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P r o t o k ó ł  Nr 7/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

z dnia 09 września 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. Edward  Żyrek – Inspektor w Urzędzie Gminy 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. 
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę 

działek. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia składników 

majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody. 
7. Zapoznanie z pismem: Apel do burmistrzów i wójtów w sprawie projektu 

ustawy „Prawo Wodne”. 
8. Sprawy różne. 

 
 
Ad 1 
 
p. Piela Skarbnik Gminy – omówiła po krótce wykonanie budżetu za I półrocze br. 
stwierdziła, że zostało zrealizowane najważniejsze na ten rok zadanie tj. pierwsza 
część I etapu kanalizacji do Giełczyc. Obecnie został złożony wniosek o płatność. 
Pozostałe zadania również zostały dokładnie opisane. Niektóre zadania zapisane w 
projekcie budżetu na etapie planowania dot. podatków zostały przeszacowane, ich 
wykonanie za pierwsze półrocze wskazuje na potrzebę urealnienia, dlatego 
przeanalizowała je dokładnie i będzie wnosiła o potrzebę zmian w budżecie na 
najbliższej sesji Rady Gminy, 
 
p. Wójt - jeżeli chodzi o wstrzymane środki dofinansowania unijnego za wykonanie 
skate parku,  kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, 
podpisane przez p.o. Dyrektora Departamentu PROW p. Tomasza Karaczyna, że 
moje starania i starania pracowników Urzędu; pisma wyjaśniające przeszły 
pozytywnie weryfikację  i będzie wznowiona procedura płatności na rzecz Gminy 
Skoroszyce.  
Mamy nadzieję otrzymać środki w wysokości 365 000 zł jeszcze we wrześniu br. 
 
Ad 2 
 
Projekt zmian w budżecie gminy przedstawiła p. Skarbnik Piela. 
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Prosi o zmiany i urealnienie budżetu w zakresie podatków i możliwość  
wprowadzenia dalszych zmian, które wpłynęły do Urzędu już po wydrukowaniu 
materiałów dla radnych, a są to: 
- wprowadzenie środków w wysokości 5 000 zł ze Starostwa Powiatowego na 
wyposażenie boiska sportowego w Sidzinie, 
- 1 800 zł – dla Sołectwa Czarnolas jako nagroda za zajęcie III miejsca w powiecie w 
Konkursie  „Odnowy Wsi” organizowanym przez Starostwo Powiatowe, 
- 30 000 zł – środki z opłat śmieciowych. 
 
p. Wójt powiedziała, że w sprawie sprzątania gminy przez pracowników 
zatrudnionych z opłat za gospodarowanie odpadami, było i jest zatrudnionych 2 
pracowników, obecnie od sierpnia br. ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. 
Uważam, że to było i jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ wizerunek gminy 
zmienił się na   korzyść, wiaty przystankowe wreszcie są czyste, zadbane, tereny 
gminne wykoszone. Inną kwestią jest to, że ludzie nie dbają do końca o porządek, 
śmiecą, butelki, puszki, leżą w najmniej odpowiednim miejscu np. trudno zadbać o 
porządek przed pomnikiem w Skoroszycach. 
Rozmawiała z dyrektorami szkół o zorganizowaniu dodatkowego programu 
uświadamiającego dzieci i młodzież, co należy robić ze śmieciami, może taki 
program prowadzony systematycznie choć trochę zmieni zachowania w tym 
względzie. 
 
- w sprawie zmiany dachu na budynku Urzędu Gminy, zdecydowała się ostatecznie 
na ścięty dach, pod którym w przyszłości można byłoby zorganizować 
pomieszczenia pracownicze. 
 
