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Protokół Nr 31/18 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy 

z dnia 16 marca 2018 r. 
 

   W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczył p. Ryszard 
Kaczmarczyk  przewodniczący Komisji. 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje 

zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż drowi powiatowej przy ul. 
Radziechowskiej w Sidzinie. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych          
w każdym okręgu. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Skoroszyce na obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dotyczącej modernizacji 
ogrzewania. 

7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zm. miejscowego planu zag. 
przestrzennego wsi Brzeziny. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zm. miejscowego planu zag. 
przestrzennego wsi Makowice 

9. Rozliczenie Gm. Programu Prof. I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2017 rok wraz ze sprawozdaniem z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych za 2017 rok. 

10. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok. 
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań       

z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb…,  
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 rok. 
13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 
14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skoroszyce 

15. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Urealniono pozycję dochodów przez ich zwiększenie, o kwotę 17 162,00 złotych      
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z uwagi na informację o zmianach kwot w pozycjach dotacyjnych oraz 
wprowadzono zmniejszenia dochodów w pozycji subwencji                        
oświatowej o kwotę 69 014,00 zł na podstawie informacji  
o kwotach ostatecznych subwencji. Stosownie do informacji podanej przez Opolski 
Urząd Wojewódzki obniżono kwotę dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na  lata 20016-2019 o 623 839,00 zł. Konsekwencją jest  zmiana 
polegająca na zmniejszeniu kwot planu wydatków na zadania majątkowe               
w rozdziale 60016. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne,                          
które będzie realizował Powiat Nyski, a dotyczy zadania o nazwie 
” Przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ulicy Radziechowskiej w 
Sidzinie”. 
 Z budżetu gminy Skoroszyce udzielone zostanie wsparcie finansowe w kwocie 
100 000,00. 
Na wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na finansowanie kosztów 
inwestycji mogą liczyć również te podmioty, które podejmą działania związane      
z ochroną powietrza. W budżecie gminy zabezpieczoną kwotę 20 000,00 zł.           
W przypadku limitów planów na wydatki bieżące dokonano przesunięć przez ich 
zmniejszenie oraz zwiększenia do rozdziałów budżetowych dotyczących stosowania 
specjalne organizacji nauki w przedszkolach, szkołach i gimnazjum.  Te działania 
wyliczono na podstawie  metryczki do subwencji oświatowej o tzw. „wagach”, na 
podstawie których zabezpieczono limity do planu wydatków na specjalne potrzeby 
edukacyjne wynikające z niepełnosprawności dzieci. Ustalone w ten sposób limity 
na kwotę 160 159,00 zł. Metryczka,  o której mowa powyżej jest  pomocą do 
ustalenia wysokości subwencji dla konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. 
Wyliczanie ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
 
Ad 2 
 
Projekt uchwały omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
 
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym będziemy realizować zadanie polegające na 
przebudowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej na ul. Radziechowskiej w Sidzinie, 
na co zabezpieczamy środki w wysokości 100 000,00 zł, 
 
 
Ad 3 
 
Temat omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
Zmiany w budżecie gminy na rok bieżący dotyczą głównie urealnienia kwot 
subwencji oświatowej, która została nam zmniejszona o kwotę 69 014,00 zł. 
Należy również urealnić wszystkie zmiany zawarte w  wieloletniej prognozy 
finansowej, a wszystko musi być z tym spójne. Projekt uchwały zawiera również 
kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pieca na 
wymianę ogrzewania w swoim mieszkaniu. 



