
    Protokół nr 30
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 20.05.2022 r.

W dniu 20.05.2022 r. o godz.9:00 w świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas  odbyła się Komisja Wspól-
na Rady Gminy Skoroszyce .
W obradach komisji uczestniczyło 14 radnych Gminy Skoroszyce:

Nieobecny radny – Marcin Kapinos 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 Wójta Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela
Kierownik GOPS – Urszula Chudobowicz
 Kierownik GZEASiP – Danuta Trzaskawska,
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZS w Skoroszycach- Izabela Stasica, ZSP w Chróścinie- z-ca dyrektora, ZSP w Sidzi-
nie – Anna Harasiuk

 Ad 1.  Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Sokołowski  rozpoczął obrady komisji, witając 
wszystkich zebranych, po czym odczytał porządek obrad .

1. Otwarcie obrad.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4.  Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za rok 2021

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Od Ju-
niora do  Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2. edycja” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Opolskiego

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Od Ju-
niora do  Seniora – aktywnie spędzaj czas – 3. edycja” w ramach  Marszałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Opolskiego

7. Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy
Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

8.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIX/260/2022 z 28 stycznia 2022 r.

9. Zaopiniowanie  Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej .

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

11. Sprawy różne.



11. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2. Przewodniczący RG poprosił  aby przed punktem 10 podsumować oświadczenia majątkowe 
Radnych, dokonać weryfikacji ewentualnych braków.
Następnie udzielił głosu  pani  Skarbnik, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2022 rok.
P.Skarbnik omówiła zmiany dokonane w budżecie wskazując w poszczególnych załącznikach, jakie
nastąpiły przesunięcia
 

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2022 wynosi: 

1. Dochody:            33 700 985,60 w tym:   

- dochody bieżące w wysokości                               26 375 323,00
   z tego: dotacje na zadania zlecone:                    4 834 197,00
- dochody majątkowe w wysokości                                7 325 662,60

2. Przychody:              9 665 120,17

3. Wydatki: 42 933 105,77 w tym: 

 - wydatki bieżące w wysokości        26 796 775,77
  z tego: wydatki na zadania zlecone:        4 834 197,00
- wydatki majątkowe w wysokości                    16 136 330,00 

4. Rozchody:                   433 000,00

Przy okazji omawiania zmian w budżecie głos oddano p. Kierownik ZOiW, która oznajmiła , że jest
ogromny problem z wodą, pobór wody przez mieszkańców jest znacznie wyższy niż produkcja 
wody, obecnie mamy bardzo niski poziom wód gruntowych. Zastanawiano się nad rozwiązaniami w
tej kwestii.
Dyskutowano też o budowie przedszkola w Skoroszycach, wspomniano o problemie z przetargiem 
na II etap budowy, ze względu na brak chętnych. Spowodowane jest to brakiem stabilizacji na ryn-
ku i skomplikowanymi warunkami finansowania (dotacja z Polskiego Ładu).
 
Ad 3. P. Skarbnik wyjaśniła, że WPF jest ściśle związana z uchwałą budżetową , odzwierciedla licz-
by w niej zawarte.

Ad. 4 Przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021.
Przewodniczący RG  oznajmił, że  uchwały o wotum zaufania dla Wójta i i absolutorium podjęte 
zostaną na sesji czerwcowej.
P. Skarbnik wspomniała, że RIO wydało pozytywną opinię o sprawozdaniu, uczyniła to również 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 20.05.2022 r.
Pojawiły się komentarze, że 2021 był trudnym rokiem, wśród problemów jakie zaistniały to: potrze-
ba remontu stacji uzdatniania wody, konieczna jest dotacja.
P. Wójt wspomniała o zadaniach jakie wykonano w Gminie, były to:
- budowa remizy
- przebudowa przepustu pod drogą w Makowicach
- wiaty w m. Pniewie i Skoroszyce

Następnie padło pytanie od Przewodniczącego RG  „kto ustala warunki finansowania dotacji z Pol-
skiego Ładu”



P. Wójt odpowiedziała, że jest to tylko i wyłącznie sprawa rządowa.
Radna Kalisz oznajmiła, że zastanawia się czy podobna sytuacja jak z dotacją na przedszkole bę-
dzie z dotacjami uzyskanymi z Polskiego Ładu na kolejne inwestycje.

