
P r o t o k ó ł Nr 18/2020

Z wspólnego posiedzenia Komisji Rolnej i Oświatowej

Z dnia 11.12.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 10 radnych. Posiedzenie prowadził Pan Henryk Sokołowski na prośbę 
przewodniczących: Janiny Rogalińskiej i Kazimierza Winnik .

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce,
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce,
3. p. Justyna Dwornik – Kierownik GZEASiP’u,
4. pracownicy ZOiW: p. Beata Szerszeń – Kierownik i p. Sylwia Lis – Gł. Księgowa, 
5. pracownicy merytoryczni UG Skoroszyce: M. Szostak, E. Żyrek i K. Pierzga.

Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie obrad. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Skoroszyce. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoroszyce.
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Skoroszyce na lata 2020 – 2023”. 
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków 
10. Dyskusja nad budżetem 2021 
11. Dyskusja nad wieloletnim programem finansowym 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie posiedzenia.

AD. 1
Pan Przewodniczący - przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie obrad. 

AD. 2

Głos zabrała Pani Skarbnik, która przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej 
na 2020 rok.

W paragrafie pierwszym zmniejszenia planu dochodów o 14.000,00 zł, w tym m.in.: koszty egzekucji opł. 
komorniczych od osób prawnych; podatek rolny, leśny i od środków transportu; oświata i wychowanie; gosp. 
komunalna; itp., i zwiększenia planu dochodów o 82.000,00 zł, w tym m.in.: dochody od osób prawnych; 
subwencje i wpłaty z odsetek dla gosp. komunalnej.           

Różnica 68.000,00 zł. – stanowi zwiększenie budżetu.

W paragrafie drugim zwiększenia wydatków o 82.000,00 zł.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych, m.in.: zwiększenie budżetu na budowę szatni w Chróścinie o 19.000,00
zł. i zwiększenie wydatków na iluminację świetlną – 23.000,00 zł.



AD. 8

Głos zabrała Pani Wójt i wyjaśniła, że do tej pory, od 2005 roku, zwalnialiśmy Zakład Oczyszczania i 
Wodociągów w 100% z podatku od budynków i infrastruktury wodociągowej i zwolnienia te wyniosły za 
2020 rok 581.000,00 zł. 

W tym roku odstąpimy od tego zwolnienia w 1/6, co da 102.000,00 zł., z których będziemy dofinansowywać 
ZOiW. Musimy w końcu podjąć temat stacji uzdatniania wody, na którą skierujemy te środki.

Głos zabrała p. Lis – wyjaśniła, że w związku z tym ograniczeniem zwolnienia z podatku, ZOiW będzie 
zmuszony podnieść stawkę za wodę na około 4,10 zł./m3, co w porównaniu do innych gmin i tak stanowi 
najniższą stawkę. Do tej pory płaciliśmy 3,00 zł./m3. Ścieki wzrosną o 0,30 zł. 
Od 15 stycznia będzie obowiązywał nowy plan budżetowy na 2021 – 2023 i właśnie wtedy wprowadzimy te 
zmiany.

Radni nie mieli pytań i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD. 3

Głos zabrała ponownie Pan Skarbnik, która wyjaśniła, że wszystkie zmiany wprowadzane w budżecie muszą 
mieć odzwierciedlenie w WPF-ie. Akceptując zmiany wprowadzane w budżecie, akceptują Państwo również 
zmiany w tym projekcie.

AD. 4 i 5

Głos zabrała Pani Monika Szostak, pracownik merytoryczny i wyjaśniła na czym polegają zmiany 
wprowadzane do regulaminu. 

Na chwilę obecną nie mamy rozstrzygniętego przetargu i nie mamy wybranej firmy, która będzie odbierała od 
Nas odpady.
I przetarg – nie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów;
II przetarg – zgłosił się tylko jeden oferent (firma EKOM), ale stawka była dużo wyższa niż zakładaliśmy – 
27,00 zł. od osoby.

Musimy urealnić system odbioru odpadów i uzgodnić, czy możemy obniżyć koszty, rezygnując z osobnego 
odbioru popiołu – byłyby wtedy odbierane razem z odpadami zmieszanymi. 

Rezygnujemy z określania stawki za odbiór i ze stawki za recykling – nie będziemy tego narzucać firmie 
odbierającej. Pozostaniemy tylko przy kwocie ogólnej i zobaczymy jakie warunki przedstawią oferenci. Może 
to będzie korzystniejsze dla Nas przy przetargu.

Debata radnych w powyższym temacie.

Ustalono stawkę na miesiąc styczeń i luty na poziomie 18,00 zł. od osoby. Stawka na kolejne miesiące 
zostanie ustalona po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu.

Zmiany, które przedstawił pracownik muszą zostać wprowadzone do obu regulaminów. 