 3 

Jest również urealniona kwota dotacji do remontu dróg w Makowicach, kwota jest 
mniejsza  niż  przyznana dotacja,  ale mamy zapewnienie, że otrzymamy w całości 
tę dotacje po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Ad 4 i 5 
 
Projekty uchwał przedstawiają projekt podziału Gminy Skoroszyce na okręgi            
i odwody wyborcze. Zmieniły się przepisy w sprawie Kodeksu Wyborczego i należy 
dokonać nowego podziału gminy na okręgi i obwody wyborcze. Projekt wszystkich 
zapisów był konsultowany z pracownikami Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Opolu.   W wyniku tych konsultacji zakwestionowano  zapisy w okręgu Nr 9, który   
łączy wieś Giełczyce z częścią wsi Sidzina. Obecnie nie można dzielić miejscowości 
i łączyć jej z inną.  
Pani Wójt  rozmawiała z Dyrektorem BW w Opolu, wyjaśniła dlaczego chcemy 
pozostać przy tym, co było, zatem wstępnie wyrażono zgodę na taki podział,          
po podjęciu uchwały i przesłaniu jej do Komisarza Wyborczego, będziemy czekać 
na rozstrzygnięcie tej kwestii. 
 
Nie było pytań. 
 
Ad 6 
 
Temat przedstawiła p. Wójt Barbara Dybczak. 
 
Aby rozpocząć działania na rzecz poprawy zanieczyszczonego powietrza w naszej 
gminie, chcąc zachęcić mieszkańców do zmiany systemu ogrzewania   znaleźliśmy 
w budżecie kwotę 20 000,00 zł na dopłatę do zmiany sposobu ogrzewania, na razie  
dla osób fizycznych. W regulaminie jest zapis mówiący o dofinansowaniu  50% 
kosztów, jednak nie więcej niż 1 200,00. Dofinansowanie do rozbiórki pieców 
kaflowych 300,00 zł do jednego pieca. Póki co mamy tylko tyle środków, co nie 
znaczy, że w przyszłości nie będziemy zwiększać wysokości dotacji.  Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie jest to duża kwota, ale uważam, że trzeba od czegoś zacząć. 
Zachorowania na raka są coraz częstsze. Zmiana sposobu ogrzewania wcześniej, 
czy później i tak nastąpi chociażby dlatego, że od przyszłego roku będzie całkowity 
zakaz sprzedaży flotu i flotopodobnych. 
Mieszkańcy będą mogli się starać również o dofinansowanie do zmiany ogrzewania 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu z możliwością umorzenia 
20% pożyczki. To też powinno zachęcić mieszkańców do tego typu działań. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zmiany zmianami, ale co z tymi ludźmi, których nie będzie 
stać na wymianę pieca i na zakup nowego paliwa. To są bardzo kosztowne rzeczy, 
wiem, że tego nie unikniemy, ale ta kwota mogłaby być trochę większa na dopłaty, 
ja wiem, że więcej w budżecie nie ma, dobre i to, bo trzeba od czegoś zacząć. 
Zobaczymy jak to się przyjmie, jakie będzie zainteresowanie, bo o to właśnie 
chodzi, żeby ludzie się tym zainteresowali. 
 
Na tym zakończono dyskusję. 
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Ad 7 i 8 
 
Projekty uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Brzeziny i Makowice był wielokrotnie omawiany. W związku ze zgłoszenie wielu 
wątpliwości, pytań  i niejasnych zapisów p. Wójt zaprosiła do udziału w sesji p. 
Wojewódzką Konserwator Zabytków w Opolu, aby wyjaśniła niejasne zapisy. 
Mieszkańcy nie mogą zgodzić się na kilka spraw takich jak np. kolor dachów, 
elewacji, a w szczególności  zgłaszali wątpliwości co do  budynków zabytkowych, 
wpisanych do Rejestru Zabytków. Przepisy w tym względzie są bardzo 
rygorystyczne i w przypadkach rozpoczęcia remontu zaczynają się kłopoty. 
 
Radny Jagusz – ze swojej strony powiem, że zrobiłem wszystko, żeby pewne zapisy 
w tym planie zmienić, urealnić, nie da się niestety wszystkiego zmienić, tak jak 
byśmy chcieli, co wg nas jest niepotrzebnie rygorystycznie traktowane, ale wiem, 
że nic więcej nie możemy zrobić. Dobrze się stało, że pani Konserwator u nas była, 
wyjaśniła i wytłumaczyła wiele spraw. Jedną ze spraw, z którą nie mogę się 
pogodzić, to sprawa budynków zabytkowych, ktoś kiedyś wpisał to do rejestru             
i teraz jest największy problem, jak trzeba budynek remontować, 
 
p. Wójt – była swego czasu akcja, żeby składać wnioski do urzędu Gminy                 
o wykreślenie budynku z rejestru zabytków, poszło to do Konserwatora, po wielu 
tygodniach Konserwator zgodził się na wykreślenie zaledwie sześciu budynków. Nie 
jest to łatwe działanie. 
 
więcej dyskusji nie było. 
 
