowadził radny Henryk Sokołowski- Przewodniczący Rady Gminy.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. p. Barbara Dybczak- Wójt Gminy Skoroszyce,
2. p. Urszula Chudobowicz- Kierownik GOPS w Skoroszycach,
3. p. Justyna Dwornik- kierownik GZEASiP w Skoroszycach,
4. p. Jadwiga Piela- Skarbnik Gminy Skoroszyce.

Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
4. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  udzielenia  dotacji

celowych  na  zadania  służące  ochronie  zasobów  wodnych,  polegających  na
gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

5. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  udzielania  z  budżetu
Gminy  Skoroszyce  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji
związanych z ochroną powietrza.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

7. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

8. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  o
świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.
Ad 1

Radny Sokołowski- otworzył obrady, zapowiedział termin sesji Rady Gminy na 29 
stycznia 2021 r. na godz. 9:00. Następnie poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik w 
celu objaśnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Ad 2 i Ad 3

p. Skarbnik- pracuję jeszcze nad WPF , dokonamy zmian w planie dochodów i 
wydatków. Zmiany są następujące: zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 
402 535,00 zł w roku 2020 wpłynęły środki z rozliczenia VAT-u na co liczyliśmy w 
roku 2021, gdzie miały stanowić pozycję dochodów, stało się jednak inaczej. Kwota
ta wpłynęła do budżetu w roku 2020 i została objęta ewidencją, natomiast teraz 
wprowadzamy to w pozycję przychodów. Przychody bieżące to 169 tys. zł to 
rozliczenia różne. Nadto dochody majątkowe kwota 459 495,00 zł to środki, które 
wpłynęły do budżetu jeszcze pod koniec ubiegłego roku, jest to zwrot środków 
PROW-u, to środki, które wróciły za zadanie związane  kształtowaniem przestrzeni 
publicznej w miejscowości Sidzina. Zwiększa się budżet o kwotę 225 960,00 zł., 



lokalny transport zbiorowy to środki, jakie Gminy na podstawie podpisanej umowy, 
kwota 185 800,00 zł na publiczny transport zbiorowy to co wykonuje firma PKS z 
Nysy jest to zadanie własne Gminy plus dotacja od Wojewody. Kolejna pozycja 
40 160,00 zł pozycja zwiększająca budżet- program „Life”, w którym 
uczestniczymy. Kolejny punkt to zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 900 889,64
zł, najpierw zmniejszamy plan wydatków o kwotę 64 395,00 zł na to składają się 
kwoty z pozycji wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Dokonujemy 
zmniejszenia w dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów o 
kwotę 30 tys. zł i przenosimy ją do przewozów pasażerskich. Kolejny dział to 
oświata i wychowanie kwoty: 307 544, 27 zł oraz 43 549, 26 zł stanowią 
kontynuację finansowania tych zadań, do których przystąpił Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Sidzinie tj. Akademia Efektywnej Nauki oraz Radosne Przedszkole. 
Jest jeszcze jedna istotna kwota, to kwota 35 000,00 zł, kwota, która zostanie 
przeznaczona na remont gabinetu higienistki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
Chróścinie.

p.Wójt- oprócz termomodernizacji wykonany został głęboki remont sali 
gimnastycznej, toalet, dwóch gabinetów w tym gabinet higienistki. Sukcesywnie 
sale są po kolei malowane. Obiekt wymagał gruntownego remontu. 

