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P r o t o k ó ł  Nr 6/2019 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni (5 osób), przewodniczył radny 
Kazimierz Winnik przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce. 
2. 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. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i zaopiniowanie uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2019 rok. 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz zaopiniowanie 

uchwały   sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2018 rok oraz 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skoroszyce za 2018 rok. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Skoroszyce. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej             

w Sidzinie. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty    i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Brzeziny do programu 
„Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Stary Grodków do 
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2020 – 
2023. 

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminów 
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce. 

13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy 
Skoroszyce. 

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

15. Sprawy różne. 
 
Pani Wójt poprosiła o zmianę porządku posiedzeniu w związku z pilnym 
wyjazdem. 
 
Ad 3 
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Raport o  stanie gminy przedstawiła p. Wójt. 
 
Radny Sokołowski – powiedział, że raport znajduje się również na stronie BIP 
Urzędu Gminy i każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie może to zrobić, a przed 
sesją złożyć stosowny wniosek. Raport czyta się sprawnie, zawiera wiele istotnych 
informacji, ma niedosyt w temacie zaopatrzenia w wodę. Musimy być przygotowani 
na każdą ewentualność, mamy tylko jedno ujęcie wody, z wodą ogólnie jest 
krucho, a domów przybywa, co w tym temacie? 
 
p. Wójt – działają trzy studnie, są i dobrze działają, pracują naprzemiennie, nie ma 
żadnego zagrożenia, bo działają bezawaryjnie, nic złego się nie dzieje, 
 
Radny Sokołowski – a może należałoby zrobić jakiś przegląd stacji uzdatniania 
wody, jak to działa, czy nie trzeba czegoś wymienić, bo nic nie trwa wiecznie, a 
jak nie zadbamy teraz o to, to w przyszłości może być większy problem. 
 
Nie podjęto tematu. 
 
p. Wójt – zrealizowaliśmy w ubiegłym roku inwestycje na 9 milionów zł, co 
stanowiło 30 % budżetu, jeszcze nigdy tyle w historii gminy tak nie było. 
 
Więcej wypowiedzi nie było. 
 
 
p. Wójt – przedstawiła sprawozdanie ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Powiedziała o organizacjach pozarządowych, z którymi 
współpracuje, o powstałym nowym stowarzyszeniu pn. „Bartek” w Starym 
Grodkowie i Oddziale Górali żywieckich w Sidzinie oraz o funkcjonowaniu sportu w 
naszej gminie. Z tym jest coraz gorzej, bo istnieją i działają tylko dwa kluby 
sportowe w gminie. 
 
Radny Sokołowski – sport rzeczywiście kuleje i trzeba byłoby przeorganizować 
środki na sport w gminie i może spotkać się z działaczami, porozmawiać na ten 
temat. 
 
Ad 7 i 8 
 
Przew. Winnik – zapytał dlaczego z podwyżką nie zaczekamy do końca przyszłego 
roku, kiedy jest jeszcze umową z EKOM-em? 
 
p. Wójt – powiedziała, że na tę decyzje składa się wiele czynników, ale główne to: 
rośnie strumień odpadów od 2013 roku jest coraz większy, rośnie również opłata 
marszałkowska, na którą nie mamy wpływu, a musimy ją wkalkulować do ceny na 
odpady, nie ma stuprocentowej ściągalności, 
 
Radny Sokołowski – ta ściągalność może się okazać jeszcze gorsza po podniesieniu 
stawki, ale rozumiem, że musimy zrobić ten kroczek, do niedługo trzeba będzie 
podnieść cenę o wiele więcej, 
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Radna Fornalik – w Sidzinie są też takie przypadki, że w rodzinie jest 6 osób,          
a płacą tylko za 2, trzeba byłoby może sprawdzać z deklaracjami stan faktyczny. 
 
Więcej wypowiedzi nie było. 
 
 
Ad 1 i 2 
 
Tematy przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy. 
 
