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P r o t o k ó ł  Nr 3/2019 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 15.02.2019 r. 
 
 

 
  W posiedzeniu Komisji udział wzięło 3 radnych, nieobecno to radna Urszula 
Fornalik i radny Marcin Rzepka. Przewodniczył radny Kazimierz Winnik 
przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Barbara Dybczak –  Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Bernard Rudkowski – z-ca Wojta 
3. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
4.  Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji… ? 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki         

w WFOŚiGW w Opolu 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów       
i określ. wys. wynagrodzenia. 

5. Zaopiniowani e uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określ. wysokości 
wynagrodzenia. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gm. Skoroszyce. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy 
dzierżawy na 3 lata. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy                      
z organizacjami pozarządowymi… 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań       
z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb 
związanych z realizacją zadania. 

10. Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych            i zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych 
używania wyrobów tytoniowych               i wyrobów powiązanych za 2018 rok 
wraz ze sprawozdaniem z prac GKRPA za 2018 rok. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku. 
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

13. Sprawy różne. 
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Ad 1 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że została wykonana kolejna część kanalizacji z Giełczyc 
do Sidziny, teraz musimy osiągnąć efekt ekologiczny, bo otrzymaliśmy pożyczkę        
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Aby 
ten efekt uzyskać chcemy dofinansować mieszkańców, którzy będą wykonywali 
przyłącza do kanalizacji, czyli do głównej nitki. Stąd też powstał regulamin 
udzielania dotacji celowej do dofinansowania kosztów inwestycji. Jest mowa           
o tym, że mieszkańcy będą pokrywali koszt przyłącza do 3 000,00 zł, powyżej tej 
kwoty otrzymają dotację, 
 
Radny Sokołowski – czy jest wiadomo jaki będzie średni koszt przyłącza? 
 
p. Rudkowski – to jest trudne do określenia ponieważ każdy ma inną odległość do 
głównej nitki, ale z tego, co wykonawca w poprzednim roku częściowo wyliczył, to 
wychodzi 250,00 zł za 1 metr bieżący, 
 
Radny Sokołowski – rozumiem, że zgodnie z regulaminem najpierw będą spisane 
umowy z mieszkańcami, a później dotacja na przyłącze, 
 
p. Rudkowski – tak, po umowach wykonamy kosztorys na te prace, z którego 
będzie wynikać faktyczny koszt dotacji, następnie zbierzemy chętnych. Nie chcemy 
wszystkim narzucać warunków przyłączy, lecz chcemy stworzyć możliwość 
dofinansowania przyłącza. Nie będzie możliwości wybudowania już oczyszczalni 
przydomowej, jeśli została stworzona możliwość podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, jeśli jest już szambo w obejściu, to również jest konieczność 
podłączenia do kanalizacji, a z szamba można zrobić studnię rewizyjną, 
 
Radny Sokołowski – to ile przewiduje się pieniędzy na te dotacje dla mieszkańców? 
 
p. Rudkowski – gdyby wszyscy zechcieli się przyłączyć i skorzystać z dotacji, to 
trzeba byłoby zabezpieczyć w budżecie ok. 180 000,00 zł, ale wątpię, czy wszyscy 
zechcą skorzystać z dotacji, 
 
Przew. Winnik – ja uważam, że za dużo idzie pieniędzy na Sidzinę, teraz jeszcze ta 
dopłata do przyłączy, dlaczego tak się ostatnio dzieje, że najwięcej idzie do 
Sidziny? A w Mroczkowej ludzie chodzą po błocie, 
 
p. Rudkowski – bo można było skorzystać z projektów unijnych, a co do 
Mroczkowej, to otrzymaliśmy informacje, że otrzymamy dofinansowanie do budowy 
drogi, 
 
Przew. Winnik – ale to są środki, które w porównaniu z Sidziną są znikome, czemu 
nie można było złożyć wniosku na inną drogę, nie koniecznie w Mroczkowej, ale      
w Skoroszycach, czy innej miejscowości? 
 
p. Rudkowski – bo kryterium punktowe było o wiele bardziej korzystne a ul. 
Radziechowska ma już chodniki, więc droga, to kontynuacja inwestycji, bo             
w pobliżu jest szkoła, przedszkole, ośrodek kultury, kościół, czyli wszystkie te 
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czynniki były wysoko punktowane, dlatego warto było złożyć wniosek, bo 
otrzymamy co najmniej 50% dofinansowania, a jest szansa, że nawet 85%, 
 
