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Protokół Nr 21/2016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
 

w posiedzeniu komisji udział wzięli wszyscy członkowie, przewodniczył radny 
Ryszard Kaczmarczyk, przewodniczący. 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy 
2. p. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy 
3. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
4. Zaopiniowanie uchwały budżetowej na 2017 rok. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z 

oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły 
podstawowej z klasami I-III      z oddz. Przedszkolnym Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sidzinie. 

6. Zaopiniowanie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2016 Rady Gminy 
Skoroszyce    z dnia 22 tycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutów 
Sołectw: Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, 
Pniewie, Sidzina, Stary Grodków, Skoroszyce. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 
10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia GPPiRPAiZN na 2017 rok. 
 
Ad 1 i 2 
 
 p. Skarbnik Jadwiga Piela  -  powiedziała, że w związku ze zbliżającym się 
końcem roku, w wieloletniej prognozie finansowej urealniamy zapisy, które muszą 
być zgodne zapisami w projekcie zmian do budżetu, jeszcze tego roku. 
To urealnienie polega na zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych.  
Omówiła po krótce każdą zmianę. Zwróciła uwagę na zapis dot. przeznaczenia 
kwoty 1 000 zł z wydatków Urzędu Gminy z działu promocji dla p. Katarzyny 
Sperczyńskiej.                 
p. Wójt  wyjaśniła sprawę. 
Pani Katarzyna Sperczyńska jest wielce utalentowaną wokalistką, mieszkanką 
Skoroszyc, córką emerytowanej nauczycielki. Otrzymała, jako jedyna  Polka 
stypendium w 2-letnim konserwatorium Akademii Filmowej w Nowym Jorku w USA. 
Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ponieważ aby zamieszkać w Nowym 
Jorku i rozpocząć studnia musi zebrać 35 000 $. Z uzyskanych informacji wiem, że 
częściową  kwotę zebrała dzięki wsparciu wielu osób i instytucji z Wojewodą, 
Marszałkiem Województwa Opolskiego włącznie. Chciałaby bardzo móc zrealizować 
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swoje marzenie   i studiować wokalistykę w tak prestiżowej uczelni. Dlatego, kiedy 
zwróciła się do mnie, jako wójta gminy,  po analizie faktów proponouję państwu, 
abyście zaakceptowali przeznaczenie 1 000 zł dla naszej utalentowanej mieszkanki.  
Dalsze zapisy w projekcie zmian budżetu na 2016 r. 
 
p. Skarbnik – kolejny zapis mówi o przeznaczeniu kwoty 40 000 zł na wykonanie 
dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chróścinie. 
 
p. Wójt – to będzie odrębna uchwała związana z pozyskaniem środków unijnych na 
taki program. Wspólnie z innymi gminami wchodzącymi w skład Subregionu 
Południowego będziemy starać się o pozyskanie takich środków. Mamy szansę 
pozyskać ok. 680 000 zł,  
 
p. Skarbnik – do porządku obrad sesji będą jeszcze wprowadzone 2 dodatkowe 
uchwały: pierwsza dot. przekwalifikowania środków z majątkowych na bieżące      
w temacie chodnika w Czarnolesie. Starostwo zmieniło to zadanie z wydatków 
majątkowych na bieżące, uzgodnienia były inne, niż te, które teraz nam 
przekazano, a nie maja możliwości odkręcenia tego, bo są już po ostatniej w tym 
roku sesji.  
Druga uchwała, to wydatki niewygasające. Chodzi o wykonanie oświetlenia przy 
pasażu w Skoroszycach, z przyczyn niezależnych konieczne jest przedłożenie 
terminu wykonania na rok 2017. 
Na tym zakończono dyskusję nad projektem zmian w budżecie tego roku. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 3 i 4 
 