- przy pomniku Braterstwa Broni zostały wyremontowane schody, pomalowane 
działa oraz został zmieniony napis na tablicy, który był szeroko konsultowany z 
kombatantami, radnymi, nauczycielami historii, pracownikami Urzędu. W dniu 1 
września br. przy pomniku odbyła się uroczystość uczczenia  76. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 1. Pułku Saperów z 
Brzegu, była salwa honorowa i apel poległych. Szeroko jest to opisane w moim 
sprawozdaniu z pracy i na fanpage’u. 
Uważam, że czas wakacyjny został dobrze wykorzystany, wiele się działo dobrego 
na korzyść naszej gminy. 
 
p. Piela – przedstawiła dalsze propozycje zmian w budżecie: 
-  przeznaczenie ok. 2 500 zł na rozgrupowanie budynku po p. Karmazynie w 
Makowicach wraz z  uporządkowaniem terenu, 
- ok. 5 500 zł,  wykonanie nitki wodociągu w Chróścinie z ul. Bocznej do cmentarza 
115 metrów. Finansowanie 50/50 z Sołectwem Chróścina, 
 
p. Wójt – uważam, że jest wielka potrzeba wykonania planu rozbudowy sieci 
wodociągowej dla całej gminy, pod kątem działek budowlanych,  zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, coraz więcej ludzi buduje się na tych terenach, 
więc jest potrzeba rozbudowy wodociągu, 
 
Przew. Kaczmarczyk – powstaje dużo budynków na obrzeżach wsi i w związku z 
tym wymagana jest budowa sieci wodociągowej 
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Na tym zakończono omawianie projektu zmian w budżecie gminy. 
 
 
Ad 3 
 
p. Sekretarz Koźlik – jest potrzeba powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu 
skomunalizowania działek będących mieniem Skarbu Państwa.  
Proponujemy powołanie komisji w składzie 3-osobowym, z każdej komisji w 1 
osobie. 
 
Komisja zaproponowała radną Beatę Malec, która wyraziła zgodę. 
 
Ad 4 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dalszej dzierżawy 
gruntów na kolejne 3 lata. 
 
Ad 5 
 
Temat przedstawiła p. Wójt. 
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu zaproponowała nam nieodpłatne 
przejęcie budynków na ulicy Parkowej w Skoroszycach, w którym znajdują się 4 
zamieszkałe mieszkania  nadające się do remontu i jedno niezamieszkałe, również 
do remontu. Mamy głód mieszkań, więc to jedno niezamieszkałe byłoby nam 
niezmiernie potrzebne. Agencja skłonna jest przeznaczyć środki na remont. 
Obecnie zleciłam p. Jackowi Małasze wyszacowanie zakresu prac remontowych, 
jeśli będzie to już gotowe, wówczas wystąpię do Agencji o środki. Uważam, że 
musimy przejąć te mieszkania od Agencji, bo wkrótce może się okazać, że i tak 
będziemy zobligowani je przejąć  z mocy prawa, a tak, teraz możemy jeszcze 
otrzymać środki na remont. Ponadto,  dzięki staraniom p. Wójta Rudkowskiego i p. 
Iwony Bil-Kubickiej, Agencja zabezpieczyła dla naszej gminy co najmniej 60 000 zł 
na remont ulicy Poziomkowej w Skoroszycach. 
Dlatego Agencja oczekuje od nas, że przyjmiemy kontrowersyjne mieszkania, które  
mieszkańcy nie chcieli wykupić, nawet za symboliczną „złotówkę”. 
Gdybyśmy wyremontowali te mieszkania, to przynajmniej nie od razu mieszkańcy 
wystąpiliby z roszczeniami do urzędu. 
Agencja chce nam również przekazać działki na osiedlu w Skoroszycach i drogi 
osiedlowe, na których mieszkańcy parkują swoje samochody, bo innych miejsc nie 
wydzielono. Wspólnoty wykupywały budynki tylko po ich obrzeżach, nie myśląc o 
konsekwencjach, że kiedyś mieszkańcy będą mieli samochody i trzeba je gdzieś 
parkować. Jeśli Agencja  zażądałaby usunięcia samochodów, to mieszkańcy przyjdą 
z tą sprawą do urzędu i to my będziemy tę kwestię rozwiązywać. 
 
