
P r o t o k ó ł Nr 20/2021
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Oświaty…, Rozwoju gospodarczego i

Rolnictwa
Z dnia 19.03.2021 r.

We wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, udział wzięło 13 radnych ( nieobecni: Jan 
Jakisz i Marcin Kapinos). Posiedzenie prowadził radny Henryk Sokołowski- Przewodniczący 
Rady Gminy.

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

Porządek posiedzenia był następujący:
1. Otwarcie obrad.
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 rok 2021.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zaopiniowanie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  bezdomnymi

zwierzętami  oraz zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Skoroszyce  w
2021 r.

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na kolej 3 lata.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do programu Odnowy Wsi miejscowości

Chróścina.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach w

2020 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skoroszycach za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli.
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego
na  realizację  zadania  pn.:,,  Wykonanie  dokumentacji  technicznej  dotyczącej  przebudowy
drogi powiatowej ulica Powstańców Śląskich w Skoroszycach” celem poprawy parametrów
technicznych drogi publicznej.
12. Sprawy różne.

Ad. 1-5
Przewodniczący-  proszę  o  zabranie  głosu  Pani  Skarbnik  w  sprawie  zaopiniowanie
długoterminowej pożyczki.

Pani  Skarbnik-  przyjęta  przez Państwa uchwała  z  dnia 6 marca  2020 r.   Nr 12/106/2020
dotyczyła  zaciągnięcia  pożyczki  inwestycyjnej  w  kwocie  666 000,00  zł  i  zaciągnięcia
pożyczki płatniczej w kwocie 409 000,00 zł mówimy o zadaniu termomodernizacja obiektu
szkolno-przedszkolnego w Chróścinie  II etap. Realizacja zadania przesunęła się na koniec
roku i niestety WFOŚiGW w Opolu nie przekaz nam ostatnich transz w kwocie 73 796,86 zł
w ramach pożyczki inwestycyjnej i 64 763,37 zł w ramach pożyczki płatniczej. Należności



wobec  wykonawcy  uregulowaliśmy, przedłożyliśmy  faktury  do  WFOŚiGW.  Środki  te
stanowią refundację, bo my te wydatki ponieśliśmy, działanie jest zamknięte. Ta uchwała to
efektu współpracy z  Regionalną Izbą Obrachunkową, aby zmienić dotychczasowe zapisy
uchwały z 6 marca 2020 r. jest to uchwała, która umożliwia przyjęcie środków, które w 2021
roku już wpłynęły. Czy są jakieś pytania?

Radna Juśkiewicz- czy to jest koniec działań? Czy jeszcze coś?

Pani Skarbnik- mamy przewidziane już w tym roku spłaty pożyczek, myślę, że to już koniec
zadania.

Pani  Wójt-  koniec  wieńczy  dzieło,  został  przeprowadzony  głęboki  remont,  tego  obiektu,
dodatkowo jeszcze z funduszu sportu szkolnego został zakupiony podstawowy sprzęty na salę
gimnastyczną.  Sale  zostały  pomalowane  w  części  szkoły,  Planujemy  sukcesywnie  dalej
działać.  Kolejne dwie szkoły wymagają  remontu toalet,  przeznaczyliśmy już pieniądze na
dokumentację dotyczącą remontu tychże w Sidzinie. Obawiam się, że 500 000,00 zł to kwota
niewystarczająca.



1. Przewodniczący-  przechodzimy  do  kolejnego  punktu.  Proszę  o  zabranie  głosu  Panią
Skarbnik.

2. Pani  Skarbnik-  przekazany  projekt  uchwały   zmniejsza  się  plan  dochodów  o  kwotę
57 406,00 zł przy czym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 136 436,00 zł, a dochody
majątkowe o 50 000,00 zł   oraz zwiększa się plan dochodów budżetu o 129 000,00 zł i są
to dochody bieżące.

3. Załącznik  nr  1 otrzymaliśmy ostateczny kwoty o dotacjach  i  dotacja  w tym rozdziale
została zmniejszona o 1 519,00 zł, takie zmiany musimy wprowadzić. Kolejna pozycja
wpływy z podatku od nieruchomości dla osób prawnych kwota 132 000,00 zł. Deklaracja
spółki  Dragon  Gaz  opiewała  na  kwotę  138  596,00  zł.  Wpłynęła  kolejna  deklaracja
korygująca, z której to wynika, że spółka opodatkowała się na kwotę 6 272,00 zł, więc
różnica między tymi dwoma cyframi to 132 324,00 zł..

4. Pani Wójt- to skutek nowelizacji ustawy, która dot. tego, że jeżeli jakiś fragment działki
jest  objęty bocznicą kolejową to na mocy ustawy ten podmiot może być zwolniony z
podatku. Tak jest w przypadku Dragon Gazu.

