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P r o t o k ó ł  Nr 13/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 23 marca 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczył radny 
Ryszard Kaczmarczyk przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto Uczestniczyli: 
 

1. p. . Bernard Rudkowski – z-ca Gminy Skoroszyce  
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na remont chodnika w Brzezinach przy drodze powiatowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Nyskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Czarnolesie przy drodze 
powiatowej. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z 
perspektywą do 2030 roku. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru 
Funkcjonowanie Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą 
do 2030 roku. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru 
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, na lata 2016-2026 z perspektywą 
do 2030 roku. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu 
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z 
perspektywą do 2030 roku. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji Zintegrowanego 
Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 
2020. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gm. Skoroszyce w 2016 roku. 

10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Skoroszyce. 

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi 
Skoroszyce. 

12. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skoroszycach do realizacji zadań z zakresu Świadczenia 
wychowawczego. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej w Skoroszycach. 
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Ad 1 
 
Na początku p. Skarbnik  poinformowała, że  stronie Ministerstwa Finansów 
ukazała się informacja o tym, że została nam zmniejszona kwoty subwencji i 
dotacji oświatowych  o ok. 170 000 zł,, która zostanie pokryta ustanowioną 
rezerwą oświatową  oraz zostaną zmniejszone wydatki w przedszkolach.  
Radni otrzymali nowy projekt uchwały zawierający już proponowane zmiany. 
Zapisane propozycje dotyczą dotyczą następujących zadań: planuje się 
zwiększyć środki na Odnowę wsi w wysokości 15 000 zł, po 5 000 zł na każdą    
wieś. Planuje się przeznaczyć środki do Zakładu Oczyszczania i Wodociągów 
na zakup mini koparki – 32 000 zł oraz na opracowanie wariantowej 
koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę Gminy Skoroszyce.  
Jako współfinansowanie zadań ze Starostwem Powiatowym planuje się 
przeznaczyć środki w wysokości 15 000 zł na budowę chodnika przy kościele 
w Czarolesie oraz 25 000 zł na remont chodnika w Brzezinach. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 i 3 
 
Projekty uchwał dotyczą kwot udzielonych dotacji  dla Powiatu Nyskiego na 
remont i budowę chodników. 
 
Komisja Pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
Projekty uchwał dotyczą poszczególnych Strategii w ramach Partnerstwa 
Nyskiego, które będą szczegółowo omawiane na na sesji rady Gminy, przez 
przedstawicieli każdej Strategii.  
Wszystkie Strategie zostały przygotowane po to, aby można było starać sięo 
środki unijne. 
Komisja zdecydowała, że w związku z tym, że materiał jest bardzo obszerny, 
zamieszczony na płytce, którą otrzymali, skoncentrowaną wiedzę na ten 
temat wysłuchają na sesji Rady Gminy. 
 
Radny Jagusz – czy chodnik w Czarnolesie zostanie mądrze zaplanowany? W 
taki sposób, żeby nie stwarzał kolizji na drodze. Bo jak będzie chodnik, to 
droga będzie bardziej zwężona i powstanie utrudnienie dla kierowców. 
Proszę o przypilnowanie sprawy na etapie dokumentacji. 
Druga sprawa to, o co chodzi z tą koncepcją na koncepcję zaopatrzenia w 
wodę gminy? 
 
P. Rudkowski – koncepcja ma być wykonana po to, aby dać nam wiedzę na 
temat tego, co należy zrobić , aby było inne źródło zaopatrzenia w wodę 
gminy. Czy ma to być rozbudowa obecnego ujęcia wody, czy budowa 
nowego, czy jakiś inny sposób, ponieważ mamy tylko jedno ujęcie wody, 
które zaopatruje 9 miejscowości. Sprawa zakupu mini koparki to, będzie to 
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dofinansowanie do zakupu, część środków p. Błoch pozyska ze sprzedaży 
śmieciarki i ciągnika DET. 
 
Radny Jagusz – chodzi mi też o środki na Odnowę Wsi. czy jest naprawdę 
taka pilna potrzeba, żeby kupować urządzenia do FITNES, dlaczego tak się 
dzieje ?. na pewno są bardzie pilne sprawy, niż takie zakupy, kiedy to było 
zgłaszane? Ja ciągle zgłaszam zakup wyrówniarki, to nie ma NATO pieniędzy, 

 
p. Rudkowski – nabór wniosków Starostwo ogłosiło na początku tego roku. 
Propozycje sołectw, które są w Odnowie Wsi zostały zebrane i dostarczone 
do Starostwa. Teraz, gmina ma obowiązek współfinansować zadanie w 30%. 
 
