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P r o t o k ó l  Nr 29/17  
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 22 listopada 2017 r. 
 
 

   w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 4 radnych, nie uczestniczył radny Krzysztof 
Jagusz. Przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

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

 
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 określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoroszyce za rok 

2016/2017. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zgody na dalszą  dzierżawę gruntów na okres 

kolejnych 3 lat. 
6. Przedstawienie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 

– 2021 
7. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2018 rok. 
8. Sprawy różne. 
 
 
 Ad 1 i 2 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyć 
będzie środków, które otrzymamy z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  na 
współfinansowanie drogi ulicy Szkolnej w Chróścinie. Mają to być środki                  
w wysokości 611 000,00 zł.  
Zmiany w budżecie dotyczą zadań w ramach tych środków, które mamy otrzymać 
od Wojewody Opolskiego. Dokładne wyliczenia  do proponowanych zadań zostaną 
przedstawione na sesji. 
 
Komisja zaakceptowała takie działanie. 
 
Ad 3 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że musimy poprawić błąd techniczny pracownika 
merytorycznego, która niechcący skasowała jedno zdanie z uchwały o podatku od 
nieruchomości, brzmi ono następująco: „…przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o..” . wpisując ów akapit dopiero będzie 
miało to logiczną całość. Chcę zaznaczyć, że nic poza tym się nie zmienia. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 4 
 
p. Wójt – otrzymaliście państwo materiał pod dyskusję. Jest to podsumowanie 
pracy placówek oświatowych naszej gminy w poprzednim roku szkolnym 2016/2017. 
Chciałam poinformować, ze na sesji będą również dyrektorzy szkół i będzie można 
wysłuchać ich sprawozdań w tym temacie  oraz w temacie pracy w nowym kształcie 
oświaty wg nowych przepisów. 
Uznałam, że dyrektorzy naszych placówek oświatowych powinni uczestniczyć         
w sesjach Rady Gminy  dla kształtowania świadomości wydatkowania środków 
budżetowych, są to osoby decyzyjne  i powinny uczestniczyć o obradach, żeby mieć 
świadomość i wiedzę na co są przeznaczane środki z budżetu gminy. 
 
Sprawa szkoły w Makowicach.  
 
p. Wójt – nawiązując do informacji o minionym roku szkolnym uważam, że             
w sprawie tej szkoły w Makowicach, a właściwie filii trzeba zacząć rozmawiać        
w kontekście jej bytności, istnienia.  Ówczesne realia są takie, że filia liczy 12 
uczniów, a w przyszłym roku szkolnym do I klasy przyjdzie 2 dzieci. Musimy patrzeć 
na wszystko. Koszty utrzymania też. Niestety, nasz rząd nie zmienił postanowień             
w sprawie subwencji oświatowej, która nadal przysługuje na dziecko, a nie na 
oddział. My oraz inne małe gminy, jesteśmy  pokrzywdzeni, bo w miastach jest 
inaczej ze względu na liczebność uczniów w oddziale, dlatego  nie możemy się 
równać, trudno się pogodzić, że szkoły w miastach otrzymują większe środki, bo 
uczniów w oddziale jest o wiele więcej niż w szkołach na wsi. Więc w obliczu tego, 
co powiedziałam, trud utrzymywania małej placówki spadnie na nasz budżet. 
Wiem, że ze względu  na zachowanie walorów kulturowych we wsi  jest to              
w każdej miejscowości bardzo ważne. Uważam zatem, że Komisja Oświatowa jako 
merytoryczna,  powinna rozpocząć dyskusję na tę złożoną sytuację, bo trzeba         
o tym mówić.  
 
Przew. Kaczmarczyk – myślę, że to pani Wójt powinna wyjść z taką inicjatywą, bo 
ma pani na to dokumenty, potwierdzenia, że jest tak, a nie inaczej, jakie są 
koszty, jakie konsekwencje dalszego utrzymania filii. Na razie mamy taką wiedzę   
w tej sprawie i na tym na dzień dzisiejszy poprzestaniemy. 
 
Komisja przyjęła informację  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Skoroszyce za rok szkolny 2016/2017. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na okres kolejnych 
trzech lat został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 6 
 
Przew. Kaczmarczyk – moim zdaniem projekt budżetu na przyszły rok jest 
zrobiony bardzo dobrze i czytelnie dla nas  radnych, wszystko jest bardzo dokładnie 
opisane. Wiele się w tym budżecie dzieje dobrego. Mam tylko uwagę do wykonania 
remontu dachu na świetlicy w Starym Grodkowie, nie znalazłem tego zadania         
w zakupach inwestycyjnych, 
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p. Skarbnik – nie ma tego zadania w zakupach inwestycyjnych, bo dach już jest na 
świetlicy, dlatego remont znalazł się w dziale  remontów bieżących. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zauważyłem również, że znalazło się również oświetlenie 
przed cmentarzem w Skoroszycach, 
 
p. Wójt – uznałam, że skoro jest taka wola mieszkańców wyrażona ponad dwustu 
podpisami, to ja się do tego przychylam, tym bardziej, że lampa zostanie 
posadowiona przed nowym wejściem na cmentarz od strony frontu, ma to więc 
uzasadnienie, 
 
Przew. Kaczmarczyk – w takim razie teraz zgłoszą się pewnie mieszkańcy innych 
miejscowości, w których są cmentarze, żeby u nich też zamontować lampy, np. 
Czarnolas, gdzie cmentarz znajduje się daleko za wsią, 
 
p. Wójt – jeśli będzie taka wola mieszkańców, pochylę się nad tym wnioskiem tak, 
jak nad każdym innym, 
 
Przew. Kaczmarczyk – kiedyś kilka kadencji temu były takie ustalenia, że w danym 
roku jeden kościół otrzymywał środki na niezbędne prace remontowe, moim 
zdaniem było to dobre, bo nikt nie był pokrzywdzony i każdy kościół otrzymał coś     
z budżetu gminy. Może warto byłoby do tego wrócić i ustalić jakąś kwotę na 
potrzeby kościołów, 
 
p. Wójt – można i trzeba to przemyśleć, na pewno nie jest to sprawa łatwa, to 
wiązałoby się z dotacją dla parafii, ale jeśli byłaby taka wola Rady, to zawsze 
warto  podyskutować, aby powziąć trafną decyzję. 
 
na tym zakończono dyskusję nad projektem budżetu gminy na 2018 rok. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów z porządku, przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                Ryszard Kaczmarczyk 
 
 


