
    Protokół nr 31
z posiedzenia  Komisji Wspólnej Komisji Stałych

z dnia 21.06.2022r

W dniu 21.06.2022 r. o godz.9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach odbyła się Ko-
misja Wspólna Rady Gminy Skoroszyce .
W obradach komisji uczestniczyło 14 radnych Gminy Skoroszyce:

Nieobecny radny – Jan Srebniak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
 Wójta Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak
Skarbnik – Jadwiga Piela
Kierownik ZWiO – Magdalena Bereźnicka
Dyrektorki : ZS w Skoroszycach- Izabela Stasica, ZSP w Chróścinie- Krystyna Kozera, ZSP w Si-
dzinie – Anna Harasiuk

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

1.Otwarcie obrad.

2. Dyskusja nad  raportem o stanie gminy za 2021 rok.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Skoroszyce.

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

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 PRG oddał głos Pani Wójt, która wygłosiła wstęp do debaty nad Raportem o stanie Gminy :
- wyraziła niepokój w związku z wojną na Ukrainie, oraz kompletnym brakiem stabilizacji na ryn-
ku.
Przechodząc do Raportu , zwróciła uwagę na zmniejszającą się liczbę ludności w sołectwach Gmi-
ny Skoroszyce. Jedynym sołectwem z tendencją zwyżkową są Skoroszyce.
2014 rok - 1421 mieszkańców.
2021 rok – 1450 mieszkańców.
Odniosła się do informacji finansowych inwestycji:
- dochody - 41 ml.
- wydatki 31 mln.
Wynik dodatni – przeszło 10 mln.
Cele – wydatki na drogi ( na ten cel wydaje się najwięcej)
Wydatki inwestycyjne 2017-2021
- rok najbardziej ekspansywny to 2018 -  9 mln
P.Wójt  wskazała na informację o źródłach pozyskiwania środków



- dochody własne na poziomie  ok 11 mln – 31% budżetu.
- dotacje rządowe, unijne, subwencje i inne wpłaty.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca to ok. 6 tys. zł.

Inwestycje 2021 rok.
- zakończenie budowy remizy,
- dokończenie chodnika przy ul. Ogrodowej w Chróścinie,
- odcinek drogi gminnej w Makowicach,
- droga w Mroczkowej,
- przepust pod drogą gminną w Makowicach 50% finansowania z Zarządu Dróg – 50% budżet 
Gminy, usuwanie usterek po dokonaniu modernizacji drogi wojewódzkiej .
- budowa elektrowni słonecznej przy UG Skoroszyce – zaoszczędzenie na rachunkach za energię.
- pozyskano ok. 2,5 mln. na wykonanie ul. Bocznej, Krótkiej i Słonecznej w Chróścinie.
Wykonawca wystąpił o dodatkowe 50 tys. na wykonanie robót ziemnych, kosztem dodatkowym są 
również progi zwalniające na tych ulicach.

Co do budowy przedszkola to jest coraz większe uzależnienie od funduszy rządowych
Pozyskujemy środki z mikroprojektów na remonty  np.: kapliczek czy choćby kamienia graniczne-
go – najstarszego obiektu na terenie gminy.

Zakład budżetowy  - jeżeli buduje się drogi wówczas też rozbudowywana jest sieć wodociągowa .
Jeżeli chodzi o dokumenty planistyczne to posiadamy miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego dla wszystkich sołectw

Pomoc społeczna.
Wyjaśnione zostało dlaczego jesteśmy zobligowani do pomocy.
Istnieje wiele programów:
- Bliżej rodziny i dziecka
- Karta dużej rodziny
- Nie sami dzielni,
- Posiłek w szkole i w domu.

Podjęte zostały działania związane z COVIDEM.
Nie jesteśmy Gmina anonimową, wydarzenia kulturalne są znane na skalę regionalną:
- - święto żołnierzy niezłomnych dwa razy w roku
- 3 miejsce m.Sidzina w konkursie Piękna Wieś – wysiłek Sidzinian.
- obchody z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości.

