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P r o t o k o ł  Nr 23/17 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 21 lutego 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, przewodniczył radny 
Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyli: 

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

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych             i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
3. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego… 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok, oraz przedstawienia wykazu 
potrzeb związanych                z realizacją zadania. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 
roku. 

7. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2016 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia taryf na wodę i ścieki.  
9. Wypracowanie stanowiska  związanego z pismem od p. Procajło do, m.in. 

radnych.  
10. Sprawy różne. 

 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela - wyjaśniła przyczynę zmian w uchwale budżetowej na 
rok 2017. Chodzi o konieczność  dokonania niezbędnych zmian. Należy wprowadzić 
kwotę ostatecznej subwencji oświatowej. Po dokonanych rozliczeniach jest to 
kwota 18 659,00 zł., poprosiła o wyrażenie zgody na przeniesienie tych środków do 
działu „wynagrodzenia i pochodne”. Poprosiła o to księgowa z GZEASiP-u, ponieważ 
środki są potrzebne w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela. 
W związku koniecznością wykonania nowej wiaty przystankowej do Chróściny          
z działu „transport i łączność” na wydatki majątkowe.  
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p. Wójt – poprzednia wiata nie wytrzymała warunków atmosferycznych i została 
zniszczona przez wiatr. Pracownik, który dokonał oględzin, stwierdził, że nie 
wytrzymały kotwy, na których posadowiona była wiata. 
 
Przew. Kaczmarczyk – może zakupić taką wiatę, żeby był lekki przepływ wiatru, 
bo ona stoi praktycznie w polu, jest to duża bryła, a przewiew pozwoliłby na 
stabilność konstrukcji, 
 
Radny Jagusz – ale wiata jest po to, żeby osłaniała pasażerów od wiatru. 
 
Więcej dyskusji nie było, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Wójt – projekt uchwały  jest poświęcony porządkowaniu sieci placówek 
oświatowych w gminie zgodnie z procedurami zawartymi  w ustawie o systemie 
oświaty. Tak więc planujemy 3 szkoły podstawowe, w Skoroszycach, Chróścinie        
i Sidzinie wraz z filią w Makowicach oraz wygasające Gimnazjum. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
p. Wójt – przedstawiła radnym sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli 
za 2016 rok. Średniego wynagrodzenia nie osiągnęli nauczyciele kontraktowi            
i nauczyciele mianowani. Z tego tytułu należało tym nauczycielom zapłacić łącznie 
27 537 00 zł. Sytuacja ta jest spowodowana tym, że brak jest wystarczających 
godzin  nadliczbowych, aby zagospodarować i zapłacić nauczycielom, uczniów jest 
coraz mniej, oddziały spadają. Karta Nauczyciela gwarantuje takie wynagrodzenia, 
jesteśmy wobec tych przepisów bezradni. 
 
Ad 4 
 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
dzierżawy gruntów rolnych na kolejne 3 lata. 
 
Ad 5, 6, 7 
 
W tym punkcie i pozostałych dwóch porządku posiedzenia uczestniczyła                 
p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Masiowska – 
Michułka.  
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał czy w związku z realizacją programu 500 + zmalały 
zasiłki w naszej gminie ? 
 
p. Michułka – na pewno sytuacja finansowa rodzin poprawiła się, dało się zauważyć 
mniej osób korzystających ze świadczeń innych. U nas zasiłki wynoszą od 200,00 zł 
do 300,00 zł miesięcznie, w zależności od dochodów. Jeżeli pracują dorywczo, to 
też muszą każdorazowo przedstawiać zaświadczenie o dochodach. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Sprawy dot. działalności Komisji  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych również omówiła p. Michułka.  
 
Rozpatrzono 13 wniosków, zaproszono 22 osoby na rozmowę i  skierowano 4 wnioski 
do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
zamkniętym. 
Najdłużej sprawy załatwiane są przez Sąd. Na wydanie opinii czeka się 
niejednokrotnie wiele miesięcy, co bardzo przeciąga i utrudnia sprawy. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy ma p. wiedzę nt. tych osób, które wracają z leczenia 
zamkniętego, czy zmieniają sposób życia ? czy może leczenie nic nie dało ? 
 
p. Michułka – to są bardzo trudne i delikatne sprawy, ale trzeba powiedzieć, że 
osoby wracające wchodzą w to samo środowisko i nietrudno przewidzieć, co się 
wtedy dzieje. Brak motywacji do innego życia, zazwyczaj brak pracy powoduje 
nawrót choroby. 
 
Więcej dyskusji nie było, Komisja przyjęła przedstawione informacje. 
 
