
P r o t o k ó ł  Nr 8/2019 
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Oświaty…, 

Rozwoju gospodarczego i Rolnictwa 
Z dnia 03.10.2019 r. 

 
 

We wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, udział wzięło 14 radnych, nieobecny 
był radny Piotr Klimas. Posiedzenie prowadził radny Henryk Sokołowski- 
Przewodniczący Rady Gminy. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
1. p. Barbara Dybczak- Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Piotr Prociński - kierownik ZOIW w Skoroszycach, 
3. p. Jadwiga Piela- Skarbnik Gminy Skoroszyce. 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
3.  Zaopiniowanie uchwały  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczanie 
inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminu 
płatności wysokości stawki opłaty targowej. 

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

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

a) sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019, 
b) Zaopiniowanie uchwały w sprawie skargi na działalność wójta Gminy Skoroszyce. 
9. Sprawy różne. 
 
Ad 1 i 2 
 
Radny H. Sokołowski- przechodzimy do punktu pierwszego dzisiejszego posiedzenia 

a mianowicie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej, proszę o zabranie 
głosu Panią Skarbnik. 

P. Skarbnik- zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej podyktowane są 
wprowadzeniem do budżetu dotacji związanej z projektem pn.,, Radosne 
przedszkole” jest to kwota 355 tys. zł. Pan T.Kosecki poinformował nas na 
poprzedniej sesji, że w tym projekcie znajduje się również budowa placu zabaw i 
tablica interaktywna, stanowi to kwotę 67 600, 00 zł ten był to wydatek o 
charakterze wydatków bieżących, niemniej jednak wydatek ten został 
zakwalifikowane jako zadanie majątkowe. To zadanie pojawia się jako zadanie 
,,Radosne Przedszkole- budowa placu zabaw. Zadanie tzw. termomodernizacja 
zespołu szkolno-przedszkolnego w Chróścinie  kolejny etap, do którego po kilku 



zapytaniach ofertowych w końcu zgłosił się wykonawca, będzie to zadanie 
etapowane, część niezbędnych prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku a 
kolejna część w roku 2020. Do tego jeszcze wrócimy. Zwiększamy nasz budżet o 
kwotę 362 718 zł wprowadziliśmy dotację i subwencję 157 800 zł. Pojawiają się 
kolejne zmiany, ponieważ Pan Edward Żyrek złożył wniosek o zwiększenie środków 
za wymianę kotłów grzewczych. Zwiększyliśmy tę kwotę o 6 tys. zł. Zmniejszmy 
kwotę 67 600 zł w wydatkach bieżących a zwiększamy w wydatkach majątkowych. 
W miejscowości Mroczkowa nie zostały wszystkie koszty zakwalifikowane mieliśmy 
kwotę wprowadzoną do budżetu 75 500 zł a otrzymaliśmy kwotę o 12 760 zł 
mniejszą a dokładniej 62 739 zł.  
 
P. Wójt-   porozumienie w tej sprawie zostało zawarte na podstawie kosztorysu, 
który był wykonany właśnie na kwotę 75 500 zł, jednakże na podstawie weryfikacji 
w Departamencie Rolnictwa rozliczono mniejszy kilometraż długości drogi, 
kwalifikując inaczej jeden z odcinków tejże drogi, który tym sposobem został 
rozliczony jako koszty niekwalifikowane. Z tego powodu zmniejszona została kwota 
dotacji. 
 
p. Skarbnik- kolejna pozycja po stronie zmniejszeń to kwota 163 tys. zł, inwestor 
pomimo zapewnień wycofał się z zakupu działki w miejscowości Chróścina. Ogółem 
zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych jest na kwotę 229 600 zł. Kolejny 
punkt to 70 tys. zł to po wprowadzeniu podwyżki za odpady. Wprowadzamy kwotę 
107 tys. zł to ze sprzedaży działki w Skoroszycach. Kolejny punkt to zwiększenie 
planu wydatków o kwotę 172 tys. zł. Zmniejszamy wydatki w szkołach 
podstawowych o 15 tys. zł, te 15 tys. zł, zwiększamy w świetlicach. Zwiększenie 
wydatków majątkowych to 102 600 zł. Wolne środki są ponieważ ksiądz z parafii w 
Skoroszycach złożył wniosek o dofinansowanie parafii, który należało uzupełnić o 
braki formalne, niestety tego nie zrobił. 
 
P. Wójt- mamy 3 placówki, a subwencja rządowa jaką otrzymujemy w rozliczeniu 
rocznym, nie pokrywa wydatków na oświatę w naszej gminie. Stąd coroczne 
uszczuplanie daniny podatnika dla funkcjonowania nauki naszych na należytym 
poziomie.    
 