Radny Sokołowski – ja nie jestem przeciw tym dopłatom, bo 10 lat temu, kiedy 
była budowana kanalizacja w Skoroszycach, to również były dopłaty i każdy mógł 
skorzystać. 
Druga sprawa, jeżeli okaże się, że mieszkańcy przyłączą się, to czy wtedy nasza 
oczyszczalnia ścieków to wytrzyma? Czy przyjmie te wszystkie ścieki? 
 
p. Rudkowski – jak najbardziej tak, ma taką zdolność, że mogłaby jeszcze 
przerobić ścieki z całej Sidziny, jeśli znaleźlibyśmy środki na skanalizowanie całej 
wsi, to i tak zmieściłyby się wszystkie. Jest jeszcze inna kwestia, jeśli wszyscy, 
którzy będą mieli taką możliwość, podłączą się, wówczas cena ścieków spada i tak 
może być u nas, 
 
Radny Sokołowski – to dobra prognoza, ale uważam, że trzeba przyglądać się 
zakładowi budżetowemu i co roku wkalkulować w cenę wody, zakup jakiegoś 
sprzętu, bo wszystko starzeje się coraz bardziej, coraz więcej idzie na remont tego 
sprzętu, dlatego trzeba nad tym panować, 
 
p. Skarbnik Piela – p. radny Winnik mówił o cenie na wywóz ścieków beczką, że są 
drogie, przed kilkoma laty funkcjonowała u nas dopłata do ścieków dla 
mieszkańców, jeśli cena za ścieki dla mieszkańców indywidualnych różniła się, więc 
można dotować różnicę pomiędzy odbiorem ścieków poprzez kanalizacje,               
a beczką asenizacyjną, taką dopłatę planuje się w budżecie. Zawsze można znaleźć 
rozwiązanie problemu. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Ad 2 
 
p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy – projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu na 3 zadania o łącznej wartości  1 500 000,00 na następujące 
zadania: na realizację dalszej części kanalizacji w Sidzinie, na II część 
termomodernizacji obiektów szkolnych w Chróścinie i realizację projektu               
w Sidzinie o nazwie „kształtowanie przestrzeni publicznej w Sidzinie”. Na to 
zadanie otrzymamy środki z PROW, umowę podpisałyśmy z p. Wójt na 500,000,00, 
otrzymamy je   po wykonaniu zadania, a z chwilą ich otrzymania do 7 dni muszę 
zwrócić je do Wojewódzkiego Funduszu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Propozycje zmian w budżecie gminy na 2019 rok również przedstawiła p. Skarbnik. 
 
- kwota 203 500,00 zł została zapisana jako środki z podpisanych umów na 
przyłącza kanalizacyjne w Sidzinie, które mieszkańcy wpłacą do budżetu, również 
ci, którzy będą płacić tylko 3 000,00 zł, aby w imieniu wszystkich przeprowadzić 
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przetarg na wyłonienie wykonawcy tych przyłączy. Kwota ta jest wpłatą własną 
mieszkańców, natomiast z budżetu gminy proponujemy przeznaczyć do tego 
zadania kwotę 156 500,00 zł. 
W budżecie jest również zapisana pożyczka na kształtowanie przestrzeni publicznej 
w Sidzinie. Zadanie to łączy się z wykonaniem dalszej kanalizacji, żeby zaistniało 
kształtowanie przestrzeni, musi wpierw zostać wykonana kanalizacja, która ma być 
wykonana do końca czerwca br. 
Kwota 156 500,00 zł została na tę chwilę zabezpieczona z zadania – budowa 
osadnika, dla oczyszczalni ścieków w Skoroszycach. Nie budowano wcześniej 
osadnika ponieważ firma GEOTRANS, która przeprowadzała rekultywację byłego 
składowiska odpadów w Chróścinie pobierała osad na teren rekultywacji. Zadanie 
to zostało zakończone i powstał problem, dlatego zabezpieczyliśmy w budżecie 
środki na budowę osadnika. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały dotyczył sprawy poboru podatków przez inkasentów, którymi są 
sołtysi wsi. Taka uchwała funkcjonuje u nas ale musi nastąpić zmiana ponieważ 
zostały przeprowadzone wybory sołtysów i w kilku miejscowościach nastąpiły 
zmiany sołtysów, dlatego należy dostosować uchwałę do nowych warunków. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Sprawa dotyczy również tego samego zagadnienia, czyli zmiany inkasentów            
w związku ze zmianą sołtysów  w niektórych miejscowościach, lecz tym razem 
chodzi o pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że chodzi o nieruchomość gruntową w Chróścinie po byłej 
bazie SKR, którą dzierżawi przedsiębiorca, który chce tę nieruchomość kupić ale ze 
względu na trudności formalno – prawne jeszcze nie może tego zrobić. 
Według nowych przepisów, to w co zainwestował i postawił pewne elementy,         
w przypadku kupna tego gruntu musiałby również kupić to co sam zbudował. 
Dlatego na razie poprosił o ponowne przedłużenie dzierżawy o kolejne 10 lat. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 7 
 