Na wstępie głos zabrał przew. Kaczmarczyk i powiedział, że od wielu lat jest 
radnym i  kiedy zaczynał być radnym, to budżet gminy wówczas wynosił ok. 8 
milionów, następnie było 13 milionów i tak dalej. Teraz jest ponad 20 milionowy, 
najbardziej cieszy się z tego, że każdy coś dostaje, a najbardziej, że planuje się 
inwestycje na 7 milionów, to bardzo dużo i należy życzyć p. Wójt zrealizowania 
tego wszystkiego i powodzenia.  
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa jest ściśle związana        
z naszym budżetem i wydatkowaniem środków. Musi być opracowana na trzy 
kolejne lata, czyli do 2020 roku, na 2017 rok są zapisane środki pochodzące             
z nadwyżki budżetowej i zaciągniętej pożyczki na realizacje przedsięwzięć.  
Budżet gminy składa się z planu dochodów i planu wydatków, a jeśli zachodzi 
potrzeba, wówczas dokonuje się w nim zmiany. 
Dochody planuje się w wysokości 21 532 558 zł wraz z dochodami majątkowymi. 
Wydatki planuje się w wysokości 26 509 123 zł, w tym wydatki inwestycyjne               
w wysokości 7 006 718 zł.  
 
p. Wójt – jeszcze w kampanii wyborczej mówiłam, że jedną z najważniejszych 
rzeczy, które chciałabym zrealizować, to kanalizacja do Sidziny. Mimo, że  nie 
sprzyjało mi wielu radnych, to  zrobiłam, co mogłam i  początkiem 2015 roku 
zrealizowałam pierwszy etap,  na środki unijne i  nabór wniosków, którego termin 
nie zależy od nas. Kiedy pojawiła się data naboru, złożyłam wniosek, żeby pozyskać 
środki z zewnątrz do budżetu, po to żeby  mieszkańcom żyło się lepiej. Opłacało 
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się, bo pozyskałam z PROW ponad 2 miliony złotych. To znacząca kwota. Przez to, 
że w 2016 roku nie było możliwości uzyskać dofinansowania, teraz mogę pochwalić 
się. Nie wszyscy w 2014 roku, na początku kadencji mi ufali, ale dziękuję, że 
pozwolono mi działać i przez to mogłam zrealizować pierwszy etap kanalizacji do 
Giełczyc, a teraz będzie kontynuacja do Sidziny. Jeżeli chodzi  o remont ulicy 
Szkolnej w Chróścinie. Obiecałam również na jednej z pierwszych sesji, że 
zrealizuję również i tę inwestycję w ciągu tej kadencji. Wymianę kanalizacji 
zrobiłam  ze środków budżetu, a kiedy ogłoszono nabór wniosków na środki 
pomocowe, oczywiście złożyłam wniosek  i mam informacje, że gmina otrzyma 
ponad milion złotych  dofinansowania do remontu drogi. Ale mam też informacje, 
że jestem krytykowana za to, że droga będzie budowana tylko do końca cmentarza. 
Mogę tylko powiedzieć, że dokumentacja na budowę tej drogi była wykonana         
w poprzedniej kadencji, ja tylko  kontynuuję, to co zostało  przyjęte. 
 
Przew. Kaczmarczyk – krytyka zawsze będzie, bo to leży w naszej naturze               
i wszystkim nie dogodzi, ale ważne jest, że coś się robi, że się mimo wszystko 
zadziało, dobrze, że ten chodnik będzie za cmentarz, bo z tego co wiem, to        o 
remont chodnika występowali starsi ludzie, którzy chodzą na cmentarz. Może 
jeszcze będzie okazja, żeby zrobić ten chodnik dalej. 
Poprosił p. Skarbnik, aby omówiła plan inwestycji na przyszły rok, 
 
p. Wójt Barbara Dybczak wyszła, zastąpił ja zastępca Wójta B. Rudkowski. 
 
p. Skarbnik – przedstawiła poszczególne zadania i powiedziała, że p. Wójt zgłosiła 
autopoprawkę do projektu budżetu dot. środków na dokumentację na zadanie 
termomodernizacji budynku szkoły w Chróścinie. 
 
