
PROTOKÓŁ Nr 26/2017 
z posiedzenia Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dniu 13.06.2017 r. 
pod przewodnictwem Przewodniczącego obrad –  

Pana Ryszarda Kaczmarczyka 
 
 
 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 900. 
 
Obecni według załączonych list obecności. 

 
Pan Ryszard Kaczmarczyk - Przewodniczący obrad – 

Dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, stwierdził prawomocność obrad, powitał wszystkich 
przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Następnie odczytał planowany porządek obrad: 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok: 
- zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 
- zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy Skoroszyce za 2016 r. 
- zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego, 
- zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu, 
- zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinią RIO 
o wniosku. 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 
3 lat. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Chróścina. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Stary Grodków. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Radni zaakceptowali porządek obrad. 
 
 

Punkt  1. 

 

 
p. Skarbnik zmiany w wieloletniej prognozie finansowe dotyczącej WPF: dochody o kwotę 528 
205,68 zł. Subwencja oświatowa o kwotę 85 935, 00 zł, pozycja dotacyjna o kwotę 362 807,32 zł, 
która dotyczy dotacji na zadania: środki na zwrot podatku akcyzowego zwrotnego w cenie oleju 
napędowego przeznaczonego do celów rolnych, podatkach i opłatach o kwotę 5 602, 00 zł. W 
kategorii dochodów majątkowych odnotowano zmniejszenie aż o 981 348,00 zł. O kwotę 1 017 
998,00 zł uległa pozycja planistyczna, którą mieliśmy otrzymać z programu ”Program gminnej           
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jednakże ostatecznie jej nie otrzymaliśmy. 



Nie uległy zmianom pozycje planistyczne przychodów i rozchodów. Dochody na ul. Szkolną          
w Chróścinie zmieniły się o kwotę 

- 598 387,00 zł z powodu wycofania środków dotacyjnych z naszego budżetu.  
 
 

Nie było już więcej pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
 

Punkt  2. 
 
 
p. Skarbnik przedstawiła projekt podjęcia uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 
2017 rok, który głównie dotyczy zwiększenia budżetu na dotacje celowe własnych zadań bieżących, 
dotację z zakresu administracji rządowej, wydatków ze sprzedaży składników majątkowych, 
subwencji ogólnej i rozliczenia NW. Zmniejszenia budżetu, które nastąpiło w związku udziałów       
w PIT, dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zmniejszenia 
dotacji celowej na budowę dróg. Główną przesłanką, która przesądziła o zmianie, to dołożenie 
dbałości o zbieżność dwóch wiodących uchwałach w naszej Gminie, a mianowicie uchwały 
budżetowej. Pani Kierownik ZOiW skierowała pismo do Pani Wójt z potrzebą zakupu koparki na 
126 000,00 zł, nasz wkład wynosi 6 000,00 zł. 
 
p. Jagusz nie będzie łatwo, jeżeli chcemy coś kupić za tą kwotę, musimy zejść z parametrów. To 
jest akurat okres intensywnych prac, więc maszyny są w cenie, może końcówka roku? 
 
p. Wójt  wiadomo, że maszyna tego typu za tą kwotę będzie już wyeksploatowana i moje zdanie jest 
takie, że musimy to jak najszybciej przyspieszyć, dlatego popędzam Panią Kierownik. Koparka jest 
nam teraz bardzo potrzebna, dlatego uważa, że nie ma sensu odkładania tego na później. Trzeba 
jeździć, oglądać, sprawdzać a nuż. Druga sprawa to taka, że wszystko inaczej wygląda w internecie, 
a inaczej w rzeczywistości i naszych oczekiwaniach. Zasięg też jest określony, jeździmy po 
okolicach żeby te koszty zniwelować do minimum. 
 
 
Nie było więcej pytań. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
 
 

 
 

Punkt  3. 
 

p. Skarbnik przedstawiła sprawozdanie w liczbach. Dochody budżetowe zaplanowane na 2016 rok 
zostały wykonane w 100% i wyniosły 20 519 006,86 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane       
w 92,7% i wyniosły 19 336 601,58 zł. przedstawiła krótko sprawozdania finansowe oraz informację 
o stanie mienia.  

 
 

 
Punkt  4. 

 

 
p. Wójt  nieruchomość, która jest położona na ul. Łąkowej ma być wydzierżawiona przez operatora 
sieci komórkowej PLAY na okres 10 lat. Operator ma zamiar wybudować maszt bazowy, który 
zwiększy zasięg odbiorcą. Wybór lokalizacji podyktowany jest zapisami z dostępem do drogi 
dojazdowej, oraz odległością od zabudowy budynków mieszkalnych ponad 300 metrów od 



planowanej lokalizacji. Część trenu pod budowę wynosić będzie 130 m².  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę   
 

 

Punkt  5. 
 

Projekt uchwały Nr XXXI/ /2017 w sprawie przedłużenia dalszej dzierżawy o kolejne trzy lata 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę. 
 

 

Punkt  6. 
 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Czarnolas oraz części obrębu Mroczkowa- uchwałę Nr XXXI/ /2017 Radni zaopiniowali 

pozytywnie. 

 

 

Punkt  7,8. 
 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Chróścina, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stary 
Grodków, uchwałę Nr XXXI/ /2017 i Nr XXXI/ /2017 zaopiniowane przez Radę Gminy 

pozytywnie. 

 

 

 
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący obrad zamknął  posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

 

Protokołowała:                 Przewodniczący obrad 

 

/-/ Malwina Kraus                  /-/ Ryszard Kaczmarczyk 


