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P r o t o k ó ł  Nr VI/2019 
z sesji Rady Gminy Skoroszyce  

z dnia 13 maja 2019 r. 
 
 

   Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach i trwała od godz. 
1010  do godz. 1240 . 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sokołowski w obecności 12 radnych (w sesji 
nie uczestniczyli: radna Violetta Borelowska, radna Janina Rogalińska i radny 
Marcin Kapinos), otworzył obrady, przedstawił jego porządek, do którego 
zaproponował dodatkowy sprawy: 

1) spotkanie ze Starostą Nyskim p. Andrzejem Kruczkiewiczem – pkt 3a 
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce – pkt 9a, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia celowej na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków – 9b. 

 
Przewodniczący poddał propozycje pod głosowanie. W wyniku głosowania 
jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęto w/w propozycje. 
 
Zatem porządek obrad przedstawiał się następująco: 
 
1.  Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
3a. Spotkanie ze Starostą Nyskim z p. Andrzejem Kruczkiewiczem. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa       

w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 
2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skoroszyce do realizacji 
Projektu pn. „Radosne Przedszkole – rozwój ośrodka wychowania 
przedszkolnego  w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 
okres kolejnych 3 lat. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Makowice. 
9a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia celowej na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  
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9b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 

10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie sesji. 
 
Ad 2 
 
 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” bez 
odczytywania. 
 
Ad 3 
 
Informacja p. Wójt z pracy za okres od poprzedniej sesji tj. od 29 marca 2019 r. do 
13 maja 2019 r. 
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Praca Wójta - kwiecień 2019 r. 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
Dyrektorzy, przedstawiam państwu sprawozdanie z działalności Wójta od ostatniej sesji tj. od 
29 marca po dziś dzień, czyli 13 maja 2019 r.  

1 kwietnia 2019 r. 

Otwarcie ofert na zad. pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina”. Spłynęła 
jedna oferta, Transport Towarowy R. Biela, cena 727 795 zł, termin wykonania 21.06.19 r., 
podpisanie umowy nastąpiło 24.04.19 r. 

2 kwietnia 2019 r. 

• Rada budowy dot. 2. etapu termomodernizacji szkoły w Chróścinie. 

• Zarząd OSP, powołanie Komendanta Gminnego w związku z rezygnacją 
dotychczasowego komendanta, terminy zawodów sportowo- pożarniczych, sprawy 
ogólne. 

• Odbiór dachu na świetlicy w St. Grodkowie, 

• Podpisałam umowę z Wiesławem Czarneckim, Zakład Remont - Budowlany                
w Otmuchowie na wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu klatki 
schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części administracyjnej 
budynku przy Nyskiej 11 w Skoroszycach (Zakład Oczyszczania i Wodociągów), cena 
19 160 zł brutto, termin do 30.04.19 r. 

8.04.19 r. 

W ostatnim czasie trwała w Urzędzie Gminy kontrola NIK . Obejmowała działania z zakresu 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, które są realizowane na podst. prawa 
administracyjnego. Okres objęty kontrolą obejmował lata 2017- 2019 do dnia zakończenia 
kontroli. ”Ocena ogólna kontrolowanej działalności: NIK ocenia pozytywnie wykonywanie 
przez Wójta zadań objętych przedmiotem kontroli. Wszystkie poddane kontroli dobrane 
celowo decyzje administracyjne, jak i pozostałe zadania i czynności zostały zrealizowane 
przez osoby uprawnione oraz w granicach uprawnień nadanych przez Wójta”. 

10.04.2019 r. 

W związku z nowym naborem w ramach podziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych przewidzianym na czerwiec 2019 r., potwierdziliśmy  gotowość 
przystąpienia do realizacji ww. projektu   ostatecznie do  dnia 10.04.2019r. Przewidziana 
kwota projektu wynosi 5 726 572,00 zł. na 15 partnerów (ok. 380 000 zł).  

13.04.19 r. 
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Warsztaty florystyczne- działanie w ramach MBO. Cieszyły się dużą popularnością, 
frekwencja osób z terenu całej gminy. 

15.04.19 r. 

Z okazji Jubileuszu 15 lat Polski w UE Marszałek Woj. Opol. A. Buła wyróżnił 
najaktywniejszych liderów w gminach, przyczyniających się do pozyskiwania środków 
unijnych i tym samym aktywnych w swych środowiskach i wpływających na rozwój tych 
środowisk. W naszej gminie – pracownik urzędu K. Pierzga, relacja na fb. 

