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P r o t o k ó ł  Nr 2/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 
z dnia 03 lutego 2015r. 

 
   W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy radni, w liczbie 4 zgodnie z 
dołączoną listą obecności. Przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Koźlik – Sekretarz Gminy 
4. Bożena Pachuta – pełnomocnik ds./ profilaktyki przeciwalkoholowej  
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w Gminie Skoroszyce w 
2014. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 
rok. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Statutowej. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad wypłaty diet radnym. 
8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
10. Sprawy różne. 

 
 
 
Ad 3 
 
Sprawozdanie z realizacji GPRPiPN za 2014 rok przedstawiła p. Bożena Pachuta. 
Powiedziała, że budżet dzielony jest na 3 zadania tj. 1) zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 2) udzielanie rodzinom z 
problemami alkoholowymi pomocy prawnej, 3) prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej. 
Złożyła również sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Zwróciła uwagę, że przydałby się częstszy kontakt z policjantem na naszym 
terenie ponieważ występują problemy zarówno w rodzinach, a to szczególnie 
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przemoc domowa, jak i wśród młodzieży, która często w grupach 
eksperymentuje z dopalaczami, narkotykami, lekami. 
 
p. Wójt – powiedziała, że ostatnio rozmawiała z zastępcą dzielnicowego nt. 
częstszych kontaktów z naszą gminą. Powiedział, że po zmianach 
organizacyjnych brak jest obecnie obsługi Policji w gminie, a p. Sługocki 
kierowany jest tylko na interwencje, w najbliższej przyszłości będzie 
rozmawiała z Komendantem Policji w sprawie dyżurów na naszym terenie. Z 
rozmowy z  policjantem, z którym się wtedy spotkała, wynika, że mają 
rozeznanie, co się w terenie dzieje,  ale ukarać i zadziałać można wtedy, gdy 
zaistnieje jakieś wykroczenie, 
 
p. Pachuta – jako pracownicy Urzędu, nie możemy sami wejść do rodziny, może 
to zrobić jedynie policjant. Za założeniem niebieskiej karty muszą pójść jakieś 
działania, a bez policjanta nie można nic zrobić. 
Aby chociaż trochę odwrócić uwagę dzieci od złych zachować dorosłych, co roku 
przeznaczamy środki na różnego rodzaju zajęcia sportowe, świetlicowe, 
ostatnio udało się uruchomić taką świetlicę środowiskową w Czarnolesie, gdzie 
przychodzi wiele dzieci, co ważne nie łączy się tam imprez dla dzieci z 
imprezami dla dorosłych. 
 
Radny Jagusz – zapytał, co z narkomanią w naszych szkołach, 
 
p. Pachuta – jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, to młodzież gimnazjalna ma 
bardzo dużą wiedzę na temat narkomanii, ale później jest gorzej w szkole 
średniej, to bardzo trudny temat, wie, że młodzież eksperymentuje z lekami, 
bo alkohol już nie jest atrakcyjny, poza tym nikt nikogo nie złapał na gorącym 
uczynku, 
 
Radny Jagusz – zapytał, czy można zaprosić do szkoły policjanta z psem, wtedy 
młodzież bardziej by się bała, wiedziałaby, że w każdej chwili może być 
kontrola, 
 
p. Wójt – powiedziała, że na naradzie z dyrektorami szkół powie o tej sprawie. 
 