p. Skarbnik- kolejny rozdział to zwiększenie środków na ochronę zdrowia w 
rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. 13 351,92 zł to jest rozliczenie 
środków roku 2020, są to środki, które zostały. Realizowany program przez 
jednostkę GOPS „ Bliżej Rodziny i Dziecka” to zwrot do budżetu kwoty 43  309,18 
zł, aby realizować program w roku 2021 te środki stanowią dochody. 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje zwiększona o kwotę 
299 335,08 zł. na to składają się takie rozdziały budżetowe takie jak: gospodarka 
odpadami komunalnymi zasilona zostaje kwotą 257 742,24 zł. Ochrona powietrza i 
klimatu jest to program „ Life” 40 160,00 zł. Kolejny punkty to rozliczenie kar i 
opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 385,54 zł to różnica, która stanowi 
dochody w budżecie i musi wrócić do tegoż działu. Kolejny dział to ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami, 25 900,00 zł. kwotę wyłączmy z wydatków 
majątkowych, a wydatki bieżące zwiększamy. Działamy w obrębie projektu, tyle, 
że na ten moment Gmina Skoroszyce wykłada swoje środki, które po rozliczeniu 
projektu zostaną zwrócone. Kolejny rozdział to kultura fizyczna i sport, nowy 
projekt w ramach Euroregionu Pradziad pn:,, Turystyka piesza i rowerowa w 
Euroregionie Pradziad” mieszkańcy postanowili przeznaczyć pieniądze z funduszu 
sołeckiego na wiatę, która będzie przy udziale tychże środków. Wprowadzamy 
kwotę 31 959, 00 zł różnica znajduje się w wydatkach majątkowych. Przechodzimy 
do zmniejszenia wydatków majątkowych gdzie zmniejszamy jeżeli chodzi o kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 34 395, 00 zł przy czym w ramach 
świetlic zmniejszamy o kwotę 15 495, 00 zł, to jest konsekwencją rezygnacji 
sołectwa Mroczkowa z zakupu pieca. Kwota została przekazana na drogi. Publiczne 
drogi gminne ten rozdział został zasilony kwotą 15 495,00 zł, kwota 2 tys. zł została
przekazana na doposażenie OSP. Rozdział oświata 2 mln zł to dofinansowanie do 
budowy przedszkola, które już wpłynęły. W projektach nie zostały wprowadzone 
środki na mapy.

p. Wójt- przy realizacji projektu z Euroregionu Pradziad natknęliśmy się na pewne 
przeszkody. Jeden ze słupów granicznych leży na prywatnej działce, dlatego też 



musimy spełnić pewne warunki tzn. wydzielić działkę około 20 mkw. Stąd też 
wydatki na mapy w kwocie rzędu 800 zł. 

p. Skarbnik- przechodząc dalej zwiększa się kwotę budżetu o kwotę 3 412 424,64 
zł. w rozdziale przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych, wróciły środki z projektów, wpłynęły środki z rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych. 

p. Wójt-  do końca marca będziemy już mieli dokumentację projektu przedszkola, 
pierwszy etap już rozpocznie się w tym roku.

p. Skarbnik-  załącznik nr 4 inwestycje, czyli m.in.; przebudowa dróg gminnych w 
miejscowości Mroczkowa kwota ta zmieni się o 2 tys. zł.. wydatek majątkowy rzędu
91 tys. zł budowa wiaty w miejscowości Pniewie, budowa wiaty rekreacyjno 
sportowej przy Pawilonie Sportowym w Skoroszycach to kwota 84 600,00 zł.

Radny Sokołowski podziękował p. Skarbik za przedstawienie zmian w WPF prosi o 
zabranie głosu p. kierownik ZOiW , w sprawie awarii jaka miała miejsce w Gminie 
Skoroszyce w środę 20 stycznia 2021 r.

p. Kierownik B. Szerszeń- nastąpiła krótka przerwa w dostawie wody, ponieważ 
wystąpiła usterka falownika, którą jak się okazało udało się szybko naprawić. W 
chwili obecnej sytuacja jest pod kontrolą, zamówione zostały odpowiednie części 
do wymiany, czekamy na serwis, który ma wymienić uszkodzone części.

p. Wójt- już wcześniej mówiliśmy o tym, że nasza stacja uzdatniania wody wymaga
modernizacji. Rząd ogłosił program dla miejscowości, na terenie których działały 
Państwowe Gospodarstwa Rolne, złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie, właśnie
na stację uzdatniania wody. Chodzi tu o kwotę 2 mln złotych. Na tę chwilę nie 
wiemy jeszcze jakie środki będą potrzebne na to działanie, ale zleciliśmy już 
kosztorys, aby wiedzieć o jakich kosztach trzeba mówić. Być może będziemy 
musieli etapować pracę. Etapowanie nie jest wcale złym działaniem, mamy już 
kilka inwestycji w naszej gminie zrealizowanych właśnie w ten sposób.