 

Przybył p. Andrzej Kruczkiewicz Starostwa Nyski. 

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski poprosił Wójt Gminy o 
przerwę w relacjonowaniu swego sprawozdania, następnie chwilą ciszy wszyscy 
uczcili zmarłego niedawno byłego pierwszego Wójta Gminy Skoroszyce I kadencji 
śp. Franciszka Kuś. 

Ad 3a 

Przewodniczący poprosił p. Starostę o zabranie głosu. 

p. Starostwa Nyski p. Kruczkiewicz – wypowiedział się w kilku kwestiach ogólnie 
dotyczących powiatu Nyskiego, realizowanych głównych zadaniach w powiecie. 
Kontynuowane są zadania z poprzedniej kadencji zapisane w budżecie na ten rok. 
Jednym z najważniejszych spraw jest służba zdrowia, a szczególności problem        
z dalszym funkcjonowaniem szpitala w Głuchołazach, który miesięcznie generuje 
ok. 300 000,00 zł strat. Ważną kwestią jest sprawa oświaty w powiecie, jeszcze 
niedawno nie trzeba było nic dokładać, to teraz w związku z likwidacją gimnazjów 
mamy 4 miliony strat. Wykonał analizę pilnych potrzeb i stwierdził, że najwięcej 
spraw dotyczy dróg. Poprosił wójtów i burmistrzów o przedstawienie na piśmie 
najbardziej palących problemów związanych z drogami w swoich gminach. 
Chcielibyśmy złożyć wnioski do Funduszu Dróg  o dofinansowanie, bo w tej chwili 
jest to dofinansowanie a poziomie 85 % : 15%, jak widać wskaźnik jest  bardzo 
korzystny, ale są też takie drogi, które w żaden sposób się nie kwalifikują do 
dofinansowania i też trzeba będzie się nimi zająć. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe 
w państwa gminie, to na pewno będzie kontynuacja drogi do Czarnolasu                  
i dokończenie chodnika w Sidzinie, chociaż jadąc drogą w Chróścinie ul. Ogrodową, 
to moim zdaniem ta droga jest bardziej pilna do zrobienia, ale to inna kwestia. 

Wypowiedział się również w innych kwestiach m.in. o Programie Odnowy Wsi, które 
jest jego oczkiem w głowie, docenił aktywną działalność w tej kwestii Gminy 
Skoroszyce.  Wypowiedział się również o imprezach kulturalnych, których są 
współorganizatorami, a których jest coraz więcej. Zdaje sobie sprawę z tego, że 
potrzeb jest bardzo wiele w każdej dziedzinie, będzie się starał w miarę 
możliwości być na bieżąco  i możliwie szybko wprowadzać je do realizacji przez 
Starostwo. 
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Przewodniczący podziękował za wypowiedź i udzielił głosu p. Marii Uerlings 
mieszkance Mroczkowej, która chciała przedstawić sprawę dot. drogi powiatowej 
swojej miejscowości p. Staroście, była tu obecna za każdym razem, kiedy 
Starostwa miał być na sesji. 
 
p. Maria Uerlings – na wstępie podziękowała p. Wójt za wysłuchanie problemu, 
pomoc i zaangażowanie w załatwianiu spraw dot. remontu drogi i przedstawiła 
sprawę swojej miejscowości, a konkretnie remontu drogi powiatowej Skoroszyce – 
Mroczkowa, która jest w tragicznym stanie. Sprawę wielokrotnie opisywała w 
listach do Starostwa, była również obecna na sesji Rady Powiatu i tam również ją 
przedstawiała. Nic to nie dało. Poprzedni Włodarz Powiatu obiecał w ubiegłym roku 
w obecności ok. 70 osób, że droga będzie naprawiona jeszcze tego roku, po czym 
otrzymała pismo, ze w tym roku (2018) droga nie będzie jeszcze robiona. Więc 
bardzo prosi obecnego Starostę o zapoznanie się ze stanem  tej drogi i możliwie 
szybko wprowadzić ją do remontu. 
Korzysta z każdej możliwości, aby doprowadzić do  remontu drogi, bo życie we 
współczesnym świecie z taką drogą, to jest jak życie w skansenie, bo nie można nią  
w miarę sprawnie przejechać, bo się po prostu nie da. 
Zapytała, czy p. Starostwa widział tę drogę, jeśli nie, to czy mógłby ją dzisiaj 
zobaczyć i ewentualnie odpowiedzieć, czy w tym roku będzie może 
przeprowadzony jej remont, 
 
