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P r o t o k ó ł  Nr 16/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 21 czerwca 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych zgodnie z załączona listą 
obecności (nieobecny radny Krzysztof Jagusz). Przewodniczył Ryszard 
Kaczmarczyk przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce 
3.  

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 

Gminy Skoroszyce za 2015 rok. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i zaopiniowanie 

uchwały         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem           z wykonania budżetu gminy Skoroszyce za 2015 rok 
oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  
dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

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

6. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że w propozycji zmian w budżecie gminy na 2016 r. chodzi 
o wprowadzenie do budżetu gminy środków w wysokości 32 500 zł, z tego 4 500 zł 
na dochody majątkowe 4 500 zł. Środki te  pochodzą z większych niż zaplanowano 
wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 20 000 zł 
proponuje się przeznaczyć na wykonanie wiaty w parku w Skoroszycach (jest już 
zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Środki na to zadanie były już 
zabezpieczone w ubiegłym roku, ale ze względu na brak akceptacji projektu wiaty 
ze strony Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, nie można było ich wydatkować. 
Teraz należy ponownie zabezpieczyć środki. 
 
p. Wójt – jeżeli chodzi o pozostałą kwotę 8 000 zł, to chcemy je wydać na  
wykonanie miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego dla 
mieszkańców wsi Chróścina i Stary Grodków, którzy twierdzą, że to z winy gminy są 
niedopatrzenia w obecnych planach, że gmina nie zadbała o rzetelne 
poinformowanie mieszkańców. Uważam, że to nie do końca tak się sprawa ma, 
ponieważ wiemy z doświadczenia, że jeśli projekty planów zagospodarowania 
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przestrzennego są wykładane do wglądu w celu wniesienia uwag, to się niewiele 
osób nimi interesuje, a dopiero później  kiedy okazuje się, że coś jest nie tak, a 
przecież to czas weryfikuje takie działania, sami mieszkańcy dochodzą do 
przekonania, że chcieliby pewne rzeczy zmienić. Wtedy pojawia się problem. W 
naszej gminie jest 6 takich przypadków, chcemy się zająć dwoma, bo uważam, że 
te są  najbardziej zasadne i najpilniejsze. Można było tak zadziałać na zasadzie 
przesunięć miedzy budżetowych. Plany zagospodarowania przestrzennego jest to 
proces, który trwa dość długo, ale będzie to już rozpoczęcie tego procesu. 
 
Komisja nie miała uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Skarbnik – zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu wynika wprost z przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Minister 
określił rodzaje oraz wzory sprawozdań finansowych sporządzonych w urzędzie 
jednostki samorządu terytorialnego, wśród nich znalazł się skonsolidowany bilans. 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, skonsolidowany bilans podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia, na 
który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.  
Organem zatwierdzającym w tym przypadku jest Rada Gminy. 
Skonsolidowany bilans Gminy Skoroszyce został sporządzony w oparciu o bilanse 
wszystkich jednostek gminy wraz z bilansem instytucji kultury. 
Po konsultacji z radcą prawnym zdecydowaliśmy o przedłożeniu Radzie takiej 
uchwały.  
 
Nie było pytań, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Przew. Kaczmarczyk – chciałem powiedzieć, że realizacja budżetu gminy  za 
poprzedni rok bardzo mi się podoba. Wszystko, co można było zrobić, zostało 
zrobione, jest coraz mniej dłużników wobec gminy, to cieszy. Muszę jeszcze 
powiedzieć, że nigdy, kiedykolwiek wcześniej, czyli w poprzednich kadencjach 
Rady Gminy, w których byłem członkiem, nie musiałem się wstydzić za budżet 
naszej gminy, bo działo i dzieje się w naszej gminie dobrze, poprawia się byt 
mieszkańców. 
 
p. Skarbnik – trzeba tu podkreślić wielką zasługę p. Wójt, że zrobiła wszystko, by 
odzyskać należne nam środki za wykonanie skate parku w Chróścinie, na które już 
prawie nie miałam nadziei, a także za to,  że uzyskała o wiele więcej środków od 
Agencji Nieruchomości Rolnych na różne zadania remontowo – budowlane w 
Skoroszycach, 
 
p. Wójt –  nie tylko to jest moją zasługą w pozyskaniu środków od Agencji 
Nieruchomości Rolnych, wspierał mnie mój zastępca. Sprawą trudną do 
zrealizowania było i nadal jest zbycie naszych terenów inwestycyjnych, ale robimy 
wszystko, żeby  zainteresować nimi potencjalnych inwestorów, a także aby znalazły 
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się   w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej. Póki co,  powstają 2 tablice 
informacyjne, które będą reklamowały  nasze tereny inwestycyjne. 
 
p. Skarbnik – dochody budżetu zostały zrealizowane na poziomie 100,5 %, 
przychody wykonano w 173,065 % przyjętego planu. Wydatki budżetowe osiągnęły 
poziom 92,7% planu rocznego. Zadłużenie gminy wynosi 1,19%, czyli budżet gminy, 
dzięki przychylności Rady, która wyraziła zgodę na wcześniejsze spłaty rat 
kredytów.  
 
