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P r o t o k ó ł  Nr 18/16 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 23 września 2016 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie, przewodniczył radny 
Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 
p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce, 
p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy, 
p. Bernard Rudkowski – zastępca wójta. 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 

1. Informacja  z wykonania budżetu gminy za półrocze 2016 r. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi 
Chróścina. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi 
Stary Grodków. 

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

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoroszyce na lata 2016 – 
2021. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenie ich przebiegu. 

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

10. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik omówiła przekazaną wcześniej radnym informację z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze tego roku. 
Zwróciła uwagę na zadania, które wg stanu na 30 czerwca br. nie były jeszcze 
zrealizowane, w tym największa na ten rok zaplanowana inwestycja, druga część 
pierwszego etapu kanalizacji z Giełczyc do Sidziny. 
 
p. Wójt – powiedziała, że został wreszcie ogłoszony termin naboru  wniosków do 
PROW,  będzie  od  połowy października br. do połowy listopada br.  
będziemy oczywiście składać wniosek na to zadanie, na które mamy nadzieję 
uzyskać dofinansowanie.  
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W sprawie projektu na budowę przedszkola w Skoroszycach, zdecydowałam             
o  zawieszeniu tego zadania ze względu na  reformę oświatową 
 
p. Skarbnik – w dalszej części omówiła zadania wykonane w I półroczu, to montaż 
trzech wiat przystankowych w Sidzinie wraz z podmurówką, wykonanie oświetlenia 
na ul. Parkowej w Skoroszycach, wykonano ogrodzenie przy pomniku wraz               
z nasadzeniami i zagospodarowanie terenu wokół pomnika. 
Pozostałe zadania, w tym budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i wodnym w ul. Szkolnej        
w Chróścinie są w trakcie realizacji. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje. 
 
Ad 2 
 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej musi zostać urealniona zgodnie            
z przepisami i pod potrzeby zmian w budżecie gminy. Zawarte w dokumencie dane 
muszą być zgodne z zapisami budżetu  gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Proponowane zmiany do budżetu gminy na 2016 rok, to urealnienie wpływów           
i wydatków, wynikających z różnych przyczyn. Chodzi między innymi                     
o zweryfikowanie wpływów z podatków od środków transportowych, podatków od 
nieruchomości, wpływów ze sprzedaży mienia itp. 
Musimy również wprowadzić środki z nadwyżki powstałej z opłat „śmieciowych”, ze 
względu na coraz większe sumy zapłaty za odbiór opadów. 
 
p. Rudkowski – od 3 lat daje się zaobserwować, że jest coraz więcej obioru 
odpadów, bo rachunki za odbiór są coraz wyższe, musimy też zbadać z czego to 
wynika, czy tylko z tego, że rośnie świadomość mieszkańców, którzy oddają coraz 
więcej odpadów,  czy może są  jakieś inne przyczyny, 
 
przew. Kaczmarczyk – jest też za mało worków na odbiór popiołu i ten popiół jest 
ładowany do odpadów zmieszanych, a te zmieszane są droższe jak segregowane, co 
też może powodować zwiększone rachunki. 
 
p. Skarbnik – powiedziała jeszcze, że już po wysłaniu materiałów do radnych 
wpłynął do niej wniosek  o dokonanie jeszcze jednej zmiany dot. przesunięcia 
środków w wysokości 180 000 zł ,a bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Kwota ta wynika z przeprowadzonego przetargu na wykonanie kanalizacji w drodze 
ulicy Szkolnej w Chróścinie. Po przetargu na to zadanie, okazało się, że zostaną 
wolne środki w wysokości ok. 200 000 zł. Proponujemy przesunąć je do bieżącego 
utrzymania dróg gminnych, bo jest taka potrzeba. 
Projekt uchwały z tymi zapisami zostanie przygotowany na sesję. 
 
p. Rudkowski – mamy w gminie takie drogi, które jeszcze w tym roku możemy 
zrobić, 
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Radni zaakceptowali tę propozycje i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Ad 4 i 5 
 
p. Rudkowski wyjaśnił, że projekty uchwał dotyczą miejscowych zmian w planach 
zagospodarowania przestrzennego w Chróścinie i Starym Grodkowie, dotyczą 
poprawy warunków życia i bycia naszych mieszkańców, 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów został 
pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji. 
 
Ad 7 
 
Wieloletni program mieszkaniowy jest dokumentem stwierdzającym stan faktyczny 
mieszkań komunalnych w gminie. Przedstawia plan remontów i sprzedaży mieszkań 
do 2021 roku. Wcześnie nie było takiego dokumentu. 
 
p. Wójt – lokatorzy tych mieszkań najczęściej nie płacą czynszu, który jest bardzo 
niski bo 1,50 za 1 m2 , nie dbają o nie, natomiast żądania i oczekiwania mają 
wielkie, chcą, żeby je remontować i ulepszać. Chcemy to robić, w miarę 
posiadanych środków. 
 
Nie było dyskusji, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zawiera 
dalsze przejęcie dróg na przejazdach kolejowych w Chróścinie, 
 
p. Wójt –  projekt uchwały mówi o przejęciu dróg w Chróścinie i zakwalifikowanie 
ich jako drogi gminne, są to przejazdy kolejowe, aby pomóc naszym rolnikom, 
przejmujemy i przekwalifikujemy je na drogi publiczne. 
 
Komisja nie miała uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 9  
 
p. Wójt – projekt uchwały pojawił się w związku z interpelacją radnych, którzy 
wnosili o możliwość otwarcia PSZOK-u w jedną sobotę w miesiącu. 
W uzgodnieniu z p. Kierownik Błoch proponujemy ostatnią sobotę miesiąca. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 10  
 
Radny Rzepka – zapytał o wycinkę zakrzaczeń na terenie byłego lotniska na 
gminnej działce, 
 
p. Wójt – chciałabym w tym miejscu posadowić bilbordy z ofertami na tereny 
inwestycyjne w naszej gminie, dobrze byłoby, żeby zgłosił się ktoś, kto te 
wykarczowane krzaki zagospodaruje we własnym zakresie, np. na opał, 
 
Radny Winnik – zgłosił sprawę zjazdu z drogi gminnej na gminną  koło p. Chruściel,  
druga sprawa – trzeba się zastanowić nad przebudową szamba za świetlicą, bo jest 
jakiś przeciek i wody opadowe wpływają do tego szamba, zapełnia go bardzo 
szybko, gdyby można rurę wpustową  trochę podnieść,                                
poprawiłoby  sytuację, 
 
Radny Jagusz – na odcinku drogi ze Skoroszyc do Kopic, na wysokości Brzezin jest 
postawiony znaku zakazu pojazdów powyżej 15 ton, taki sam jest z drugiej strony 
drogi, jak zatem będą się poruszać cięższe pojazdy. Proszę o wyjaśnienie sprawy. 
 
Więcej spraw na komisji  nie wniesiono, wobec czego przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodnicząc Komisji 
Barbara Janik-Zawada      Ryszard Kaczmarczyk 

 
 


