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P r o t o k ó ł  Nr 1/2018 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Kultury…, 

Rozwoju gospodarczego i Rolnictwa 
z dnia 13 grudnia 2018 r. 

 
 
   We wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, udział wzięło 14 radnych, 
nieobecnym był radny Marcin Rzepka członek Komisji Rozwoju Gospodarczego           
i Rolnictwa.  
Posiedzenie prowadził radny Henryk Sokołowski – Przewodniczący Rady Gminy. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
 

1. p. Barbara Dybczak Wójt Gminy Skoroszyce 
2. p. Aleksandra Masiowska – Michułka  kierownik GOPS 

 
 
Porządek posiedzenia był następujący: 
 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wykazu wydatków nie wygasających               

z upływem roku budżetowego 2018 r. oraz określenia terminu dokonania 
wydatków. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skoroszyce. 
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Posiłek    w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla 
osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole             
i w domu” 

9. Zaopiniowanie Uchwały w sprawie przyjęcia GPP i RPA i ZN na 2019 rok. 
10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce. 
11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na 3 lata 
12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody                     

i odprowadzania ścieków. 
13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w zakresie dot. PSZOK-u. 
14. Zaopiniowanie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
15. Sprawy różne. 
 
Ad 1 
 
Przewodniczący poprosił p. Skarbnik Jadwigę Piela, która po przedstawieniu się 
wyjaśniła czym jest wieloletnia prognoza finansowa, w tym przypadku dotyczyła 
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jeszcze bieżącego roku, ale podczas uchwalania budżetu gminy na rok następny 
wieloletnią prognozę finansową uchwala się na kilka lat. 
Wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z zapisami w budżecie gminy. 
Wprowadza się środki w poszczególnych działach, które są również zapisane              
w projekcie zmiany budżetu na rok bieżący. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany. 
 
Ad 2 
 
Projekt uchwały wyjaśniła również p. Skarbnik Piela.  
Powiedziała, że rzadko stosuje się taką formę uchwały, bo zazwyczaj zadania są 
ukończone w danym roku, ale w tym przypadku  nie można było zrealizować 
zadania z przyczyn od nas niezależnych. Chodzi o zadanie przebudowy dachu 
świetlicy  i remizy OSP w Starym Grodkowie. 
Zadanie kilkakrotnie zmieniało wartość, ponieważ w przetargach oferencie cenili 
roboty zbyt wysoko jak na nasze możliwości budżetowej, należało unieważniać 
przetargi, co w rezultacie należało zabezpieczyć większe środki na zrealizowanie 
zadania. Obecna  kwota zadania to  324 000,00 zł. jest to koszt całkowity, łącznie     
z wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła proponowane zmiany w uchwale budżetowej dot.        
w głównej mierze urealnieniu zapisów na koniec roku. zaznaczyła, że do terminu 
sesji tj. 20 grudnia mogą nastąpić jeszcze jakieś zmiany, dlatego od razu prosi        
o zrozumienie i możliwość dokonania następnych zmian w budżecie. 
 
Radni przyjęli tę propozycję. 
 
Ad 4 
 
Projekt budżetu na 2019 rok oraz Wieloletnia prognoza finansowa były przekazane 
radnym wcześniej w celu zapoznania się, przygotowania pytań i rozwiania 
wątpliwości. Założenia do budżetu, czyli plan dochodów budżetu, wydatków,         
w tym inwestycyjnych wstępnie omówiła p. Skarbnik.  
W związku z tym, że jest kilku nowych radnych, wyjaśniła skąd się biorą dochody 
budżetowe i wydatki na cele bieżące i inwestycyjne, a także dotacje udzielana 
gminie, jak i gmina udzielająca dotacji jednostkom. 
Po tych wyjaśnieniach poprosiła o pytania. 
 
Radny Kazimierz Winnik – zapytał o środki  na budowę drogi  w Mroczkowej  od 
Kościoła  do drogi głównej? 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy drogi      
wewnętrznej z Programu Ochrony Gruntów Rolnych, jeśli uzyskamy 
dofinansowanie, to będziemy realizować całość projektu, a jeśli nie, to ze środków 
budżetowych zostanie wykonane  korytowanie drogi, reszta prac nastąpi później. 
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Jeżeli chodzi o przebudowę drogi na ulicy Radziechowskiej w Sidzinie, to już mamy 
zagwarantowane środki   na finansowanie zadania 50/50 z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, będzie to II 
etap. 
Wartość zadania ze środków budżetu gminnego 607 637,00 zł i budżetu państwa  
607 637,00. 
 
