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P r o t o k ó ł  Nr4 /15 
z posiedzenia Komisji Rolnej   

z dnia 27 kwietnia 2015r.  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło  4 radnych, nieobecnym był radny Krzysztof 
Jagusz,  przewodniczył radny Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyły: 
 

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

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany WPF. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nabycia składników majątkowych Agencji 
Nieruchomości.. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2015r. 
6. Rozpatrzenie 2 skarg na działalność Wójta Gminy. 
7. Sprawy różne. 

 
Ad 1,2,3 
 
Tematy omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela 
Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, zmiana  uchwały budżetowej i zmiana 
finansowania pożyczki są ze sobą ściśle powiązane. 
Chodzi o zadanie kanalizacyjne pierwszej części I etapu kanalizacji w Giełczycach.  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  w Opolu zwrócił uwagę, że zadanie ma 
się zakończyć w I półroczu br., więc jest potrzeba zmiany spłaty zaciągniętej 
pożyczki na ten cel, jeszcze w tym roku musimy wydać część środków z przyznanej 
pożyczki, w tym przypadku proponuje się 5 000 zł. 
W zmianach budżetu jest też zapisana kwota 7 000 zł do wprowadzenia dla naszych 
miejscowości będących w Odnowie Wsi, otrzymaliśmy środki w łącznej kwocie        
7 000 zł, jest to kwota niższa od zaplanowanej, ale Starostwo z całej puli środków 
chciało uhonorować wszystkie miejscowości, dlatego nie otrzymaliśmy planowanej 
kwoty. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 4 
 
Temat wyjaśniła p. Wójt Barbara Dybczak 
 
Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu wystąpiła do nas z pismem o nieodpłatne 
przejęcie kilkunastu działek w obrębie ulicy Zbożowej, osiedla Słonecznego i ulicy 
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Polnej. Są to m.in. drogi przy działkach pracowniczych, ponadto drogi między 
blokami, druga część drogi ulicy Poziomkowej,  na której  umiejscowiony jest 
transformator, a w drodze biegnie wodociąg gminny, połowę drogi  już przejęliśmy, 
 
Przew. Kaczmarczyk – co nam to przejęcie działek da, czy zyskamy na tym?, czy 
stracimy? 
 
p. Wójt – wówczas naprawa tych dróg, będzie naszym problemem, 
 
 
Radny Winnik – zapytał, czy to są duże drogi? 
 
p. Wójt – raczej duże, bo to są podwórka, parkingi. Proponuję zatem przejąć te, 
które są zasadne, tworzą całość z już przejętym odcinkiem drogi, a to jest druga 
część ulicy Poziomkowej, mieszkańcy tej ulicy proszą o pomoc w naprawie, działki 
pomiędzy blokami, część przy ul. Działkowej, która tworzy całość i będzie już w 
całości w naszym zasobie. 
 
 
 Komisja wnioskowała o przejęcia 5 działek, tych, które mają swoje 
uzasadnienie. 
 
Ad 5 
 
Komisja uznała, że przyjmuje ocenę zasobów pomocy społecznej, wszystkie 
informacje dokładnie omawiała na wcześniejszym posiedzeniu komisji, p. 
Kierownik Masiowska – Michułka, teraz to wszystko zostało zebrane  i przedstawione 
w cyfrach. 
 
Ad 6 
 
Sprawa skargi p. Śliwińskiego. 
 
Radni otrzymali pismo od pracownika merytorycznego Urzędu Gminy, w którym 
zostały zawarte wszystkie działania  dotyczące wnoszonych pism w sprawie 
przydzielenia mieszkania socjalnego, komunalnego p. Śliwińskiemu.  
Matka tego pana, kilka lat temu wymeldowała go ze swojego mieszkania, ten od 
tego czasu przebywał kilka razy w więzieniu, mieszkał na ogródkach działkowych 
oraz w  schronisku dla bezdomnych w Bielicach, gdzie nie odpowiadały mu warunki.  
 
p. Wójt  - powiedziała, że mieszkań socjalnych nie mamy, gdybyśmy znaleźli środki 
w budżecie na remont niektórych mieszkań, domów komunalnych, to mając na 
uwadze, tego pana, albo matkę z dwojgiem dzieci, albo dziewczyny z domu 
dziecka, to na pewno wybrałaby rodzinę lub osoby z domu dziecka, bo rokują na 
przyszłość. 
Ten pan przebywa w więzieniu i szuka, gdzie się da jakiegoś kąta, ale u nas nie ma 
wolnych mieszkań. 
 