Więcej dyskusji w tej sprawie nie było, sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki na 2015 rok również 
omówiła p. Pachuta. Powiedziała, że na rok 2015 jest o 10 000 zł  mniej 
środków do wydania,  
 
p. Wójt – nie mniej jednak udało się wygospodarować środki na zatrudnienie 
pani Piwowarczyk do świetlicy środowiskowej w Czarnolesie, o co wnioskowała 
radna Klimas, a także z wniosku radnej Słowiak przeznaczyć pewne środki dla p. 
Otylii Zawady na prowadzenie scholi, chóru z Makowic, który reprezentuje 
naszą gminę na różnego rodzaju przeglądach. 
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Radny Winnik-  zapytał, czy znalazłoby się jeszcze coś na klub szachowy, który 
zawiązał się w Mroczkowej, jest bardzo duże zainteresowanie, 
 
p. Pachuta -  można byłoby dopisać tę sprawę, ewentualnie do zadania 3, na 
razie na zakup szachów, 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał, że Wspólnota Wojciechowa będzie nadal 
działała, 
 
p. Pachuta – w tej chwili jeszcze nie jest wiadomo, bo obecny ksiądz ma wiele 
innych obowiązków, 
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że p. Pachuta bardzo dobrze realizuje 
zadania, jest kontynuacja programów,  do tego jeśli ktoś chce skorzystać z 
fachowej pomocy terapeutki, jakim jest p. Bożena, może jak najbardziej 
skorzystać, ma na myśli uzależnionych i ich rodzin. 
 
Więcej dyskusji na ten temat nie było. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 1 
 
Temat wyjaśniła i omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Po przekazaniu dokumentów radnym, wpłynęło pismo od kierownika Koseckiego, 
aby z działu oświaty wydzielić środki na zapłatę dla nauczycieli prowadzących 
lekcje z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 50 200 zł, jako zadanie nowe, 
wnosi o włączenie tych zapisów do obecnego projektu uchwały, aby sprawy nie 
odwlekać. 
Komisja zgodziła się z tym wnioskiem. 
 
Dalsze zapisy projektu uchwały. 
- zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o 30 000 
zł, ponieważ na razie nie ma na tyle wniosków, aby trzeba było wykonać plan 
dla którejś miejscowości, wobec tego środki te chcielibyśmy wykorzystać w 
następujący sposób, 10 000 zł na współfinansowanie głównej nitki wodociągowej 
na ulicy Polnej w Sidzinie, gdzie chce budować budynek mieszkalny p. Setla, 
 
p. Wójt – dopowiedziała, że p. Setla, od wielu lat  czekał na odrolnienie działki, 
na której chce postawić dom mieszkalny, ale żeby wybudować, należy wpierw 
wybudować nitkę wodociągu, p. Setla chce to sam wybudować przy naszym 
współfinansowaniu. 
 
p. Piela – takie działania miały już miejsce  w naszej gminie, więc nie jest to 
coś nowego, i tak musielibyśmy to zrobić, a tak zostanie wybudowany z naszym 
finansowym wsparcie i przejęty na mienie gminne, a za przyłącz do tej nitki p. 
Setla zapłaci sobie osobno. 
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- wnosi się o wydzielenie środków w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie 
wywozu śmieci po pożarowych z ulicy Łąkowej w Skoroszycach jako wkład 
własny gminy do środków przekazanych nam ze Starostwa w wysokości 35 000 
zł, 
 
p. Wójt - wyjaśniła, tą sprawą zajmuje się od 1 grudnia 2014r., aby coś ruszyło 
w sprawie opróżnienia placu ze śmieci, na początek tych po pożarowych. 
Mecenas Henzler, który jest kuratorem firmy SKORPAL zgodził się być 
likwidatorem firmy, w rezultacie zostało wypracowane następujące stanowisko: 
jako Wójt Gminy musiałaby wystąpić z wnioskiem do Rady o dołożenie 5 000 zł 
do tej puli 35 000 zł ze Starostwa. Jeśli Rada Gminy to przyjmie, a uważa, że 
powinna, bo to tylko 5 000 zł. Prezes GEOTRAS-u p. Prokurent Smolikowska, 
która zajmuje się rekultywacją naszego składowiska odpadów, powiedziała, że 
40 000 zł starczy jej na przewiezienie z ulicy Łąkowej tych odpadów po 
pożarowych, chociaż obawia się, czy nie zabraknie środków, bo objętościowo 
tych śmieci jest bardzo dużo, 
 