Przew. Kaczmarczyk – czy są takie dane, gdzie jest mowa o skutkach obniżenia 
podatków ? 
 
p. Skarbnik – oczywiście, z tytułu obniżenia podatków do budżetu gminy wpłynęło 
mniej o 1 294 000 zł, są to ulgi i umorzenie podatków od nieruchomości dla naszego 
zakładu budżetowego. Trzeba powiedzieć, że to skutkuje podwójnie, ponieważ 
państwo nie rekompensuje nam braku tych środków w budżecie. 
 
Przew. Kaczmarczyk – to w takim razie mieszkańcy powinni mieć świadomość, że 
o tyle mniejsze zapłacili podatki do budżetu gminy. 
 
Więcej pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie               
z wykonania budżetu i wykonanie budżetu gminy za 2015 rok. 
 
Ad 4 
 
Do p. Wójt został złożony wniosek przez p. kierownik Z O i W Marzenę Błoch      
o przedłużenie do końca grudnia br. dotychczasowych taryf na wodę i ścieki.         
W uzasadnieniu wniosku p. Kierownik podała, że dokonana została analiza kosztów 
poniesionych w roku obrachunkowym obejmującym 12 miesięcy tj. maj – grudzień 
2015 i styczeń – kwiecień 2016 r. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę         
i zbiorowego odprowadzania ścieków, z której wynika, iż w przypadku przedłużenia 
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o 4 miesiące tzn. od 1 września 2016 
r. do 31 grudnia 2016 r., przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług, w całości 
pokryją koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązujących taryf. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W tym punkcie porządku posiedzenia radni wypowiedzieli się w sprawie odpadów. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał p. Wójt,  czy  można się spodziewać zmian             
w systemie odbioru odpadów? Pod kątem przystąpienia do przetargu na odbiór 
odpadów. Chodzi o sprawę zmiany zasad odbioru szkła z posadowionych dzwonów. 
Sam optuję za tym, aby segregacja szkła następowała już w  domach. Chodzi o to, 
że tego szkła przy dzwonach jest bardzo dużo, psuje estetykę miejsca, a to szkło 
jest często nie takie, jakie powinno znaleźć się w dzwonie. Mieszkańcy zostawiają 
przy nich wszystko, co się da. 
 
p. Wójt – to fakt, trzeba się nad tym zastanowić, być może to też jest sprawa 
lokalizacji dzwonów ? 
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Radny Rzepka – taka sytuacja miała miejsce w Chróścinie, od kiedy przeniesiono 
dzwon w inne miejsce, sytuacja znacznie się poprawiła, już nie widuje się 
wszystkiego przy tym dzwonie, jest czysto. 
 
Radny Winnik – mam wniosek dotyczący również odbioru plastiku. Moim zdaniem 
odbiór  tego jeden raz w miesiącu to za mało, szczególnie w okresie letnim, w tym 
pojemniku są rzeczy, które się szybko psują, jak folia po pakowanych wędlinach 
itp., więc dobierają się do tego psy, rozciągają po wsi, tak nie powinno być. 
 
Przew. Kaczmarczyk – może byłoby dobrze, aby plastiki w okresie od maja do 
sierpnia odbierać 2 x w miesiącu, może to poprawiłoby sytuację? 
 
p. Wójt – zastanowimy się nad, choć to nie będą łatwe decyzje, bo wszystko 
zawsze rozbija się o koszty, ale przeliczymy i skalkulujemy koszty. 
 
Ad 6 
 
Radny Winnik – chciałem zgłosić i prosić jednocześnie o poprawienie remontu drogi 
powiatowej do Mroczkowej. W wielu miejscach porobiono górki, nierówności, które 
utrudniają jazdę. 
Druga sprawa to krzaki przy drodze, trzeba je koniecznie wyciąć, bo już nic nie 
widać, przede wszystkim rozrosły się jeżyny, rosną bardzo gęsto, 
 
p. Wójt – zwrócę się do Zarządu Dróg, żeby poprawiono tę drogę i zlikwidowano 
zakrzaczenia. 
 
Przew. Kaczmarczyk – chciałem jeszcze powiedzieć, że od kiedy są zatrudnieni 
pracownicy do sprzątania, to przystanki wyglądają teraz bardzo porządnie, jest 
czysto, estetycznie wokół przystanków. To jest dobra decyzja w sprawie 
zatrudnienia pracowników do takich prac. 
 
p. Wójt – cieszy mnie to, żeby tylko  nie dewastowano wiat przystankowych, jak to 
znowu miało miejsce w Skoroszycach na jednym przystanku, gdzie złamano ławkę. 
 
Więcej pytań i dyskusji nie było, zatem przewodniczący zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 
 