Radny Winnik – zapytał o zadanie kształtowanie przestrzeni publicznej  w Sidzinie? 
Co to za program? Dlaczego aż tyle pieniędzy to kosztuje? Czy nas na to stać? 
 
p. Wójt – ze środków budżetu będzie wydatkowana kwota 230 000,00 zł, natomiast 
500 000,00 zł to będzie pożyczka na wyprzedzające wydatki, ponieważ mamy 
zapewnienie z Urzędu Marszałkowskiego o przekazaniu środków na to zadanie.  
Jest to program dot. zagospodarowania terenu Placu Elsnera i ul. Radziechowskiej 
w Sidzinie. Zaistniała  możliwość  skorzystania z programu,   poprawi estetykę 
centrum wsi. Mogliśmy skorzystać z tego programu dzięki wstawiennictwu 
Marszałka Konopki. 
To nie jest aż tak wielka kwota z budżetu gminy, a dofinansowanie będzie bardzo 
duże, bo aż 85% wartości zadania. 
 
Radna Rogalińska – powiedziała, że ostatnio na Sidzinę idzie bardzo dużo 
pieniędzy, niedługo będzie wyglądała jak miasteczko, 
 
Radny Winnik – to za dużo wszystkiego na jedną miejscowość, jak to będzie 
wyglądało wobec innych miejscowości, żeby tylko jedną doceniać, a gdzie są 
pozostałe wsie? Jak robiono skate park w Chróścinie to było wielkie gadanie, 
rozpamiętywanie, zamieszanie, a jak na Sidzinę idzie, to jest wszystko dobrze, jak 
to jest? 
 
p. Wójt – ze skate parkiem było inaczej, dobrze wiecie państwo jak to było              
i niestety nadal jest z Chróściną, a to chodzi   o zagospodarowanie pewnego ternu 
wsi, jego centrum, więc jest to co innego. Otrzymamy zwrot 85% kosztów, więc nie 
będzie to kosztować aż tak dużo, 
 
Radny Sokołowski – powiedział, że to dobra inicjatywa p. Wójt, chcemy przecież, 
żeby nasze miejscowości wyglądały coraz piękniej, a tu zaistniała taka możliwość. 
Jeśli zrobimy teraz takie zadanie w Sidzinie, to w następnej kolejności możemy 
zrobić to w innej wsi, 
 
Radny Srebniak – to bardzo dobra inicjatywa, że poprawiamy estetykę                     
w miejscowościach, 
 
Radna Gmyr -  nie wszyscy wiemy jak wyglądają nasze miejscowości, obiekty         
w tych miejscowościach  a na pewno każdy chciałby to zobaczyć, dlatego proszę      
o zorganizowanie sesji objazdowej po naszej gminie, 
 
Radna Kalisz – zapytała, czy są jakieś programy unijne na rewitalizację parku          
w Skoroszycach? 
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p. Wójt – na razie nie ma, ale jak się takie pokażą, to na pewno będziemy o tym 
wiedzieć i pisać projekty.  
 
Radna Gmyr  - my w Chróścinie też mamy zabytkowy park, gdzie rosną zabytkowe 
drzewa i też chcielibyśmy, żeby przywrócić jego świetność, wiem, że nie od razu, 
ale małymi kroczkami będzie można coś robić, bo szkoda tego terenu, kiedyś służył 
wszystkim mieszkańcom wsi, a teraz jest zaniedbany, zapuszczony. 
 
Więcej dyskusji nad projektem budżetu na 2019 rok nie było. 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący – powiedział, że do tego projektu uchwały o zmianach w Statucie 
gminy  chciałby zgłosić niewielkie poprawki i tak: 
W § 34 dopisać usprawiedliwienia osób nieobecnych, w § 1 poprawić kolejność 
powołania komisji stałych, w § 39 pkt 2 zmienić zapis na następujący: „w 
przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń 
elektronicznych, głosowanie odbywa się w ten sposób, ze radni podnoszą rękę 
podczas głosowania, a przewodniczący potwierdza wymieniając imiona i nazwiska 
osób i ich sposób głosowania, co odnotowuje się w protokole” 
 
Nie było uwag i pytań, komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 6,7,8 
 
Projekty uchwał omówiła p. Aleksandra Masiowska – Michułka – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Jest to nowe zadanie od nowego roku, które będzie realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w latach 209 – 2023. Zapewni on pomoc osobom starszym, 
niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy 
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej. 
W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy  
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. 
Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki 
otrzymania pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium 
dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia          
z pomocy społecznej. 
 
Radna Kalisz – zapytała, co oznacza zapis obiadach do domu? 
 
p. Michułka – chodzi o dowożenie obiadów osobom niepełnosprawnym. 
 