5. Pani Skarbnik- nasz budżet będzie również mniejszy o kwotę 2 917,00 zł co jest kwotą
ostateczną przyjęcia subwencji oświatowej dla gmin i to też tutaj wprowadziłam. Kwota
sumaryczna na minus to 136 436,00 zł co mamy zapisane jako zmniejszenia dochodów
bieżących.  Dochody  majątkowe  zostają  zmniejszone  o  kwotę  50  000,00  zł  co  było
zapisane w dziale administracja publiczna, rozdziale urzędy gmin. To miała być dotacja
ze starostwa na zadanie związane z fotowoltaiką.

6. Pani  Wójt-  fotowoltaika  jest  dobrą  inwestycją,  byliśmy  domówieni  ze  starostwem na
dofinansowanie 50%. Dostaliśmy aneks do umowy, który weryfikuje dofinansowanie do
kwoty 15 000,00 zł.

7. Pani Skarbnik- fotowoltaika zaistnieje  na obiekcie  użyteczności  publicznej  w Sidzinie.
Zmniejszamy wpływy z dotacji i zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 186 436,00
zł. Jesteśmy w rozdziale różne rozliczenia finansowe, 78 030,00 zł to środki przekazane
do depozytu sądowego. Związane są z budową skeate parku. Kwota 21 000,00 zł działania
związane z transportem osób, kwota z  Urzędu Marszałkowskiego.  Razem zwiększenia
dochodu 114 030, 00 zł. I zwiększenia dochodów majątkowych kwota 15 000,00 zł to
dotacja.  100  000,00  zł  na  przebudowę  chodnika  przy  ulicy  Powstańców  Śląskich  w
Skoroszycach.

8. Pani  Wójt-  jeżeli  powiat  pozyska  pieniądze  na  przebudowę  dróg  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych,  to  wtedy  zadzieje  się  ta  inwestycja.  Zwiększona  kwota  dotyczy
drenowaniem drogi w Makowicach.

9. Pani  Skarbnik-  przebudowa  drogi  w  m.  Czarnolas,  na  wniosek  pracownika
merytorycznego 50 000,00 zł zostało na ten moment zdjęte z tej inwestycji.

10. Radny Klimas- dlaczego te pieniądze zostały zabrane z Czarnolasu?

11. Pani Wójt- postanowiłam przerzucić środki, bo wystąpiliśmy o datację z Funduszu Dróg
Samorządowych, zatem jest  możliwość pozyskania środków z zewnątrz.  Będziemy się
zajmować zabezpieczeniem środków na inwestycji w m. Czarnolas, kiedy będziemy bliżej
realizacji tego zadania.



12. Pani Skarbnik- kwota wydatków to 6 775 022,00 zł przy planowanych 2 mln pożyczki.
Nasz  zakład  budżetowy  stara  się  o  zatrudnienie  pracowników  w  ramach  robót
publicznych, musimy zwiększyć plan na wydatki 826 000,00 zł. Wydatki zwiększamy o
81  154,23  zł  .  Zwiększenia  w  wydatkach  bieżących  musimy  zabezpieczyć  środki,
ponieważ jest zainteresowanie gruntami na terenie gminy.

13. Pani  Wójt-  zainteresowanie  jest  bardzo  duże  podziałem  działek,  zmianą
zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory, w bieżącym roku złożono 30 wniosków,
podczas  kiedy kilka  lat  temu było  ich  7  w ciągu całego  roku.  Świadczy  to  o  bumie
dotyczącym budownictwa jednorodzinnego na terenie naszej gminy.

14. Pani  Skarbnik-  wyrokiem  sądu  apelacyjnego  Gmina  Skoroszyce  sprawę  przegrała
konsekwencją  czego  jest  wypłacenie  należnych  pieniędzy  wykonawcą.  Zabezpieczone
zostały środki na ochronę zabytków. Chodzi tu o projekty Euroregionu Pradziad.

15. Pani Wójt-  przy wkładzie własnym 10% możemy korzystać z bardzo dobrych dotacji.
Euroregion Pradziad oferuje bardzo dobre projekty, zatem implikujemy te rozwiązania i
pozyskujemy środki.  Dzięki  takiemu działaniu  została  odrestaurowana figura św.  Jana
Nepomucena  w  Sidzinie.  Teraz  jesteśmy  w  trakcie  realizacji  kolejnego  projektu
dotyczącego  odrestaurowania  figury  Św.  Jana  Nepomucena  w  Skoroszycach  przy  ul.
Powstańców Śl. W maju jest nabór na nowy projekt, więc możemy pozyskać środki na
nowe inwestycje.

16. Ad. 5

17. Przewodniczący-  kolejny  projekt  uchwały  dotyczący  opieki  nad  bezdomnymi
zwierzętami, otwieram dyskusję proszę bardzo, czy są pytania?

18. Przewodniczący-  kolejna  uchwała  dotyczy  dzierżaw,  ale  to  już  sprawa,  którą  dobrze
znamy. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma przechodzimy do kolejnego etapu.

19. Ad. 7

20. Przewodniczący- Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały, sprawa dotyczy
sołectwa  Chróścina,  które  chce  przystąpić  do programu Odnowy Wsi.  Czy są w tym
temacie jakieś pytania?