Ad 8 
 
Temat przedstawił p. Rudkowski  
 
- przez cały 2016 rok nie było podwyżki taryf na wodę i ścieki, ci nie do końca, 
moim zdaniem było dobre. Ta obecna podwyżka taryf, to zabieg raczej 
kosmetyczny, ponieważ proponowana taryfa na wodę wzrośnie o 0,04 zł, natomiast 
na ścieki na 0,09 zł. Wzrośnie natomiast cena opłaty abonamentowej o 1,00 zł. 
Wyjaśnię, dlaczego uważam, że wzrost taryf powinien być większy. Zgodnie a art. 
21 ustawy o zaopatrzeniu w wodę i ścieki cena wody i ścieków powinna 
uwzględniać również zakup niezbędnego sprzętu, opracowanie koncepcji rozwoju 
zakładu itp. Tego nigdy, jak się zorientowałem nie robiono. Dlatego teraz Zakład 
boryka się z brakiem odpowiedniego i wystarczającego sprzętu. 
Przez tyle lat działalności p. kierownik nie przedłożyła do zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i wodnych 
będących w jego posiadaniu, gdzie sukcesywnie można byłoby zakupywać pewne 
elementy. 
 
Nie podjęto tematu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9 
 
Przew. Kaczmarczyk – poprosił p. Wójt o przekazanie,  jak odnosi się do tego 
pisma p. Procajło. 
 
p. Wójt – odnoszę wrażenie, że p. Procajło pracując w tym Zakładzie od początku 
wiedziała, co się w nim dzieje, jakie są jego potrzeby, gdzie są braki, szkoda, że 
dopiero teraz pisze, co się jej nie podoba. 
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Radny Jagusz – moim zdaniem, to są różne spojrzenia na jedną sprawę, to tak jak   
z tym kursem autobusu do Sidziny.  Był wielki szum o dodatkowy kurs, bo ludzie nie 
mają czym się dostać do lekarza, a teraz mówiono mi, że tylko jedna osoba jeździ 
tym autobusem, 
 
p. Wójt – ale to nas nic nie kosztuje, jest to wartość dodana, nic w zamian nie 
dostaniemy, gdybyśmy odeszli od tego kursu. Co poradzić na to, że lekarz 
przyjmuje na konkretną godzinę i nie wszystkim ten kurs odpowiada,  
 
p. Rudkowski – co do wspomnianego pisma od tej pani, trzeba sobie zadać pytanie, 
czy chcemy się tym zająć. Bo czymże to pismo jest ? jest to tylko ulotka, rozdana 
radnym na sesji,  której nie powinno się dopuścić do rozdania, ponadto, jest to 
ulotka, która nigdzie nie jest zarejestrowana, bo formalnie nie wpłynęła, ani do 
biura Rady Gminy, ani do sekretariatu Urzędu Gminy, a samo pismo jest 
zaadresowane do Włodarzy tej gminy, jak to więc traktować ? 
 
p. Wójt – nie patrząc na kwestie formalne, jesteśmy tu po to, żeby rozwiązywać 
problemy gminy. Skoro ktoś uważa, że Zakład jest niedoinwestowany  to trzeba 
znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy i działać, aby to zmienić. 
 
p. Rudkowski – pod względem formalno – prawnym i zgodnie ze Statutem, Zakład 
ten powołany do obsługi gospodarki wodno – ściekowej i oczyszczania gminy. Więc 
nie powinniśmy się  zajmować tymi sprawami, które podnosi p. Procajło w swojej 
ulotce, 
 
p. Wójt – to prawda, to, że się nad każdym listem pochylamy powoduje, że może 
zabraknąć czasu na konkretną robotę, ale mimo to postaramy się  pani Procajło 
odpisać i odniosę się w liście do stawianych zarzutów. 
 
Radny Jagusz – ja sądzę, że skoro przyszła do nas na sesję, to nie dywagujmy nad 
tym, czy powinniśmy to rozpatrywać, nie jest ważne czy Włodarze gminy to my, 
czy nie my. 
 
p. Rudkowski – analizując te zapisy, uważam, że najważniejszą sprawą zawartą      
w niej, jest kwestia rozpowszechniania kłamstw, jakoby chcielibyśmy Zakład 
sprywatyzować, wpierw przyczyniając się do jego upadku, albo, że mamy zamiar 
stworzyć spółkę. To jest nieprawda i za to powinniśmy tę panią oddać do Sądu, bo 
nigdy nikt nie chciał Zakładu sprzedawać, 
 
