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P r o t o k ó ł  Nr I/2018 
z I sesji Rady Gminy Skoroszyce, 

z dnia 22 listopada 2018 r. 
 
 

   Na wstępie najstarszy wiekiem radny p. Jan Srebniak otworzył sesję, przywitał 
wszystkich zebranych na I sesji nowej Rady Gminy. Odczytał Postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Skoroszyce 
wraz z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
4. Stwierdzenie kworum. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady. 
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez 

niego ślubowania. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 
Ad 2 
 
 Radny Senior Jan Srebniak poprosił przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
p. Grzegorza Buczarskiego o wręczenie zaświadczeń o wyborze na funkcję Radnego 
Gminy Skoroszyce. 
Zaświadczenia zostały wręczone wszystkim Radnym, po czym Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej pogratulował wszystkim wyboru i życzył dobrej pracy 
na rzecz Gminy Skoroszyce. 
 
Ad 3 
 
Następnie Radny Senior  odczytał Rotę ślubowania radnego, a Radni kolejno składali 
ślubowanie. 
 
Ad 4 
 
Radny Senior stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, zatem obrady są 
prawomocne i mogą być podejmowane uchwały. 
 
Ad 5 
 
Aby przeprowadzić tajny wybór przewodniczącego i zastępców, w tym celu należy 
wybrać Komisję Skrutacyjną. 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji, wyjaśnił, że do Komisji 
nie mogą kandydować radni, którzy mają zamiar kandydować na przewodniczącego 
Rady Gminy, bądź zastępców przewodniczącego. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni: 
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- Aurelia Juśkiewicz – wyraziła zgodę, 
- Rafał Kraska – wyraził zgodę, 
- Marcin Rzepka – wyraził zgodę. 
 
Nie zgłoszono więcej kandydatów do Komisji. 
Radny Senior przedstawił jeszcze raz kandydatów do Komisji, a następnie poddał 
propozycje pod głosowanie. 
Przyjęto jednogłośnie 15 glosami „za”. 
Komisja po ukonstytuowaniu się wybrała radną Aurelię Juśkiewicz na 
przewodniczącą. 
 
Ad 6 
 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatury na przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radna Juśkiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Henryka Sokołowskiego, uzasadniła 
swoją kandydaturę tym, że p. Sokołowski pełnił już tę funkcje kilkakrotnie, zawsze 
sprawnie i bezstronnie prowadził obrady, niejednokrotnie zażegnując konflikty. 
Jest osoba jak najbardziej nadająca się na funkcje przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Radny Sokołowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W dalszej części nikt nie zgłosił innych kandydatów, zatem Radny Senior  zamknął 
listę kandydatów. Pracę rozpoczęła Komisja Skrutacyjna, która przygotowała karty 
do glosowania. 
Radny Senior wyjaśnił, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny 
nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego 
interesu prawnego. Zatem należy rozdać 14 kart do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, komisja przeliczyła karty, następnie 
przewodnicząca Aurelia Juśkiewicz odczytała protokół z głosowania. (protokół 
stanowi załącznik do protokołu.) 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszystkie głosy były ważne, Radny 
Sokołowski uzyskał 14 głosów. 
 
Tym samym podjęto uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady Gminy. 
 
Przew. Sokołowski podziękował za zaufanie i wybór po raz kolejny na 
przewodniczącego Rady Gminy, swoje doświadczenie będzie wykorzystywał            
w rozpoczynającej się dla niego  piątej  kadencji.  
 
Ad 7 
 
Przewodniczący Henryk Sokołowski  przystąpił do kolejnego punktu porządku 
obrad, poprosił  o zgłaszanie kandydatur na wice przewodniczących Rady Gminy, 
 
Zostały zgłoszone radne: 
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Anna Kalisz – wyraziła zgodę na kandydowanie, 
Urszula Fornalik – wyraziła zgodę na kandydowanie, 
 
Innych kandydatów nie było, zatem przewodniczący przedstawił  jeszcze raz 
kandydatki, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Zostały rozdane kartki do 
głosowania i głosowanie.  
 
Z głosowania wyłączyły się kandydatki na wiceprzewodniczące. 
Po głosowaniu, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aurelia Juśkiewicz 
odczytała protokół z głosowania.(protokół stanowi załącznik do protokołu.) 
 
Wiceprzewodniczącymi Rady gminy zostały wybrane: 
Radna Urszula Fornalik – 14 głosów „za”, 
Radna Anna Kalisz – 14 głosów „za”. 
 