W 2021 r. medal  dla Wójta Gminy Skoroszyce – 100 lecie odzyskania niepodległości.

Zwrócenie uwagi na aktywne działania strażaków z Gminy Skoroszyce – 5 jednostek ma sztandary.
 
Z wydarzeń sportowych ważnym jest reaktywacja klubu Góral Sidzina.
Poczynione są starania aby reaktywować Plon Skoroszyce.
Dumą  są osiągnięcia sportowe placówek oświatowych (unihokej)

Jeżeli chodzi  na oświatę mamy:
217 uczniów w Skoroszycach
126 w Chróścinie
107 w Sidzinie



Koszty utrzymania szkół razem to ponad 7 mln zł. z tego subwencje to 5 248 621,98 zł. ;                  
natomiast 1 882 029,83 zł. pochodzi z daniny podatnika.
Koszty utrzymania przedszkola 
Razem  1 481 779,21 zł. subwencje : 490 761, 48 zł  budżet:  991 017,73 zł.

Należy poszczycić się wynikami uczniów 
j.polski I  miejsce w Powiecie
matematyka II miejsce
j.angielski IV miejsce

Sukcesy w turnieju Ozłocona Szkoła organizowanym przez bank.
Gmina Skoroszyce jest znana z w województwie z sukcesów dzieci.

Zaopatrzenie w wodę.
W II edycji Polskiego Ładu przyznano gminie Skoroszyce ponad 4 mln na stację uzdatniania wody.

W 2021 r wzrósł drastycznie strumień odpadów.  Umowa z firmą Komunalnik zawarta jest do koń-
ca 2022 r.

Następnie P. Wójt zwróciła się do radnych  o zgłaszanie wszelkich uwag co do jej działalności.

Podsumowując raport p. Wójt stwierdziła, że pomimo trudnej sytuacji na rynku, gmina ma się do-
brze . Następnie wszystkim podziękowała.

Przewodniczący RG podziękował p. Wójt i dodał, że 2021, z punktu widzenia inwestycji był do-
brym rokiem.
Podziękował za ogromny wkład pracy w Oświatę, za sukcesy odnoszone na tym polu.
Przedstawił refleksję związaną z wodociągami, za tanią wodą i obawą przed bankructwem ZOiW.

Głos zabrała radna Fornalik proponując kontrole za nielegalne podłączenia ścieków. 
P. Wójt odniosła się do słów PRG, informując że nie ma możliwości aby zakład budżetowy mógł 
zbankrutować, a następnie do  radnej Fornalik, że nie ma środków prawnych do stosowania kar za 
tego rodzaju przewinienia.
Następnie dyskutowano nt wody. Komunikat do mieszkańców o oszczędzanie wody.

Przewodniczący RG zapytał o możliwość etapowania budowy przedszkola i czy jest na to zgoda.
P.Wójt odpowiedziała, że zostały poczynione starania w tej kwestii i jest zgoda na etapowanie.

Radna Juśkiewicz zwróciła uwagę na to, że od 2 lat umiera bardzo dużo ludzi.
Następnie wspomniała o uroczystości Folkloru Góralskiego, uznając ją jako bardzo udaną.

Przewodniczący RG zaproponował  wydanie opinii o raporcie poprzez głosowanie przez podniesie-
nie ręki. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, i wszyscy głosujący zaopiniowali raport pozy-
tywnie,  przy nieobecności radnego Srebniaka.

Następnie PRG oddał głos P.Skarbnik, która przedstawiła zmiany w budżecie.
Zmiany nastąpiły w dziale Oświata i wychowanie, Różne rozliczenia, Rodzina zmiana planu docho-
dów  zwiększenia  

Razem zwiększenia dochodów bieżących 372 000,00
Ogółem zwiększenia dochodów budżetu 372 000,00



Zmniejszenia wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie- 18 148,00 zł.