Radny Jagusz – chciałby najpierw zobaczyć te odpady, bo przeznaczamy swoje 
środki na to, a nie widzieliśmy ich, 
 
p. Wójt – być może do maja br. udałoby się je przewieźć na nasze składowisko, 
a do października br. resztę usunie  Starostwo Powiatowe, 
 
Przew. Kaczmarczyk – to, że ta pani  będzie to przewozić, moim zdaniem 
robimy jej przysługę, więc nie podoba mi się, że mamy jeszcze za to płacić, 
 
p. Koźlik – firma GEOTRANS wygrała przetarg na rekultywację składowiska 
odpadów za 62 000 zł, ma to wykonać w ciągu 4 lat, 
 
Radny Jagusz – skoro już tak daleko zaszły sprawy, to należy dołożyć nasze 
pieniądze do tej sprawy, ale środki na to powinny być nie z rezerwy ogólnej, ale 
z renowacji parku w Skoroszycach, bo uważam, że jest to inwestycja nie na 
nasze obecne warunki, powinniśmy się skupić na drogach gminnych, które są w 
fatalnym stanie, na oczyszczalniach przydomowych, 
 
p. Wójt – na rewitalizację parku w Skoroszycach mamy zapewnione środki z 
WIOŚ w Opolu w wysokości 105 000zł, 
 
Radny Jagusz – są ważniejsze sprawy w gminie niż park w Skoroszycach, 
 
p. Piela – jest jeszcze wniosek . Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów o 
przekazanie środków na uzbrojenie trzeciej studni, która zepsuła się jeszcze w 
roku ubiegłym. Prosi o 20 000 zł. 
 

Przew. Kaczmarczyk  – i to jest bardzo ważna sprawa, bo to woda dla całej prawie 
gminy, a nie park w Skoroszycach. 
 
Wniosek Komisji: komisja wnioskuje o odstąpienie od zadania rewitalizacji 
parku w Skoroszycach,  środki w wysokości 5 000 zł, na wkład własny do 
wywiezienia odpadów po pożarowych przeznaczyć z zadania na park, a nie z 
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rezerwy budżetowej, bo jest początek roku i nie wiadomo co nas w całym roku 
może czekać. 
 
Dalsze zapisy w projekcie budżetu: środki jako wkład własny na prace w 3 
miejscowościach Czarnolas, Sidzina, Makowice w ramach programu „Odnowa Wsi” 
 
 
p. Wójt – uważa, że powinno być jak najwięcej  tego programu w naszych 
miejscowościach, bo to bardzo integruje społeczeństwo, stwarza możliwości 
kreatywności działań na rzecz swojej wsi, a sam program daje wsparcie inicjatywy 
oddolnej. 
Należałoby rozpropagować program, aby było go więcej w naszych wsiach. 
 
Radny Jagusz – daje się zauważyć  dewastacja obiektów sportowych – zalecany 
byłby monitoring, 
 
p. Wójt – uważa, że to drenowanie pieniędzy z budżetu, 
 
Radny Jagusz – a naprawa sprzętu – na skateparku, na stadionie w Skoroszycach, 
 
p. Wójt – dewastatorzy wykopali 3 przęsła z ogrodzenia nogami, 
 
Radny Rzepka – na skateparku od 16-tej świeci się światło, 
 
Wniosek Komisji – należy rozeznać sprawę monitoringu, 
 
Ad 2 
 
p. Wójt – powiedziała, że jest dotacja z PROW-u  na część pierwszego etapu 
kanalizacji do Giełczyc. Firma wygrała przetarg na wykonanie tego zadnia za ok. 
1 300 000 zł, twierdzi, że zdąży z wykonaniem bez poślizgów do końca maja. 
Zasięgnęła informacji o firmie – jest dobra. 
 
p. Skarbnik – zamierzamy zaciągnąć pożyczkę do wysokości 600 000 zł, ale jest to 
za duża kwota do zadania, po przetargu, bo potrzeba nam mniej. W roku 2016 
przypada nam ostatnia rata za salę gimnastyczną, natomiast spłata skupi się 
głównie na roku 2018. Dodała, że  wysokość przeznaczonej na to zadanie środków z 
PROW będzie proporcjonalna do kwoty po przetargu, czyli nie 1 384 000 zł, ale 
około 810 000 zł. 
 
