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P r o t o k ó ł  Nr 5/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia  21 maja 2015r. 
 

 
 
   w posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy radni, przewodniczy radny Ryszard 
Kaczmarczyk. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: 
 

1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy 
2. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 

 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Statutu Gminy Skoroszyce. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Skoroszyce  za 2014r. 
5. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Nysie w sprawie 

środków na dodatkowe patrole. 
6. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Nysie w sprawie 

współfinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Policji w Nysie.  
7. Informacja o wydatkowaniu środków na zimowe utrzymanie dróg oraz 

planowanego zakresu robót drogowych, w ramach powierzchniowego 
utwardzania oraz ocena stanu dróg gminnych, określenie priorytetów w 
zakresie remontów z wykorzystaniem środków na wydatki bieżące z rozdz. 
60016. 

8. ocena stanu realizacji inwestycji realizowanych na terenie gminy. 
9. Sprawy różne. 

 
Ad 1 
 
Przew. Kaczmarczyk – powiedział, że  nowy Statut Gminy opracowywała 
Komisja Statutowa, teraz mamy to przeanalizować na komisjach. Budzą 
kontrowersje niektóre zapisy np. po co materiały na komisje mają być aż 7 dni 
przez terminem komisji, ten zapis jest niepotrzebny, tak jak było do tej pory 
jest dobrze, ważne żeby były przed komisją, żebyśmy się mogli z nimi zapoznać 
na czas. 
Kolejny zapis o 5 członkach Komisji Rewizyjnej też jest kontrowersyjny, wydaje 
się, że tak jak było do tej pory jest dobrze. Był na szkoleniu Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, gdzie zalecano comiesięczne kontrole. Nie zgadza się z tym, bo 
kontrolować należy wtedy, kiedy jest powód, jakieś nieprawidłowości, a nie po 
to, żeby tylko kontrolować.  
Poprosił radnych  o opinie. 
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Radny Jagusz – łatwo RIO mówić, że należy co miesiąc przeprowadzać kontrole, 
ale przecież to są koszty 5 osób Komisji, co miesiąc to są ogromne koszty, 
jestem przeciw termu, 
 
Radni w dalszej dyskusji wyrazili opinię, że w sprawie składu ilościowego 
Komisji Rewizyjnej i klubu radnych wypowiedzą się i zagłosują na sesji 
 
Komisja wnioskuje o wykreślenie § 48 ust. 3 w sprawie dostarczania 
materiałów radnym na posiedzenia komisji w terminie 7 dni. W sprawie ilości 
osób w Komisji Rewizyjnej i klubie radnych zdecydują na sesji rady Gminy. 
 
Ad 2 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał p. Wójt  dlaczego zmienia się Statut Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej ? 
 
p. Wójt – Statut musi być zmieniony ponieważ w GOPSi-ie będą teraz 
prowadzone sprawy profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie 
narkomanii, czyli sprawy dotychczas prowadzone przez p. Pachutę. Nie będzie 
już pracownika, a zadanie zostanie przeniesione do GOPS-u. Będzie to 
prowadziła osoba w jego strukturach. 
 
Radny Jagusz – czy ta osoba da sobie ze wszystkim radę, 
 
p. Wójt –  w związku z odpowiednimi przepisami (art. 4 ust. 2 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. 
U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest realizowane przez 
ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę. W celu realizacji wójt może 
powołać pełnomocników. Z powyższego wynika, że powołanie pełnomocnika, jak 
zastosowano w Urzędzie, jest rozwiązaniem fakultatywnym. Uważam, że w 
naszej gminie GOPS też będzie te zadania dobrze prowadził, komisja 
przeciwalkoholowa nadal będzie funkcjonowała, a odpowiedzialna za to będzie 
osoba z GOPS-u. Pani Pachuta  w ramach swojej działalności gospodarczej 
prowadzi jeszcze punkt konsultacyjny, decyzję  o prowadzeniu tego punktu 
konsultacyjnego na takich zasadach podjęto wcześniej. 
Kiedyś w latach 90-tych sprawy profilaktyki były prowadzone w opiece 
społecznej, później został powołany pełnomocnik Wójta, natomiast teraz 
realizowane są różne programy, żeby pomóc rodzinom uzależnionym. To 
wszystko, profilaktyka są powiązane z prowadzoną działalnością  powiązane z 
prowadzoną działalnością przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pewne 
zadania i osoby pracujące w GOP-się się zmieniły. 
 
