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P r o t o k ó l  Nr 24/17 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

z dnia 22 marca 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni (5 osób), przewodniczył radny 
Ryszard Kaczmarczyk 
 
Ponadto uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce. 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy Skoroszyce. 
3. p. Tadeusz Kosecki – kierownik GZEASiP w Skoroszycach. 
4. p. Marta Tarczyńska – dyrektor OKGS w Skoroszycach. 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z 

oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły 
Podstawowej z klasami I-III i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej                w Sidzinie. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe na okres  od 1 września 20017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

4. Zaopiniowanie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie  Regulaminu 
utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy Skoroszyce. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Skoroszyce w 2017 r. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie obrębu 
Sidzina                 i Chróścina. 

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

8. Roczne sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego instytucji 
Kultury oraz  Biblioteki publicznej w Sidzinie.  

9. Sprawy różne. 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoroszyce, 
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina. 

 
 
Ad 8  
 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury Gminy Skoroszyce zostało radnym 
przekazane wcześniej, w calu zapoznania się z materiałem. 
 
p. dyrektor Tarczyńska poprosiła o pytania, sugestie, dyskusję. 
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Przew. Kaczmarczyk – muszę powiedzieć, że działalność Ośrodka Kultury bardzo 
się podoba, nie tylko mnie, ale również mieszkańcom Starego Grodkowa i nie tylko. 
Jesteście wszędzie tam, gdzie was potrzebują, chce się wam działać, wyciągać 
ludzi z domów. O to mi zawsze chodziło, żeby starać się jak najbardziej uaktywnić 
mieszkańców. Ważne jest również to, że w Ośrodku pracuje niewiele osób               
z niewielkimi finansami, a potraficie zdziałać bardzo wiele. Chylę czoła                 
p. Dyrektor, oby tak dalej. 
 
p. Wójt – przychylam się do opinii p. przewodniczącego. Zauważam zmianę w pana 
wypowiedziach, na korzyść, dziękuję Panie Przewodniczący. 
Jeżeli chodzi o działalność Ośrodka Kultury w naszej gminie, to również jestem 
zadowolona. Stwierdzam, z całą satysfakcją, że bardzo dobrze się współpracuje z 
p. Martą. Jest otwarta na nowości i inne działania, nie tylko te podstawowe. 
Sukcesem jest powołanie  Klubu Seniorów w Skoroszycach. Dochodzą do mnie liczne 
głosy aprobaty na tę inicjatywę, że taki Klub powstał. Ludzie tego oczekiwali. 
Wspólnie z p. Dyrektor Tarczyńską oraz Burmistrzem Grodkowa staramy się o środki 
z Urzędu Marszałkowskiego na działania kulturalne w obrębie dwóch sąsiadujących 
gmin, a będących w innych powiatach. Jeśli je otrzymamy, to w przyszłym roku 
będziemy mogli zrealizować 4 imprezy kulturalne, w tym naszą góralską. 
Bardzo się  cieszę na tę akcję,  bo jeśli otrzymamy te środki, to nie będziemy 
musieli zabiegać o nie gdzie indziej i, oczywiście uchronimy budżet gminy. 
 
Na tym zakończono ten temat. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela – wyjaśniła, że otrzymaliśmy dotację celową ze 
Starostwa w wysokości 7 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie melioracji 
wodnych w naszej gminie. Środki te są  przekazane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
p. Wójt – aby otrzymać te środki musieliśmy mieć zabezpieczonych 10 000,00 zł       
w budżecie, wówczas otrzymamy procentowy udział finansowy ze Starostwa,          
w naszym przypadku będzie to 7 000,00 zł. Może nie jest to znaczna kwota, ale już 
z naszymi środkami, mamy od czego zacząć działać i wystarczy na to, co 
najpotrzebniejsze w sprawach melioracyjnych w gminie. 
 
p. Skarbnik – poprosiła radnych o wyrażenie zgody na nowe zapisy w projekcie 
zmian w budżecie gminy. A to, dlatego, że będzie już po otwarciu kopert do 
przetargu na wykonanie remontu drogi ulicy Szkolnej w Chróścinie i będzie 
wiadomo jakie będą potrzebne środki. 
 
