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P r o t o k ó ł  Nr 10/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

z dnia 18 grudnia 2015r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie, 5 radnych. 
Przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk – przewodniczący Komisji. Po0nadto 
uczestniczyły: 
 

1. Barbara Dybczak -  Wójt Gminy Skoroszyce 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Aleksandra Masiowska – Michułka – Kierownika GOPS 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 
2018. 

4. Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego w Opolu. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy na 
kolejne 3 lata. 

7. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Propozycję zmian w budżecie gminy na 2015r. przedstawiła Skarbnik Gminy p. 
Piela.  
- należy dokonać zmian w budżecie gminy w dziale dot. odpadów komunalnych, w 
dziale dot. środków za pobyt w przedszkolach dzieci z innej gminy. 
 
Komisja nie miała zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Skarbnik Piela na wstępie poinformowała, że jest w posiadaniu trzech 
pozytywnych opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2016 
rok, o sfinansowaniu długu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Radni z projektem budżetu na przyszły rok zapoznali się wcześniej. P. Skarbnik 
poprosiła o pytania dot. zapisów w projekcie budżetu. 
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że nie jest to projekt z wieloma zadaniami, ale 
są zaplanowane inwestycje, a najważniejsze z nich, to kontynuacja 2 części 1 
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etapu kanalizacji z Giełczyc do Sidziny i przebudowa wraz z remontem drogi ulicy 
Szkolnej w Chróścinie. Projekt budżetu na trudny rok jest zaplanowany, jego 
zdaniem bardzo dobrze i odzwierciedla potrzeby gminy, mimo że i tak nie sprosta 
wszystkim mieszkańcom w całej gminie. 
Zapytał o brak środków na współfinansowanie obwodnicy Starego Grodkowa, 
zadanie miało się pojawić w przyszłym roku, tak obiecywał Przewodniczący Sejmiku 
Samorządowego p. Norbert Krajczy, 
 
p. Wójt – takie były zapewnienia w sierpniu, które padły na zebraniu w Starym 
Grodkowie. Trochę się to zmieniło po wyborach parlamentarnych. Pan Krajczy 
powiedział, że na razie nie można przystąpić do tego zadania z wielu przyczyn. W 
pierwszej kolejności będą realizowane obwodnice w gminie Olesno i w Niemodlinie, 
ale zapewnił, że jeśli nic się nie zmieni, to być może w 2017 lub w 2018 roku, z 
oszczędności  planowanych zadań   będzie wzięta pod uwagę obwodnica Starego 
Grodkowa. Natomiast nadal otwarta jest druga poruszana przez mieszkańców wsi 
sprawa, tj. fotoradaru, cały czas czynię starania i realizuję procedury w kierunku 
jego montażu we wsi. 
 
przew. Kaczmarczyk -   zauważyłem, że z tytułu czynszu mieszkaniowego mamy w 
budżecie małe środki, stawki mamy bardzo niskie. Zauważyłem też mało 
zaplanowanych środków z wynajmu świetlicy w Skoroszycach 
 
 
p. Piela – świetlica w Skoroszycach stała się już mało atrakcyjna na organizację 
wesel, ludzie szukają miejsc o dużo wyższym standardzie, obecnie  odbywają się w 
niej najczęściej pokazy produktów różnych firm, a to już znacznie  mniejsze środki, 
 
przew. Kaczmarczyk – nie jest też wykazane do sprzedaży byłe lotnisko w Starym 
Grodkowie, 
 
p. Piela – obecnie nie ma zainteresowania na takie tereny, przynajmniej w naszym 
rejonie, mamy tam obecnie firmę dzierżawiącą teren pod przechowywanie 
kukurydzy i z tego tytułu  wpływają środki do budżetu, 
 
przew. Kaczmarczyk – jak obecnie przedstawia się ściągalność podatków? 
 
p. Piela – nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, trzeba przyznać, że 
jest coraz lepiej. Jeżeli chodzi o zadania wnioskowane do budżetu, a tutaj nie 
ujęte, to na ten czas tylko takie udało się wprowadzić, zapisać, 
 
p. Wójt – wiecie państwo, że jeśli w ciągu roku pojawią się jakieś wolne środki, to 
na pewno je zagospodarujemy zgodnie za państwa akceptacją. Naprawdę dbam o 
zrównoważony rozwój wszystkich wsi naszej gminy, będzie to tak robione, żeby 
zadowolić jak najwięcej mieszkańców. Pojawiły się już środki unijne na zadania 
drogowe, p. Rudkowski wraz z p. Iwoną Bil-Kubicką byli na szkoleniu w tej sprawie. 
Będziemy składać wnioski na ulicę szkolną i osiedle Zacisze, również w Chróścinie. 
Zapotrzebowanie w województwie jest bardzo duże, a środków o wiele za mało. 
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Radny Winnik – planuje się dla samej Chróściny na drogę 600 000 zł, a gdyby te 
środki przeznaczyć na remont dróg w Mroczkowej, czy Pniewiu, to  już długo nie 
trzeba byłoby wracać do tematu, 
 
p. Wójt - sprawa tej kanalizacji w drodze ulicy Szkolnej jest na pewno 
kontrowersyjna, bo podczas, gdy cała Chróścina ma już kanalizację,  teraz znowu 
trzeba wrócić do tematu. Inne wsie czekają w kolejce, ale trzeba to zrobić ze 
względu na specyficzne uwarunkowania, trzeba tę kanalizację  poprawić, chociaż 
nie rozumiem dlaczego rury kamionkowe tak się pozałamywały, bo wg obliczeń 
ekspertów to najbardziej wytrzymały materiał, podaje się, że jego trwałość na 
nawet 130 lat. 
 
