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P r o t o k ó ł  Nr 6/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

z dnia 22 czerwca 2015r. 
 

w posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczył radny Ryszard 
Kaczmarczyk. 
Ponadto uczestniczyli: 
 
     1. Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce 

2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Marzena Ostachowska – Błoch – Kierownik ZOiW 
4.  Krystyna Serotiuk – Inspektor w Urzędzie Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania KW Policji w Opolu środków 
finansowych z budżetu Gminy Skoroszyce. 

3. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Zaopiniowanie 

uchwały w sprawie absolutorium. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/15 w sprawie 

przyjęcia Gm. Pr. Rozw. Problemów Alkoholowych  i Zwalczaniu Narkomanii. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą 

Skoroszyce, a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 

7. Zaopiniowanie wniosku o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki. 
8. Dzierżawy gruntów w gminie. 
9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Czarnolas i części 
obrębu Mroczkowa. 

10. Pismo Radnego Rady Gminy Skoroszyce Fana Filasa – wezwanie do usunięcia 
naruszenia.  

11.  Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/15 Rady Gminy 
Skoroszyce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Skoroszyce na 2015r.  

12. Sprawy różne. 
 
Ad 1, 2,3 
 
Sprawy dot. budżetu i zmian w budżecie omówiła  Skarbnik Gminy p. Jadwiga 
Piela. 
 
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowe dotyczą zmienionych wydatków na 
wykonanie kanalizacji pierwszej części I etapu w Giełczycach, w związku z 
wydaniem na to zadanie mniejszych środków niż zaplanowano. Jest również zapis o 
środkach w wysokości 62 000 zł jako wkład własny mieszkańców Giełczyc w postaci 
zapłaty za przyłącza.  
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W zmianach budżetowych jest również zapis o przekazaniu środków finansowych na 
zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 1 000 zł, 
zgodnie z decyzją radnych z poprzedniej sesji. 
 
Komisja zaakceptowała przekazanie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu 
służbowego dla Policji w Nysie. 
 
p. Wójt – w tym miejscu powiedziała, że rozmawiała z nowym Komendantem 
Policji który, wydaje się,  jest otwarty na współpracę i na nasze sugestie. Były 
rozmowy nt. ewentualnego wygospodarowania w budynku Urzędu Gminy biurka i 
pomieszczenia do pełnienia dyżuru przez dzielnicowego, tego oczekują mieszkańcy, 
ponieważ brak jest bezpośredniego kontaktu z policjantem, nie wiedzą, gdzie się 
mają zgłaszać w sprawach interwencji i nie tylko. 
 
 
Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
 
Ad 4 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok omówiła p. Jadwiga Piela 
Skarbnik Gminy. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zostało złożone w terminie  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Oplu i do biura Rady gminy w dniu 30 marca 
br. otrzymaliśmy pozytywną opinię o  sprawozdaniu i wykonaniu zadań. Całe 
sprawozdanie i wszystkie z tym związane dokumenty, bardzo szczegółowo 
analizowała Komisja Rewizyjna, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium 
Wójtowie Gminy za rok 2014. 
Z Regionalnej Izby Obrachunkowej, również otrzymaliśmy pozytywną opinię o 
wniosku Komisji Rewizyjnej. 
-  I tak,  dochody budżetowe zaplanowane na 2014 r.  zostały wykonane w 102% i 
wyniosły 16.864.874,01 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 92,8% i wyniosły 
15.580.472,19 zł.  Przedstawiła również  sprawozdanie finansowe oraz informację o 
stanie mienia.  
W wydatkach inwestycyjnych prawie wszystkie zadania zostały wykonane.  Nie 
otrzymaliśmy zwrotu środków za wykonanie skate parku, w związku z 
prowadzonymi sprawami sądowymi zainicjowanymi przez p. Kurowskiego. 
Mamy jednak cały czas nadzieję na ich przekazanie na nasz rachunek. 
 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał, co dzieje się w sprawie Skorpalu, 
 
p. Piela – zostało napisane pismo – pozew na członków zarządu Skorpalu do Sądu, 
Kancelaria prawna radcy prawnego p. B. Dziadkiewicza około miesiąca temu 
wniosła sprawę do Sądu Rejonowego w Nysie, Wydział Cywilny. Pozwanym jest  p. 
A. Nosal z d. Warzocha. Jest to pozew o zapłatę, wartość przedmiotu s[poru wynosi 
37 196 zł. 
 