p. Kruczkiewicz – powiedział, że nie może brać odpowiedzialności za słowa 
poprzednika, drogę widział i może stwierdzić, że takich dróg w powiecie jest 
bardzo wiele i jest to niestety taka droga, na którą znikąd nie można otrzymać 
dofinansowania. Mogę odpowiedzieć w taki sposób na pani pytanie, że w tym roku 
ta droga nie będzie realizowana, bo musimy dokończyć już rozpoczętą do 
Czarnolasu, natomiast  w przyszłym roku, jeśli będzie taka wola p. Wójt i Rady, to 
zobaczymy, co da się zrobić, a w tym roku będą łatane dziury, tyle może obiecać. 
Żal byłoby zostawić taką drogę, na którą mamy dofinansowanie z zewnątrz, 
wszystko zależy od przetargów, może się okazać, że będzie taka możliwość jeszcze 
w tym roku  się. 
 
p. Uerlings – widziała pismo od p. Wójt kierowane do Starostwa w sprawie drogi do 
Mroczkowej, więc  nikt z tej gminy nie będzie temu przeczył i przeszkadzał, 
natomiast decyzja zależy od Państwa w Nysie, 
 
p. Kruczkiewicz – jeśli jest ujęta w wykazie od p. Wójt, to na pewno będzie 
realizowana i na pewno zbliżacie się państwo do tego coraz bardziej. 
Wiem, że są to drogi: do Czarnolasu, Chróścina i Mroczkowa, 
 
Przewodniczący podziękował p. Marii Uerlings za przedstawienie problemu, 
poprosił radnych o pytania do Starosty, 
 
Radny Klimas – podziękował o ujęcie dalszej części drogi do Czarnolasu i zapytał, 
kiedy można się spodziewać dalszego remontu, dalszych prac, 
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p. Kruczkiewicz – jesteśmy po przetargach, więc w niedalekiej przyszłości 
rozpoczniemy dalsze prace na drodze, 
 
Sołtys Chróściny p. Bryła – przedstawił problem  właśnie z drogą powiatową              
i chodnikiem od skrzyżowania w stronę Ośrodka Zdrowia,  zapytał, co można z tym 
zrobić, 
 
p. Kruczkiewicz – powiedział, że zna problem, osobiście się tą drogą 
przemieszczał, w szczególności w fatalnym stanie jest chodnik, który prowadzi do 
Ośrodka Zdrowia, do apteki, więc zrobił  rozeznanie, czy przed remontem głównym 
można byłoby wykonać chodnik, a później drogę. Okazuje się, że jest taka metoda, 
więc przy współudziale gminy zobaczymy co się da zrobić, 
 
p. Wójt – przedstawiła sprawę, problem z odpadami na ul. Łąkowej. Otrzymała       
w spadku po poprzednim Wójcie taką sprawę. Nagromadzono ok. 5 000 ton 
odpadów, przez kilka lat poprzedniej kadencji do połowy 2017 roku, zostały 
wywiezione wspólnymi staraniami ok. 2 500 ton, czy będzie mogła liczyć na 
współpracę z obecnym Starostą w dalszym uprzątnięciu terenu na ul. Łąkowej. 
 
p. Kruczkiewicz – jest mi znany ten problem, mogę obiecać, że do sprawy 
podejdziemy bardzo poważnie. Zdaję sobie sprawę, że śmieci na mocy ustawy są 
powiatowe i zrobię wszystko, żeby znaleźć pieniądze w budżecie na tę sprawę. 
Chciałbym tak zadziałać, żeby to wywieźć naraz, jeśli nie, to różnych odstępstwach 
czasu, ale obiecuje, że na pewno zajmę się tą sprawą. 
 
Na tym zakończyło się spotkanie ze Starostą Nyskim p. Andrzejem Kruczkiewiczem, 
Przewodniczący Rady Gminy i p. Wójt podziękowali za przybycie i przedstawili 
stałe zaproszenie do udziału w sesjach Rady Gminy. 
 
c.d. informacji p. Wójt. 
 

15.04.19 r. 

