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P r o t o k ó ł  Nr 14/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 22  kwietnia 2016 r. 
 
 

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

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. p. Marzena Ostachowska – Błoch – Kierownik ZOiW 
4. p. Marta Tarczyńska – Dyrektor OKGS 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Oczyszczania i Wodociągów za 2015 rok. 
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce w 2015 roku. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań            

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce oraz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie Gminy Skoroszyce. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2016 roku. 
7. Sprawy różne. 

 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Piela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego 
programu finansowego, który zawierał zapis o wpisaniu zadania, które będzie 
zgłoszone do PROW, tzn. wykonanie remontu ulicy Szkolnej w Chróścinie wraz 
przyległymi, oraz remont kanalizacji w drodze. Realizacja zadania została zapisana 
na dwa lata, w tym roku wymiana kanalizacji, w przyszłym remont drogi. Liczymy 
na środki unijne, dlatego zadanie to musimy ująć w wieloletniej prognozie 
finansowej. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Skarbnik Piela – omówiła projekt zmian w budżecie gminy na 2016 rok,              
w którym zapisano dochody i wydatki związane z wprowadzeniem środków             
z nadwyżki budżetowej, pod potrzeby zadania ulicy Szkolnej w Chróścinie oraz 
innych zadań w wydatkach bieżących i majątkowych. Propozycje zmian dotyczyły 
m.in. 
- 15 000 zł na konserwację rowów w gminie, 
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p. Wójt – wyjaśniła, że chodzi o rowy melioracyjne w gminie oraz zjazdy z dróg 
powiatowych na drogi gminne, 
 
Radny Jagusz –przy tej okazji stwierdził, że nowy parking przy Urzędzie Gminy jest 
nadal za mały, bardziej  chodziło o wypełnienie całej powierzchni, bez zostawiania 
trawnika. Zgłosił tę sprawę jako swój wniosek. 
 
- środki w wysokości 20 000 zł na nowe nasadzenia drzewek i krzewów w gminie       
i środki na remont pomnika, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu 
wokół pomnika w Skoroszycach, 
 
Radny Jagusz – moim zdaniem, nie ma potrzeby wydawać aż tyle pieniędzy na 
nowe drzewka i krzewy, mamy o wiele bardziej pilne i potrzebne rzeczy do 
zrobienia. 
Tak samo, jeśli chodzi o remont pomnika, czy to jest pilna potrzeba, myślę, że 
bardziej gminie jest potrzebna dobra duża koparka, bo taka mała, jaką                 
p. kierownik Błoch ma zamiar kupić będzie za mała na potrzeby gminy. 
Dlatego ja proponuję przeznaczyć pieniądze z tych dwóch zadań w sumie 40 000 zł, 
do Zakładu Oczyszczania dołożyć do tych co były poprzednio zabezpieczone i kupić 
dużą koparkę. 
 
Po dyskusji, Komisja zdecydowała, że popiera wniosek radnego Jagusza. 
 
p. Wójt – ważna jest koparka, ale ważne jest też otoczenie pomnika też jest 
ważne. Uważam, że powinniśmy być konsekwentni w działaniach, skoro w ubiegłym 
roku zdecydowaliście państwo, żeby pozostawić armaty i w takim kształcie pomnik, 
to należy zadbać o całe  otoczenie, ogrodzić je, bo nie pozwolę, żeby pijący spod 
sklepu robili sobie w tym miejscu biesiady.  
 
Dalsze wydatki: 
- 30 000 zł na wymianę wiat przystankowych w Sidzinie, 
 
p. Wójt – wiaty przystankowe należy wymienić, bo dzieje się tam wszystko, a co, 
wybaczcie państwo, nie będę  wizualizować.  Stoją przy drodze krajowej, nie wiem 
dlaczego wcześniej nie zostały wymienione np.  po remoncie drogi wojewódzkiej. 
Można było wymienić te w Sidzinie również. We wnętrzach tych obecnych znajduje 
się wszystko to, co nie powinno się tam  znajdować. 
 
Komisja uznała ten zakup za zasadny. 
 
