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P r o t o k ó ł  Nr 25/17 
z posiedzenia Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
 
  W posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni (5 osób), przewodniczył radny 
Ryszard  Kaczmarczyk. 
 
Ponadto udział wzięły: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany pisowni nazw ulic, placów i osiedli 

na terenie obrębu Sidzina i Chróścina. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Makowice. 
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2016 roku.  
5. Sprawy różne 

- zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Nyskiego na realizację zadania w3 zakresie ochrony zdrowia              
i finansowania świadczeń gwarantowanych. 

Ad 1 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła jakie zmiany proponuje się dokonać w budżecie gminy 
na rok bieżący. Najważniejsze to m.in. 
wprowadzenie środków ze sprzedaży DET-a, wprowadzenie środków  ze Starostwa 
na realizację projektów w ramach Odnowy Wsi, wprowadzenie środków na 
współfinansowanie zakupu pieca ekologicznego do szkoły w Sidzinie, rozliczenie 
zadania i wprowadzenie środków z oświetlenia pasażu od osiedla do ul. 
Powstańców Śląskich w Skoroszycach. 
Wydatkowanie środków wynika z braku konieczności finansowania 
termomodernizacji budynku szkoły w Chróścinie, ponieważ to zadanie wystąpi  
dopiero w roku przyszłym, dlatego z wolnych środków proponujemy: zakupić 
koparkę dla Zakładu Oczyszczania i Wodociągów – 120 000,00 zł, przekazać 
4 000,00 zł na dofinansowanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Paczkowie.       
Z pismem do p. Wójt zwrócił się Starosta, podobnie jak do wszystkich gmin            
w powiecie, przekazać dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie                 
w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ściany wizyjnej na stanowisko 
kierowania w Komendzie. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że ściana wizyjna to urządzenie do  sprawdzania, gdzie 
znajdują się patrole policyjne w terenie, aby był podgląd na wyjazdy. Podobnie jak 
u nas w zakładzie budżetowym – powstało podobne urządzenie, o które 
wnioskowała była p. kierownik ZOiW  Marzena Błoch, w związku                              
z powstaniem kolejnych przepompowni, aby mieć podgląd na te przepompownie, 
czy nie ma przypadkiem jakiejś awarii. 
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Przew. Kaczmarczyk – a co z koparką dla Zakładu ? 
 
p. Wójt – p. kierownik Zakładu obecnie jest na etapie poszukiwania odpowiedniej    
i za tę cenę koparki. Jeśli się uda zakupić, to na pewno państwa o tym 
poinformuję. 
 
Przew. Kaczmarczyk – czy mieszkańcy indywidualni też mogą liczyć na dotację        
z gminy na ogrzewanie domów i z Wojewódzkiego Funduszu ? 
 
p. Wójt – na razie nie mamy w budżecie zaplanowanych takich środków. Wiem, że 
Gmina Nysa prowadzi program dofinansowania przekształcenia ogrzewania na 
ekologiczne.  Sprawa u nas jest otwarta. 
 
Komisja zaakceptowała projekt uchwały. 
 
p. Skarbnik Piela – przedstawiła jeszcze nowy projekt uchwały w sprawie 
udzielenia po9mocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania w 
zakresie ochrony zdrowia i finansowania świadczeń gwarantowanych, która jest 
powiązana z przekazaniem dotacji dla ZOL w Paczkowie, a która będzie w porządku 
obrad najbliższej sesji. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że należy uporządkować i zmienić na prawidłową nazwę  
osiedla w Chróścinie i Sidzinie. Dlatego sprawa wróciła ponownie. Poza sprawami 
pisowni ulic i osiedli,  dochodzi jeszcze sprawa zmiany          i uporządkowania pod 
względem administracyjnym podziału  na osiedlu Słonecznym na części. 
Pozostawienie nazwy – osiedle Słoneczne tam, gdzie są bloki, natomiast tam, gdzie 
są zabudowania jednorodzinne jest propozycja aby nazwać ulicami, Konwaliową i 
Różaną. 
 
Radna Malec – mieszkańcy są oburzeni, że to się zmienia, bo będą duże koszty przy 
zmianach dokumentów. Poza tym uważają, że to nie radni i wójt powinni 
decydować  o tym, tylko sami mieszkańcy, czy chcą zmiany, czy nie, bo to oni tam 
mieszkają, 
 
p. Wójt – to są decyzje administracyjne i to radni z wójtem czuwają nad tym           
i dokonują zmian po to, żeby pewne sprawy wyprostować i uporządkować, bo stoję 
na straży prawa i to sa kompetencje Rady Gminy i Wójta. Natomiast występujące 
nieprawidłowości są od dawna, to zaszłości, dawno powinno być zmienione, 
uporządkowane. 
 
