
 1 

P r o t o k ó ł  Nr 8/15 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 20 października 2015r. 
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 4 radnych, nieobecny Krzysztof Jagusz, 
przewodniczył radny  Ryszard Kaczmarczyk. 
 
Ponadto uczestniczyli: 

1. Barbara Dybczak – Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Małgorzata Koźlik – Sekretarz Gminy 
4. Tadeusz Kosecki – Kierownik GZEASiP  
5. Krystyna Serotiuk – Inspektor w Urzędzie Gminy 

 
Porządek Posiedzenia był następujący: 
 
 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2015r. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014/2015 w Gminie Skoroszyce. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami gminy. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  przedłużenia umowy dzierżawy. 
7. Sprawy różne. 

 
Ad 1 i 2 
 
Tematy omówiła p. Skarbnik Jadwiga Piela. 
Zanim p. Skarbnik przystąpiła do omawiana zagadnień budżetowych powiedziała, 
że została ogłoszona cena żyta, na podstawie której oblicza się podatki i wynosi 
53,75 i jest to mniej w stosunku do roku ubiegłego i 19, 05 zł. 
 
Następnie powiedziała, że zaistniała potrzeba urealnienia budżetu, wprowadzenia 
środków i ich rozdysponowanie m.in. 
- wpływy z podatku od nieruchomości z KOSD Niemodlin o 60 000 zł, po tym, jak 
kontrola z RIO wykazała, ze KOSD musi zmienić deklarację podatku od 
nieruchomości, 
- wprowadzenie 5% środków pochodzących z odzyskania pieniędzy od osób, które 
płacą alimenty. Państwo przekazuje środki na alimenty, my je staramy się odzyskać 
od wierzycieli, a te 5% jest od tych odzyskanych, 
 - zwiększenie środków na drogi tzn. na wykonanie ulicy Piaskowej w Skoroszycach. 
 
Przew. Kaczmarczyk – zapytał dlaczego aż tyle trzeba dołożyć do tej drogi, 
 
p. Wójt – uważam, że trzeba ją zrobić należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną, za 
kilka lat trzeba będzie zrobić ulicę Zbożową, która łączy się z Piaskową. Piaskowa 
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będzie odbierała wodę kanalizacją deszczową ze Zbożowej, dlatego  trzeba było 
zmienić warunki techniczne. Była również kolizja w sieci  energetycznej. To 
również miało wpływ na wartość zadania. Uważam, że nie stać nas na bylejakość. 
Jeśli  coś robimy to róbmy to porządnie. Jeśli już zaczęliśmy tę sprawę, to trzeba 
to zrobić  dobrze i iść dalej. 
 
Przew. Kaczmarczyk – to osiedle domków na Piaskowej jest od niedawna, a jest w 
naszej gminie wiele dróg zaniedbanych, które czekają od lat na remont, jest taka  
np. w Brzezinach, 
 
p. Wójt – w Brzezinach droga ma ok. 1,5 km, nie tak jak Piaskowa, która ma ok. 
300 m.  Drogi są bardzo kosztowne, jej koszt byłby co najmniej 500 000 zł. 
Najprawdopodobniej należałoby zrobić odwodnienie. Tak naprawdę, to mieszkańcy 
Brzezin bardziej zgłaszają wykonanie dalszej części chodnika, doposażenie wiaty, 
placu zabaw, czy przyłącza energetycznego do istniejącego obiektu komunalnego, 
niż tę drogę. 
Na budowę chodnika postaram się w budżecie 2016r. zarezerwować fundusze. 
 
przew. Kaczmarczyk – a co pani myśli o ulicy Szkolnej w Chróścinie? 
 
p. Wójt – cały czas o niej myślę. Wiem na pewno, że w 2015 roku jej nie zrobimy, 
w tej kadencji chciałabym zrobić całą ulicę. Na początek kanalizację  pod drogą, to 
będzie koszt ok. 700 000 zł. Chciałabym uzyskać dofinansowanie unijne na tę 
kanalizację, ale tu są  trudności z wejściem do któregoś programu. Jednak 
priorytetem będzie wykonanie drugiej części 1 etapu kanalizacji z Giełczyc do 
Sidziny 
 
Przew. Kaczmarczyk – jeśli chodzi o dołożenie środków do Piaskowej, wystarczają 
mi wyjaśnienia przedstawione przez p. Wójt. Przyjmuję je. 
 