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą wycofania zaciągnięcia 
pożyczki na finansowanie termomodernizacji w Chróścinie, jej drugiego etapu. Na 
to zadanie otrzymamy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pod koniec 
roku lub na początku przyszłego. Nie ma potrzeby blokować zatem tych środków      
w budżecie i zaciągać pożyczkę, skoro na zadania kwalifikowane otrzymamy środki 
z zewnątrz. Za środki z budżetu zostaną wykonane prace, które muszą być 
wykonane podczas wakacji, i jest to wymiana centralnego ogrzewania wraz            
z wymianą grzejników. Środki na to w wysokości 199 000,00 zł są zagwarantowane 
w budżecie. 
Zmiany w budżecie dotyczyły m.in.: 
- środki na dokumentacje techniczną na przebudowę Zespołu Szkół pod kątem 
zaadaptowania pomieszczeń  na przedszkole w Skoroszycach, 
- wymiana pieców c.o. w świetlicach w Makowicach i Giełczycach, 
- wykonanie projektów na budowę dróg gminnych tj. w Chróścinie ul. Boczną, 
Leśną, Słoneczną i Krótką oraz ul. Róż w Chróścinie pod kątem zgłoszenia do 
projektów na dofinansowanie remontów, 
- na remont ul. Słonecznej i Ogrodowej w Skoroszycach, 
- otrzymaliśmy  środki w wysokości 42 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystki na 
realizację projektu Otwarta Strefa Aktywności, która zostanie umiejscowiona         
w  parku w Skoroszycach. Całość projektu wynosi 86 000,00 zł, finansowanie 50/50. 
- otrzymaliśmy zwrot środków za wybudowany wodociąg w Starym Grodkowie         
w wysokości 113 000,00 zł, do wprowadzenia do budżetu, 
- zabezpieczyliśmy środki na wymianę pieców grzewczych w świetlicach                
w Makowicach  i Giełczycach,  
 
 
Po omówieniu pozostałych spraw ze zmian w budżecie, Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 4 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, było dostarczone radnym 
dużo wcześniej, aby zapoznali się i mogli zadawać pytania na Komisji. 
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p. Skarbnik -  powiedziała, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
wydatków na promocje gminy i remont dróg gminnych, przyznane dotacje na ten 
cel. Rozliczenie dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. W wyniku kontroli Komisja 
wystąpiła z wnioskiem do rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2018 
rok.  
 
Komisja zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika został zaopiniowany pozytywnie. 
 
p. Skarbnik Piela – powiedziała, że zgodnie z przepisami, z chwilą przejścia na 
emeryturę należy podjąć stosowaną uchwałę. 
Podjęła taką decyzję ponieważ z dniem 29 sierpnia chce przejść na emeryturę, 
chociaż p. Wójt zaproponowała, aby do końca kadencji poprowadziła sprawy 
budżetu gminy. 
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały dot. nadania imienia Szkole Podstawowej w Sidzinie, która 
dotychczas nie miała imienia. Pani dyrektor Anna Harasiuk zajęła się sprawą, 
dokonała całej procedury i spośród trojga kandydatów zdecydowaną większość 
uzyskał ś. p. ksiądz Józef Tischner na patrona szkoły. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i jak najbardziej 
zaakceptowała propozycję. 
 
Ad 9 i 10 
 
Projekty uchwał dotyczyły przystąpienia Sołectw Brzeziny i Stary Grodków do 
Projektu „Odnowa Wsi”.  
 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11 
 
Projekt uchwały został złożony w związku z tym, że w tym roku kończy się 
kadencja ławników i należy wybrać nowych na kadencję 2020 – 2023. w tym celu 
należy powołać zespól do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Opolu. Na naszą gminę zostały przyznane 2 miejsca. 
 
Komisja zaproponowała do zespołu radną Urszulę Fornalik, która wyraziła zgodę.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 12 
 
 
Zmiana regulaminu to wniosek mieszkańców, proponowali żeby był zamontowany 
na placach zabaw, dlatego postanowiłam żeby wprowadzić niektóre zmiany do już 
obowiązującego regulaminu. 
Na tablicach będą jeszcze zamontowane piktogramy będzie bardziej widoczny. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 13 
 
Został sprzedany grunt m.in. pod zabudowę w Skoroszycach i zachodzi konieczność 
uchwalenia nazwy ulicy. 
Poprzednie Komisje proponowały  nazwę ulicy „Chabrowa”. 
 
 
Komisja również proponuje ulicę „Chabrową”. 
 
Ad. 14  
 
Projekt uchwały w sprawie dalszej dzierżawy gruntów został pozytywnie 
zaopiniowany. 
 
Wobec wyczerpania całego porządku posiedzenia przewodnicząc zamknął 
posiedzenia Komisji. 
 
Protokolant:                Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                   Kazimierz Winnik 

 
 
 