Radny Jagusz – zapytał, czy z terenu Skorpalu zostały wywiezione wszystkie 
śmieci, 
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p. Piela wszystkie po pożarowe, 
 
Więcej pytań nie było. 
 
Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie absolutorium. 
 
 
Ad 5 
 
p. Wójt -   projekt uchwały jest konsekwencją uchwalonego nowego Statutu dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawami  Punktu Konsultacyjnego będzie 
się zajmował teraz GOPS. Można wszystkie te sprawy robić  z powodzeniem w 
strukturach GOPS-u. Dlatego należy zmienić  Gminny Program Profilaktyki na 
bieżący rok. Do zmiany  działań w tym zakresie było brane pod uwagę m.in. 
usprawnienie prowadzonych działań, środki będą w dyspozycji GOPS-u. 
Zdecydowała o takim rozwiązaniu tych spraw, po otrzymaniu raportu z etatyzacji, 
gdzie napisano, że wszystkie sprawy  z profilaktyki przeciwalkoholowej i punktu 
konsultacyjnego mogą być prowadzone w GOPS-ie, a niekoniecznie trzeba  
zatrudniać   pełnomocnika wójta do tych spraw. W GOPS-ie nie będzie nowego 
zatrudnienia, będzie to działało trochę inaczej, ale jest przekonana, że na pewno 
nie gorzej, a może nawet lepiej, 
 
Radny Jagusz – wyraził obawę, czy w GOPS-ie sobie poradzą ze zwiększeniem 
obowiązków, bo są głosy, że pracowników GOPS nie widać w terenie, a jak dojdą 
nowe zadania, to nie wiadomo, co będzie, 
 
p. Wójt – do tej pory było 2 pracowników socjalnych, ale wg ustawy i 
obowiązujących  norm naszej gminy musi być 3 pracowników socjalnych.  Być może 
2 osoby były tak dociążone, że  były mniej widoczne, teraz to się zmieni, jestem o 
tym przekonana, 
 
Przew. Kaczmarczyk – p. Pachuta zrobiła kawał dobrej roboty w naszej gminie i 
ma bardzo dobrą opinię w terenie, 
 
p. Wójt – jak już powiedziałam,   na pewno nie będzie gorzej, a może nawet 
lepiej. Naszej gminy nie stać na zatrudnienie dodatkowego pracownika na 
prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej. Art. 4 ust. 32 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, ze prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej lub 
inną jednostkę. Wójt może powołać pełnomocnika, ale takie rozwiązanie jest 
fakultatywne. Dlatego ja podjęłam decyzję, aby te zadania wykonywał GOPS. 
Kieruję się przede wszystkim wydawaniem środków finansowych w sposób celowy, 
gospodarny i oszczędny. 
 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 6 
 
 Projekt uchwały, jest uchwałą intencyjną wyrażającą wolę współpracy z Powiatem 
w zakresie transportu zbiorowego. 
 
p. Wójt – PKS Nysa jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. 
Otrzymała ofertę współpracy w zakresie dowozów uczniów do szkół w naszej 
gminie.  Pani  Prezes PKS  zapewniła, że koszty poniesione na te działania, nie będą 
większe od dotychczasowych. Otrzymała również zapewnienie, że gmina zostanie 
zagęszczona nowymi kursami, o co niektórzy mieszkańcy zabiegają od wielu lat. 
Podniesienie tej uchwały do niczego nas nie zobowiązuje, ale wydaje się, że w 
kwestii otworzenia nowych linii autobusowych, to już byłoby lepiej niż dotychczas 
 
Radny Jagusz – powiedział, że jego zdaniem nie powinniśmy rezygnować ze 
współpracy z PKS Brzeg, bo naprawdę dowozy prowadzili bardzo dobrze, 
 
p. Wójt – dla mnie najbardziej liczy się najkorzystniejsza dla gminy oferta 
finansowa i to jest wiążące dla obu stron. Chodzi przede wszystko o dobro naszej 
gminy, a skoro Nysa twierdzi, że zrobi to samo, tylko za mniejsze pieniądze, to 
chyba będzie lepiej, 
 
Przew. Kaczmarczyk – jesteśmy za tym, żeby było taniej, a jeśli okaże się, że 
będzie drożej, to wrócimy do Brzegu. 
 