Przew. Kaczmarczyk – to są nasi mieszkańcy z tego osiedla, więc i tak, czy tak 
przyjdą do gminy. 
 
Przewodniczący wobec różnicy zdań na temat przejęcia budynku na ulicy Parkowej 
w Skoroszycach, zarządził głosowanie: 
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„za” przejęciem – 0, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” -  3. Decyzja na sesji rady 
Gminy. 
 
 
Ad 6 
 
Temat wyjaśnił p. Żyrek. 
 
- została wykonana ekspertyza dendrologiczna w dniu 17 sierpnia br. lipy rosnącej 
w Maroczkowej i jest zalecenie od Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o 
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie tego drzewa  – pomnika przyrody  
Musimy wykonać te zabiegi wymienione w ekspertyzie i znaleźć środki na te prace.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 Radny Jagusz – powiedział, że należy odwołać się od decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który odmówił wyłączenia z rejestru zabytków większości 
budynków w gminie. 
Złożył wniosek o zaproszenie Konserwatora Zabytków na sesję, w celu wyjaśnienia 
sprawy. 
                                     
 
Ad 7 
 
p. Żyrek – apel do wójtów i burmistrzów w całego kraju wystosował Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, aby podjęły stosowne uchwały dot. sprzeciwu 
proponowanym zapisom ustawy „Prawo Wodne”, w którym proponuje się 
przekazanie spraw gminie, jako zadanie własne , zwiększenie zakresu zadań gminy 
o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowa i 
utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Zakłada się, że gminy 
będą wykonywały te zadania jako własne, a środki finansowe na ich realizację będą 
pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych przez właścicieli gruntów. Są 
jeszcze inne negatywne aspekty nowelizowanej ustawy, dlatego jest prośba o 
poparcie protestu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 8 
 
Radny Jagusz – poprosił o interwencję  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie w 
sprawie wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej w Brzezinach, zasłaniają 
drogę, szczególnie zakręty, 
 
p. Wójt – przedstawiła sprawę skargi Wojewody na naszą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy dot. § 50 i § 70, które mówią o zobowiązaniu wójta do 
zawarcia umowy cywilnoprawnej w imieniu Gminy z ekspertami z poszczególnych 
dziedzin. Takich  działań   Komisji Rewizyjnej nie dopuszcza prawo, ponieważ 
wykraczają one poza kompetencje Rady Gminy. 
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Dodała, że z całego Statutu tylko ta sprawa dotycząca zobowiązania Wójta przez 
Radę Gminy do zawierania umów cywilnoprawnych na potrzeby ekspertyz do 
Komisji Rewizyjnej została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego. 
 
Radny Jagusz – jest też sprawa zgłaszanych interpelacji, taka zmiana na 
odpowiedzi na piśmie nie jest dobra, lepiej było, jak p. Wójt odpowiadała na  nie 
na następnej sesji, 
 
p. Sekretarz  - wyjaśniła co to jest interpelacja, definicja jest zapisana w Statucie. 
Z zapisu wynika, że interpelacja to  sprawa poruszająca istotne problemy danej 
miejscowości, gminy. Nie jest interpelacją sprawa nie świecącej lampy, bo to 
można zgłosić pracownikowi Urzędu Gminy, 
 
Radny Winnik – ale jak się o tym powie na sesji, to jest gwarancja, że p. Wójt o 
tym wie i przekaże sprawę pracownikowi, 
 
p. Sekretarz – na interpelacje odpowiada p. Wójt lub pracownik do tego 
upoważniony ustnie, chyba, że sprawa jest bardziej skomplikowana, wówczas 
można odpowiedzieć na piśmie. 
 
Przyjęto te wyjaśnienia. Więcej pytań i spraw nie było, wobec czego 
przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada                 Ryszard Kaczmarczyk 
 