Radna Juśkiewicz- Pani kierownik, jak długo potrwa naprawa kiedy już dotrą nowe 
części do naprawienia usterki?

p. Kierownik B. Szerszeń- około jednego dnia mogą potrwać prace, ale jesteśmy 
przygotowani, na sterowanie ręczne, także przerwy mogą być bardzo krótkie.

p. Wójt- w 2019 roku mieliśmy podobny problem w miejscowości Czarnolas, wtedy 
też była awaria falownika i szybko poradziliśmy sobie z tym.

Radny Sokołowski- dziękujemy pani kierownik za wyjaśnienie, przechodzimy do 
porządku obrad. Kolejny punkt to zmiany w Regulaminie udzielania dotacji 
celowych na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegających na 
gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Proszę o 
zabranie głosu Panią Wójt.

Ad 4 i Ad 5



P. Wójt-  w Regulaminie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie zasobów wodnych(…) w §8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące
brzmienie; ,, udokumentowane koszty inwestycji- faktury, rachunki wystawione na 
wnioskodawcę po dacie podpisania umowy”. Chodzi o to, że nie można finansować 
zadana związanych z ochroną powietrza, ochroną środowiska przez beneficjentów 
przed datą podpisania umowy. Najpierw składany powinien być wniosek, później 
powinna zostać podpisana umowa o dotację, następnie wykonanie zadania i 
przedstawienie dowodu zakupu i dopiero wtedy zostają wypłacone pieniądze. Do 
tej pory trochę inaczej to funkcjonowało, ale Regionalna Izba Obrachunkowa 
zakwestionowała taki stan rzeczy i stąd wprowadzane w/w zmiany. Punkt 2 
otrzymał dodatkowo zapis, że działanie jest zgodne z ustawą o finansach 
publicznych. Bardzo proszę państwa Radnych o poinformowanie swoich wyborców o
zaistniałych zmianach.

Radny Srebrniak- a co w przypadku gdy ktoś podpisze umowę, a nie przedstawi 
faktury?

p. Wójt- wtedy sytuacja jest jasna, nie otrzymuje dotacji.

Radny Sokołowski- tym sposobem Pani Wójt wytłumaczyła, jakie zmiany należy 
wprowadzić w Regulaminie dotacji celowych związanych z ochroną środowiska, 
czyli punkt 4 i 5 naszego porządku obrad zostały wyjaśnione. Przechodzimy do 
kolejnego punktu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Ad 6 i Ad 7

Radna Juśkiewicz- program jest napisany jasno i zrozumiale, pojawiły się rzezy, 
których wcześniej nie było.

Radna Fornalik- mam pytanie odnośnie narkomanii, co się w naszej gminie robi, aby
zwalczyć, przeciwdziałać narkomanii?

p. Kierownik Urszula Chudobowicz- w związku z tym, że są dwie osobne ustawy 
odnośnie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii my również wprowadzamy 
dwie osobne uchwały. Są przewidziane działania profilaktyczne. Środki są znacznie 
mniejsze w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Główną rolę w edukacji 
prowadzić powinna szkoła. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest otwarty na 
współpracę.

Radny Srebrniak- ja bym proponował, taką akcję informacyjną dla rodziców, 
broszurę informacyjną dla rodziców.

Radna Fornalik- na zebraniu rodziców zostają poruszone te kwestie, ale rodzice nie
reagują na to. 
p. Kierownik Urszula Chudobowicz- nasze działania w chwili obecnej są uzależnione
od sytuacji epidemiologicznej. 