Radny Jagusz – zapytał, kto będzie prowadził nadzór nad urządzeniami drenarskimi 
rolników. Chodzi, aby zadbać o to, gdy będzie zrobiony wykop, to trzeba byłoby to 
zlustrować. Dopilnować interesów rolników. 
 
p. Skarbnik – powiedziała, że należałoby temu inspektorowi wpisać to do zakresu 
działania, 
 
Radny Jagusz – ważne, aby wykonawca umożliwił właścicielowi gruntu 
sprawdzenie, czy nie przerwano drenarki. 
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Na tym zakończono dyskusję, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad 5 
 
p. Sekretarz wyjaśniła, że organ nadzoru uchylił zapis w naszej uchwale o wyborze 
5-osobowej komisji rewizyjnej ponieważ w naszym Statucie jak dotychczas istnieje 
zapis o 3-osobopwej komisji. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zaproponował po jednym przedstawicielu z każdej komisji, 
ale też nie z jednej wsi. Chciałby być członkiem Komisji Rewizyjnej. Komisja 
wyznaczyła radnego Kaczmarczyka do Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad 6 
 
p. Sekretarz wyjaśniła, że organ nadzoru uchylił zapis w naszej uchwale o 
powołaniu komisji statutowej w części dot. wyboru jej osoby na członka komisji, 
uzasadnił to tym, że w komisji mają być tylko radni. 
 
Komisja zdecydowała, że wyboru dokonają na sesji rady Gminy. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – powiedziała, że nie powinniśmy zmieniać tego co już było ustalone 
wcześniej, czyli doraźne komisje bez diet, 
 
p. Skarbnik – projekt tej uchwały wypłynął teraz, w budżecie nie były planowane 
takie środki, nikt z nią tego nie uzgadniał, 
 
Przew. Kaczmarczyk – jeśli ktoś się zgadzał na pracę takiej komisji, to mógł się 
liczyć, że to bez diet, więc jest przeciwny temu projektowi uchwały.  
Chciałby aby radnym też nie podwyższać diet, tylko ustalić jedną kwotę, prosi o 
przygotowanie propozycji na następną sesję. 
 
Komisja jest przeciwna dietom dla komisji doraźnej. 
 
Ad 8 
 
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła p. 
Sekretarz Koźlik. 
 
Nie było pytań i dyskusji, Komisja przyjęła sprawozdanie. 
 
Ad 9 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów od gminy 
został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad 10 
 
p. Skarbnik  przygotowała, na wniosek radnego Kaczmarczyka informację o 
opłatach śmieciowych za II półrocze 2013 roku i za cały 2014 rok. Informacja 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ze wszystkich obliczeń wynika, że w budżecie gminy jest 173 000 zł oszczędności, 
tyle zostało w budżecie. 
 
Przew. Kaczmarczyk – skoro mamy takie oszczędności, to może warto byłoby 
pomyśleć o obniżeniu stawek opłaty śmieciowej, chociaż o 50 groszy, 
 
p. Wójt – każdy kij ma 2 końce i dziura w budżecie też jest, więc lepiej się dobrze 
zastanowić, niż działać zbyt pochopnie, 
 
p. Sekretarz – 1 lutego br. weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarowaniu 
odpadami, która daje większe możliwości działania, takie jak np. sprzątanie 
przystanków, terenu wokół gniazd, które można realizować z tych środków. Można 
stosować również ulgi dla rodzin, ale tylko tych, które nie przekraczają kryterium 
dochodowego wg pomocy społecznej, 
 
Radny Jagusz – w takim razie proponuję zmniejszyć opłatę dla wszystkich, 
 
p. Wójt – powiedziała, że nie jest za zmniejszeniem opłaty, można byłoby się 
zastanowić, czy nie „włożyć” tego w Kartę Rodziny i Seniora”, bo jak na razie to 
nie mamy do niej propozycji, 
 
Przew. Kaczmarczyk – zostawmy temat na 2 miesiące, później się zastanowimy 
nad tym co będzie można zrobić. 
 