Radni nie mieli więcej pytań i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD. 6

Do przedstawienia projektu uchwały w sprawie określenia aglomeracji Skoroszyce poproszono Pana Edwarda 
Żyrek.
Aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 2000 powinny być wyposażone  w systemy kanalizacji  



zbiorczej dla ścieków komunalnych i zakończone oczyszczalniami ścieków. W 2010 r. Minister Środowiska 
zarządził sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

Pracownik wyjaśnił, że wcześniejsza taka uchwała była podejmowana w październiku 2014 roku i od stycznia 
traci moc, dlatego też musimy zaktualizować wskaźniki i podjąć nową uchwałę. 

W chwili obecnej w skład aglomeracji wchodzą miejscowości, które w całości lub w części objęte są siecią 
kanalizacyjną: Chróścina – częściowo, Skoroszyce, Giełczyce i częściowo – Sidzina.

AD. 7

Pani Kamila Pierzga przedstawiła projekt uchwały ochrony nad zabytkami w gminie. 

Wyjaśniła, że program, który wprowadza ma na celu ochronę zabytków, które są umiejscowione na terenie 
naszej Gminy. 

W roku 2021, z tego programu, będzie odrestaurowana figura Nepomucena w Skoroszycach wraz z kapliczką 
Nepomucena. Wcześniej odnowiona, przy współpracy powiatu, figura będzie sytuowana w pobliżu parkingu 
gminnego.

W przyszłym roku zaistnieje też szlak Jakubowy, który będzie się rozpoczynał od Mroczkowej i poprzez 
Skoroszyce, Chróścinę, będzie miał swoje zakończenie w m. Pniewie.

Pani Wójt - Jest to dobry program i trzeba z niego korzystać.

AD. 9

Przewodniczący oddał ponownie głos Pani Skarbnik, która wyjaśniła na czym polega wprowadzany projekt 
uchwały. 

Zaistniały sprawy, które ze względu na szereg różnych zdarzeń losowych (często spowodowanych pandemią), 
nie zostały zakończone przed końcem roku i wpadają do wydatków niewygasających.

Na chwilę obecną mamy cztery takie zadania:

1) Dokumentacja na przedszkole w Skoroszycach – wskazany termin zakończenia 31.03.2021;
2) Dokumentacja techniczna na drogi w Chróścinie: Leśną, Cichą i Kasztanową; a także na scalenie 

dokumentacji na drogi: Bocznej, Krótkiej i Słonecznej – wskazany termin 31.03.2021;
3) Dokumentacja na drogi w Skoroszycach (w tym Działkowa) – termin realizacji 31.03.2021;
4) Zakup nowego samochodu dla Urzędu Gminy – termin do 31.03.2021

Ustawowy termin rozliczenia (wygaśnięcia) wydatków niewygasających jest do 30 czerwca 2021 roku. 

AD. 10

Pani Piela przypomniała wszystkim zebranym, że otrzymali materiały dotyczące planowanego budżetu na 
2021 rok i mieli czas się z nimi zapoznać. Pokrótce wyjaśniła ważniejsze punkty, które wprowadzamy do 
uchwały budżetowej na 2021 rok. 

29.192.000,00 zł. – Budżet na 2021, z tego:

4.959.000,00 zł. – plan dochodów - 17%
459.495,00 zł. – dotacje

525.628,00 zł. – RPO - 3,37%

7.892.630,00 zł. – dotacje - 27,04%



4.109.513,00 zł. – PIT - 14,08%

9.490.756,00 zł. – subwencje - 32,51%

  29.192.000,00
-22.478.022,00 
    6.713.978,00 ~ 7.000.000,00 zł. 

Planowane w 2021:

1) Pożyczka z WF (bo kredyt wychodzi znacznie drożej),
2) Fotowoltaika na dachu UG, przy dotacji 50% z Powiatu Nyskiego lub na dachu Domu Kultury w 

Chróścinie;
3) Modernizacja dachu w schronisku;
4) Dalsza budowa remizy – OSP  Skoroszyce, zakup bramy – OSP Czarnolas;
5) Budowa placu zabaw – przedszkole w Chróścinie;
6) Plan na realizację programu ochrony wód gruntowych;
7) Dotacje na wymianę pieców w ramach programu Life – czyste powietrze;
8) Budowa płyty ociekowej;
9) Modernizacja kapliczki Nepomucyna
10) Budowa wiaty w Pniewiu – z programu: Szlak Jakubowy.

Omawiano również fundusz sołecki i jego podział –  ok. 278.386,00 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne – 4.959.881,00 zł. 

DEBATA nt. dróg i kanalizacji – która już jest i tej, która będzie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. 

AD. 11

Pani Skarbnik wyjaśniła, że tak jak przy każdej zmianie zachodzącej w budżecie w roku 2020, która musiała 
być wykazana w WPF, tak plan budżetu na 2021musi mieć swoje odzwierciedlenie w WPF na 2021. Część 
zadań rozdzieliliśmy na realizację w latach 2021 – 2022.

W WPF-ie zaplanowano również wydatki na modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnych  w szkołach 
podstawowych w Sidzinie i Skoroszycach.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

AD.12  

Sprawy różne – brak. 

AD. 13

Przewodniczący podziękował zabranym za obecność i uwagę i zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący RG

Henryk Sokołowski

Protokołowała: Katarzyna Kaleta 


