
P r o t o k ó ł  Nr 12/2020
Z posiedzenia Komisji Rolnej

Z dnia 24.02.2020 r.

W posiedzeniu komisji, udział wzięło 2 radnych (przy nieobecności Radnych: Marcina Rzepki, Jana
Jakisz i Urszuli Fornalik).
Posiedzenie prowadził radny Kazimierz Winnik – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce
2. p. Jadwiga Piela- Skarbnik Gminy Skoroszyce
3. p. Justyna Dwornik – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach

Porządek obrad był następujący:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 
WFOŚiGW w Opolu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 
prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminie Skoroszyce w 
2020 roku.

8. Sprawy różne.

AD. 1
Pan Przewodniczący, Kazimierz Winnik, przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie obrad 
Komisji Rolnej.

AD. 2
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i oddał głos Pani Skarbnik.
Pani J. Piela wyjaśniła, że zmiany, które wprowadzamy polegają na urealnieniu załącznika nr 2 – 
przedsięwzięcia.
„Na koniec roku przyjęliśmy w uchwale budżetowej  i uchwale o WPF kwoty, związane z 
przyznaną dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych, wg kosztorysów określonych we wnioskach. 
Jako, że do końca roku mieliśmy obowiązek ogłosić przetargi, wiemy już, że te zadania będą 
kosztowały znacznie mniej. Dlatego też musimy urealnić pozycje dochodów majątkowych i 
wielkości dotyczących realizacji tych zadań. I to stanowi główną zmianę, którą obowiązani 
jesteśmy wprowadzić, a przedstawione załączniki konkretnie obrazują wprowadzane zmiany”. 
Następnie omówiono szczegółowo dołączone załączniki – zmniejszenia i zwiększenia przychodów i
wydatków.
Nikt nie miał zastrzeżeń i dodatkowych pytań.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 5
Pan Przewodniczący odczytał projekt i ponownie oddał głos Pani Skarbnik.



Pani Skarbnik  wyjaśniła zebranym dlaczego taką pożyczkę zaciągamy, jej cel i harmonogram 
spłat. Pożyczka jest zastępstwem dla kredytu, który mieliśmy zamiar zaciągnąć na dalszą część  
zadania: „Termomodernizacja obiektu szkolno – przedszkolnego w Chróścinie”. Pożyczka na 
wyprzedzające finansowanie – kwota 409.000,00 i pożyczka inwestycyjna – 466.000,00 (razem 
875.000,00 pln). Całość zadania kosztorysowo to 900.000,00, a wymóg przy pożyczce, to wkład 
własny minimum 5%. Ponadto pożyczka jest tańsza niż kredyt.
P. Wójt – Dobrze, że udało nam się zamienić kredyt na pożyczkę, która jest na korzystniejszych 
warunkach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 4
P. Skarbnik przeszła do kolejnego punktu i wyjaśniła, że Gmina ma obowiązek naliczania kary za 
nieterminowe wpłaty – 40€ (ok. 170,00 zł.). Tę kwotę powinniśmy naliczać do każdego opóźnienia 
przy regulowaniu należności względem Gminy. Np.: Mieszkaniec Naszej Gminy płaci po terminie 
czynsz, który wynosi  25,00 pln, to U.Gm. powinien doliczyć mu powyższą karę. Naliczenie to 
dotyczy umów cywilno – prawnych, ale nie podatków.
„Proszę Państwa, to dotyczy naszych mieszkańców więc powinniśmy być wyrozumiali, dlatego 
chcemy podjąć taką uchwałę, która zwolni ich z tejże kary”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 3
P. Piela powróciła do projektu zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
„Drodzy Państwo, wszystkie powyżej przepracowane punkty naszego porządku obrad, mają 
odzwierciedlenie w uchwale budżetowej i mają wpływ na wprowadzane zmiany.”
Pani Skarbnik przedstawiła jeszcze raz te zmiany:

1) zmniejszenie planu dochodów:
• Kwota dotacji na rozbudowę Pawilonu Sportowego z RPO – Pani Wójt 

wyjaśniła, że przy rozpatrywaniu złożonego projektu na rozbudowę zabrakło 
nam 3 punków, które uciekło w kilku szczegółach. Złożyliśmy odwołanie do 
Sądu Administracyjnego i czekamy na decyzję.

2) zmniejszenie planu wydatków
3) zwiększenie planu wydatków:

• Kwota zabezpieczona na II moduł „Senior +”
2) przychody
3) załącznik do zadań zakupów inwestycyjnych – informacja uzupełniająca

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 6
Pan P-cy odczytał projekt uchwały.
Nikt nie miał pytań, ani zastrzeżeń.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

AD. 7
Pan Winnik odczytał projekt uchwały.
Głos zabrała P. Wójt – jest to uchwała, którą podejmujemy każdego roku.

• Każdy wyjazd do psa kosztuje gminę ok 480,00 zł.
• Niestety mamy dużo wyjazdów nieuzasadnionych – mieszkańcy zgłaszają interwencję, ale 

nie czekają na pojawienie się weterynarza. Gdy wezwany się pojawia, to nie ma psa, ani 
osoby, która złożyła zgłoszenie. Niestety, ale za taką interwencję też musimy zapłacić.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



AD. 8
Sprawy różne:

1) P. Wójt – proszę Pana Sołtysa m. Mroczkowa – P. Kazimierza Winnik, żeby ponownie 
zwrócić się do Starosty Nyskiego z pismem, które wystosowali mieszkańcy Mroczkowej. 
Tym razem, jednak proszę, aby to pismo miało zachowane 5 aspektów poprawnego pisma, a
zwłaszcza nadawcę - PODPIS. Dobrze byłoby, aby dołączyć podpisy osób, które wnoszą o 
budowę tej drogi, czyli mieszkańców. Ważna jest forma, treść. Zastanawiam się, jak można 
przedstawiać pismo adresatowi, nie podpisawszy się pod nim? Wystawiamy sobie 
świadectwo…proszę pana, aby następnym razem skonsultował się pan z nami, w ten sposób
unikniemy blamażu…
P. Winnik – pismo, które złożyliśmy uważam za poprawne; a poza tym, dlaczego mamy 
składać pismo ponownie, skoro już w 2019 było złożone.
P. Wójt – Panie Radny, trzeba pisać nie tylko dwa razy, ale nawet i 101 razy, jeśli taka 
potrzeba, aby był pożądany skutek… Najważniejsze, żeby była zgodność i współpraca 
między nami. Musimy się wspierać w działaniu, to przecież takie oczywiste…

2) P. Wójt włączyła do porządku obrad: Regulamin konkursu na „Najładniejszą wieś”. Bardzo 
proszę Radnych o zapoznanie się z tym regulaminem i na sesji podejmiemy rozmowę w tej 
sprawie.

3) P. Sokołowski – posesje prywatne (niezamieszkałe) – właściciele powinni być wzywani do 
uporządkowania posesji. 
P. Wójt –  zajmę się tym. Tam gdzie wiadomo, kto jest właścicielem, będziemy wzywać do 
uporządkowania terenu. Gorzej, kiedy nieuporządkowane są sprawy spadkowe.

AD. 9
Pan Przewodniczący zakończył obrady.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Winnik 

Protokołowała:
Katarzyna Kaleta 