Komisja w  sprawie skargi p. Śliwińskiego uznała, że skarga jest niezasadna. 
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Skarga p. Procińskiego. 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że drzewa, przy posesji p. Procińskiego zostały posadzone 
nielegalnie w pasie drogowym drogi gminnej, zatem było jak najbardziej zasadne, 
aby  je usunąć  z pasa drogowego. Podjęła taką decyzję po tym jak interweniowali 
rodzice przywożący swoje dzieci do szkoły,  gałęzie drzew przeszkadzały w 
wysiadaniu, dlatego rodzice zatrzymywali się bardzo blisko jezdni, co było 
niebezpieczne. Zgłosiła sprawę do Starostwa Powiatowego, bo sama nie może 
podjąć tego rodzaju decyzji. Starostwo Powiatowe zorganizowało  wizję lokalną i 
oględziny,  zasięgnęło opinii w Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, co 
zaskutkowało podjęciem decyzji o usunięciu. Bardzo ważną sprawą był też fakt, że 
w miejscu, gdzie rosły drzewa, pod ziemią są nasze rury kanalizacyjne i  
wodociągowe. Starostwo uzasadniło wycinkę drzew, tym ważnym faktem ponieważ 
korzenie rosnących w tym miejscu drzew mogłyby z czasem uszkodzić rury 
kanalizacyjne i wodociągowe.  
W przepisach prawnych jest zapis, że  w odległości 4,5 metra od krawędzi jezdni 
nie mogą rosnąć drzewa, musi zostać pas wolny. 
 
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień, uznała, że skarga p. Procińskiego jest 
niezasadna. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt – poinformowała radnych o realizacji zadania wywozu śmieci z ulicy 
Łąkowej w Skoroszycach. Dużym sukcesem jest otrzymanie dotacji ze Starostwa na 
wywóz tych odpadów popożarowych. Są systematycznie usuwane i  są to pierwsze 
kroki w kierunku całkowitego oczyszczenia placu. 
W dalszej kolejności Starostwo zdecydowało o uprzątnięciu odpadów komunalnych 
z tego placu na kwotę 70 000 zł. Natomiast odpady rozdrobnione stanowią własność 
Skorpalu, to jest ich majątek, ich mienie. 
 
- w sprawie kanalizacji do Giełczyc, prace przebiegają bardzo sprawnie, 
bezproblemowo, na pewno do końca maja zostaną zakończone, oprócz 1 osoby 
wszyscy będą się przyłączać. Ta jedna osoba chce wykonać u siebie oczyszczalnię 
przydomową. 
 
- przedstawiła pismo w sprawie wykupienia „cegiełki” na budowę Centrum Jana 
Pawła II. 
 
Komisja negatywnie zaopiniowała tę propozycję, 
 
- przedstawiła radnym propozycję wyłączania lamp ulicznych w całej gminie w nocy 
pomiędzy 2-gą, a 4-tą.  Poprosiła o przemyślenie tej sprawy, niektóre gminy stosują 
takie praktyki, w naszym powiecie jest to Otmuchów, można byłoby zaoszczędzić 
ok. 18 000 zł rocznie, które to środki można byłoby przeznaczyć np. na remont 
mieszkań socjalnych. 
Można byłoby jeszcze ewentualnie pomyśleć o włączaniu się lamp o 10 minut 
później, 
 



 4 

Radny Rzepka – uważam, że więcej na tym stracilibyśmy, niż zyskali, bo złodzieje 
nie śpią, a to byłby dla nich raj, 
 
Przew. Kaczmarczyk – te 18 000 zł nie zrobi nam dobrobytu w budżecie gminy, a 
lepiej nie stwarzać okazji dla złodziei, mogą zapalać się o 10 minut później. 
 
Komisja wstępnie zgodziła się na 10 minutowe późniejsze włączanie lamp w 
całej gminie. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał, co będzie po likwidacji Spółdzielni Usług 
Rolniczych w Skoroszycach, oni dzierżawili od gminy grunty, co z tym, chciałby się 
zająć dzierżawami w gminie na posiedzeniu komisji w czerwcu, szczególnie chodzi 
mu o ilość dzierżawionych działek, jakie z tego mamy korzyści finansowe. 
 
Więcej dyskusji  nie było, wobec czego przewodniczący zamknął posiedzenie 
komisji. 
 
Protokolant:        Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada       Ryszard Kaczmarczyk 
 