Radny Jagusz – prosi o pomoc w sprawie pewnej rodziny z Brzezin, do której nic 
nie dociera, wszczynają nawzajem awantury, kobieta jest w ciąży, jedno, 
drugiego warte, może gdyby powstała specjalna komisja  i wywarła presję na tę 
rodzinę, to może coś by pomogło, bo wszyscy rozkładają bezradnie ręce, 
włącznie z Policją, 
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p. Wójt – najprawdopodobniej będzie działała komisja, która będzie miała nowy 
skład, ale zadania realizowane będą bez zmian., 
 
Radny Winnik – zapytał, jak to było z zatrudnieniem wice Wójta, czy to nie jest 
nowy etat ? 
 
p. Wójt – p. Rudkowski został przyjęty na miejsce pani, która odchodzi na 
emeryturę, jest na ukończeniu nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy, 
gdzie będą przemieszczenia pracowników, 
 
więcej dyskusji i pytań nie było. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dzierżawę gruntów na dalsze 3 lata. 
 
Ad 4 
 
p. Wójt – jest to materiał, o który państwo radni prosiliście. Jak wynika z 
obliczeń  zostały wypracowane pewne rezerwy w środkach pochodzących z opłat 
za gospodarowanie odpadami. Można z tych oszczędności zatrudnić 2 
pracowników gospodarczych do sprzątania przystanków, koszenia działek 
gminnych itp. Będą to osoby zatrudnione w Zakładzie Oczyszczania i 
Wodociągów, gdzie p. Kierownik Błoch będzie współpracowała z p. zastępcą 
Wójta w kwestii rozdysponowywania pracy. Chciałaby, aby te etaty istniały cały 
rok, ale żeby  była rotacja pracowników, bo bezrobotnych w gminie jest dużo, 
czekają na pracę. 
Jest również brany pod uwagę pomysł odpracowywania za długi w opłatach 
„śmieciowych”, ale nad tym musimy się dobrze zastanowić, żeby pod względem 
formalno – prawnym wszystko funkcjonowało należycie. 
 
Przew. Kaczmarczyk – mamy w tej rezerwie dużą kwotę, czy nie można byłoby 
się zastanowić nad ewentualnym obniżeniem opłaty o 0,50 zł, albo zapłacić za 
odbiór dużych opon od mieszkańców gminy, ich nie zostało już wiele, czy można 
z tych środków kupić kosę ? 
 
p. Rudkowski – nie wprost, ale w ramach likwidacji dzikich wysypisk. Mamy 
również koncepcję, żeby zwiększyć częstotliwość sprzątanie przystanków i 
innych terenów, rozbudować PSZOK, szeroko informować mieszkańców o tych 
działaniach, najważniejsze zmieniać świadomość ludzi i promować odbiór 
śmieci, 
 
przew. Kaczmarczyk – czy Urząd Skarbowy już działa w kwestii ściągania 
należności za uiszczanie opłat „śmieciowych”, 
 
p. Rudkowski – w tej chwili robimy postępowanie przygotowawcze w trybie 
decyzji administracyjnych, 
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p. Wójt – dłużnicy, to najczęściej osoby, które nie płacą, bo nie mają z czego, 
należności rozkładamy na raty, rozmawiamy, motywujemy. Obniżenie opłaty o 
0,50 zł  jest pewnym rozwiązaniem, ale  po wnikliwej  analizie uważam, że 
warto tę nadwyżkę zainwestować w tereny, które wymagają od dawna 
uporządkowania, a do tej pory to zadanie nie było rozwiązane systemowo, 
 
p. Rudkowski – nie wiem, czy nas nie czekają podwyżki opłat, bo Sejm pracuje 
nad kolejną zmianą ustawy, m.in. jest projekt   częstszego odbioru odpadów niż 
raz w miesiącu,  
 
Radny Winnik – jest dużo osób, które muszą wydać aż 81 zł miesięcznie na 
opłatę, a inni nie płacą wcale i się śmieją, 
 
p. Wójt – to wszystko do czasu, porządkujemy to, sądzę, że z czasem uporamy 
się tymi nie płacącymi, może nie ze wszystkimi, ale na pewno ze znaczną 
większością,  
 
Przew. Kaczmarczyk – czy zbieramy więcej, czy mniej śmieci? 
 
p. Rudkowski – jest tendencja wzrostowa w odbiorze śmieci, a w odpadach 
biodegradowalnych mamy nawet wyższe wskaźniki niż to mówią przepisy, 
 
Radny Jagusz – czy 88% ściągalności opłaty to dużo, czy mało? 
 
p. Rudkowski- nie jest najgorsza, ale nigdy nie ma tak, żeby nie mogło być 
lepiej, jak w każdej gminie. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja w tym temacie. 
 
