
P r o t o k ó ł Nr XXXIII/2022
z sesji Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 08.04.2022 r.
W dniu 08.04.2022r w  Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach
odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek 
Wójta Gminy Skoroszyce.

Na sesji obecnych było 13 radnych
Nieobecni: Radna Gawlas i radny Kapinos
Ponadto obecni byli:
Pani Wójt – Barbara Dybczak, Z-ca Wójta – Pan Bernard Rudkowski, Pani Skarbnik –
Jadwiga Piela, kierownik GZEASiP- Pani Danuta Trzaskawska oraz kierownik Referatu IP- 
pani Iwona Bil-Kubicka

Ad 1.Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Pan Henryk Sokołowski przywitał obecnych
radnych, panią Wójt, panią skarbnik,  oraz przybyłych gości, otworzył obrady
Przewodniczący RG przeszedł do odczytania porządku obrad.

1 Otwarcie obrad.

2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

3 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce.

4 Sprawy różne.

Po odczytaniu porządku obrad PRG oddał głos p. Wójt, która podziękowała za szybką 
mobilizację wyjaśniła powód spotkania. 

Ad.2 Następnie głos zabrała p. Skarbnik, która skomentował potrzebę zmian w uchwale 
budżetowej, w związku z organizacją naboru przez PROW na zadania wodno kanalizacyjne i 
co dałoby możliwość rozbudowy kanalizacji w Sidzinie.
P. Wójt dodała, że aplikujemy o 3 mln 400 tys. na ten cel, aby to uczynić musimy wykonać 
dodatkowe zadania i w związku z tym przesunięcia w budżecie.

Po przedstawieniu zmian przez p. Skarbnik, PRG poprosił o pytania.
Radny Klimas zapytał czy znaczy to, że pojawiła się możliwość pozyskania środków na 
zadania wodno kanalizacyjne.
Odpowiedź p.Wójt była twierdząca.

P. Wójt stwierdziła, że należy skorzystać z naboru z PROW i zakończyć budowę kanalizacji 
w Sidzinie.
Pojawiła się również kwestia projektu na  budowę świetlicy wiejskiej w Giełczycach. Środki 
przeznaczone w budżecie na projekt  zostają przesunięte, ponieważ priorytetem są zadania 
wodno-kanalizacyjne, a wniosek o pozyskanie środków na budowę świetlicy jest złożony do 
Polskiego Ładu.



PRG zapytał o różnicę cenową między gotowym i zaadaptowanym projektem, a projektem  
indywidualnym.
P. Wójt odpowiedziała , że  taką informację  przekaże po uzyskaniu wiedzy na ten temat, 
ponieważ w chwili obecnej nie ma jeszcze takich danych.
Radny Winnik zapytał czy wniosek do PROW-u będzie obejmował całość inwestycji.
P.Wójt odpowiedziała , że przy tak dynamicznej i niestabilnej sytuacji rynkowej, nie wiemy 
jaki będzie całkowity koszt.
PRG postawił pytanie jak dać sobie radę z zadaniem wodno kanalizacyjnym przy tak 
niestabilnej sytuacji, co będzie jeżeli środki będą niewystarczające. 
Z-ca Wójta wyjaśnił, że kosztorys będzie aktualizowany do kwoty 3 mln 400 tys. ale  tak jak 
wspomniano wcześniej, przy dzisiejszej niestabilności nie wiadomo jaki będzie koszt 
całkowity, tyle zrobimy na ile starczy nam środków, możliwe, że trzeba będzie dołożyć z 
budżetu.
Z-ce Wójta wyjaśnił,że kosztorys aktualizowany jest biorąc pod uwagę ceny bieżące.
Dwie propozycje P.Wójt
- pożyczka
- zdjęcie innej inwestycji
Mimo trudnej sytuacji w wszystkich samorządach gminnych, nasza gmina ma najmniejsze  
zadłużenie w powiecie więc jesteśmy w lepszej sytuacji niż wiele innych gmin.
PRG podsumował dyskusję i przeszedł do czytania uchwały , po czym zaproponował 
głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych przy nieobecności radnej Gawlas i Radnego 
Kapinosa.