p. Skarbnik – udało nam się „znaleźć” środki na piec do świetlicy w Czarnolesie,    
10 000 zł, może jeszcze do końca roku będzie można coś do tej kwoty dołożyć, 
 
p. Wójt – środki na zakup pieca i wykonanie c.o. pojawiły się mimo, że to zadanie 
nie było zaplanowane w budżecie na ten rok.  
Są duże roszczenia różnych osób.  Z drugiej strony są również głosy, że 
rozdrabniamy się w wydatkach i w związku z tym  będziemy mieć  małą nadwyżkę 
budżetową, od której zależeć będzie możliwość  zaciągnięcia kredytów na duże 
zadania, w przyszłości, aby móc wziąć środki unijne 
 
Przew. Kaczmarczyk – uważam, że fundusz sołecki powinien być scentralizowany, 
wtedy więcej by się we wsi zrobiło, 
 
p. Wójt – po to jest fundusz sołecki, aby mieszkańcy sami decydowali o tym, co 
chcą zrobić w swojej miejscowości, tak to działa, jak w mieście fundusz 
obywatelski, 
 
p. Piela – w tym projekcie budżetu nie znalazł się zapis o tym, że mamy otrzymać 
160 000 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych z Opola na ulicę Poziomkową w 
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Skoroszycach i remont budynków na Parkowej, mogą zaistnieć jeszcze na 
najbliższej sesji, 
 
więcej pytań i dyskusji nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad 3 
 
p. Kosecki – powiedział, że wójt ma obowiązek przedstawić informację o stanie 
oświaty w gminie radzie gminy do końca października. Przedstawiony raport jest 
wykonany z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół. 
Na sesji będą dyrektorzy, będzie możliwość zadawania pytań w różnych sprawach 
oświatowych. 
Następnie przeanalizował zapisy wspólnie z członkami komisji. 
 
Przew. Kaczmarczyk – jak się przedstawia sytuacja z pierwszoklasistami w nowym 
roku szkolnym, 
 
p. Kosecki – nie ma problemów w żadnej szkole pod tym względem. W kolejnych 
latach jest wzrost liczby dzieci w poszczególnych szkołach, wszystkie dzieci zostały 
przyjęte do przedszkoli na obecny rok szkolny. Dokładna informacja na ten temat 
jest w przedstawionym materiale. 
 
p. Wójt -  miejsc w przedszkolach jest dostateczna ilość, inna sprawa to jakość 
lokalowa, przydałaby się inwestycja na powstanie nowego, nowoczesnego 
przedszkola.  Nieprędko to nastąpi, ale myślę o tym. 
 
Komisja przyjęła informację o stanie oświaty w gminie. 
 
Ad 4 
 
p. Serotiuk – omówiła treść projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla drugiej części Brzezin, tj. lewej strony, jadąc od strony 
Skoroszyc. 
Komisja Oświaty zgłosiła problematyczne zapisy w projekcie uchwały, które już 
zgłosiła projektantowi i na sesji zostaną one przedstawione, omówione i 
wyjaśnione, 
 
Radni stwierdzili, że poczekają na wyjaśnienia na sesji i wówczas zdecydują o 
projekcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
lewej części Brzezin. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały o konsultacjach społecznych jest potrzebny do rozpoczęcia 
procedury zmiany Statutów Sołectw naszej gminy. 
 
p. Wójt – trzeba uporządkować statuty sołectw, wypracować pewne sprawy, żeby 
była jasność działań, co do naszego mienia komunalnego i wspólnych środków. 
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Chcę,  żeby środki wypracowane w świetlicach trafiały do budżetu gminy, 
następnie wrócą do sołectwa, ale w innej formie. Ponosimy wielkie koszty 
utrzymania tych obiektów, znikoma tylko część  trafia do budżetu, a to nie może 
tak być, bo płacimy przecież ogromne pieniądze za prąd, wodę, kanalizację, 
ubezpieczenia, dlatego podjęłam trud opracowania jasnych i czytelnych kryteriów 
korzystania z mienia komunalnego. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata został 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 7 
 
p. Wójt poinformowała, że odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami naszej 
gminy, na które zostali zaproszeni również przedstawiciele różnych instytucji tj. 
Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
 
Na tym wyczerpano cały porządek posiedzenia, zatem przewodniczący zamknął 
posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:        Przewodniczący Komisji 
Barbara Janik-Zawada        Ryszard Kaczmarczyk 
 


