
 1 

P r o t o k ó ł  Nr 3/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 17 marca 2015r. 
 

   w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4 radnych. Nieobecnym był radny Krzysztof 
Jagusz. Przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk 
 
ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Marta Tarczyńska – dyrektor OKGS 
4. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP 
5. Krystyna Serotiuk – kierownik Referatu RGiR 
6. Edward Żyrek – inspektor  

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnej w sprawie usunięcia zadania 

rewitalizacji parku w Skoroszycach. 
4. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2014r. 
5. Sprawozdanie  o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 

roku. 
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w 2014 roki. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny za 2014r. 
8. Przedyskutowanie uczestnictwa w LGD Złota Ziemia 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy w 2015r. 

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

11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu 
płatności wysokości stawki opłaty targowej. 

12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości  od osób fizycznych w drodze inkasa… 

13. Zaopiniowanie uchwały w spr. przystąp. do sporządzenia zmiany planu dla 
Czarnolasu. 

14. Zaopiniowanie uchwały w spr. nabycia składników majątkowych Agencji 
Nieruchomości.. 

 
 
Ad 1 i 2  
 
Tematy  wyjaśniła p.  Skarbnik Jadwig Piela. 
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Zmiana w WPF-ie, która łączy się ze zmianami w budżecie, tzn. wprowadzenie 
środków z opłat śmieciowych w wysokości 737 000,00. Wprowadzenie środków ze 
Starostwa na wywóz odpadów z Łąkowej w wysokości 35 000 zł. 
W rozchodach znalazły się środki na zakup pieca do domu socjalnego w Czarnolesiu, 
dla rodziny wielodzietnej, która zaadaptowała poddasze domu do celów 
mieszkalnych, w którym brak jest pieca. Zaistniała możliwość zwiększenia z 
600 000 zł, na 800 000 zł, raty spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sali 
gimnastycznej w Skoroszycach,  oraz inne zapisy konieczne do urealnienia budżetu 
na 2015 rok. 
W projekcie zmian w budżecie znalazł się też zapis o przekazaniu dotacji w 
wysokości 1 000 zł do Zarządu Powiatowego OSP w Nysie, jako dofinansowanie 
wydania monografii z okazji 70–lecia ochrony przeciwpożarowej w powiecie 
nyskim.  
 
Radny Kaczmarczyk – powiedział, że jest temu przeciwny, lepiej będzie jak za te 
pieniądze  kupi się jakąś maskę przeciwgazową dla strażaków w naszej gminie. 
 
W głosowaniu nad ta sprawą, wszyscy obecni radni byli przeciw dotacji. 
 
Radny Kaczmarczyk zapytał – czy nadal jest naliczany czynsz dla Skorpalu, 
 
p. Piela – odbyła się sprawa w Sądzie, który stwierdził, że gminie należne są środki 
z tytułu bezumownego korzystania z terenu, więc co kwartał naliczamy + odsetki, 
ale nie są ściągalne ponieważ firma jest w upadłości. 
 
p. Wójt -  powiedziała, że sprawa Skorpalu toczy się dwutorowo, jedna to  
usuwanie śmieci, druga to dochodzenie naszych należności na drodze sądowej, te 
sprawy prowadzi nasza kancelaria prawna, która obsługuje naszą gminę. 
 
Radny Kaczmarczyk – zapytał p. Wójt, czy uważa, z pozycji byłej radnej, że 
poprzednia Wójt źle zrobiła, że nie dochodziła należnych roszczeń od firmy,  
 
p. Wójt –  uważam, że należało dochodzić roszczeń. 
 
p. Piela – przedstawiła sprawę diet dla sołtysów. Na ostatnim spotkaniu sołtysi 
orzekli, że ich diety sołtysów, są zbyt niskie w stosunku do rozlicznych 
obowiązków. Obiecała, ze sprawę przedstawi na komisjach. Temat jest trudny, bo 
realizujemy już budżet  i w ciągu roku ciężko jest znaleźć jakieś rezerwy. 
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że w sprawie diet już zabierał wcześniej głos, 
żeby pozostawić diety na poziomie poprzedniego roku, ale dowiedział się, że inny 
radny wystąpi wtedy o całkowite zniesienie diet, dlatego uważa, że należy 
pozostawić diety dla sołtysów tak, jak dotychczas, póki co nie zmieniać.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty zmian w WPF-ie i budżecie.  
 
Ad 3 
 
Sprawa środków na rewitalizację parku w Skoroszycach. 
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Radny Winnik – zasugerował, aby pozostawić z puli 45 000 zł, chociaż część na 
ścieżki i ławeczki. 
 
W głosowaniu nad sprawą 3:1 Komisja wnioskuje o wycofanie środków na to 
zadanie w całości z budżetu na 2015r. 
 
Ad 4 
 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury gminy Skoroszyce za 2014 rok, 
przedstawiła dyrektor p. Marta Tarczyńska, zaprezentowała dorobek i działania w 
formie multimedialnej. 
 
Przew. Kaczmarczyk – po prezentacji stwierdził, że jego zdaniem, to co p. 
Tarczyńska robi we wszystkich wsiach naszej gminy, jest godne podziwu, bo wiele 
się dzieje, tam, gdzie chcą coś robić zawsze służy pomocą.  Wspólnie z 
pracownikami Ośrodka  angażują się i widać  serce w tym co robią. 
 
Ad 5 
 
Temat przedstawił p. Kosecki kierownik GZEASiP. 
 