Z okazji Jubileuszu 15 lat Polski w UE Marszałek Woj. Opol. A. Buła wyróżnił 
najaktywniejszych liderów w gminach, przyczyniających się do pozyskiwania środków 
unijnych i tym samym aktywnych w swych środowiskach i wpływających na rozwój tych 
środowisk. W naszej gminie – pracownik urzędu K. Pierzga, relacja na fb. 

 

16.04.19 r. 

Zebranie wiejskie w Sidzinie. Zasady dotacji, terminy, warunki przyłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej części zamykającej skanalizowanie Giełczyc i 1. części Sidziny od dr 
kraj. Spotkanie w spokojnej atmosferze zrozumienia konieczności dbania o środowisko            
i szeroko pojętą ekologię. Merytoryczne pytania, na które mieszkańcy otrzymali zadawalające 
ich odpowiedzi. 
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17.04.19 r. 

Spotkanie z Prezes PKS w związku z „Piątką Morawieckiego” i przygotowaniami do nowego 
rozkładu kursów spowodowanego likwidacją na mocy reformy oświaty gimnazjów. 

19.04.19 r. 

Zrealizowane zostało zad. pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoroszycach przy ul. 
Polnej w ramach umowy nr 97/2019. Cena 15 990 zł brutto. 

24.04.19 r. 

• Spotkanie w urzędzie z osobami decyzyjnymi cementowni Górażdże. Rozmowy          
o przyszłości gminy, kopalnia odkrywkowa w obrębie Sidzina, na terenach gminnych 
też, perspektywa lat 2025- 2030.  

• Na zaproszenie Marszałka Woj. Opolskiego P. Andrzeja Buły uczestniczyłam w gali             
w Filharmonii Opolskiej, gdzie, muszę przyznać z satysfakcją, gm. Skoroszyce została 
wyróżniona w dziedzinie „Partnerstwo bez granic”. Z rąk Marszałka otrzymałam 
wyróżnienie dla gm. Skoroszyce „Opolska Gwiazda Europy”. 

25.04.19 r. 

Spotkanie z Sołtys, Radnymi RG Sidziny i RS w sprawie konsultacji zagospodarowania 
centrum sołectwa. 

28.04.19 r. 

Na zaproszenie Związku Górali, Zarządu Głównego reprezentowałam gminę w obchodach 
100 lat Związku Górali w Szaflarach, był obecny także Zarząd Oddziału Górali Żywieckich 
gm. Skoroszyce, górale gościli Prezesa RM, P. Premier B. Szydło, więcej na fb. 

29.04.19 r. 

Walne zebranie Nys Księstwa Jezior i Gór. 

1-3.05.19 r. 

Święta majowe, rocznica Konstytucji 3 Maja, drugiej w świecie, 1. w Europie postępowej, 
nowoczesnej na ówczesne czasy- XVIII w, msze św. za Ojczyznę, dziękuję wszystkim 
Państwu za świadectwo patriotyzmu, 2 maja – festyn w Mroczkowej, 4 maja – św. Floriana, 
patrona strażaków, dziękuję za Państwa aktywność. 

7.05.19 r. 

• Uroczystości pod pomnikiem, dziękuję P. Dyr. Marfianemu, P. Przew H. 
Sokołowskiemu i P. Kier GZEASiP P. T. Koseckiemu za przewodnictwo. 

• Spotkanie z przedstawicielami KGW 10 sołectw + Klub Seniora w związku z 
organizacją święta góralskiego w naszej gminie. 
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• II Gala Samorządowa OSP, pozdrowienia od Marszałka Woj. Opol. A. Buły, nagroda 
dla druhów strażaków 1 000 zł, więcej na fb. 

8.05.19 r. 

Spotkanie dotyczące kwestii przedszkola w Skoroszycach. Wypracowanie porozumienia w tej 
sprawie. Zlecamy koncepcję rozbudowy budynku szkoły tak, żeby utworzenie zespołu 
szkolno-przedszkolnego nie pogorszyło warunków pracy uczniów. W tym roku szkolnym 
doraźny remont przedszkola dla poprawy warunków istniejących tak, jak oczekują tego 
rodzice. 

10.05.19 r. 

Pożegnaliśmy na zawsze długoletniego Wójta naszej gminy śp. Franciszka Kuś, osobę 
wyjątkową, której zaangażowanie, otwartość na ludzi, otwartość na świat i jego sprawy, 
aktywne starania przez długie lata służyły nasze wspólnocie gminnej. Dziękuję Druhom 
Strażakom i Państwu za Państwa obecność w ostatniej drodze śp. Wójta Franciszka Kuś. 