Więcej pytań i dyskusji nie było. 
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Ad 9 
 
p. Michułka – wyjaśniła, że Program Profilaktyki Przeciwalkoholowej… jak co roku 
jest uchwalany  po to, by od początku nowego roku już realizować program. 
Pojawiły się nowe zapisy, które poszerzają zakres działania, udzielania pomocy 
finansowej na różnego rodzaju wsparcie dla organizacji i stowarzyszeń. Środki 
muszą być wydatkowane zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu alkoholowym i    
mające uzasadnienie ich wydatkowania. 
 
Nie było pytań, komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
 
Ad 10 
 
Przewodniczący – wyjaśnił, że chodzi o zmianę przeznaczenia kilku terenów           
w Skoroszycach, są to tereny na ulicach: Ogrodowa, Polna i Braterstwa Broni. 
 
Nie było pytań do projektu uchwały, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
 
Ad 11 
 
Projekt uchwały dotyczył przedłużenia dzierżawy  gruntów rolnych od gminy           
o kolejne 3 lata. 
 
Nie było pytań, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 12 
 
Projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody                    
i odprowadzania ścieków. Temat był podnoszony w poprzedniej kadencji, przyjęty 
przez Radę i pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie. Aby mógł wejść w życie 
od nowego roku należy go przyjąć go  na najbliższej sesji. 
 
Nie było pytań, Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Ad 13 
 
Projekt uchwały dotyczył zlikwidowania otwarcia PSZOK-u w soboty, przyczyny 
podała p. Kierownik Beata Szerszeń w uzasadnieniu wniosku. Chodzi o to, że          
w soboty mieszkańcy nie przywożą odpadów, a na ten dzień trzeba zatrudnić 
pracownika, który zgodnie z Kodeksem pracy ma prawo do odbioru dnia wolnego za 
przepracowaną sobotę, co zwiększa koszty zatrudnienia. 
 
p. Wójt – jestem jak najbardziej za tym, bo dalsze takie działanie jest 
nieekonomiczne, a PSZOK jest czynny w dogodnych godzinach w innych dniach 
tygodnia. 
 
Nie było pytań, komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Ad 14 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała poprzednia o składzie Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej wygasła wraz z upływem kadencji, dlatego należy podjąć nową 
uchwałę, zaproponował, aby wyznaczyć po 1 osobie z każdej komisji. 
 
Zaproponowano następujących radnych: 
p. Urszula Fornalik z Komisji Rolnej, 
p. Piotr Klimas  z Komisji Budżetowej, 
p. Rafał Kraska z Komisji Oświaty. 
 
Komisje przyjęły tę propozycje. 
 
Ad 15 
 
Radny Winnik – wypowiedział się w sprawie ścięcia poboczy przy drodze                 
w Mroczkowej, 
 
Radna Rogalińska – droga i plac przy sklepie DINO w Skoroszycach są bardzo 
zaśmiecone, śmietniki załadowane, a wiatr rozwiewa je nawet po prywatnych 
posesjach, prosi                  o interwencję, 
 
Radna Gmyr – przypomniała, że rodzice uczniów z Chróściny proszą                        
o zamontowanie e-dziennika, 
 
p. Wójt – niedawno tłumaczyłam dlaczego na razie nie można zamontować             
w  szkole w Chróścinie e-dziennika, chodzi o słabe łącza internetowe, 
 
Radny Srebniak – ostatnio słyszał wypowiedź osoby z rządu, że w powiecie nyskim 
będzie  uruchamiany internet szerokopasmowy, więc jest nadzieja, że zmieni się 
coś na lepsze, 
 
Radna Gmyr – mieszkańcy, szczególnie starsi narzekają, że nie ma gdzie robić 
opłat, poczta zlikwidowana, prosi o rozeznanie sprawy, 
- jedna z dróg na osiedlu Tumbewa jest cała w kałuży, nie można spokojnie 
przejechać, 
 
p. Wójt – ta droga była robiona bez odwodnienia i dlatego taki skutek, zobaczymy, 
co da się zrobić. 
 
Radny Srebniak – prosi o zamontowanie, w miarę możliwości lampy od strony p. 
Hamery w Starym Grodkowie , wyjazd drogę główną, bo jest bardzo ciemno, 
 
Więcej pytań i dyskusji nie było, zatem prowadzący radny Henryk Sokołowski 
stwierdził, że wszystkie tematy porządku posiedzenia wyczerpano i zamknął 
wspólne posiedzenie komisji. 
 
Protokolant:       Przewodniczący posiedzenia 
Barbara Janik-Zawada             Henryk Sokołowski 
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