Ad 7 
 
Projekt zmian taryf na wodę i ścieki omówiła p. Błoch Kierownik ZOiW. 
 
 
p. Błoch – wniosek o podwyżkę  taryf był złożony w terminie do Wójta Gminy, teraz 
Rada ma 45 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie. Z wyliczeń wszystkich kosztów 
mających wpływ na cenę wody i ścieków, proponuje się podwyżka wody o 0,05 zł 
tj. na 2,95 zł netto, opłata abonamentowa również o 0,05 zł na kwotę 2,15 zł 
netto, oraz stawka na ścieki o 0,22 zł zł więcej czyli na 6,00 zł netto. 
Na koszty składają się m.in. wzrost energii  na pompy, teraz dodatkowo o 2 pompy 
w Giełczycach, koszt wody na cele techniczne oraz odprawa emerytalna głównej 
księgowej przypadająca w lutym 2016 roku. 
 
Radny Winnik – zgłosił problem dot. wywozu ścieków, jest dużym kosztem 
wywiezienie ścieków dużą beczką.  5 kubików, to za mało na raz, czy można byłoby 
jeździć mniejszą  beczką, wtedy koszty będą o wiele mniejsze, 
 
p. Błoch – jest większa beczka, ale nie mam jej do czego podpiąć, bo jest tylko 
jeden ciągnik. Robiłam rozeznanie w sprawie przerobu śmieciarki na podpięcie 
większej beczki, ale nie jest to takie proste, niebawem powie coś więcej  na ten 
temat. 
 
Nie było pytań do propozycji nowych taryf, Komisja oceniła nasze taryfy 
pozytywnie, zwłaszcza w porównaniu z innymi gminami. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Materiał w sprawie ilości dzierżaw gruntów i wpływających  z tego tytułu środków 
do budżetu gminy, został przygotowany na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Rolnictwa.  Z przedstawionego materiału wynika, że do budżetu gminy wpływa z 
tego tytułu 48 712 62 zł rocznie. 
 
Radny Winnik – czy są w naszej gminie jakieś działki nie dzierżawione oficjalnie, 
ale na „dziko”, 
 
p. Serotiuk – nie ma takich działek, w tym wykazie podane są wszystkie  nasze 
działki, 
 
Przew. Kaczmarczyk – uzasadnił, dlaczego prosił o takie wykaz dzierżaw. Część 
osób jest zainteresowana  kupnem dzierżawionych działek, po sprzedaży byłyby to  
jakiś wpływ środków  do budżetu gminy, 
 
p. Serotiuk – tylko powstaje pytanie, czy my je chcemy sprzedać,  mamy stały 
dochód z tytułu dzierżawy naszych gruntów, a sprzedaje się tylko raz, 
 
Radny Jagusz – jest też w gminie dużo przyoranych i użytkowanych dróg polnych, 
za które korzystający musieliby zapłacić do gminy. 
Druga sprawa – WZiR czyszcząc rzekę, urobek wyrzucają na drogi i pola prywatne, 
trzeba im zwrócić uwagę, niech robią za sobą porządek, 
 
p. Serotiuk -  To mogą być tereny WZiR-u, a rolnicy  nie wiedzą o tym, że to należy 
do rzeki i stąd nieporozumienia. 
 
Komisja po dyskusji wnioskuje o wyegzekwowanie  opłat z tytułu 
dzierżawionych nielegalnie przyoranych dróg polnych. 
 
 
Ad 9 
 
Temat wyjaśniła p. Serotiuk. 
 
- należy zmienić podjęto ostatnio uchwałę  w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Czarnolasu ponieważ jest to związane ze strefą oddziaływania 
w związku z budową wiatraków. Okazało się, że musi być poszerzony obszar 
oddziaływania również część Mroczkowej. Zwrócił na to uwagę projektant planu. 
Poza tym nic więcej się nie zmieni, cena za wykonanie planu pozostanie taka sama 
tj. 17 000 zł. 
 
