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P r o t o k ó ł  Nr 28/17 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 17 października 2017 r. 
 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczył radny Ryszard 
Kaczmarczyk. 
 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

1. p. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 

 
porządek posiedzenia był następujący: 
 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

Starostwu Powiatowemu w Nysie (ZOL Paczków). 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

gruntów. 
6. Omówienie problemów związanych z utrzymaniem dróg polnych w gminie. 
7. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela – wyjaśniła, że zmiana w wieloletniej prognozie 
finansowej dotyczy finansowania zadania kanalizacyjnego z Giełczyc do Sidziny. 
Chodzi o to, że w tym roku nie będzie wykorzystana cała dotacja gminie  na to 
zadanie, ale zaistnieje tylko kwota ok. 30 000 zł na projekt na podłączenie 
wodociągu do przysiółka w Starym Grodkowie, do czego zobowiązał się wyłoniony   
w przetargu wykonawca. 
Całe zadanie będzie realizowane w 2018 r., a zakończenie nastąpi do 31 sierpnia 
2018 r. 
Zapisy muszą być zgodne z zapisami w zmianach uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 
Ad 2 i 3 
 
p. Skarbnik Piela – chciałam powiedzieć, że nad  ostatecznym kształtem zmian       
w budżecie cały czas pracujemy, czekamy na wpływ przyznanych nam środków 
takich, jak chociażby na drogę ulicy Szkolnej w Chróścinie, na remont świetlicy      
w Czarnolasie,  wiemy również, że co do Czarnolasu, to musimy zwrócić pożyczone 
środki z poprzedniej sesji, które pod potrzeby zaistniałych działań, zostały 
„zapożyczone” z tego działu. 
Na sesji zaistnieją również projekty uchwał, które będą uchylały dwie dotacje.      
W jednym przypadku chodzi o zmianę przeznaczenia  4 000,00 zł. Otrzymaliśmy 
pismo ze starostwa, które precyzuje na co mają być przeznaczone te środki, nie jak 
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było uprzednio na finansowanie świadczeń gwarantowanych, lecz na remont 
pomieszczeń w ZOL-u w PACZKOWIE.  
Na wczorajszej komisji jeszcze mówiłam o modernizacji tych pomieszczeń, teraz 
mam pismo, w którym jest mowa o remoncie. W budżecie, to są różne działy. 
Drugi projekt  uchwały dotyczy uchylenia dotacji dla Policji w Nysie na „ścianę 
wizyjną” i ściągnięcie środków 4 000,00 zł. 
 
p. Wójt – pierwotnie była mowa o dofinansowaniu „ściany wizyjnej” w Komendzie 
Powiatowej Policji w Nysie, która miała usprawnić pracę Policji. Teraz otrzymałam 
pismo, że chętnie widzieliby dofinansowanie, ale do zakupu komputerów. Takie 
potrzeby ma każdy prowadzący działalność, my również, wobec czego 
zdecydowałam o anulowaniu dotacji z przeznaczeniem na zakup komputerów. 
 
Ad 4 
 
p. Skarbnik – projekt uchwały w sprawie stawek od nieruchomości nie wnosi 
żadnych zmian, czyli żadnych podwyżek i żadnych obniżek podatków. Musimy 
podjąć na nowo tę uchwałę, ponieważ poprzednia mówiła o stawkach podatków na 
2017 rok. Teraz zapis nie określa danego roku. 
 
Ad 5 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. przedłużenia dalszej 
dzierżawy gruntów rolnych o kolejne 3 lata z tym samym dzierżawcą. 
 
Ad 6 
 
Przew. Kaczmarczyk – staraliśmy się zaprosić, zgodnie z obietnicą daną na 
ostatniej sesji, dzierżawców, którzy najbardziej rozjeżdżają nasze drogi polne. 
Niestety żaden nie był zainteresowany, sądzę, że domyślili się w jakiej sprawie 
zostali poproszeni. 
Pozostaje nadal problem i jak ten problem rozwiązać, od czego trzeba zacząć ? 
Wydaje mi się, że trzeba wpierw zinwentaryzować polne drogi komunikacyjne, 
niektóre łączą pola jednego właściciela, bo praktycznie tych dróg fizycznie nie ma. 
Może trzeba dać możliwość wydzierżawienia również tych dróg, a środki z tego 
tytułu trafią do budżetu gminy. Na pewno są takie drogi, to dlaczego, skoro inni 
rolnicy nie korzystają z nich, nie dać właścicielom takiej możliwości, 
 
Radny Jagusz – na pewno trzeba znaleźć jakieś wyjście, bo my się staramy,   
utrzymywać w należytym stanie, a inni wjeżdżając ciężkimi maszynami rozjeżdżają 
je i pozostają bezkarni.  
Tak jak powiedział przewodniczący te drogi, które łączą pola jednego właścicieli 
trzeba wytyczyć i dać możliwość dzierżawy, skoro i tak to użytkują, 
 
Przew. Kaczmarczyk – dobrze byłoby zorganizować taki zespół, który sprawdzałby   
w terenie te drogi, bo najpierw trzeba mieć taką wiedzę, a później dopiero wziąć 
się za konkrety, 
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p. Wójt – pewne działania już zostały podjęte, ale niezbędnym będzie na pewno, 
aby w tym zespole do oceny dróg w terenie znalazł się ktoś z każdej miejscowości, 
kto zna rolników i może pomóc w pracach zespołu. 
Dlatego zrobiłam wykaz miejscowości i poproszę o wpisanie takiej osoby.  
Uważam, że sprawa jest bardzo ważna i istnieje potrzeba wyprostowania tych 
problemów,  bo skoro rolnicy widzą, że się nic w tej kwestii nie dzieje, to 
zachowują się  bezkarnie. 
A to jest niemoralne i nie może tak być. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – powiedziała, że ksiądz proboszcz ze Skoroszyc  Grzybowski złożył w dniu 
13 października br. wniosek do budżetu gminy dot. postawienia słupa wraz             
z lampą, która oświetlałaby cmentarz parafialny w Skoroszycach. 
Sądzę, że, ktoś zapewne powiedział księdzu, że trzeba odpowiedni wniosek złożyć 
do budżetu i gmina to załatwi, czyli zajmie się kolejnymi czynnościami. Wniosek 
jest poparty ponad 200 podpisami mieszkańców.  
Wiem, że często zdarzają się kradzieże z grobów, szczególnie w okresie przez 
Wszystkimi Świętymi, ale nie jestem przekonana do tego, że oświetlenie ukróci 
kradzieże.  
Ale nie lekceważę żadnych spraw, a w tym przypadku wielu podpisów pod tym 
wnioskiem, dlatego wystąpię do TAURON-u o przedstawienie warunków i kosztów 
na tę  lampę. Co będzie dalej, zobaczymy. 
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji, bo wszystkie tematy zostały omówione. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 
 


