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P r o t o k ó ł  Nr 17/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 14 lipca 2016 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni. Przewodniczył Ryszard 
Kaczmarczyk  przewodniczący Komisji. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. p. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości              

i porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty            
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odp. Komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu             
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości                  i zagospodarowanie tych odpadów. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia 
rodzajów dod. Usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

9. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Temat przedstawiła p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy 
 
Należy wprowadzić do budżetu gminy kwotę  8 000 zł, pochodzącą ze środków 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek 
w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych         
w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej          
i zajęć rewalidacyjnych. 
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Nie było pytań.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
p. Skarbnik – poinformowała  radnych, że zmieni się zapis w  § 4  dot. zmian          
w dochodach, ponieważ p. Wójt przyjęła zarządzeniem środki na wypłatę dodatków 
energetycznych w wysokości  389,49 zł, które otrzymaliśmy z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  
Środki te wpłynęły już po dostarczenia materiałów na komisję, dlatego muszą być 
dokonane zapisy w projekcie uchwały. 
 
Ad 2-8 
 
p. Rudkowski – powiedział, że w  styczniu 2015 r. w ustawie o utrzymaniu porządku 
i czystości był zapis, że podejmowane uchwały będą miały ważność do końca lipca 
2016 roku. W związku z tym, nasze dotychczasowe uchwały tracą moc i należy je 
uaktualnić. W obecnych projektach uchwał proponujemy niewielkie zmiany. Będzie 
obowiązywał nowy druk deklaracji, ale będzie to dotyczyło mieszkańców, którzy po 
raz pierwszy będą je składać. Dla już złożonych, nic nie trzeba będzie zmieniać. 
Proponujemy niewielkie zmiany w uchwale o wyborze metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami.  
Odnosząc się do tego, trzeba powiedzieć, że zmieniła się filozofia podejścia do 
odbioru odpadów. W poprzedniej ustawie przepisy przede wszystkim odnosiły się do 
odpadów zbieranych nie selektywnie, natomiast obecnie preferuje się odbiór 
prowadzony selektywnie, czyli z podziałem na różnego rodzaju grupy takiej jak 
plastik, szkło, papier itp.  W poprzednim okresie opłaty za odbiór odpadów 
następował w trzech grupach: za pojemnik, za zbieranie odpadów komunalnych i za 
zbieranie w sposób selektywny.  W naszej uchwale proponujemy niewielkie zmiany 
w cenach pojemników na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie 
zamieszkałych, gdzie odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nie 
selektywny. To są zmiany uzależnione od pojemności pojemników i kształtują się  
w granicach od kilku do kilkunastu złotych. 
   Do końca br. mamy umowę z EKOM-em, więc nic nowego obecnie nie możemy 
wnieść. Mamy, zatem czas, aby pomyśleć nad nowymi rozwiązaniami dot. zasad 
odbioru odpadów z terenu gminy. 
Pomysł jest taki, aby płatność za odpady następowała w na zasadzie ryczałtu, dla 
mieszkańców nic się nie zmieni. Obecnie śmieciarka przyjeżdża po odpady, my nie 
wiemy, czy jest ona pusta, czy wypełniona częściowo odpadami z innej gminy. 
Mamy podstawy, aby tak sądzić, ponieważ ostatnio bardzo wzrosły opłaty za 
odbiór. 
Inną propozycją będzie likwidacja dzwonów na szkło. Gromadzenie szkła będzie 
następowało  na posesjach. Dzwony będą musiały pozostać w miejscach, gdzie są 
osiedla wielorodzinne, bo tam nie ma innej możliwości.  
 
Przew. Kaczmarczyk – cena za pojemnik 120 l zmienia się z 25,00 zł, na 30,00 zł, 
 
p. Rudkowski – tak, ujednolicamy to wszystko, idziemy w kierunku segregacji 
odpadów, 
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nie było innych propozycji, dyskusji, Komisja zaakceptowała projekty uchwał,         
z proponowanymi stawkami. 
 
Ad 9 
 
Radny Jagusz – co z planami zagospodarowania przestrzennego, szczególnie chodzi 
mi o plan na drugą część Brzezin, bo wszystko stanęło w miejscu. Co będziemy 
robić z tą zabudową ruralistyczną ? ludzie chcą się budować, mają swoje wizje,       
a nie mogą nic zrobić. U nas w Brzezinach żadnych zabytków, jako takich i żadnych 
zabytkowych gzymsów nie ma i nie było, więc tym bardziej nie rozumiem podejścia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 
p. Rudkowski – to nie chodzi tylko o to, co pan powiedział. Są przepisy, które 
regulują te kwestie, nie można iść na żywioł i robić, co się tylko podoba. Jeszcze 
kilka lat temu nie były one tak rygorystyczne i po interwencjach, Konserwator mógł 
dopuścić niektóre propozycje, ale teraz, to jest prawie niemożliwe. 
 
Radny Jagusz – w Brzezinach na wysokości posesji p. Turczyńskiego była kratka 
ściekowa, która odprowadzała wodę deszczową do roku. Po remoncie chodnika, 
został postawiony krawężnik i zablokował odpływ wody do rowu.  
Proszę o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych, żeby przesunąć tę kratkę      
w miejsce, gdzie ta woda się zbiera. 
 
Więcej sprawa nie zgłoszono. 
Wobec wyczerpania całego porządku, przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
  
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 

 