P. Skarbnik- skupmy się jeszcze na planie zadań inwestycyjnych. 
Termomodernizacja kwota 221 tys. zł., przy czym w roku 2019 pozostajemy przy 
kwocie 100 tys. zł., a na rok 2020 przewidujemy 120 tys. zł to jest wyjście, aby 
podpisać umowę. Zakład budżetowy wyodrębnił kwotę 25 tys. zł. 
 
p. Prociński- to kwota zabezpieczona na naprawę samochodu i naprawę falownika. 
Około 8 tys. zł to kwota na naprawę samochodu, natomiast pozostała kwota 
pozostała zabezpieczona na naprawę falownika. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały.  
 
Ad 3 
 
Radny Sokołowski- przechodzimy do kolejnego punktu określenia stawek podatku 
od nieruchomości. 
 



P. Skarbnik- podatki wzrosną w roku 2020 o 1,8% w stosunku do stawek górnych, 
które ministerstwo określiło na rok 2019. 
 
P. Wójt- w czasie mojej kadencji podatki zostały podniesione tylko 1 raz. Podatki 
były znacząco niższe aniżeli w innych gminach. 
 
Radny Sokołowski- myślę, że podwyżka podatków to trudna sprawa, ale 
nieunikniona, musimy to zrobić. 
 
P. Wójt- to nie jest podniesienie podatków, to jest zniwelowanie o częściową 
inflację. 
 
Radna Fornalik- proponuję podnieść podatek od budynków mieszkalnych do 0,80 zł 
a nie jak jest zapis 0,78 zł. 
 
P. Wójt- myślę, że na razie wystarczy taka podwyżka jaka jest tutaj proponowana, 
czyli 0,78 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
 
Ad 4 i Ad 5  
 
Radny Sokołowski- chodzi tu przede wszystkim o zmianę inkasenta tzn. w 
związku ze  zmianą na stanowisku sołtysa w miejscowości Chróścina niezbędna 
jest zmiana uchwały, na mocy której zostanie powołany nowy inkasent Pan 
Józef Borelowski. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały. 
 
Ad 6 
 
Radny Sokołowski- przechodzimy do zaopiniowania uchwały w sprawie zasad 

ustalenia i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej. 
P. Wójt- być może będzie potrzebna budowa targowiska w naszej gminie. Na 

terenie po Skorpalu, myślę, byłoby bardzo dobre miejsce. 
 
Radna Fornalik- ja mam propozycję na dobrą lokalizację Targowiska Gminnego- w 

Sidzinie na boisku wszystko jest, dużo miejsca, parking, trasa krajowa… 
 
P. Wójt- tę propozycję należy dobrze przemyśleć, póki co mamy opłatę targową. 

Proponuję, żeby sołtysi byli inkasentami, opłata targowa jest należna także, 
jeżeli sprzedaż nie jest na gruncie komunalnym. Są miejsca, gdzie nie powinno 
się prowadzić sprzedaży, choćby przy pomniku św. Jana Nepomucena w 
Sidzinie, czy pod pomnikiem na cześć Poległych za Wolność Naszą i Waszą w 
Skoroszycach, a do tego dochodzi. 

 
Radna Fornalik- proponuję również wprowadzić stałą opłatę miesięczną dla osób, 

które parkują w Sidzinie przy kościele i przy świetlicy. Nie można wykosić tam 
trawy, posprzątać, bo od rana do wieczora parkują tam samochody z 
okolicznych wiosek. 



 
P. Wójt- to jest kolejna sprawa, nad którą należy się pochylić. 
 
Radny Sokołowski- wracając do tej opłaty targowej czy nie jest to zbyt duża 

opłata?  
Radna Kalisz- uważam, że nie jest to opłata zbyt duża widzę ile ludzie wydają na 

zakupy przy sklepie gdzie pracuję. 
 
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie. 
 
Ad 7  
Radny Sokołowski- Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
 
Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie. 
 
Ad 8 
 
Radny Sokołowski- Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  
P. Wójt- wynika to z dotacji na tworzenie nowych linii komunikacyjnych. Jest to 

nic innego jak porozumienie PKS-u Nysa z Gminą Skoroszyce. Jeżeli nie 
będziemy mieli takiej uchwały, nie będziemy mogli się ubiegać o dotację na 
tworzenie nowych linii. 

Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie.  
 
Ad 8 a  
 
Radny Sokołowski- sprawozdanie z budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 
 
P. Wójt- zadania zostały wykonane zgodnie z planem jaki założyliśmy. 
 
Ad 8 b 
 
Radny Sokołowski- Komisja skarg, wniosków i petycji zebrała się 27.09.2019 r. w 

celu rozpatrzenia skargi jaka wpłynęła do Rady Gminy za pośrednictwem 
Wojewody Opolskiego, na działalność Wójta Gminy Skoroszyce. Powinniśmy 
podjąć uchwałę, czy skarga jest zasadna czy też nie. 

 
Radny Srebniak- Komisja wypracowała wspólne stanowisko, uważamy, że skarga 

jest bezzasadna. Uchwała Rady Gminy wyraźnie mówi, że w pierwszej 
kolejności to osoby z domów dziecka mają prawo do lokalu socjalnego.  

 
Ad 9 
Sprawy różne. 
Zakończono posiedzenie Wspólnej Komisji. 
 
Protokołowała 
Barbara Setla 