Radny Kraska – może przygotować takie spotkanie podczas podziału funduszu 
sołeckiego?

p. Wójt- to jest jakiś pomysł.

p. Kierownik Urszula Chudobowicz- ludzie nie reagują na to co widzą, nie zgłaszają.

p. Kierownik Justyna Dwornik- szkoły jak najbardziej włączą się w to działanie, 
jeżeli chcemy działać tak, żeby uświadamiać rodziców, nauczycieli, dzieci i 
młodzież to musi być cykl spotkań nie jedno spotkanie. Musi być o tym głośno.

p. Kierownik Justyna Dwornik- współpraca jest najważniejsza w tym temacie, 
dzieci nie mają alternatywy jak zagospodarować czas popołudniowy. Mamy czas 
teraz aby to wszystko przygotować.

p. Wójt- Ośrodek Kultury na pewno też chętnie się włączy w działanie.

Radny Sokołowski- przechodzimy do kolejnego punktu w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego.

Ad 8

p. Wójt-  ta uchwała dotyczy dotowania Wojewody, wnioskowaliśmy o dotowanie w
ubiegłym roku i to samo robimy i w tym roku. Czy macie państwo jakieś uwagi, co 
do przewoźnika?  

p. Kierownik Justyna Dwornik- zdarzały się sytuacje, że autobus nie chciał odpalić, 
ale został podstawiony inny, który z opóźnieniem, ale dowiózł dzieci na zajęcia.

Radny Sokołowski- możemy przejść do spraw różnych, mam pytanie Pani Wójt, co w
kwestii odpadów?

p. Wójt- został ogłoszony przetarg i czekamy na oferty. Odpady są składowane do 
RIPOK w Domaszowicach i firma Ekom przedstawiła szczegółową kalkulację skąd się
bierze taka, nie inna cena. Nic nie wskazuje na to, że cena za odpady będzie na 
poziomie ze stycznia i lutego. Cena już powinna teraz opiewać 26 zł lub 27 zł od 
osoby. Nie mamy jako samorządowcy na to żadnego wpływu. Jesteśmy 
wykonawcami ustawy. Kryteria cenotwórcze kształtuje rynek i rząd. Kwota była 
niższa przez dwa miesiące, ponieważ nie było choćby w umowie sprzątania 
przystanków czy terenów zielonych. Okroiliśmy, co się da. Wiaty przystankowe nie 
były sprzątane przez pewien czas, ponieważ nasz pracownik był na urlopie, były 
bardzo zaśmiecone. Na to nie ma mojej zgody. Zmuszona jestem zatrudnić osobę, 
która będzie odpowiedzialna za sprzątanie przystanków, terenów zielonych i 
koszenie trawy. Od marca będzie już zatrudniony człowiek, który się tym zajmie.

W czasie posiedzenia komisji do Sali Pawilonu Sportowego przybył mieszkaniec 
Skoroszyc Pan Aleksander Zając. Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad
Radny Sokołowski oddał mu głos.



p. A. Zając zadał pytania Pani Wójt dotyczące: kiedy zostanie wybudowana winda 
dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, kiedy na terenie Dragon Gazu w 
Chróścinie powstaną obiecane miejsca pracy oraz dlaczego dzisiejsza sesja jest 
tajna?