Radny Jagusz – zapytał, kiedy będzie wyłożony plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Brzezin, 
 
p. Serotiuk  - plan dla Brzezin będzie wyłożony 25 czerwca br. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 10  
 
p. Wójt – pan Filas złożył wniosek do radnych o usunięcie naruszenia prawa w 
związku z podjętą na ostatniej sesji uchwałą w sprawie Statutu Gminy. Radca 
prawny napisał odpowiedź, że jest to niezasadne. Nie ma powodu  uchylać całą 
uchwałę, ponieważ  p. Filas kwestionuje tylko dwa zapisy. Pan Filas twierdzi, że w 
zacytowanym wyroku NSA  jest napisane, że decyzja naszej Rady, to ograniczanie 
swobód zrzeszania się w  kluby. Ale  każda Rada uznaje swoje realia, tym bardziej, 
że u nas polityka partyjna z Wiejskiej przekłada się na politykę gminną. Każdy 
wypowiada się w  swoim imieniu, nikt nikogo nie ogranicza w żaden sposób, a 
polityczny w ogóle. 
 
Przew. Kaczmarczyk – Rada ma możliwość zagłosować tak, jak uważa, skorzystała 
z tego, tym samym  nie uznała propozycji  Komisji Statutowej o 3-osobowym Klubie 
Radnych i 5-osobowej Komisji Rewizyjnej. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. 
 
Ad 11 
 
p. Żyrek -  powiedział, że została zaskarżona nasza uchwała w sprawie Programu 
Ochrony Zwierząt Bezdomnych ponieważ nie została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, a nie było wcześniej takiego obowiązku. 
Zakwestionowano również wydatkowanie środków, muszą być dokładnie 
rozdysponowane. Nie podano z imienia i nazwiska lekarza weterynarii, który 
zajmowałby się bezdomnymi zwierzętami w czasie, kiedy nie pracuje Schronisko 
dla zwierząt. 
Projekt obecnej uchwały uwzględnia te poprawki. 
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 12 
 
Sprawa projektu uchwały o powołaniu komisji ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników. Należy  powołać taki zespól do spraw oceny kandydatów na ławników do 
Sądu Rejonowego w Nysie. Zgłoszenia kandydatów na ławników można składać do 
30 czerwca br. 
 
Komisja wnioskowała o powołanie radnego Krzysztofa Jagusza w skład Komisji. 
 
 Nasza uchwała o dietach dla radnych również została zaskarżona, ponieważ nie 
została  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. To jest 
nowe orzeczenie Sądu, które ukazało się w marcu br. wcześniej nie było 
konieczności publikacji tego rodzaju uchwał. 
Drugą zakwestionowaną sprawą było brak określenia zasad wypłaty diety 
przewodniczącemu Rady Gminy. 
W projekcie uchwały zostały uwzględnione te poprawki. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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p. Wójt – przedstawiła sprawę armat przy pomniku Braterstwa Broni w 
Skoroszycach. Chcielibyśmy wyremontować pomnik, jego otoczenie, głównie 
schody, które się osuwają, wykonać nową tablicę. Można byłoby to wykonać ze 
sprzedaży armat. Jest  kwestia ich  własności i opinii na ten temat społeczeństwa. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała pomysł, ale prosi o rozeznanie sprawy 
własności armat i opinii  mieszkańców. 
 
 
Przew. Kaczmarczyk – sprawa naprawy dróg polnych, prosi o rozeznanie sprawy 
zakupu paliwa  dla rolników, którzy będą to robili. Jest uzasadnienie do tego, bo na 
pewno więcej dróg byłoby wyremontowanych, ale sprawę zakupu tego paliwa 
kwestionuje p. Skarbnik, że to niezgodne z prawem., 
 
p. Wójt – sprawa na pewno nie jest prosta, bo może stwarzać podejrzenie korupcji,  
ponieważ nie wiadomo ile wykonano by tych dróg, nie wiadomo jak to obliczyć, a 
my musimy działać zgodnie z przepisami, 
 
Radny Jagusz – proszę, zatem zapytać radcę prawnego jak to można zrobić, żeby 
było zgodne z przepisami, bo czas ucieka, chcielibyśmy już coś robić. 
 
Wyczerpano wszystkie punkty porządku posiedzenia, nie było więcej pytań, zatem 
przewodniczący zamknął posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard  Kaczmarczyk  
 
 
 
 
 
 