11.05.19 r. 

Festyn strażacki w Skoroszycach, cel – zakup sztandaru, dziękuję za zaproszenie. 

12.05.19 r. 

Obchody Dnia Strażaka w Sidzinie z uroczystą mszą św., dziękuję za zaproszenie. 

13.05.19 r. 

W UM trwa w tej chwili spotkanie z okazji Jubileuszu 15 lat w UE, Marszałek A. Buła 
wyróżnił Gm. Skoroszyce za pozyskanie z sukcesem środków europejskich na rozwój 
edukacji w Woj. Opols. Ponieważ Dyr. szkoły w Sidzinie P. A. Harasiuk jako pierwsza 
implikowała środki unijne w projektach unijnych, to właśnie P. Dyrektor reprezentuje nas 
jako gminę na tej gali. Z dużą satysfakcją informuję Państwa, że Gm. Skoroszyce w latach 
2015 – 2019 wzbogaciła ofertę edukacyjną dla uczniów o 4 113 380 zł, realizując następujące 
projekty: 

1. Z funduszy RPO Woj. Opol w szkole w Chróścinie i Skoroszycach za kwotę 
2 058 111 zł. 

2. Z funduszy RPO Woj. Opol w szkole w Sidzinie za kwotę 1 449 818 zł. 

3. Erasmus+ w gimnazjum na kwotę 93 578 zł. 

4. Z funduszu RPO Woj. Opol w przedszkolu w Sidzinie na kwotę 511 873 zł. 

Oferta edukacyjna służy dzieciom i młodzieży, rozwijając ich pasje, samodzielne myślenie, 
kształci współczesnego Europejczyka, który poznaje nie tylko swój kraj, ale także inne kraje 
Europy i ich kulturę. 

Na koniec chcę powiedzieć o szerokiej ofercie GOK: wyjazd do teatru, konkursie piosenki dla 
dzieci o wiośnie, w związku z okresem Wielkanocnym- konkursy na palmę, na kartkę 
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świąteczną, na pisankę z nagrodami i wystawą prac, spotkania autorskie z pisarką M. 
Zoltaszek, zabawa wiosenno- Wielkanocna dla dzieci z poszukiwaniem słodkości. 

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali w pracy na rzecz naszej 
Malej Ojczyzny. Szczególnie dziękuję:  

• P. Sołtysowi St. Grodkowa M. Niedzielskiemu za Pana zaangażowanie, odwodnienie 
świetlicy to Pana inicjatywa, skrzyknięcie ludzi, po stonie podatnika jedynie zakup 
materiałów. 

• P. Sołtys Giełczyc W. Hacz- Biedzie, rzeczywiście Giełczyce pięknieją, Wasz 
wspólny z P. Radną wniosek do FIO przeszedł, otrzymaliście dofinansowanie, myślę, 
że należycie Państwo go spożytkujecie, aby służył mieszkańcom. 

P. Sołtysowi, a zarazem Radnemu Mroczkowej K. Winnikowi za akcję porządkowania 
wiosennego sołectwa i organizacji festynu 2 maja, centrum Mroczkowej coraz ładniejsze. 
 
Nie było pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad 4 
 
 
Projekt zmian w budżecie gminy na 2019 rok był szczegółowo omawiany na 
wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany. 
 
p. Skarbnik Piela dopowiedziała, że korzystając z przyzwolenia jakie radni dali na 
posiedzeniach komisji wprowadziła niezbędne zmiany do budżetu, które wynikły 
już posiedzeniach komisji. Chodzi o wprowadzenie dotacji z Krajowego Biura 
Wyborczego w Opolu w wysokości 100,00 zł na archiwizację dokumentów 
niearchiwalnych z wyborów samorządowych z 2018 roku, wprowadziła dotację dla 
przedszkoli w wysokości 6 287,00 zł oraz urealniła niewygasające wydatki na kwotę 
13 811,00 zł. 
 
nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. 
Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna nieobecna nioebecna 

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   
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8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/44/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie zgłoszono pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   
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Podjęto uchwałę Nr VI/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap 
II”     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 – 2020. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały    
i poddał pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/46/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Skoroszyce do 
realizacji Projektu pn. „Radosne Przedszkole – rozwój ośrodka wychowania 
przedszkolnego w Sidzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
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Ad 7 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie zgłoszono pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany. 
 
