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P r o t o k o ł  Nr 22/17 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy  radni.  Przewodniczył radny  
Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyli: 

1. p. Barbara Dybczak - Wójt Gminy Skoroszyce, 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy. 
3. p. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik GOPS. 

 
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 ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Skoroszyce. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości               

i porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu             

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości                 i zagospodarowania tych odpadów. 

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

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Sidzina. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2017 – 2019. 

9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki 
niskoemisyjnej. 

10. Sprawy różne. 
 
Ad 1  
 
p. Skarbnik – zaistniała konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej          
w przedsięwzięciach, gdzie należy wpisać zadania, na które staramy się, bądź  
mamy zapewnienie środków unijnych. 
Chodzi o:  
- przebudowę dróg a Makowicach, 
- budowę drogi na osiedle Zacisze w Chróścinie – dwa etapy, na lata 2017 i 2018, 
- termomodernizację budynku szkoły w Chróścinie, również inwestycja na dwa lata. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 2 
 
p. Skarbnik – projekt zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok dotyczy zmiany      
w wydatkach majątkowych. Chodzi o zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej       
w Sidzinie, zarezerwowałam 50 000 zł. 
 
p. Wójt – dodała, że musimy niestety zakupić nowy piec, ponieważ ten użytkowany 
nie wytrzymał do końca sezonu, musimy  zatem zakupić nowy. Będzie to piec 
ekologiczny, spełniający obecne standardy, gdzie walczy się z zanieczyszczeniem 
powietrza. Będziemy składać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie zakupu, możemy uzyskać 50 %  
poniesionych kosztów zakupu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
p. Skarbnik – poprosiła o przedstawienie jeszcze jednego projektu uchwały             
w sprawie przekazania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatków 
od towarów i usług  Zakładowi Oczyszczania i Wodociągów. Jest to spowodowane 
centralizacją kosztów, który realizujemy już od maja 2016 roku. Gdybyśmy nie 
zwrócili zakładowi środków, wówczas wpłynęłoby to na ceny wody i ścieków dla 
naszych mieszkańców. 
Projekt uchwały będzie zgłoszony do porządku obrad na sesję najbliższą. 
 
Ad 3 
 
Temat omówiła p. Wójt 
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   
i  o systemie oświaty, do stycznia br. została zniesiona możliwość pobierania opłat 
za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5-cio godzinny 
pobyt w przedszkolu. Jest to spowodowane tym, że od 1 stycznia dzieci 
sześcioletnie zostają objęte subwencją oświatową. Zatem nie może być pobierana 
podwójna opłata. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 i 5 
 
Tematy przedstawiła p. Wójt. 
 
Zgłaszaliście państwo potrzebę uregulowania odbioru szkła, ponieważ obecny 
system dzwonów, nie sprawdza się. Mieszkańcy nie przestrzegają przepisów w tym 
względzie i niestety zostawiają przy dzwonach reklamówki z odpadami szklanymi. 
Dlatego zgodnie z państwa sugestiami chcemy wprowadzić workowy system odbioru 
szkła z posesji. Gmina przekaże mieszkańcom stojaki i zielone worki, które będą 
odbierane raz na dwa miesiące. System ten nie będzie zmieniony w zabudowach 
wielorodzinnych. Na osiedlach pozostaną dzwony. 
 
Drugi projekt uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych precyzuje właśnie sprawy 
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odbioru szkła, terminu, częstotliwości oraz informację o przekazaniu mieszkańcom 
nieruchomości wieszaków na worki  do selektywnej zbiórki odpadów. 
Pozostałe zapisy w zasadzie nie różnią się od poprzedniej uchwały. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy zatem przy dodatkowych usługach dla mieszkańców nie 
będzie podwyżki opłat z 9,00 zł i 15,00 zł na wyższe ? 
 
p. Wójt – na razie nie ma takiego zagrożenia. Ze środków pochodzących z opłat 
płacimy również za sprzątanie naszej gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
  
Ad 6 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
dzierżawy gruntów na okres kolejnych 3 lat w miejscowości Makowice. 
 
p. Wójt - na sesji otrzymacie państwo nowe projekty uchwał, ponieważ wpłynęły 
jeszcze nioski o dalszą dzierżawę i chcielibyśmy je wprowadzić jeszcze na 
najbliższą sesję. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawę. 
 
Ad 7 
 
Projekt sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Sidzina jest spowodowany umożliwieniem lokalizacji obiektów energetyki 
wiatrowej, składającej się z 8 turbin. Maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej 
w stanie wzniesionego śmigła na 200 m ponad poziom terenu i mocy do 4,2 MW. 
Pod wiatraki mają być przeznaczone tereny rolne, a bezpośrednie otoczenie tych 
terenów, również będą stanowić  tereny rolne. 
Teren objęty zmianą w planie miejscowym dla Sidziny leży na końcu wsi w stronę 
Lasocic. 
Praca elektrowni nie powinna spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
hałasu na terenach zlokalizowanych w pobliżu farmy. 
Jednym z elementów w fazie sporządzania planu miejscowego, w tym także 
przyszła realizacja farmy wiatrowej będzie uzależniona od uzyskania zgody na 
wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego. 
Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                      
i postawienie farmy wiatrowej  będzie korzystne dla gminy ponieważ wzrosną do 
chody gminy z tytułu opłat i podatków lokalnych, a w szczególności podatku od 
nieruchomości od gruntów związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budowli. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 8 
 
p. Michułka  – powiedziała, że Gminny Program Wspierania Rodziny jest uchwalany 
na 3 lata działań  w zakresie  działań na rzecz rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. 
 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawiła p. Wójt. 
Projekt uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skoroszyce 
jest nam potrzebny w celu ubiegania się o środki unijne. Ujęte są zadania dla 
naszej gminy, które planujemy realizować w kilku etapach. Wymienione są 
poszczególne zadania, o których już była mowa wcześniej oraz finansowanie ich. 
Wszystko ujęte jest w harmonogramie rzeczowo - finansowym  przewidzianym do 
realizacji zadań krótkoterminowych i średnioterminowych. 
Mamy nadzieję otrzymać dofinansowanie w wysokości 600 000 zł. Zadanie będzie 
dwuetapowe. 
 
Nie było dyskusji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał, czy została zakupiona koparka do Zakładu 
Oczyszczania i Wodociągów ? 
 
p. Wójt – nie  zakupiono jej z  końcem roku, ale to nie znaczy, że p. Kierownik  nic 
w tym temacie nie robiła.  
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów, przewodniczący zamknęła posiedzenie 
Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 