Radny Rzepka -  ta kanalizacja była robiona jeszcze przez Zakład Ogrodniczy, 
później wybudowano drogę przez całą ulicę Szkolną, w kampaniach buraczanych 
jeździły po niej bardzo ciężkie samochody, cały ruch samochodowy był prowadzony 
tą drogą, bo było bliżej do drogi wojewódzkiej, niż dookoła wsi, być może ta 
kanalizacja przez to się  wypaczyła i zapadła. W okresie przed świętami ciągle się 
zatyka, a  Zakład Oczyszczania co drugi dzień przyjeżdża i przepycha. 
Inna sprawa, to przez co jest zapychana ta kanalizacja, nie ma żadnej kultury 
korzystania z niej, 
 
p. Wójt – argumentem za jej poprawieniem i remontem drogi wraz z chodnikiem 
jest też to, że jest to centrum wsi, jest szkoła, kościół, dojście do cmentarza, o 
remont chodnika od dawna wnioskowali mieszkańcy. 
 
Więcej dyskusji nie było, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 
2016 rok. 
 
Ad 3 
 
p. Wójt - kończy się okres obowiązywania Wieloletniego Programu Współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, projekt obecnego programu przygotowała jeszcze p. 
Sekretarz Małgorzata Koźlik. Musimy mieć taki program, aby realizować zapisane 
zadania, tak to funkcjonuje. 
Zawarte w nim zadanie są kontynuacją obecnych, na miarę naszych potrzeb. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały przygotowała p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Aleksandra Masiowska – Michułka, która przedstawiła temat. 
- przemoc w rodzinie występuje coraz częściej, jest coraz więcej zakładanych 
niebieskich kart, dało się to zauważyć szczególnie latem, wtedy założono ich 
najwięcej. 
Główni sprawcy przemocy, nie chcą iść do pracy, twierdzą, że im się nie opłaca, 
nie wiadomo z czego  żyją, są agresywni. Taką mamy politykę państwa, a oni o tym 
wiedzą, że należy się im zasiłek, pomoc. Pod tym względem są bardzo 
wyedukowani. Oglądają programy telewizyjne i doskonale wiedzą co im się należy. 
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p. Wójt – oni mają jakieś przeświadczenie, że urząd im nie sprzyja, chce ich 
skrzywdzić, oszukać, że nie chce im dać tego, co im należne. Od decyzji odwołują 
się, gdzie się da, dopiero jak otrzymają pismo z wyższej instancji, trochę zmieniają 
myślenie, że to nie jest to końca tak, że punkt widzenia może być mylny. 
 
p. Masiowska – ten program został przygotowany na podstawie poprzedniego z tego 
względu, że przez kontrolujących obecny program został uznany za wzorcowy, wart 
dalszej kontynuacji. Niektóra pomoc rodzinom ustała, ponieważ ustała przemoc w 
rodzinie, być może dzięki uczestnictwu zainteresowanych w spotkaniach z 
psychologiem. 
Mamy tu wsparcie ze strony Stowarzyszenia DOGMA, psycholog przyjeżdża do nas 
na miejsce, nic za to nie płacimy, jest to w ramach wygranego konkursdu unijnego. 
Program ważny jest do końca 2015r. 
Jest coraz więcej korzystających z porad psychologa, są nawet zapisy 
potrzebujących wsparcia psychologicznego, szczególnie z niebieskich kart. 
 
p. Wójt – bardzo się cieszę, że w Urzędzie  świadczy usługi psycholog, jest co 
tydzień, uznanie  dla  p. Kierownik za takie działania, okazuje się, że jest wielkie 
zapotrzebowanie na taką pomoc, szkoda, że jest to tylko do końca roku, myślę, że 
uda się nam  kontynuować ten program. Wcześniej  tego u nas nie było, a widać, że 
potrzeby są ogromne, 
 
p. Masiowska – Michułka – w rozmowie z p. Prezes DOGM-y jest ona zaskoczona, że 
w naszej gminie jest tak dużo korzystających i tak duże zainteresowanie. 
 
Przew. Kaczmarczyk – cieszę się, że to wszystko dobrze funkcjonuje, że jest 
kontynuacja, że ludzie wcześniej korzystający w punktu konsultacyjnego nie zostali 
pozostawieni samym sobie, a wręcz przeciwnie. Uważam, że to są dobre działania, 
oby tak dalej. 
 
Więcej wypowiedzi nie było, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały przygotował Związek Gmin Śląska Opolskiego, z jego struktur  
wystąpiła gmina Kędzierzyn – Koźle, a przystąpiła gmina Namysłów, dlatego 
wszystkie gminy będące członkami Związku Gmin muszą podjąć stosowną uchwałę. 
 
Radny Jagusz – czy składka na Związek Gmin nie jest wyższa  co do uzyskanych 
korzyści z tytułu przynależności, 
 
p. Wójt – wysokość składki  to jedno, a uzyskane korzyści – to drugie. Korzyści 
związane są z uczestnictwem naszej gminy w grupie przetargowej. To powoduje 
negocjację ceny za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) w myśl duży może 
więcej. Cena wynegocjowana jest korzystna. 
 
Nie było więcej pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy 
dzierżawy o kolejne 3 lata dla dzierżawcy z Chróściny. 
 
Ad 7 
 
Radny Jagusz – poprosił o zgłoszenie do TAURON-u przestawienie czujników 
oświetlenia w Brzezinach, oraz sprawę wycięcia krzaków głogu przy drodze,  przy 
rzece. 
 
Więcej tematów nie było, zatem przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 