p. Wójt – dopowiedziała, że projekt uchwały  dotyczy dwóch odrębnych spraw. 
Pierwsza to zmiana przeznaczenia budynku po byłej szkole w Makowicach               
z  celów oświatowych, na cel ogólny w tym mieszkaniowy. Druga sprawa dotyczy 
przeznaczenia terenów będących własnością KOWR-u tj. Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Opolu, działka ok. 20 ha, granicząca z terenem naszym, 
gminnym, na cele inwestycyjne, aby stworzyć warunki do rozwoju przemysłu na 
naszym terenie na wzór Strefy Radzikowickiej. To działanie na rzecz stworzenia 
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coraz lepszych warunków dla inwestorów na terenie naszej gminy. Uważam, że 
trzeba zrobić wszystko, aby przyciągnąć do nas inwestorów. 
 
Nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoroszyce. 
 
Ad 9 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie zgłoszono pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt chwały i poddał 
pod głosowanie,  przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   
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4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/49/2019 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Makowice. 
 
 
Ad 9a 
 
Przewodniczący – powiedział, że projekt uchwały nie był omawiany na komisjach, 
natomiast wpłynął 7 dni przed sesją dlatego poprosił o zabranie głosu p. Wójt, aby 
przedstawiła i omówiła ten temat. 
 
p. Wójt – powiedziała, że na mocy uchwały z poprzedniej kadencji możliwe jest 
dotowanie do remontów względem zabytków w naszej gminie, w  szczególności 
obiektów sakralnych. Rada  Gminy poprzedniej kadencji postanowiła                      
o przyznawaniu jeden  raz w roku dotacji w wysokości 25 000,00 zł na pomoc przy 
remoncie zabytku. Księża są administratorami kościołów, dlatego też mogą starać 
się  o dotację z gminy na różne zasadne prace. W ubiegłym roku ksiądz Marek 
Ruczaj proboszcz  parafii w Chróścinie złożył wniosek o udzielenie dotacji na 
dokończenie elewacji kościoła w Chróścinie. W tym roku również ksiądz Ruczaj, 
który jest również proboszczem Starego Grodkowa złożył wniosek o udzielenie 
dotacji na remont kościoła w Starym Grodkowie. Taki wniosek musi zawierać 
kompletne dokumenty, dopiero wtedy można złożyć wniosek o dotację. 
Jest mi wiadomym, że mieszkańcy Mroczkowej i Czarnolasu również starają się       
o taką dotację, oczywiście musi być ona kompletna. Jeśli tak będzie, to nie widzę 
przeciwwskazań do udzielenia takiej dotacji, oczywiście pod takim warunkiem, że 
będą środki w budżecie. 
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Przewodniczący – powiedział, że ta uchwała zaistniała po to w naszej gminie, aby 
wspomóc mieszkańców i księży w remontach obiektów sakralnych, bo małych 
społeczności nie stać na utrzymanie i remonty tych obiektów. 
 
Nie było pytań i wątpliwości zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały                       
i poddał pod głosowanie. 
Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/50/2019 w sprawie udzielenia celowej na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków.  
 
Ad 9b 
 
Przewodniczący – powiedział, że jest to drugi projekt uchwały wprowadzony 
dodatkowo do porządku obrad, jest to propozycja zmian w już podjętej uchwale        
o dotacji  do budowy przyłączy  kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych. Poprosił  
zastępcę Wójta p. Rudkowskiego o wyjaśnienie tego tematu, na czym polega 
propozycja zmiany uchwały, 
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p. Rudkowski – chodzi o to, że w przepisach istnieją różne definicje dot. przyłączy 
kanalizacyjnych, które nie są do końca jasne. Chcemy zatem napisać swoją 
definicję, żebyśmy sobie nie komplikowali  tych spraw, a była nam pomocna przy 
wdrażaniu prac związanych z budową przyłączy. Chcemy określić do jakiej części 
tego przyłącza gmina udziela dotacji. Stąd ta zmiana, która w sposób jasny 
precyzuje definicję przyłącza kanalizacyjnego. 
 