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się
1. Sokołowski Henryk X
2. Fornalik Urszula X
3. Kalisz Anna X
4. Borelowska Violetta X
5. Gawlas Katarzyna nieobecna
6. Gmyr Czesława X
7. Jakisz Jan X
8. Juśkiewicz Aurelia X
9. Kapinos Marcin nieobecy
10. Klimas Piotr X
11. Kraska Rafał X
12. Rogalińska Janina X
13. Rzepka Marcin X
14. Srebniak Jan X
15. Winnik Kazimierz X
Przewodniczący RG: 13 głosami ,, za” uchwała w sprawie zmian w budżecie 2022 r. została 
przyjęta.

Ad.3 PRG przeszedł do pkt 3 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 
Skoroszyce, następnie poprosił o komentarz p. Wójt.
P. Wójt wyjaśniła, że w marcu została podpisana umowa na budowę I etapu przedszkola, w 
tej sprawie odbywają się rady budowy, podczas jednej z rad projektant zgłosił problem dot. 
MPZP.



Szczegóły wyjaśniła p. Kierownik Iwona Bil-Kubicka, mianowicie że trzeba zmienić MPZP, 
ze względu na niejednolitą linię zabudowy, trzeba ujednolicić linię zabudowy do 3 metrów od
granicy działki, uaktualnić i uporządkować dokumenty.

PRG poprosił o pytania- takowych nie było więc przeszedł do czytania projektu uchwały, po 
czym nastąpiło głosowanie.
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymał się
1. Sokołowski Henryk X
2. Fornalik Urszula X
3. Kalisz Anna X
4. Borelowska Violetta X
5. Gawlas Katarzyna nieobecna
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 X
13. Rzepka Marcin X
14. Srebniak Jan X
15. Winnik Kazimierz X
Przewodniczący RG: 13 głosami ,, za” uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce została 
przyjęta. Nieobecni - radna Gawlas i radny Kapinos

AD 4. Następnie PRG przeszedł do pkt sprawy różne.
Głos zabrała P. Wójt  informując o projektach na kompleks dróg w Skoroszycach(ulice: 
Braterstwa Broni, Kolejowa, Powstańców Śląskich)
P. Wójt poinformowała również o staraniach o zwiększenie bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej w Skoroszycach. P. Wójt chce zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o 
pomoc w postawieniu sygnalizacji świetlnej na wzór tej z Kolnicy. Z informacji jakie 
uzyskała  od z-cy dyrektora  Zarządu Dróg p. Cybuli, koszt sygnalizacji to ok. 160 tys. Jeżeli 
chcielibyśmy tę sygnalizację wówczas Gmina będzie musiała zabezpieczyć także środki 
własne. 21.04 p. Wójt będzie znała szczegóły, po spotkaniu przedstawi sytuację bardziej 
precyzyjnie.
Przy okazji projektów na kompleks dróg ul. Braterstwa Broni … będzie robiona także droga 
do przedszkola, na pocztę i pasaż łączący ul. Braterstwa Broni z ul. Powstańców Śląskich, 
trzeba będzie wykupić część działek nie należących do gminy.
P. Wójt opowiedziała również jak przedstawia się sytuacja z drogą na ul. Kolejowej w 
Skoroszycach.
Radna Kalisz nawiązała do kwestii bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej, że na początku 
swojej działalności jako radna interweniowała w tej kwestii pisząc pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego, jednakże otrzymała odpowiedź odmowną.
P. Wójt podkreśliła, że takie pismo było raz po raz ponawiane, nie było rezultatu, ale w chwili
obecnej trzeba się skupić na tym zadaniu i doprowadzić sprawę bezpieczeństwa do 
satysfakcjonującego rozwiązania.
PRG zaproponował inne rozwiązania doraźnie np.:tablica z okazaniem prędkości, czy też 
radar.



Radny Srebniak, przy okazji rozmowy o bezpieczeństwie na drogach, zgłosił usterki tablic 
pokazujących prędkość w Starym Grodkowie i poprosił o interwencję w Zarządzie Dróg p. 
Wójt
P. Wójt przypomniała, że już wcześniej wspominała , że będzie wyłaniany wykonawca na 
usuwanie usterek,  naprawę oświetlenia i infrastruktury przy drodze wojewódzkiej.

P. Wójt zachęciła wszystkich do wzięcia udziału 22.04 w dniu sprzątana świata.

Po dyskusji Przewodniczący RG podziękował wszystkim zebranym za obecność i zamknął
obrady.

Sporządziła:
Renata Czeropska