Radna Malec – to co uzyskujemy od gminy, to jest tylko część środków, 
część przekazuje również Starostwo, a resztę środków na zadanie 
wypracowujemy sami. 
 
p. Rudkowski – nagradzane są te sołectwa, które działają i należą do 
Odnowy Wsi. 
 
temat został zakończony. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawił p. Rudkowski. 
 
Przew. Filas – co zmieniło się w programie od ubiegłego roku? 
 
p. Rudkowski -  Program opieki nad zwierzętami jest uchwalany corocznie, 
jest taki wymóg ustawowy. Zmieniła się kwota przeznaczonych środków na 
realizację Programu. W tym roku jest to kwota 17 000 zł, w tym jest kwota  
1 000 zł na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących i bezdomnych, jest 
również kwota 1 000 zł na edukację ekologiczna. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
Temat przedstawił p. Rudkowski. 
 
- należy uregulować sprawę o zapis w już istniejącej uchwale mówiący o 
tym, że osoba będąca ofiarą przestępstw ma pierwszeństwo w przydzieleniu 
lokalu mieszkalnego. 
Są takie przypadki w naszej gminie, dlatego musi to mieć odzwierciedlenie w 
naszych gminnych przepisach. 
O przydzieleniu lokalu będzie decydować Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 11 
 
Komisja zasugerowała nazwę ulicy na „Kwiatowa”. 
 
Ad 12 
 
p. Rudkowski – w związku z tym, ze od kwietnia br. będzie realizowane 
nowe zadanie poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, należy przygotować się 
do tego również pod względem przepisów, dlatego musimy podjąć stosowne 
uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Inne sprawy. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy będzie zatrudniona nowa osoba do programu 
500+, 
 
p. Rudkowski – jeszcze o tym nie zdecydowaliśmy, bierzemy pod uwagę 
różne możliwości, 
 
przew. Kaczmarczyk – ile wniosków może wpłynąć? 
 
p. Rudkowski – przewidujemy około 300 wniosków, ale nie wiemy jeszcze ile 
może wpłynąć pod kątem wyliczenia kryterium dochodowego na pierwsze 
dziecko lub jedno dziecko, nie mamy takiej wiedzy, to wszystko trzeba 
będzie przeliczyć. Już w tej chwili można pobierać wnioski, również naszej 
strony internetowej, natomiast przyjmowanie nastąpi jak w całym kraju 1 
kwietnia b.r. 
 
Radny Jagusz – zgłosił kilka spraw: 
- w nakazie płatniczym ma o 1 hektar ziemi więcej, a nic nie dokupywał 
przez ostatni rok, jak to się mogło stać ? do podatku wliczane są teraz rowy, 
a tego nie było. 
 
p. Rudkowski – najlepiej wyjaśnić to w podatkach, na pewno z czegoś to 
wynika, może zmieniły się przepisy. 
 
- czy zgłosił się jakiś inwestor na plac po Centrozłomie ? 
 
p. Rudkowski – nikt oficjalnie się nie zgłosił, doszło do nas, że jest ktoś 
zainteresowany z branży meblowej. 
 
- czy na dachu budynku Urzędu Gminy będą zamontowane śniegołapy, bo 
słyszał, że bywało niebezpiecznie, kiedy było dużo śniegu i zaczął się topić. 
Dlaczego nie zrobiono tego od razu? 
 
p. Rudkowski – można było wykonać tyle, na ile pozwalały środki, natomiast 
jeśli będą jakieś oszczędności, wówczas wrócimy do sprawy. 
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- przy budowie chodnika na wysokości boiska położono krawężnik, a drugie 
strony nie zabezpieczono odpowiedni i teraz ciągle się ta skarpa obsuwa,      
a nawet zrobiła się dziura. 
 
Radny Winnik – proszę o sprawdzenie do kogo należą stare spalone mury po 
stodołach po byłym folwarku w Mroczkowej. 
Teraz jest tam droga, więcej ludzi uczęszcza, jest niebezpiecznie. 
 
p. Rudkowski – sprawdzimy to. 
 
Nie zgłoszono więcej spraw. 
 
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów porządku posiedzenia, 
przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:      Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 

 