Radny Rzepka – zapytał, która część drogi  będzie remontowana na Zacisze            
w Chróścinie ? 
 
p. Rudkowski – od drogi wojewódzkiej 401 do torów kolejowych. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy ktoś z  grupy, która chce wodociąg w Starym Grodkowie 
wycofuje się z inwestycji? 
 
p. Rudkowski – nic na ten temat nie wiem. Środki, które pozyskaliśmy na 
kanalizację do Sidziny są również zadaniem wspólnym na podłączenie wodociągu    
w Starym Grodkowie, więc być może mieszkańcy tego osiedla nie będą musieli nic 
płacić 
 
 
Nie było więcej dyskusji, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
budżetowej na 2017 rok. 
 
Ad 5 
  
p. Rudkowski – powiedział, że wczoraj (20.12.16 r.) p. Wójt spotkała się                 
z rodzicami w Makowicach i przedstawiła propozycje dot. przekształcenia szkoły      
w Makowicach    w Filię Zespołu Szkół w Sidzinie i pozostawieniem oddziału 
przedszkolnego. Rodzice zaakceptowali wszystkie propozycje. Tak więc 
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najważniejsza część działań w tym kierunku została zrealizowana, teraz należy 
podjąć stosowną uchwałę, która jest teraz proponowana radnym.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekty uchwały w sprawie zmiany naszych uchwał dotyczących zmian                 
w  Statutach Sołectw, są podyktowane koniecznością zmian niektórych zapisów      
w tych Sołectwach, które organ nadzoru nie zaakceptował, ponieważ nie są spójne 
z przepisami prawa. W tym wypadku chodzi o Radę Sołecką, która jest organem 
wspomagającym Sołtysa. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 7 
 
p. Rudkowski – powiedział, że pojawił się inwestor, który chce wydzierżawić 2 
hektary z naszej działki inwestycyjnej za złomem na 10 lat, z możliwością kupna.  
W tej chwili są na etapie  projektowania, a w I półroczu przyszłego roku będą 
składać wniosek o środki unijne na dotację swojej działalności. Chcieliby postawić 
fabrykę przetwórstwa okopowych, tak więc okoliczni rolnicy mieliby zbyt na swoje 
płody. 
 
Radny Jagusz – ważne, żeby wszystko było zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego, żeby nam tu jakiegoś dziadostwa nie wybudował, 
 
p. Rudkowski – wiem, że macie uraz do Skorpalu, ale to zaniedbania poprzedniej 
władzy, a jeżeli chodzi o fabrykę, to będziemy bardzo wnikliwie śledzić 
poczynania, jeżeli do dwóch lat nic nie powstanie, to wymówimy dzierżawę. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 9 
 
Radny Winnik – w Mroczkowej  stoi stara stodoła, w bardzo złym stanie, kiedy         
z dzierżawy pola i drogi zrezygnował p. Sobel, przez drogę jest teraz dojazd do tej 
stodoły, a  budynek grozi zawaleniem. Proszę o reakcję na ten problem. Może 
trzeba to zabezpieczyć ? 
 
Radny Jagusz – w Brzezinach po remoncie chodnika coś nie zrobiono dokładnie, bo 
miejscami zapada się kostka, 
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p. Rudkowski – jest gwarancja na ten chodnik, więc będziemy interweniować, 
dochodzić swojego, 
 
Radny Jagusz – proszę jeszcze raz zadziałać ze znakami, które oznaczają 
miejscowość, żeby je przesunąć o 100 metrów, bo stoją na zakręcie i stwarzają 
niebezpieczeństwo.  Druga sprawa to, treść tych znaków o ograniczeniu tonażu też 
powinna być inna. 
 
p. Rudkowski – proszę o powstrzymanie się z propozycjami ilości stawianych 
znaków, trzeba pomyśleć, co do zasadności ich stawiania.  Proces tego jest taki, że 
w Starostwie zbiera się komisja ds. organizacjo ruchu, która opiniuje je, następnie 
my to wykonujemy, a to jest bardzo kosztowne, uszczupla budżet  przeznaczony na 
drogi.  
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodnicząca zamknęła obrady. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 