Tym samym podjęto uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
 
Ad 8 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Grzegorz Buczarski wręczył 
zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Skoroszyce p. Barbarze Dybczak               
pogratulował wysokiego wyniku wyborczego, życzył sukcesów w nowej kadencji. 
 
Wójt Barbara Dybczak odczytała Rotę ślubowania. 
Z chwilą złożenia ślubowania p. Barbara Dybczak objęła funkcję Wójta Gminy 
Skoroszyce. 
 
Następnie przewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sokołowski złożył wniosek                    
o rozszerzenie porządku obrad o projekty uchwał, które powinny jak najszybciej 
być podjęte ze względu na ich ważność i terminy. 
 
Radni 15 głosami „za” – wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 
 
Przewodniczący kolejno przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skoroszyce. 
 
      15 - „za”. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Skoroszyce. 
 
      15 – „za”. 
 
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet 
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
 
    15 – „za”. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej. 
 
    15 – „za” 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
    15 „za”. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
 
    15 – „za”. 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac     
       konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do  rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  
 
   15 – „za” 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do  
      podpisywania poleceń wyjazdu służbowego. 
 
17. Zakończenie obrad. 
 
Ad 9  
 
Radna Juśkiewicz – powiedziała, że propozycja wynagrodzenia dla p. Wójt jest 
adekwatna do zaangażowania i pracy na rzecz społeczności Gminy Skoroszyce. 
 
Nie było pytań i dyskusji wobec czego przewodniczący przedstawił projekt uchwały 
i poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”. (zał. do protokołu) 
 
Podjęto uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
Skoroszyce. 
 
Ad 10 
 
Przewodniczący powiedział, że przystąpimy do wyboru przewodniczących stałych 
komisji Rady Gminy.  
Wyjaśnił, że najnowsza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadza 
powołanie 5 stałych komisji Rady Gminy, nowością będzie Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji. 
 
Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja 
Rewizyjna, zgodnie ze Statutem Gminy ma funkcjonować w składzie od 3 do 5 
osób. Przewodniczący zaproponował 3 osobowy skład. Ten wniosek został przyjęty 
poprzez głosowanie (15 radnych „za”) ponieważ nie powstał żaden klub radnych 
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jest  możliwość utrzymania trzyosobowego składu. Na przewodniczącą Komisji  
została zgłoszona kandydatura radnej Czesławy Gmyr, która wyraziła zgodę. 
 
Na członków Komisji zgłoszono kandydatury: radnej Aurelii Juśkiewicz, która 
wyraziła zgodę i radnego Jana Jakisz, który również wyraził zgodę. 
 
Radna Juśkiewicz złożyła wniosek o głosowanie na kandydatów osobno na każdego, 
 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 głosami 
„za” 
 
Zatem przewodniczący przedstawił kandydaturę Aurelii Juśkiewicz, została 
przyjęta 14 głosami „za”, radna Juśkiewicz „wstrzymała się” od głosowania. 
Druga kandydatura radnego Jana Jakisza została przedstawiona do glosowania, 
przyjęto 14 głosami „za”, radny Jan Jakisz „wstrzymał się”. 
 
Przewodniczący zaproponował powołanie Komisji Skarg, Wniosków i petycji            
w trzyosobowym składzie. Poddał wniosek pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 
15 głosami „za”. 
 
Na przewodniczącego Komisji został zgłoszony radny Jan Srebniak, który wyraził 
zgodę. 
Przewodniczący przedstawił kandydaturę pod glosowanie, przyjęto 14 głosami 
„za”, od głosowania wstrzymał się radny Jan Srebniak. 
Na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłoszono: 
 
Radnego Marcina Kapinosa – wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał kandydaturę radnego pod głosowanie, przyjęto 14 głosami 
„za”, od glosowania wstrzymał się radny Marcin Kapinos. 
 
Na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłoszono: 
Radnego Rafała Kraskę – wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał kandydaturę radnego pod głosowanie, przyjęto 14 głosami 
„za”, od głosowania wstrzymał się radny Rafał Kraska. 
 
Następnie przewodniczący zaproponował, aby w dalszej części wybrać  pozostałych 
przewodniczących Komisji stałych, a w przerwie obrad radni zapiszą się do 
poszczególnych komisji. 
Przyjęto tę propozycję. 
 
Na przewodniczącą Komisji Budżetowej zaproponowano radną Aurelię Juśkiewicz, 
która wyraziła zgodę. 
Kandydaturę poddano głosowaniu, przyjęto 14 glosami „za, radna Juśkiewicz 
wstrzymała się od glosowania. 
 