Komisja Rolna wyraziła zadowolenie z podejmowanych działań w zakresie 
gospodarki odpadami. 
 
Ad 5 i 6 
 
p. Wójt – otrzymaliśmy pisma z Komendy Powiatowej Policji w sprawie 
dofinansowania dodatkowych patroli, które prowadziliby policjanci z Komendy 
na naszym terenie w swoim czasie wolnym oraz ze Starostwa w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodów policyjnych. 
Każdy oczekuje wsparcia finansowego, czy to ma polegać na tym, że, samorządy 
mają dokładać do zadań państwa? Zmienił się Komendant Policji, być może 
teraz  będzie się lepiej współpracowało, tego oczekuję. Rozumiem potrzeby 
policji i myślę, że powinniśmy  odstawać  od innych gmin i dołożyć się do 
zakupu samochodów,  
 
Przew. Kaczmarczyk – ja jestem przeciw wszelkiemu dofinansowaniu, już to 
przerabialiśmy, a zmiana Komendanta w Policji nie gwarantuje lepszego 
zainteresowania naszym terenem, niech każdy robi swoje, 
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p. Rudkowski – nie powinniśmy się wycofywać ze współpracy, każda gmina 
deklaruje swój udział w tym. Kiedy zostaną zakupione samochody, to może 
wtedy wyślą je na dodatkowe patrole na naszą gminę, może kwota 1 500 zł 
byłaby dobrym wkładem. 
 
Przew. Kaczmarczyk przeprowadził głosowanie radnych nad wnioskami: „za” 
dofinansowaniem zakupu samochodów było 3 radnych, 2 było „przeciw”. 
„Za” dofinansowaniem dodatkowych patroli nie było głosów, „przeciw” było 5 
radnych. 
 
Ad 7,8 
 
Komisja zapoznała się z przygotowanym materiałem w sprawie środków na drogi 
gminne, ale ważniejszą sprawą dla rolników są drogi polne. 
 
Przew. Kaczmarczyk – w tej chwili na drogi polne mamy 16 000 zł, w 
poprzednich latach mogliśmy kupić paliwo do ciągników i więcej naprawić dróg, 
było to bardziej wydajne, a teraz księgowa mówi, że to musi być zrobione 
rozliczenie. 
Poprosił p. Rudkowskiego o rozeznanie, jak to można najprościej, ale i 
najefektywniej zrobione, 
 
p. Rudkowski – jest to dobra koncepcja, pracujemy nad systemowym 
rozwiązaniem od nowego roku budżetowego, myślimy również o wykaszanie np. 
parków, innych terenów gminnych. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jest jeszcze kwestia sprzedaży dzierżawcom działek 
gminnych, od wielu lat dzierżawionych od gminy, można byłoby wystąpić do 
nich z zapytaniem, czy nie są zainteresowani kupnem, zawsze byłby to pieniądz 
do budżetu, 
 
Radny Jagusz -  czy można byłoby zrobić coś takiego jak przekształcenie drogi 
gminnej, od lat nie używanej, a działkę uprawną, którą zainteresowany chciałby 
kupić? 
p. Rudkowski – na pewno byłoby to bardzo trudne do wykonania, ale nie 
niemożliwe, 
 
Przew. Kaczmarczyk – zgłasza potrzebę dobudowania parkingu przy budynku 
Urzędu Gminy, za obecnym parkingiem jest gminna działka, na której można 
byłoby poszerzyć obecny, jest bardzo ciasno, jak jest sesja, to nie ma gdzie 
zaparkować. 
Inna sprawa, chciałby na następne posiedzenie komisji informację o tym, jakie 
mamy mienie komunalne, jakie mamy dzierżawy, ile mamy gruntów, jakie są z 
tego pieniądze w budżecie. 
Mamy dużą działkę za byłym Złomem, chcielibyśmy ją sprzedać. 
 
Radny Jagusz – prosi o przekazanie p. Kierownik Błoch, żeby sprawdzić stan 
hydrantów w gminie, ostatnio był pożar w Sidzinie, na ul. Grodkowskiej nie 
działał hydrant. 



 6 

Inna sprawa, to sprawa służebności na działki pod przesył gazu, czy gmina coś 
zadziałała  w firmie GASPROJEKT, żeby pomóc właścicielom tych działek. 
 
Więcej dyskusji nie było, nie poruszono innych tematów z porządku posiedzenia. 
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant:      Przewodniczący komisji 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