p. Wójt- Szanowny Panie, jeżeli pozyskam pieniądze z zewnątrz na dofinansowanie 
zadania, które jest dla mnie bardzo ważne, to wtedy wybuduję windę dla osób 
niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy po to, aby m.in. pan mógł się spotkać ze 
mną w gabinecie Wójta bez żadnych przeszkód. Modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej dla zniesienia barier architektonicznych jest zadaniem 
priorytetowym dla Wójta tej gminy, pod warunkiem zdobycia finansowania tego 
zadania. Jeżeli chodzi o Dragon Gaz i kampanię wyborczą, to informuję pana, że 
nie mówiłam, że na Dragon Gazie będą miejsca pracy, bo ta firma nie jest pod 
zarządem Wójta Gm. Zawsze ze wszech miar staram się być precyzyjna. Mówiłam 
zatem, że Dragon Gaz wystąpił o zmianę w Planie Przestrzennym Zagospodarowania
Terenu, chce kupić nową działkę na poszerzenie działalności, stąd domniemanie, 
logiczne przecież, że najprawdopodobniej będzie się to wiązało ze zwiększeniem 
ilości miejsc pracy. Dragon Gaz jest częścią holdingu włoskiego i nie ma w zwyczaju
ani w obowiązku informować Wójta Gm. o swych dalekosiężnych zamysłach. W 
tonie dobrych obyczajów poinformował mnie, że z powodu perturbacji związanych 
z budową sieci energetycznej, najprawdopodobniej wycofa się holging z tej 
rozbudowy, lokalizując ją tam, gdzie nie ma tego typu przeszkód. Inną sprawą, 
moim permanentnym staraniem jest pozyskanie inwestora, który wybuduje zakład 
pracy i otworzy miejsca pracy dla naszych mieszkańców na naszych terenach 
inwestycyjnych. Kolejna sprawa, którą pan poruszył: sesja nigdy nie była, nie jest i 
nie będzie tajna. Takie obowiązuje nas prawo, a ja prawa nie łamię. Termin sesji 
jest podawany do wiadomości opinii publicznej w sposób obyczajowo przyjęty. 
Dzisiaj nie ma sesji, dzisiaj jest wspólne posiedzenie trzech komisji stałych ze 
względu na lockdown i epidemiczne obostrzenia. Proszę zatem ważyć słowa i nie 
zarzucać mi, że robię coś tajnie.

p. A. Zając- dlaczego wzrasta cena za odpady, mieliśmy swoje wysypisko i obsługę i
mogło to normalnie funkcjonować, dlaczego ktoś ma odbierać śmieci, ile za to 
mamy płacić i dlaczego tak drogo, przecież na śmieciach się zarabia.

p. Wójt- Czy pan zarobił na śmieciach? Ma pan jakiś pomysł?! 

 p. A. Zając- ja nie umiem zarabiać na śmieciach, nigdy nie zarabiałem na 
śmieciach.

p. Wójt- Gmina się nie zajmuje zagospodarowaniem odpadów. Firma, która zostaje
wyłoniona w drodze przetargu zajmuje się odbiorem odpadów z terenu gmniy. Od 1
lipca 2013 roku obowiązuje ustawa dotycząca utrzymania porządku na terenie 
gminy i na mocy tej ustawy należy dostosować się do obowiązującego prawa. Od 
2013 roku nasze wysypisko śmieci nie funkcjonuje, zostało zrekultywowane. Jest 
zakrzewione. Gm. Skoroszyce oddaje odpady jest do Regionalnej Instalacji 
Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach, takie są przepisy. Takie jest prawo i 
należy go, dostosować. Jeżeli chodzi o cenę, to będziemy wiedzieć wszystko po 
przetargu, na pewno cena będzie wyższa niż do tej pory, możemy to zaobserwować
w gminach sąsiednich. W swoim sprawozdaniu na poprzedniej sesji wyraźnie 



mówiłam o czynnikach kształtujących cenę za odbiór odpadów. Są to czynniki, na 
które nie mamy wpływu np. opłata środowiskowa, koszt paliwa, koszt transportu, 
odległość od RIPOKu, najniższa płaca – to podstawowe kryteria kształtujące cenę 
odpadów. To na co mamy wpływ to racjonalne gospodarowanie odpadami. 
Powinniśmy lojalnie wykazywać, ile osób mieszka w danym gospodarstwie 
domowym, nie mijać się z prawdą.

Radny Sokołowski- dziękujemy wszystkim za uwagę, dziękuję za wizytę panu 
Aleksandrowi, dziękuję państwu do zobaczenia na sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

  Henryk Sokołowski

 Protokołowała:
  Barbara Setla
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