p. Wójt – niestety nie mamy już środków w wysokości 1 017 000,00 zł na 
dofinansowanie tej inwestycji, z tego względu, że nasze województwo otrzymało 
mniej środków o 14 000 000,00 zł na realizację i wsparcie działań dotychczasowych 
przebudowy dróg lokalnych. Jeśli Wojewoda otrzymał mniej środków, to nie miał 
czym dzielić, więc niektóre gminy, nie otrzymały wcale środków, tak, jak 
Kamiennik, Niemodlin, Starostwo. Dla nas to ogromna kwota, konkretną kwotę 
zadania poznamy 27 marca, kiedy już będzie po otwarciu kopert z ofertami.         
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Na sesji przedstawimy dokładnie wszystkie wyliczenia i propozycje zmian               
w budżecie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 i 3 
 
Tematy przedstawił p. Kosecki. 
Powiedział, że przedłożone projekty uchwał to efekt już  wcześniej podjętych 
działań, teraz aby dochować terminów musimy podjąć stosowne uchwały. 
Na początek likwidacja Szkoły Podstawowej w Makowicach i utworzenie filii 
Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Sidzinie, oraz likwidację oddziału 
przedszkolnego w Makowicahc, a od 1 września będzie to oddział przedszkolny 
Przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sidzinie. Mamy już pozytywna 
opinię Kuratora w tej sprawie. W wyniku tych działań należy podjąć uchwałę          
o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, w naszym przypadku będą to 3 Szkoły Podstawowe, Filia w Makowicach    
i wygasające gimnazjum. Ta uchwała będzie obowiązywała do 2019 roku. 
 
Nie było pytań, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
p. Wójt – odpowiedziała radnemu Kaczmarczykowi na interpelację w sprawie kursu 
autobusu przez Skoroszyce do Opola. 
Interweniowała w tej sprawie u p. dyrektor PKS Juralewicz. Odpowiedziała, że do 
września nie będzie to możliwe, ponieważ do tego czasu obowiązuje  rozkład jazdy 
autobusów, ma zobowiązania na dowozy szkolne, a to jest priorytetem dla 
przedsiębiorstwa, które boryka się z problemami, ze względu na dużą konkurencję 
na rynku. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jednak proszę mieć tę sprawę na uwadze, chodzi nam           
o jeden autobus rano do Opola przez Skoroszyce. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – powiedziała, że w naszej uchwale o regulaminie utrzymania czystości 
wkradły się drobne błędy, które musimy naprawić, stąd pojawił się projekt 
uchwały. 
 
przew. Kaczmarczyk – zapytał, czy odbył się przetarg na odbiór odpadów, ile firm 
przystąpiło? 
 
p. Wójt – otwarcie kopert nastąpiło 10 marca,  do przetargu przystąpiły dwie firmy, 
została wybrana oferta EKOM-u, bo kryterium cenowe było lepsze, druga firma 
REMONDIOS ma czas do początku kwietnia na ewentualne odwołanie. Dla nas ważne 
jest to, że zostanie utrzymana opłata w wysokości 9,00 zł za segregowane i 15,00  
zł za niesegregowane, mimo że strumień odpadów wzrósł znacząco. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jak gmina widzi formę informacji dla mieszkańców                
o likwidacji dzwonów we wsiach ? 
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p. Wójt – w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli na tablicach ogłoszeń, na stronie 
internetowej i na faceboku. Zgodnie z ustawą odbiór wszelkich odpadów następuje 
na posesjach. 
 
Przy tej okazji, chciałam z państwem przedstawić sprawę gromadzenia i odbioru 
odpadów z cmentarzy parafialnych. 
Mamy 4 parafie, cmentarzy jest 8. Cmentarzami parafialnymi administruje ksiądz 
lub Rada Parafialna. Nie wszyscy administratorzy podchodzą do zadania zgodnie      
z ustawą Jest bardzo dobrze w Brzezinach i Makowicach, natomiast w niektórych 
parafiach  podpisano, lub domówiono się z firmami pogrzebowymi, aby 
utrzymywały porządek na cmentarzach, w tym zapewne wywoziły śmieci                 
z cmentarzy, chociaż jak mówię nie do końca zgodnie z ustawą, nie mają 
uprawnień do odbioru odpadów, więc nasuwa się pytanie, gdzie te odpady z 
cmentarzy wywożą ? 
Wiem, że niektórzy sugerują zabieranie zużytych szklanych i plastikowych zniczy ze 
sobą do domu, na pewno nie jest to dobre  rozwiązanie, ale tak się dzieje. 
Dlaczego ?  bo zwiększa się w sposób znaczący strumień odpadów od osób 
fizycznych za opłatę 9 zł za segregowane i 15 zł za niesegregowane.  
Nie są te sprawy uregulowane, deklaracje zerowe nie spływają w terminie,             
a odpady są odbierane. My z budżetu  nie płacimy, zwiększa się coraz bardziej 
strumień odpadów, dziury w budżecie coraz większe, zatem proponuję wyłączyć 
cmentarze z obiektów niezamieszkałych. Spowoduje to, że  księża zawrą 
bezpośrednio umowy  z firmami odbierającymi,  na odbiór odpadów z cmentarzy. 
Na początku obowiązywania ustawy wiodącej nie można było tego uczynić, teraz, 
kiedy są nowele ustawy,  jest  już możliwe. Wiem, że wiele gmin korzysta z tego 
rozwiązania. Co państwo na to ? 
 