Jak co roku, zgodni z wymogami ustawy, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy 
informacje z osiągniętych wynagrodzeń nauczycieli w gminie na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 
W roku ubiegłym tylko w grupie nauczycieli mianowanych nie osiągnęliśmy 
wymaganej średniej, bo różnica  do ustalonej kwoty do  3 705, 08. Ta kwota będzie 
podzielona i wypłacona wszystkim nauczycielom mianowanym w naszej gminie. 
 
Ad 6 i 7 
 
Z powodu nieobecności Kierownika GOPS-u p. Aleksandry Masiowskiej – Michułka 
sprawy te będą przedstawione na sesji Rady Gminy. 
 
Ad 8 
 
Sprawa przynależności do LGD Złota Ziemia. Temat przedstawiła p. Wójt  
   
Obecnie, jak wszyscy wiemy przynależymy do LGD „Złota Ziemia”, wspólnie z 
Pakosławicami, Kamiennikiem i Grodkowem. Wie, że Pakosławice zamierzają 
wystąpić z tego LGD i przystąpić do „Księstwa Nyskiego”. Jeśli tak uczynią, decyzja 
ma zapaść w ciągu kilku dni, to „Złota Ziemia” nie ma racji bytu, ponieważ nie 
będzie miała 30 000 mieszkańców, co jest jednym z kryterium. Wówczas nie 
mogłoby istnieć to  LGD. Nie ukrywam, że  do Nysy jest nam bliżej, niż do 
Grodkowa, bo jesteśmy w powiecie nyskim, przynależymy do Partnerstwa Nyskiego, 
takie duże LGD, jak „Księstwo Nyskie” to większe możliwości  środków do 
pozyskania. Uważam, że LGD powinny być tworzone na bazie powiatów, bo jest 
wtedy prościej i wszystkim po drodze, zatem my powinniśmy być w „Księstwie 
Nyskim”, a Grodków pójść za Brzegiem. 
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Obecnie tworzone są nowe strategie pod środki z nowego rozdania, dlatego sprawa 
jest pilna. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jakie składki będziemy płacić do Księstwa, jeśli odejdziemy 
od Grodkowa,  czy nie będzie potrzebne jakieś wypowiedzenie do Grodkowa? 
 
p. Wójt – do Grodkowa płaciliśmy składkę 1,13 zł od mieszkańca gminy, obecnie 
otrzymaliśmy pismo, że mamy wpłacić kwotę do końca marca br. na cały 2015 rok. 
Muszę sprawę wyjaśnić, bo składka jest naliczana wg stanu liczby mieszkańców na 
2007r, a przecież wszyscy wiemy, że aktualne dane GUS podają, mniejszą ilość 
mieszkańców na tej gminie , ze względu na depopulację. 
 
Przew. Kaczmarczyk – trzeba sprawdzić, czy nie trzeba byłoby wypowiedzieć 
przynależności, prościej byłoby, gdyby się rozpadło, 
 
p. Wójt – jeśli Pakosławice nie wystąpią ze Złotej Ziemi, to my nie mamy szans 
dostać się do Księstwa, bo nie graniczymy terytorialnie.  
Jeśli wejdziemy do Księstwa, to mam podstawy twierdzić, że będzie dobrze. 
 
Komisja postanowiła, ze decyzje podejmie na sesji. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawił p. Żyrek. 
 
Program jest prawie taki sam, jak w roku ubiegłym, różni się tylko kwotą na 
zdarzenia, 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał, czy p. Opara, lekarz weterynarii, wyjeżdżając do 
zdarzenia, ma płacone z góry, czy za wykonanie zlecenia, 
 
p. Żyrek – ma płacone za zdarzenie.  
Nasza gmina jest objęta opieką przez Schronisko dla Zwierząt  w Konradowej, na 
które uiszczamy składkę roczna, ale jest to dla nas bardzo dobra i wygodna sprawa, 
bo nie musimy się martwic bezdomnymi psami, jak to mają niektóre gminy. 
 
Więcej pytań nie było, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 10 
 
Firma, która dzierżawi od gminy plac na terenie byłego lotniska, na składanie 
kukurydzy, zwróciła się do gminy o wyrażenie zgody na kolejna dzierżawę od 
października 2015r, do kwietnia 2016r. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 11 i 12 
 
To projekty uchwał, które należy poprawić, w związku z uchybieniami w treści, 
dotyczą opłaty targowej i inkasa za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 13 
 
Temat przedstawiła p. Serotiuk 
 
Projekt uchwały mówi o przystąpieniu do zmiany planu tylko w zaznaczonych 
rejonach, to tam zgłoszono wnioski do planu, ale istnieje również możliwość 
wykonania zmiany całego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej wsi, 
wówczas wszyscy mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski, wtedy też należy 
zaznaczyć teren pod wiatraki, bo taki wniosek złożyła  firma PROKON na 
postawienie kilku wiatraków w rejonie Czarnolasu w kierunku do Rzymian, 
 
Przew. Kaczmarczyk – jeśli  nie będzie to drogo kosztowało, ten plan, to trzeba 
dać możliwość składania wniosków, wszystkim mieszkańcom, takie jest jego 
zdanie. 
 
p. Serotiuk – warunkiem zapytania o cenę jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
zmiany planu dla całej wsi, jeśli się okaże, że cena będzie zbyt droga, to 
przesuniemy temat na rok 2016. 
 
Komisja uważa, że należy przystąpić do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla całej wsi, a nie cząstkowa, należy dać możliwość mieszkańcom 
do składana swoich wniosków do planu. 
 
Ad 14 
 
p. Serotiuk powiedziała, że Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zwróciła się do 
gminy o nieodpłatne nabycie działki w Czarnolesiu, która graniczy z działką gminną, 
na której usytuowany jest plac zabaw. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Protokolant:       Przewodniczący komisji 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 