Przew. Kaczmarczyk – ja też uważam, że powinno się prostować                            
i uporządkowywać sprawy, jeśli tylko jest to możliwe. 
 
Na tym zakończono ten temat. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 3 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że  w sprawie planu zagospodarowani a przestrzennego dla 
obrębu Makowice, wszystkie procedury zostały zachowane, włącznie                       
z konsultacjami. Było kilka pytań, które na bieżąco zostały wyjaśnione, zatem 
pozostaje zatwierdzić projekt planu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że informacja o zasobach pomocy społecznej 
została bardzo rzetelnie przygotowana, wszystko jest jasno i przystępnie napisane, 
mimo, że są to głównie tabele, ale wszystko widać. 
 
p. Michułka – to zbiór informacji z różnych instytucji, na posiedzeniu Komisji 
Budżetowej było pytanie, czy spadło bezrobocie w gminie ?. dało się to zauważyć, 
ale to dlatego, że Powiatowy Urząd Pracy wykreśla bezrobotnych, którzy nie 
zgłaszają się do podpisu. Następstwem jest zwiększenie wniosków o zapłatę 
składek do NFZ, ponieważ, kiedy zachorują jest problem z leczeniem. 
 
Nie było dyskusji w tym temacie. 
 
Ad 5 
 
Radny Winnik – zapytał czy długo będą jeszcze dzwony na szkło we wsi ? 
 
p. Wójt – obecnie EKOM zajmuje się wykonaniem wieszaków na worki, dzwony będą 
zabierane przez firmę po 8 maja br. 
 
p. Wójt – poruszyła sprawę sztandaru gminy, którego wzór został przyjęty wraz ze 
Statutem gminy 20 lat temu, a pominięty przy opracowywaniu obowiązującego 
obecnie Statutu.  
Uważam, że należy sprawę doprowadzić do końca i wykonać sztandar. Tematem 
zajął się radca prawny, który dowie się, czy należy jeszcze zasięgnąć opinii komisji 
heraldycznej. Jeśli sprawa się wyjaśni, wówczas przedstawię państwu stosowna 
uchwałę w tej sprawie. 
 
- sprawa Sprawa  Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Nasza gmina 
znalazła się wśród 29 gmin, których projekty przeszły pomyślnie weryfikację. 
Chodzi o projekt „Powrót do korzeni” na  integrację ludności osiedleńczej w naszej 
gminie pochodzenia góralskiego i Kresów, który będzie realizowany wspólnie           
z Gminą Grodków. Jeśli zdołamy się zakwalifikować, to uzyskane środki będą do 
podziału. Obecnie rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do 19 maja br. 
Głosować mogą wszyscy powyżej 16 roku życia z naszej gminy i całego powiatu 
nyskiego oraz powiatu brzeskiego. 
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Zainteresowałam wszystkie organizacje społeczne i pożytku publicznego, sołtysów                    
i wszystkich ludzi dobrej woli do zbierania głosów. Trzeba wejść do każdego domu   
i mieszkania   z wyjaśnieniem na czym to wszystko polega. Wiem, że każdy zabiega 
o swój projekt,  ale wierzę, że   uzyskamy co najmniej 4 000 głosów. Zależy mi na 
tym, żeby głosować szczególnie na kartach do głosowania, ponieważ jest to 
bardziej czytelne. Można oddać tylko jeden głos, więc ważne jest, aby zebrać jak 
najszybciej tyle głosów ile się da. 
Być może mieszkańcy nie będą akceptować tego i nie będą głosować, wiem, że jest 
wiele potrzeb w gminie i staram się ze wszystkich sił, żeby w miarę możliwości 
zmieniać, poprawiać to, co można, ale nie tylko problemami człowiek żyje. 
Uważam, że w gminie ważne są wszystkie sprawy, również takie, które prowadzą 
do integracji społeczeństwa, które jednoczą mieszkańców. 
 
Komisja pozytywnie odniosła się do tej sprawy, a radni włączyli się w zbieranie 
głosów. 
 
Na tym wyczerpany został cały porządek, wobec czego przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada                  Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 
 
 