Wyjaśnienia były wyczerpujące,  bo nikt nie zgłosił pytań i uwag, zatem 
przewodniczący przystąpił do przedstawia projektu uchwały i poddał pod 
glosowanie. 
Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin nieobecny   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VI/51/2019 w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 
 
Ad 10 
 
Radny Winnik – zapytał czy będą zlikwidowane koleiny przy przystanku PKS             
w Mroczkowej, jeśli nie to właściciel powiedział, że zamknie dojazd do przystanku. 
Chodzi o pierwszy przystanek w Mroczkowej dla dzieci. 
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p. Rudkowski – przystanek jest w pasie drogi powiatowej i sprawę zgłosiliśmy do 
Starostwa w Nysie. 
 
Radna Gmyr – zgłosiła kilka spraw: 
- na placu zabaw na osiedlu zerwana jest tablica informacyjna, 
- na ulicy Szkolnej przy torach kolejowych mamy ogromne dziury, w ubiegłym roku 
zostały częściowo załatane, a w tym są jeszcze większe, jest bardzo 
niebezpiecznie, 
- koszenie trawy, ale wiem, że już rozpoczęły się koszenia, 
 
p. Wójt – jeżeli chodzi w Chróścinę, plac zabaw, to ilość zgłoszeń w sprawie 
zniszczeń bądź bałaganu na obiekcie jest ogromna, zatem interweniuję                    
i naprawiam, ale rzecz w tym, aby uruchomić mieszkańców, aby pilnowali  
porządku, bo wyrwana palisada wokół piaskownicy, wyrwane betonowe ławki i stół, 
zniszczone obiekty do zabaw to niefrasobliwa działalność nikogo innego jak 
Chruścińskiej młodzieży. W myśl dobrej współpracy z p. Kozera dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego  w Chróścinie zawarłam umowę o opiekę w tym miejscu, 
ale jak widać to wszystko za mało, ciągle coś się tam dzieje niedobrego. Musicie 
państwo sołtysi wspólnie  z Radą Sołecką oddziaływać na swoich mieszkańców, bo 
nie może tak być, żeby pieniądze podatnika szły ciągle na naprawę tego samego. 
Podobnie  jest z przystankami autobusowymi. Niedawno były remontowane, a teraz 
znowu brudne i  umazane rysunkami, farbą, zniknęły kosze na śmieci. Proszę to 
przemyśleć. 
Dlatego tak ważnym jest kształtowanie nawyków od najmłodszych lat, aby później 
nie czynić źle, lecz dawać przykład swojej postawy innym. 
 
- w sprawie zgłaszanych przez Radnego Sokołowskiego dziur na ulicy Dolnej. 
Ostatnio miała okazję obejrzeć z bliska ulicę i stwierdza, że trawa przy posesjach 
większości mieszkańców jest nie skoszona, pobocza zaniedbane. Więc jakby pan 
przejechał po ulicy i swoim autorytetem razem z p. sołtys i członkami Rady 
Sołeckiej poprosili mieszkańców o zadbanie, to zapewne ulica Dolna wyglądałaby    
o wiele lepiej niż dzisiejszego ranka i o to proszę. 
 
Przewodniczący – w obronie mieszkańców ulicy Dolnej mogę powiedzieć, że tam, 
gdzie ludzie mieszkają, to trawa jest skoszona, a nie skoszona jest przy posesjach 
niezamieszkałych, których na tej ulicy jest chyba najwięcej w całych Skoroszycach. 
 
Radny Klimas – zgłosił, że na drodze w Czarnolesie od sklepu w kierunku świetlicy 
obok remizy OSP są również bardzo duże dziury, jest to droga gminna i również 
prosi o naprawę. 
 
p. Maria Lenartowicz Sołtys Pniewia – poprosił o postawienie znaku przy świetlicy, 
że jest to koniec wsi, bo duże samochody jeżdżą tamtędy dalej do Więcmierzyc,        
a tam nie ma drogi.  
Druga sprawa, to prosi o postawienie znaku ograniczenia prędkości, bo jeżdżą przez 
wieś duże samochody z dużą prędkością i jest niebezpiecznie. 
 
Sołtys Krzysztof Bryła z Chróścinie – przejście z ul. Dolnej w Chróścinie przez park 
na Kroszyn jest bardzo zaśmiecone, może byłoby dobrze postawić tam jakieś 
tabliczki informujące o zakazie wyrzucania śmieci. 
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Więcej spraw nie zgłoszono.  
Wobec wyczerpania całego porządku obrad, przewodniczący zamknął obrady. 
 
Protokolant:        Przewodniczący obrad: 
Barbara Janik-Zawada        Henryk Sokołowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