p. Wójt – ja uważam, że to jest pomówienie, przecież nikt z nas nie działa na 
szkodę Zakładu. Pani Procajło stosuje  kąśliwe uwagi co do mojej osoby, jako 
Wójta tej gminy. Nie po to starałam się na tę funkcję, żeby teraz szkodzić. 
Uważam, że nie znając faktów, a opierając się na ocenach i przypuszczeniach 
można wyrządzić człowiekowi wiele krzywdy. Ja  nic takiego nie zrobiłabym, o co 
mnie się oskarża. 
Od kiedy jestem Wójtem, nie chodzi mi o siebie, chodzi mi o coś więcej, zostałam 
Wójtem dla realizowania misji rozwoju  gminy, chciałam i chcę czegoś więcej. Jako 
pracodawca nie zwolniłam nikogo z pracy, a po spotkaniu z pracownikami 
poprosiłam o to, żebyśmy stanowili jedność. Jako Wójt zatrudniam kierowników 
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jednostek, ze wszystkimi się porozumiałam, tylko z p. Marzeną nie było mi do 
końca po drodze. 
Pani Procajło zarzuca mi, że kazałam skierować pracowników publicznych do 
naprawy drogi na przyjazd Biskupa. Uważam, że powinno mi to być poczytane za 
gest dobrej woli i szacunku wobec przedstawicieli Kościoła. Jestem dobrym 
gospodarzem i sprawę, która zajmowała mieszkańców Sidziny  i od wielu lat nie 
była rozwiązana, chodzi o drogę przy kościele i szkole w Sidzinie, gdzie ciągle były 
kałuże i było błoto,  wreszcie udało się to załatwić ostatecznie. Teraz  już przez  
wiele następnych lat nie będzie tego problemu. Jest to poczytane mi jako  zarzut. 
Zamiast wyrażać zadowolenie, że chcemy uhonorować osobę Biskupa, która nie 
często do nas przyjeżdża, to zrobiono z tego prywatę.  
 
p. Rudkowski – a kto miał łatać te drogi, przecież takie właśnie prace, ma Zakład    
w Statucie, 
 
Przew. Kaczmarczyk – tej pani chodziło raczej o to, że mieli już rozdzielone swoje 
zadania i zostali od nich odciągnięci, 
 
p. Rudkowski – ale jest jeszcze wyższa konieczność i taka tutaj miała miejsce, bo 
jak p. Wójt podejmuje decyzję, to należy ją respektować, 
 
p. Wójt – jak już mówiłam, tego problemu już nie będzie, w poprzedniej kadencji, 
jak byłam radną, ciągle zgłaszałam potrzebę naprawienia tego odcinka drogi, bo to 
nie tylko  chodziło o teren przykościelny, ale również o teren przy szkole. Tam były 
wiecznie kałuże i błoto, po którym uczniowie chodzili do szkoły.  Wcześniej 
mówiono, że  nie da się tego zrobić. Teraz mamy drogę  jak należy. 
 
Przew. Kaczmarczyk – a dlaczego koparka do tej pory nie została zakupiona ? 
 
p. Wójt –  p. Kierownik wnioskowała o większe kwoty. Ta sprawa ciągnie się już 
prawie rok, najpierw miała być mała koparka i było potrzebnych 30 000 zł, później 
70 000,00 zł, w rezultacie stanęło na 132 000,00  zł i nadal nie została zakupiona. 
Przecież po to mamy kierowników, żeby mieć rozeznanie, jakie są potrzeby, żeby 
byli specjalistami w swojej dziedzinie.  P. Marzena  nie wiedziała do końca, czego 
oczekuje, 
 
p. Rudkowski – gdyby przed laty była wykonana koncepcja rozwoju Zakładu, może 
teraz nie byłoby takich problemów. Budynek jest w opłakanym stanie. Sama 
autorka listu pisze, że dach przecieka, że w biurach są odpadające tynki, grzyb 
przy oknach. To gdzie była p. Kierownik ? niedawno w Starostwie ktoś mi 
powiedział, że w tym budynku śmierdzi, jak to świadczy o  gospodarzu  obiektu ? 
 
Radny Jagusz – nic wcześniej nie wiedzieliśmy o tych warunkach, dlaczego dopiero 
teraz to wiemy, może gdybyśmy o tym wcześniej wiedzieli, to inaczej by się to 
potoczyło, 
 
p. Wójt – wiem, że p. Procajło jest w Radzie Parafialnej Skoroszyc, szanuję jej 
postawę obywatelską i dobrze by było, żeby tę pasję społeczną wykorzystywała      
w świadomym celu. Myślę, że być może została zmanipulowana, pewnie 
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wielokrotnie mówiono niekorzystnie  w Zakładzie o Wójcie Gminy, bo jak tłumaczyć 
tę niechęć do mnie, przecież ja tej pani  nie znałam, więc o co tu chodzi ? 
 
przew. Kaczmarczyk – myślę, że jeśli będziemy odpowiadać na to pismo, to tylko    
w części dot. sprywatyzowania zakładu albo jego sprzedaży, o czym jak, p. 
zastępca powiedział,  nie było na ten temat mowy. W sprawach kadrowych nie 
będziemy się wypowiadać, bo to kompetencja p. Wójt, więc nie będziemy w to 
wchodzić, 
 
p. Rudkowski – nigdy nie było zamiaru sprzedawać Zakład i to są insynuacje tej 
pani. 
 
Przew. Kaczmarczyk – chciałem jeszcze powiedzieć, że mieszkańcy Starego 
Grodkowa są bardzo zadowoleni z tego „sprzątania świata”, jest bardzo dobrze 
sprzątane, jest wreszcie czysto i trzeba to kontynuować. 
 
Na tym wyczerpano cały porządek posiedzenia, wobec czego przewodniczący 
zamknął obrady. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada      Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 


