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P r o t o k ó ł  Nr 15/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 25  maja 2016 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji wzięło udział 4 radnych, nie było radnego Krzysztofa 
Jagusza., przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto Uczestniczyli: 
 

1. p. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce  
3. p. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP w Skoroszycach 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Informacja w sprawie wydatków poniesionych na oświatę w 2015 roku. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Skoroszyce 

do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych 
w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 
sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Skoroszyce do 
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

5. Zapoznanie z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnych w gminie 
Skoroszyce w 2015 roku. 

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

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich przebiegu. 

8. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Temat przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Proponujemy zmianę dot. dofinansowania zakupu koparki do Zakładu Oczyszczania 
i Wodociągów w kwocie 40 000 zł, co z kwotą wcześniejszą 32 000 zł daje łącznie 
72 000 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę w budżecie gminy na 2016 rok. 
 
Ad 2 
 
Tematy przedstawił  p. Kierownik GZEASiP p. Tadeusz Kosecki. 
 
Z przedstawionej informacji wynika, że koszty utrzymania szkół w gminie są 
wysokie i trzeba powiedzieć, że z roku na rok coraz większe. Jest to spowodowane 
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demografią, liczba uczniów spada, a nasze koszty zwiększają się. Budżet oświaty, 
to ponad 40% środków budżetu gminy. Na pewno potrzebne byłyby jakieś działania, 
ale na razie nie możemy nic zrobić, ponieważ czekamy na decyzje Ministerstwa 
Edukacji. 
 
Przew. Kaczmarczyk – w Starym Grodkowie przed kilkoma laty mieszkańcy sami 
zdecydowali o zlikwidowaniu szkoły, bo było już tylko 23 uczniów, być może 
mieszkańcy Makowic też do takich wniosków dojdą niebawem, bo jak widać 
uczniów od września będzie tylko 27. Może trzeba byłoby zostawić tylko klasy 1 – 3 
i przedszkole, to na pewno zmniejszyłoby koszty utrzymania tej placówki. Ale 
rozumiem, że trzeba poczekać co zdecyduje p. Minister. 
 
Więcej dyskusji w tej sprawie nie było.  
 
Ad 3 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie apelu do P. Premier 
Szydło i innych w sprawie przekazania dodatku wyrównawczego do gminy. 
 
 
Ad 4 
 
p. Rudkowski za-ca wójta  – jest inicjatywa oddolna mieszkańców Skoroszyc, 
którzy widzą w przynależności szansę na pozyskanie środków dla społeczności 
skoroszyckiej, są liderki Programu. Uważam, że trzeba wspierać wszelkie takie 
inicjatywy społeczne. 
 
Nie było pytań. Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Przew. Kaczmarczyk – z informacji o odpadach wynika, że dobrze kiedyś 
zadziałaliśmy i ustaliliśmy stawkę za odpady na 9,00 zł, bo jest znaczna nadwyżka 
środków, 
 
p. Rudkowski – z tą nadwyżką, to nie jest tak do końca ta kwota. Jest około 30 000 
zł. Z tych środków będziemy sprzątać na ulicy Łąkowej, mamy obiecane środki ze 
Starostwa na to działanie, myślę, że teren w niedługim czasie zostanie uprzątnięty, 
 
przew. Kaczmarczyk – a czy nie ma tam odpadów niebezpiecznych, bo wcześniej, 
w poprzedniej kadencji, niektórzy ciągle nam wmawiali i udowadniali, że te 
odpady są radioaktywne, niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców  ? 
 
p. Rudkowski - nie ma tam żadnych odpadów niebezpiecznych, być może po 
uprzątnięciu śmieci pozostaną resztki po rozdrobnionych oponach, które były 
przygotowane do wywiezienia na paliwo, ale nad tym jeszcze się zastanowimy, 
 
Przew. Kaczmarczyk – wydaje się, że środków wystarcza na wszystkie działania, 
obiór innych rzeczy nie tylko odpadów, 
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p. Rudkowski – organizowany jest dodatkowy odbiór popiołu, sprzętów 
wielkogabarytowych, chcemy również zwiększyć świadomość mieszkańców, że 
wiele rzeczy można dostarczyć do PSZOK-u, zwiększyć częstotliwość odbioru 
odpadów na 2 razy w miesiącu. Myślę, że będzie coraz czyściej w gminie 
  
Na tym zakończono dyskusje w tej sprawie. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
p. Rudkowski – zmiana statusu dróg polnych na drogi publiczne jest związana         
z decyzją PKP o zamknięciu przejazdów kolejowych na drogach, gdzie rolnicy 
dojeżdżają do sowich pól. Musimy, zatem zmienić ich status. To jeśli chodzi o drogi 
w Chróścinie, natomiast w Sidzinie przejmujemy drogę na ul. Radziechowskjiej, 
która łączy się z ul. Powstańców i drogą krajową. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad 8 
 
Radny Winnik – w Mroczkowej jest sprawa zaoranej drogi  i braku możliwości 
dojazdu do swojej posesji właściciela budującego dom. Ktoś wcześniej kupując 
grunt, wyorał słupki graniczne, zaorał drogę jako grunt rolny, obsiał, a ten 
budujący dom ma problem z dojazdem do budowy. 
Poprosił o sprawdzenie tej sprawy. 
 
Więcej spraw nie było, zatem przewodniczący zamknął posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 
 