Kierownik GZEASiP poinformowała o otrzymaniu dotacji z programu Posiłek w szkole i w domu.
Szkoła w Chróścinie otrzyma doposażenie na stołówkę.
Dzieci z Sidziny będą brały udział w programie Erasmus
Organizowany będzie konkurs rodzinny pt. Jesteśmy stąd – aktywnie dbamy o nasze miejsce na zie-
mi.

Przewodniczący RG poprosił p. Kierownik ZOiW o zabranie głosu w sprawie sprawozdania.
P. Kierownik oznajmiła,że wszędzie są braki, pracownicy odchodzą na emeryturę i nie ma chętnych
do pracy ze względu na brak odpowiedniego wynagrodzenia.
W marcu Zakład otrzymał dotację 77 tys. zł lecz ze względu na inflację i brak stabilizacji rynkowej 
nie wystarczy ona na remont i modernizację stacji uzdatniania wody.

Przewodniczący RG poprosiło o pytania ws sprawozdania a następnie zaproponował aby je zaopi-
niować pozytywnie.
Wszyscy radni po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 
rok 2021 zaopiniowali je pozytywnie.

Ad 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Od 
Juniora do  Seniora – aktywnie spędzaj czas – 2. edycja” w ramach Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego

P. Wójt poinformował, że dzięki budżetowi marszałkowskiemu  organizowane są atrakcje dla dzie-
ci, konkursy KGW, impreza góralska ect.

Ad 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Od 
Juniora do  Seniora – aktywnie spędzaj czas – 3. edycja” w ramach  Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Opolskiego
Z tej edycji będą środki na imprezę góralską.

Ad.7  Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współ-
pracy Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Przewodniczący RG oddał głos p. Kamili Pierzdze, która omówiła sprawozdanie.
Cele:
-umocnienie lokalnych działań
- poprawa jakości życia mieszkańców
- otwarcie na innowacyjność wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
- wspieranie zadań z zakresu kultury i sztuki, krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku dzieci i mło-
dzieży,
-wspieranie zadań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska.
Kwota przeznaczona na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  to 43 000 
zł.- w ramach konkursu otwartego.
Dofinansowano Stowarzyszenie Klub Sportowy Ogrodnik Chróścina - kwota 14 333,00 zł.
oraz Stowarzyszenie Klub Sportowy Czarnolas – 28 667,00 zł.

Przewodniczący RG zaproponował pozytywnie zaopiniować sprawozdanie.
Wszyscy Radni jednogłośnie zaopiniowali je pozytywnie,



Ad.8. Przewodniczący RG zamknął pkt 7 i poprosił o głos P. Kierownik GOPS
P. Kierownik wyjaśniła, że wzrosła sprzedaż alkoholu więc zwiększy się wpływ do budżetu o ok.19 
tys. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez radnych.

Ad.9. Zaopiniowanie  Sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
P. Kierownik wyjaśniła, że jest to sprawozdanie coroczne.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że  mamy tendencję spadkową jeśli chodzi o korzystanie z 
pomocy społecznej, natomiast tendencję wzrostową jeśli chodzi o pomoc osobom starszym.

Radny Klimas zapytał czy jest pomoc dla starszych osób samotnych?

P. Kierownik wyjaśniła ,że taka pomoc występuje w ramach usług opiekuńczych.
Po wypowiedzi p. Kierownik radni zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie.

Ad. 10 Zaopiniowanie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 3 lat.
Uchwała cykliczna.

Ad.11 Sprawy różne. 
Następnie Przewodniczący RG wraz z obecnymi Radnymi przeanalizowali oświadczenia majątko-
we za 2021 rok i uzupełnili braki.

Po skończonej dyskusji Przewodniczący RG podziękował wszystkim zebranym i zamknął obrady.

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