Ad 9 
 
Temat przedstawiła p. Michułka Kierownik GOPS 
W ramach  środków  z profilaktyki przeciwalkoholowej finansowana jest działalność 
psychologa, jak się okazało bardzo potrzebna mieszkańcom naszej gminy, nie tylko 
w sprawach uzależnień alkoholowych. Jest wielu chętnych, ale mamy ograniczone 
możliwości. Komisja skierowała aż 10 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku 
leczenia w Zakładzie Odwykowym i rozpatrzyła aż 31 wniosków o zastosowanie 
leczenia odwykowego, co jest bardzo dużą liczbą w porównaniu z poprzednimi 
latami,  
 
Przew. Kaczmarczyk – jaki jest efekt tych skierowań na leczenie, czy jest 
poprawa, jak to się przedstawia, 
 
p. Michułka – jest z tym bardzo różnie, z efektami po leczeniu również, to 
długotrwały proces. 
 
Nie było więcej dyskusji. 
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Ad 10 
 
Nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 
Ad 11 
 
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2017 rok i przedstawienia wykazu potrzeb na rok obecny. 
 
 
Ad 12 i 13 
 
W sprawozdaniu o wysokościach średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu  zawodowego za poprzedni rok zostały wykazane 
kwoty różnicy pomiędzy tym, jakie wynagrodzenie posiadali w roku ubiegłym 
nauczyciele naszej gminy, a tym jakie powinni osiągnąć zgodnie z Kartą 
Nauczyciela. Tylko nauczycielom mianowanym zostało wypłacone wyrównanie,       
w pozostałych stopniach było tak jak powinno być. 
 
 
W sprawie  uchwały dot.  zmiany wymiaru godzin dla nauczycieli, którym  
powierzono stanowiska kierownicze należy zmienić tygodniowy wymiar godzin, 
zgodnie z nowymi wymogami zawartymi w nowych przepisach Karty Nauczyciela. 
Dotychczas było 26 godzin, obecnie proponujemy 22 godziny. 
 
Nie było pytań. 
 
Ad 14 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce na rok obecny 
jest kolejny raz podejmowany, nic się w tym względzie nie zmienia. Zapisy            
w projekcie uchwały są corocznie uzgadniane z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
w Nysie, Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Nysie oraz dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich działających na obszarze naszej gminy. 
 
Nie było pytań. 
 
Ad 15 
 
Radny Winnik – zapytał p. Wójt, czy jest pismo od mieszkańców  Mroczkowej         
w sprawie drogi przy posesji p. Zając, 
 
p. Wójt – po jednej stronie tej drogi są pola uprawne. Przy tej drodze wybudowano 
dom. Rolnicy w pole jeżdżą  ciężkim sprzętem i równanie tej drogi jest niecelowe, 
bo po kilku wjazdach ciężkiego sprzętu nic nie zostaje.  Sprawa jest bardzo trudna, 
skomplikowana, chociaż rozumiem, że ludzie chcą godnie żyć. 
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Radny Jagusz – poprosił, żeby zwrócić uwagę wykonującym remont drogi 
powiatowej w Brzezinach, żeby bardziej solidnie to robili, a nie przydeptywali 
dziur gumowcami. Druga sprawa, to co zrobić, żeby zlikwidować ograniczenie 
pojazdów do 3,5 tony dla Brzezin. Jest to wielce utrudniające życie przepisy, bo co 
mają zrobić rolnicy, którzy maja ciężki sprzęt i chcą wjechać na swoja posesję ? 
 
p. Wójt – przyjrzę się ponownie sprawie. 
 
Więcej pytań, uwag, wątpliwości nie było, zatem przewodniczący zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Protokólant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                  Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 