Projekt uchwały dotyczył przedłużenia dzierżawy gruntów na okres kolejnych 3 lat. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 8 
 
Projekt uchwały dotyczył spraw związanych z wieloletnim programem współpracy    
z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2021 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Program jest wyrazem polityki władz gminy wobec 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, mającym jednocześnie na uwadze zapewnienie tym organizacjom 
lepszych warunków funkcjonowania oraz wspierania własnych inicjatyw i działań na 
terenie gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawiła p. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS. 
- Jest to praca głównie pracowników socjalnych w zakresie wspierania rodziny. 
Ustawa nakłada obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności                  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy 
zastępczej na jednostki samorządu terytorialnego. 
W wyniku przeprowadzonych obserwacji rodzin coraz częściej zauważa się, że 
rodzice nie radzą sobie wychowawczo z własnymi dziećmi i szukają pomocy            
w różnego rodzaju instytucjach. 
Gmina Skoroszyce w 2018 roku poniosła koszty związane umieszczeniem dzieci       
w pieczy zastępczej w wysokości 25 467,92 zł. 
Pracownicy GOPS w miarę możliwości biorą udział w kampaniach, konferencjach 
promujących wartość rodziny.  
W ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 
rok 2018 otrzymaliśmy 7 228,00 zł. 
Pozostałe dane zostały zawarte w opracowanym szczegółowo materiale 
stanowiącym załącznik do uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
P. Masiowska – Michułka przedstawiła rozliczenie z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok. Podjęte 
działania wobec osób uzależnionych i ich rodzin oraz wysokość środków jakie 
wydatkowano na ten cel.  
Przedstawiła również sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok.  
W 2018 roku Komisja rozpatrzyła 13 wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego, zaproszono 26 osób w celu przeprowadzenia rozmowy, skierowano 11 
wniosków do Sądu  Rejonowego w Nysie o zastosowanie Lecznictwa Odwykowego. 
 
 Nie było pytań. 
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Ad 11 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również 
przedstawiła p. Masiowska – Michułka.  
Przedstawiła zakres działalności pracowników Ośrodka, jakimi sprawami zajmują 
się pracownicy. Pracy jest coraz więcej, bo pomoc socjalna jest coraz bardziej 
rozbudowywana. Cały zakres pomocy rodzinnej, fundusz alimentacyjny, asystent 
rodziny i wiele innych. 
 
Przew. Winnik – jeżeli osoba dostaje talony, to czy musi się z tego rozliczyć 
paragonem ze sklepu? 
 
p. Kierownik GOPS – ten paragon jest dla nas, aby kontrolować, co osoba kupuje, 
na co przeznacza pomoc w talonach, 
 
Przew. Winnik – a jeżeli ma potrzebę zapłacić za prąd, zamiast talonu, to co 
wtedy? 
 
p. Michułka – oczywiście jest taka możliwość, są takie przypadki, gdzie właśnie tak 
robimy, jest wtedy inna procedura, ale tak jest to stosowane. 
 
Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Ad 12 
 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, radni otrzymali wcześniej.  
Przyjęto bez zastrzeżeń. 
 
Ad 13  
 
W sprawach różnych radny Jan Jakisz zgłosił sprawę odnowienia znaków drogowych 
przy drodze gminnej w Makowicach na osiedlu. Przy wyjeździe z drogi gminnej na 
wojewódzką  nie są widoczne znaki. 
 
 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku posiedzenia, przewodniczący 
zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Spisała na podstawie      Przewodniczący Komisji 
nagrania z dyktafonu,          Kazimierz Winnik 
Barbara Janik-Zawada 
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