Radny Rzepka – tak jest w Chróścinie, gdzie ksiądz każe właśnie zabierać wkłady  
ze zniczy do swoich koszy do domu, szkło przenosi się do dzwonu, 
 
Radny Jagusz – nie będzie mojej zgody na te zmiany. Bo jeśli śmieci z cmentarza 
bierze się do siebie,  to gdzie te śmieci trafią ? do swojego kosza, za który płacimy, 
a to, jak pani powiedziała, zwiększa strumień odpadów i koszty gminy w ramach 
opłaty,  powinien za to płacić administrator. Jestem za tym, żeby wszystkie parafie 
jednakowo płaciły za śmieci, żeby to było jasno i transparentnie.  
Proponuję nie śpieszyć się z tym, trzeba to wpierw przeliczyć dokładnie                   
i przemyśleć sprawę. 
 
Pozostali członkowie Komisji zaakceptowali propozycję p. Wójt. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jeśli na sesji będzie uchwała, to każdy będzie mógł jeszcze 
w tej sprawie się wypowiedzieć. 
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi                 
i zapobieganiu bezdomności radni otrzymali wcześniej, zapoznali się z nim. 
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Radny Jagusz – jestem jak najbardziej za zwierzętami bezdomnymi, ale co zrobić     
z właścicielami psów, które przemieszczają się po całej wiosce, ludzie się ich boją, 
a dzieci nie mogą przejść na przystanek autobusowy, bo mogą być zaatakowane 
przez psy, 
 
p. Wójt – będziemy wystosowywać pisma do tych właścicieli z upomnieniem             
i pouczeniem. 
 
Ad 6 
 
p. Wójt – musimy wyprostować sprawę, która od lat jest nieprawidłowo 
prowadzona. Zgodnie z obowiązującymi obecnie programami systemowymi, na 
których pracuje urząd nazwy ulic muszą być tak wprowadzane, jak są zapisane       
w uchwałach pierwotnych. W trzech przypadkach jest niezgodność, dlatego musimy  
dostosować pisownię nazw ulic  do obecnego stanu.  
Mimo, że widzę tu nieścisłości i tak naprawdę brniemy w te nieprawidłowości, to 
musimy podjąć uchwałę, żeby z jednej strony mieszkańcy ponosili jak najmniejsze 
koszty związane  ze zmianą nazewnictwa, a z drugiem strony, aby porządkować 
sytuację bo pozostawiając pierwotną uchwałę w takim stanie jak jest, narażamy się 
na krytykę, żeby nie rzec śmieszność.  
W związku z tym jeszcze wczoraj byłam za wyłączeniem tej uchwały z porządku 
obrad, ale po przemyśleniu zdecydowała ją pozostawić. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 7 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów rolnych o kolejne 3 lata 
został pozytywnie zaopiniowany. 
 
 
Ad 9 
 
p. Wójt - projekty dwóch uchwał, które państwu przedstawiłam dotyczą sprawy, 
która niedawno się pojawiła, bo pojawił się inwestor, który chce  na terenie gminy 
wybudować fabrykę i uruchomić produkcję opakowań plastikowych. Tą firma jest 
DRAGONGAZ. Zachęcałam inwestora do zainteresowania się naszymi terenami 
inwestycyjnymi, ale firma chce mieć wszystko w jednym kompleksie. 
Do zrealizowania inwestycji potrzebna jest zmiana w studium uwarunkowań             
i planie zagospodarowania przestrzennego. Proces zmiany będzie  długi, ale nie są 
tym zrażeni. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał co dzieje się w sprawie Skorpalu ? 
 
p. Wójt –  jest w toku, bo przekazałam sprawę  do Prokuratury. 
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Przew. Kaczmarczyk – w sprawie remontu dachu na świetlicy w Starym Grodkowie, 
chciałem powiedzieć, że zgadzamy się na odstąpienie od sprawy w tym roku, 
natomiast na rok przyszły przeznaczymy środki z funduszu sołeckiego. Żeby to 
rzetelnie zrobić muszą być odpowiednie środki. 
 
Wobec wyczerpania całego porządku posiedzenia, przewodniczący zamknął 
posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 