Na przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury                  
i Młodzieży zaproponowano radną Janinę Rogalińska, która wyraziła zgodę. 
Kandydaturę poddano pod głosowanie, przyjęto 14 głosami „za”, radna Rogalińska 
wstrzymała się od głosowania. 
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Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zaproponowano 
radnego Kazimierza Winnika, który wyraził zgodę. 
Kandydaturę poddano pod głosowanie, przyjęto 14 głosami „za”, radny Kazimierz 
Winnik wstrzymał się od  głosowania. 
 
Następnie przewodniczący zarządził przerwę, poprosił, aby w czasie przerwy radni 
zapisali się do komisji, w których chcieliby pracować. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały z uzupełnionymi pełnymi składami       
i poddał pod glosowanie. 
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. (zał. Do protokołu) 
 
Podjęto uchwałę Nr I/4/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 
Skoroszyce. 
 
Ad 11 
 
Radna Juśkiewicz  - powiedziała, że podwyżka diety dla sołtysów jest jak 
najbardziej uzasadniona ponieważ Sołtys ma wiele pracy we wsi, jest pierwszym 
łącznikiem z mieszkańcami, ostatnią podwyżkę diety mieli 3 lata temu. 
 
Więcej dyskusji i pytań nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za” (zał. do 
protokołu) 
 
Podjęto uchwałę Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet 
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
 
Ad 12 
 
Zmianę w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiła p. Skarbnik Jadwiga 
Piela. Powiedziała, że zapisy w wpf-ie muszą być zgodnie z zapisami w zmianach      
w budżecie gminy. Chodzi o zmianę zapisu w wycofanie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację 
obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie. Będzie to kwota 
500 000,00 zł. 
 
Nie było pytań wobec czego przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”. (zał. do protokołu) 
 
Podjęto uchwałę Nr I/6/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Ad 13 
 
Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 
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p. Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o uchylenie uchwały własnej dot. zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         
w Opolu przeznaczonej na częściowe sfinansowanie wydatków związanych              
z pracami w obiektach szkoły w Chróścinie. 
 
Nie było pytań zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 1 5głosami „za”. (zał. do protokołu) 
 
Podjęto uchwałę Nr I/7/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska                 i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
Ad 14 
 
p. Skarbnik – powiedziała, że wszystkie zapisy z wieloletniej prognozy finansowej     
i zmiany do wycofania pożyczki zostały wprowadzone do zmiany uchwały 
budżetowej na 2018 rok. Wyjaśniła również inne zapisy m.in. dotacja do prac 
konserwatorskich na obiekcie zabytkowym w Chróścinie tj. remont elewacji na 
kościele w kwocie 25 000,00 zł. 
 
Nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
glosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za” (zał. do protokołu). 
 
Podjęto uchwałę Nr I/8/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 
rok 
 
Ad 15. 
 
p. Skarbnik – wyjaśniła, że zgodnie z podjętą uchwałą o zmianie uchwały 
budżetowej w sprawie dotacji do prac konserwatorskich na obiekcie kościoła          
w Chróścinie, należy podjąć stosowną uchwałę ponieważ zabezpieczyliście państwo 
już środki na ten cel. 
 
Nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”. (zał. do protokołu). 
 
Podjęto uchwałę Nr I/9/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabytków.  
 
Ad 16 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi o podpisywanie delegacji dla niego, jeśli 
zaistnieje jakiś wyjazd  w ramach pełnionej funkcji.  
Zaproponował wiceprzewodniczącą radną Annę Kalisz ponieważ mieszka                 
w Skoroszycach, co ułatwia sprawę. 
 
Nie było dyskusji, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
glosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”. (zał. do protokołu). 
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Podjęto uchwałę Nr I/10/2018 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy do  podpisywania poleceń wyjazdu służbowego. 
 
Następnie przewodniczący przed zakończeniem obrad powiedział o konieczności 
złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do 30 dni od złożenia ślubowania 
tj. do 21 grudnia 2018 r. 
Został również przedłożony radnym projekt budżetu na 2019 rok, poprosił               
o zapoznanie się z nim, a w najbliższym czasie będzie  go procedować. 
 
Radna Juśkiewicz – pogratulowała p. Wójt wysokiego wyniku wyborczego i życzyła 
wypełnienia całego programu wyborczego w tej kadencji. 
 
p. Wójt – podziękowała za wszystkie życzenia i gratulacje, szczególnie swojej 
mamie i córkom, które mocna ją wspierały w całej kampanii. Obiecała, że zrobi 
wszystko, co w jej mocy aby poprawiać mieszkańcom życie w naszej gminie. 
 
 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zamknął I 
sesję nowej kadencji. 
 
Protokolant:        Przewodniczący RG 
Barbara Janik-Zawada      Henryk Sokołowski 
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