Temat został zakończony. Kolejna sprawa to przystanku PKO na terenie gminy. 
 
p. Wójt – zajęła się sprawą przystanków kolejowych na stacjach PKP, wpierw 
Skoroszycach i Starym Grodkowie, gdzie będzie można postawić wiaty 
przystankowe, na wydzielonych od PKP działkach, natomiast w Chróścinie jest 
zupełnie inna sprawa, tzn. można również postawić wiatę, ale chodzi o inną 
możliwość związaną z całym budynkiem.  
Budynek ten jest zabytkowy. 
W ramach Partnerstwa Gmin uczestniczyła w jego posiedzeniu, gdzie dowiedziała 
się, że starają się o środki unijne na renowację  dworców kolejowych. Można 
uzyskać na  takie działania olbrzymie pieniądze. Warunkiem jest własność tych 
budynków. PKP chce je przekazać nieodpłatnie gminom. Pomyślała, że można 
byłoby do tego programu włożyć również nasz dworzec PKP w Chróścinie. Na dole 
jest kilka pomieszczeń, z tego jedno bardzo obszerne, na górze jest mieszkanie, 
które zajmuje rodzina i nad tą częścią mieszkalną jest wymieniony dach. 
Pomyślała, że po renowacji budynku można byłoby stworzyć piękną wizytówkę 
Chróściny, ponadto myślała również o tym, że na placu przed budynkiem można 
byłoby umiejscowić centrum przesiadkowe dla PKS i PKP, co byłoby wielką wygodą 
dla mieszkańców. 
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Nasze koszty po przejęciu budynku od PKP, to około 10 000 zł na wydzielenie 
geodezyjne placu przy stacji i sporządzenie aktu notarialnego. 
Gdyby nie było zgody na przejęcie budynku i realizacji tego projektu, zawsze 
istnieje możliwość postawienia wiaty przystankowej dla mieszkańców. 
 
Radny Jagusz – zamiast szukać oszczędności, to pani dalej szuka dziury w budżecie, 
przecież na takie zadanie trzeba mieć własne środki, a rok przyszły ma być pod tym 
względem bardzo trudny, można postawić wiatę dla mieszkańców, a budynek 
zostawić w spokoju, 
 
Przew. Kaczmarczyk – jestem przeciw przejęciu budynku stacji kolejowej od PKP z 
lokatorem, bo lokator to najgorsze, co może być. Ponadto musimy mieć własne 
środki  w budżecie na renowację budynku, żeby starać się o jakiekolwiek dotacje, 
 
Radny Rzepka – mieszkańcy tego budynku, to ludzie bardzo roszczeniowi, nie 
wychodziliby z Urzędu, bo ciągle by coś chcieli, 
 
p. Wójt – to zadanie jest jednym z siedmiu, które zgłosiliśmy do Programu 
Partnerstwa Gmin, jest również wykonanie dokumentacji na drogi gminne, ma na 
myśli drogę na osiedle Zacisze w Chróścinie, można byłoby opracować takie 
dokumentacje również na inne drogi, być może udałoby się uzyskać dofinansowanie 
do remontów dróg. 
 
Wniosek Komisji: Komisja jest przeciwna przejmowaniu budynku PKP w 
Chróścinie, jest za postawieniem wiat przystankowych  na stacjach PKP. 
 
Wniosek Komisji: przygotować informację o wpływach do budżetu z tytułu dzierżaw 
działek gruntów gminnych. 
 
Na tym wyczerpano cały porządek posiedzenie, wobec czego przewodniczący 
zamknął obrady. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