Zwiększenia wydatków bieżących
- Gospodarka mieszkaniowa - 19 000,00
- Oświata i wychowanie  - 337 001,00
-  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  -  8 999,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących - 365 000,00

Zmniejszenia wydatków majątkowych ( w złotych)
Rolnictwo i łowiectwo – 39 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - 19 000,00

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych – 58 000,00

Zwiększenia wydatków majątkowych ( w złotych)
Transport i łączność -  10 000,00
Oświata i wychowanie -18 148,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 55 000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych - 83 148,00

Zmiany w WPF będą  urealnione na sesji RG.

Ad.6  Sprawy różne.
Radny Winnik zapytał czy jest coś wiadomo w sprawie drogi w Mroczkowej.
P. Wójt poinformował, że rozmawiała ze Starostą , który powiedział,że droga do Mroczkowej bę-
dzie lecz nie określił ram czasowych.
Radna Kalisz zapytała czy projekt na osiedle w Skoroszycach będzie dzielony na  etapy?
P. Wójt odpowiedziała, że rozmowa na ten temat będzie przy obecności p. Z-cy Wójta.
P.Wójt przypomniała, że  26.06 odbędzie się Rajd rowerowy drogą Św.Jakuba – trasa z Mroczkowej
do m.Pniewie.
Radny Kapinos zwrócił uwagę, że odcinek drogi między St. Grodkowem a Chróściną jest bez pobo-
cza dla rowerów ( stanowi niebezpieczeństwo).
P. Wójt odpowiedziała, że sygnalizowano problem budowy dróg dla rowerów w Urzędzie Marszał-
kowskim, jednak Marszałek powiedział, że nie ma na ten cel pieniędzy.
Radny Klimas zaprosił na zawody sportowo - pożarnicze w m. Czarnolas.
Dyrektor Stasica  poinformowała, że w tym roku 14 października obchodzone będzie 50-lecie szko-
ły. Planuje się bal z tej okazji, prowadzone były rozmowy z KGW oraz sołtysem.
P. Wójt  zainicjowała dyskusję  na temat pisma z NKJiG nt spotkania  w Pawilonie Sportowym w
Skoroszycach 1 lipca od godz.13.00-15.00 w sprawie opinii mieszkańców co do trendów rozwojo-
wych w Gminie, prośba o obecność aby przygotować się do strategii rozwoju gminy, dowiedzieć się
czego oczekują mieszkańcy.
Jest to bardzo ważne ponieważ pozyskujemy środki z LGD.
Następnie Radna Juśkiewicz wniosła o połatanie dziur w Sidzinie na ul. Polnej w Sidzinie, po desz-
czu powstają tam ogromne kałuże.
P. Wój oznajmiła, że problemem jest to, że na ulicy Polnej nie ma kanalizacji deszczowej dlatego
tak jest. Doraźnie można połatać dziury, jednak jeśli pozyska się środki na kanalizację to zrobi się
to  jak należy.
P. Wójt dorzuciła kilka informacji na terenie Gminy Skoroszyce:
- możliwość podziału II etapu budowy przedszkola na  2 transze.
- Pawilon sportowy w Skoroszycach – nie rozpoczęto żadnych działań.



-wiata w Mroczkowej powinna być oddana jesienią.
P.Wójt zadała pytanie p. Sołtys czy dzieje się coś wokół kościółka w Polu w Sidzinie.
Radna Fornalik odpowiedziała, ksiądz proboszcze zapewniał, że do końca czerwca b. r. zakończy
się remont zaplanowanej części dachu.
P.Wójt poinformowała, że są 2 inwestycje na które nie ma środków
- szatnia
- Kościółek w Polu.
Poprosiła aby informować mieszkańców, że  komputery z programu PPGR będą mniej więcej na
początku roku szkolnego i podziękowała za uwagę.

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

Sporządziła:
Renata Czeropska

 


