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P r o t o k ó ł  Nr 11/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 20 stycznia 2016r. 
 

   w posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczył radny  Ryszard 
Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. z-ca Wójta Bernard  Rudkowski 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Aleksandra Masiowska – Michułka – Kierownik GOPS 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia przez Gm. Skoroszyce wraz      

z powiatami: Nyski, Prudnicki, Głubczycki oraz gminami Nysa…. 
Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”. 

3. Zaopiniowanie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw: Brzeziny, 
Czarnolas, Chróścina, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, 
Skoroszyce, Stary Grodków. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego  
zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skoroszyce.  

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w Gminie Skoroszyce w 
2015. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2016 
rok. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru  do 
samorządowych przedszkoli  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
oraz niezbędnych dokumentów 

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

9. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Piela – wyjaśniła, że należy dokonać zmian w zapisach uchwały budżetowej pod 
potrzeby napisania wniosków o środki unijne na nowe zadania na łączną kwotę 
67 000 zł. Środki te zostały wyłączone z własnych środków majątkowych 
przeznaczonych za budowę II części I etapu kanalizacji z Giełczyc do Sidziny. Te 
zadania to: 
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Makowicach – 25 000 
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na Osiedle Zacisze 
  w Chróścinie – 25 000 zł, 
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej (na trenie parku w  
  Skoroszycach – 7 000 zł. Zadanie to z różnych względów nie wykonano w 2015 r. 
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p. Rudkowski – wyjaśnił, że w Makowicach chodzi o drogę łączącą przy p. Słowiak 
do drogi wojewódzkiej 401, planuje się wykonać ją kostką, 
 
Radny Jagusz – robi się różne projekty na drogi, a czy nie można byłoby takich dróg 
wykonać  betonem, jest to chyba najlepsza metoda, najbardziej wytrzymała, 
 
p. Rudkowski – technologia budowy dróg jest z góry określona, jeżeli chodzi           
o technologię betonową, to jest ona o wiele droższa, najbardziej mobilną                
i oszczędną jest wyłożona kostką. Dlatego kostką, bo w Makowicach nie ma jeszcze 
kanalizacji, ale kiedy będzie budowana, wtedy będzie można bez problemu 
rozebrać kostkę, a następnie ponownie ją ułożyć. Więc patrząc z punktu widzenia 
dobrego gospodarza gminy, należy wykonać to tak, aby było oszczędnie                    
i funkcjonalnie. 
 
Przyjęto te wyjaśnienia. 
 
p. Piela – dopowiedziała, że w styczniu weszła w życie zmiana klasyfikacji 
budżetowej, więc na sesji będzie odczytany projekt  już z nową klasyfikacją, żadne 
kwoty nie będą zmienione.  
 
Nie było więcej pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że jest to przekształcenie obecnie istniejącego 
Partnerstwa Nyskiego 2020 w Stowarzyszenie „Subregion Południowy”. 
Po to jest to robione, aby gminy  same nie składały wniosków do różnych 
projektów, tylko Stowarzyszenie będzie czyniło to w imieniu  gmin, na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia. Ponadto strategie w ramach  Partnerstwa również były 
wykonywane wspólnie dla wszystkich gmin po to, by występować wspólnie o środki. 
 
Więcej pytań nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
p. Rudkowski – projekt Statutów Sołectw był przedstawiony do konsultacji 
mieszkańców poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach,               
w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Nie wniesiono żadnych 
uwag. 
Statuty aktualizują i precyzują pewne sprawy, co do gospodarowania powierzonym 
mieniem, są ujęte sprawy kto, za co odpowiada. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy to były tylko te formy konsultacji, czy nie było zebrań 
wiejskich na ten temat? 
 
p. Rudkowski – formy konsultacji były określone we wcześniejszej uchwale Rady 
Gminy, gdzie jest napisane w jaki sposób przeprowadza się w naszej  konsultacje 
społeczne. Właśnie w  taki sposób zostały przeprowadzone, czyli poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej i poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń 
sołectw. 
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 Być może, ale to jeszcze sprawdzę z radcą prawnym, trzeba będzie dopisać zdanie 
o zachowaniu dotychczasowej liczby członków rad sołeckich, żeby mogło to 
obowiązywać do końca kadencji obecnych rad sołeckich. 
 
Nie było pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 4 
 
p. Rudkowski – korzystanie z mienia gminnego regulują przepisy o finansach 
publicznych, a w projekcie  uchwały zawarte są zasady korzystania ze świetlic, jak 
zarządzać majątkiem, jak wynajmować pomieszczenia na różne okoliczności. 
Obecnie będą zawierane umowy na wynajem sal poprzez sporządzenie w urzędzie 
umową pomiędzy wynajmującym, a gminą. Opłaty z tytuły wynajmu będą wpłacane 
do kasy Urzędu Gminy. Z tych środków będą finansowane koszty utrzymania 
świetlic tj. zapłata za   prąd, wodę, odprowadzania ścieków, koszty ogrzewania. 
Niedopuszczalne jest zarabianie na mieniu gminnym bez uiszczania opłat za 
korzystanie. 
 
Radny Jagusz – a jak wieś będzie robiła zabawę dożynkową, to czy cały zarobek ma 
wpłacić do budżetu gminy? 
 
p. Rudkowski – absolutnie nie,  należy tylko wpłacić środki  za wynajem świetlicy, 
 
przew. Kaczmarczyk – uspokoił mnie pan, bo myśleliśmy, że chodzi o całość wpłat, 
czyli wszystko to, co zarobimy  będziemy musieli oddać do budżetu,  
 
Więcej pytań nie było. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
 
Ad 5 i 6 
 
Tematy  przedstawiła kierownik  GOPS p. Michułka. 
Powiedziała, ile środków zostało wydatkowanych na różne zadania, do 31 lipca 
Program był realizowany przez. p. Pachutę, od sierpnia przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
 
p. Michułka – najczęściej zdarza się, że osoby wzywane na komisję nie zgłaszają 
się. W takich przypadkach, po dwukrotnym nie stawieniu się kierujemy sprawę do 
Sądu, który przymusza taką osobę. W ubiegłym roku na te sprawy w budżecie 
zarezerwowanych było zbyt mało środków, bo tylko 3 000 zł. zaplanowałam na rok 
obecny 9 000 zł.  
Do końca grudnia ubiegłego roku korzystaliśmy z porad prawnych i usług 
psychologa, ze Stowarzyszenia DOGMA. Z jego porad korzystało bardzo wiele osób, 
były nawet zapisy. Od 22 stycznia wznawiamy porady psychologa, które były bardzo 
potrzebne naszym mieszkańcom. Myślę, że sprawy idą w dobrym kierunku. 
 



 4 

Komisja przyjęła sprawozdanie z 2015 rok i pozytywnie zaopiniowała projekt 
Programu na 2016 rok. 
 
Ad 7 
 
p. Rudkowski  – wyjaśnił, że w związku z zapisami w ustawie o systemie oświaty 
należy zapisać pewne sprawy w uchwale, jak to jest proponowane.   Kryteria ustala 
dyrektor wspólnie z organem prowadzącym, a  zapisy regulują postępowanie w II 
etapie naboru do przedszkoli.  
 
Ad 8 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. przedłużenia dzierżawy 
gruntów o kolejne 3 lata, dla 2 dzierżawców. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów porządku, przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada                                                Ryszard Kaczmarczyk 