- 40 000 zł na wybrukowanie odcinka drogi pomiędzy kościołem, a szkołą. 
 
p. Wójt – tam non stop są  mniejsze, lub większe kałuże, dlatego trzeba zrobić tam 
porządek, wybrukować. Tego oczekują mieszkańcy. Poza tym żadna szkoła na 
terenie gminy nie ma takiego wejścia.  W Sidzinie dzieci  toną w błocie. 
 
Komisja również uznała zasadność zadania. 
 
Więcej dyskusji nie było, sprecyzowała wniosek do projektu uchwały. 
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Komisja negatywnie zaopiniowała wydatkowanie środków na ogrodzenie 
pomnika i inne prace, oraz środków na zakup drzewek i krzewów, w wysokości 
łącznie 40 000 zł. Wnioskuje o przeznaczenie tej kwoty na zakup koparki do 
Zakładu Oczyszczania i Wodociągów. Komisja uważa, że koparka jest bardziej 
potrzebna naszemu zakładowi i naszej gminie. 
Pozostałe zapisy w projekcie uchwały opiniuje pozytywnie. 
 
Ad 3 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał p. Kierownik Błoch o koszt zakupu dużej koparki do 
Zakładu, 
 
p. Błoch – k to koszt około 100 000 do 120 000 zł, w zależności od roku produkcji. 
 
Przew. Kaczmarczyk – chcielibyśmy pomóc Zakładowi w zakupie takiej dużej 
koparki, bo na pewno bardziej będzie wykorzystywana i bardziej potrzebna niż mini 
koparka, 
 
p. Błoch – na pewno byłaby lepsza, w chwili obecnej wynajmujemy koparkę, bo 
jest nam potrzebna do pracy,  jest to droga sprawa. 
 
Następnie p. Kierownik Bloch przedstawiła i działalności Zakładu Oczyszczania         
i Wodociągów. 
 
Nie wniesiono uwag zarówno do sprawozdania, jak i działalności Zakładu. 
Informacja została przyjęta. 
 
Ad 4 
 
Informację z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce za 2015 rok 
przedstawiła p.  Dyrektor Marta Tarczyńska. 
Dorobek roku ubiegłego został zaprezentowany w formie multimedialnej, gdzie 
radni mogli zobaczyć różne formy pracy Ośrodka. 
Działalność Ośrodka Kultury została bardzo pozytywnie oceniona. 
 
Przew. Kaczmarczyk – stwierdził, że naprawdę wiele się na wsiach dzieje, coraz 
więcej, aktywizuje się mieszkańców do różnych form działalności. Oby tak dalej. 
 
Ad 5 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że zgodnie z przepisami należało wykonać analizę studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących 
planów zagospodarowania przestrzennego. Praca została wykonana rzetelnie, 
stwierdzono błędy w aktualnym studium. Niektóre zapisy się zdezaktualizowały ze 
względu na zmieniające się  przepisy, choćby ustawa krajobrazowa. Wniosek 
płynące z tej aktualizacji, to zmiana, zarówno studium, jak i planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Radny Jagusz – cały czas powtarzam, że w większości nasze plany 
zagospodarowania przestrzennego robione były zza biurka, bez wizji w terenie, 
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dlatego później wychodzą takie buble, niedoróbki, jak te z Konserwatorem 
Zabytków. Gdyby projektant pofatygował się i uzgodnił wcześniej wszystkie zapisy 
z ewidencji zabytków z Konserwatorem, nie byłoby na pewno aż takich problemów, 
że do dzisiaj nie możemy z tym wyjść, jeśli chodzi o Brzeziny. 
Dlatego wnioskuję, o zatrudnienie osoby na czas projektowania planów 
zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości do ich weryfikacji przed 
ich uchwaleniem przez Radę Gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Materiały w sprawie oceny zasobów pomocy społeczne, radni otrzymali wcześniej, 
zapoznali się z nimi i przyjęli informację. Nie było pytań do przedstawionego 
materiału. 
 
Ad 7 
 
Radny Jagusz – byłem ostatnio szczepić swoje psy i p. weterynarz  powiedział, że 
szczepień jest coraz mniej, dlaczego właściciele nie szczepią swoich psów, jest to 
obowiązek każdego właściciela.  
W razie pogryzienia przez psa, uniknie się bolesnych zastrzyków, a tak stwarzają 
zagrożenie. 
 
Więcej pytań i dyskusji nie było, zatem przewodniczący zamknął posiedzenie 
komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 