21. Ad. 8, 9

22. Przewodniczący kolejnym punktem naszej komisji jest sprawozdanie z pracy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

23. Pani Chudobowicz- w sprawozdaniu zostały bardzo szczegółowo przedstawione wydatki
GOPS-u,  praca  socjalna,  programy  realizowane  przez  ośrodek  pomocy  społecznej.
Zostało wydane ponad 7 ton żywności w 2020 r. w tym roku obejmiemy prawie 300 osób.
Kryterium  dochodowe,  czyli  około  1500  zł  dla  osób  samotnych,  zachęcamy  do
przekazania informacji w swoich środowiskach.

24. Pani Wójt- dziękuję Pani kierownik za zaangażowanie w tę pomoc naszym mieszkańcom.

25. Radna  Fornalik-  mam  pytanie  dotyczące  osób  starszych,  które  wymagają  pomocy  w
codziennych sprawach, czy pracownik socjalny może wejść do domu takiej osoby?



26. Pani Chudobowicz- w pierwszej kolejności jest rodzina, a później GOPS. Jeżeli mamy
zgłoszenie  analizujemy  sytuację.  Szanowni  państwo,  musimy  się  zastanowić  nad
wprowadzeniem  usług  opiekuńczych.  Prawdopodobnie  będzie  taka  potrzeba.  Jeżeli
dochód jest bardzo niski usługi opiekuńcze opłaca gmina, jeżeli dochód jest większy jest
to  partycypacja  w  kosztach  z  obu  stron.  Jest  to  na  pewno  tańsze  rozwiązanie  niż
umieszczanie osób w DPS.

27. Pani  Wójt  –  poszerzenie  zadań  GPOSu  na  taką  działalność  jest  bardzo  dobrym
przedsięwzięciem.

28. Pani  Chudobowicz-  w  związku  z  pandemią  zostały  ograniczone  działania  programu
Senior  +.  W  ramach  projektu  został  zatrudniony  asystent  rodziny  na  pełny  etat.  Do
grudnia 2020 roku było to pół etatu.  Program jest  w całości  finansowany ze środków
Województwa Opolskiego.

29. Przewodniczący- przejdźmy do kolejnego sprawozdania.

30. Pani Chudobowicz- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje bardzo
prężnie,  podejmujemy  wszystkie  działania,  które  mają  na  celu  wyprowadzenie  z
alkoholizmu oraz mają na celu przeciwdziałanie  problemu alkoholowego.  Środki jakie
posiadamy są przeznaczone na profilaktykę, na zapewnienie czasu wolnego. Szczególnie
w  tym  czasie  bardzo  ważne  jest,  aby  dzieci  miały  jakąś  odskocznię  w  czasie  gdzie
wszyscy jesteśmy zamknięci w domach.

31. Ad. 10

32. Przewodniczący- proszę o zabranie głosu panią Dwornik.

33. Pani  Dwornik-  sprawozdanie  finansowe,  wydatki  poniesione  na  oświatę.  Posiadają
Państwo  materiały,  w  których  są  wszystkie  wydatki  wyszczególnione,  źródła  poza
budżetowe oraz to co jest finansowane z budżetu gminy. Kwota 3 183 944,50 zł to jest
koszt jaki poniosła Gmina Skoroszyce na oświatę, czyli  remonty, zakupy potrzebnych
sprzętów. Zamykamy rozdział remontów w Chróścinie, z zaczynamy remonty w Sidzinie.

34. Ad. 11

35. Przewodniczący- kolejnym punktem jest projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy
finansowej  dla  Powiatu  Nyskiego  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  dotyczącej
przebudowy  drogi  powiatowej  ulica  Powstańców  Śląskich  w  Skoroszycach  celem
poprawy parametrów technicznych drogi publicznej. Otwieram dyskusję, proszę bardzo
czy są jakieś pytania.

36. Pani  Wójt-  drodzy  państwo  robimy  to,  co  zawsze,  to  jest  dopiero  pierwszy  krok
prowadzący do realizacji tej inwestycji. Wszystko zależy od radnych powiatowych, czy
przychylnie  do  tego  podejdą.  Jeśli  tak,  to  kolejny  krok  –  czy  projekt  otrzyma
dofinansowanie w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych i  czy znajdą się
środki w budżecie Starostwa Nyskiego na wkład własny.

37. Ad. 12

38. Przewodniczący- sprawy różne proszę bardzo o zabranie głosu.



39. Radna Fornalik- proszę o to, by zastanowić się nad zakupem sprzętu do sprzątania ulic.
Mamy piękne nowe drogi  w Gminie Skoroszyce,  ale  niestety mieszkańcy nie  dbają  o
porządek.

40. Pani Wójt- podjęliśmy już pewne działania w urzędzie w tym kierunku. Szukam środków
finansowych.

41. Przewodniczący-  szanowni  państwo,  serdecznie  dziękuję  za  dzisiejsze  spotkanie  i
zapraszam na sesję Rady Gminy 26 marca br.  

42.

43. Protokołowała:

44. Barbara Setla
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