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

z dnia 22 lutego 2019 r. 
 

 
   Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności pełnego 
składu Rady Gminy przywitał wszystkich zebranych, szczególnie powitał nowych 
sołtysów, którzy zostali wybrani na nową kadencję. 
Przedstawił propozycję porządku obrad, do którego wnioski zgłosili: 
 
Radny Rzepka – wnioskuję o rozdzielenie środków w pkt 4 porządku obrad                
i dokładną analizę, bo wpisane środki w projekcie uchwały nie są do końca 
zrozumiałe, 
 
p. Wójt – złożyła wniosek o zmianę porządku obrad, chodzi o pkt 4 tj. podjęcie 
uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce. 
Uzasadnienie wniosku zgłosił p. Mecenas Dziadkiewicz, który stwierdził, że projekt 
regulaminu należy dopracować pod względem prawnym. 
 
Przewodniczący poddał wniosek p. Wójt po głosowanie, przyjęto jednogłośnie 15 
głosami „za”. 
Zatem porządek obrad zatwierdzono w następującej kolejności: 
 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu przyłączy kanalizacyjnych na 
terenie Gm. Skoroszyce. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW 
w Opolu 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów i 
określ. wys. wynagrodzenia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi     w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określ. wysokości 
wynagrodzenia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gm. Skoroszyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy na 
3 lata. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy                         
z organizacjami pozarządowymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych                
z realizacją zadania. 
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13. Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych            i zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych 
używania wyrobów tytoniowych               i wyrobów powiązanych za 2018 rok 
wraz ze sprawozdaniem z prac GKRPA za 2018 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku. 
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

16. Wolne wnioski. 
17. Zakończenie sesji. 
 
Ad 2 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” bez 
odczytywania. 
 
Ad 3 
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Praca wójta 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, P. Radni, Sołtysi, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych, Dyrektorzy, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy w okresie od poprzedniej sesji tj. 25 stycznia po dziś dzień czyli 22 lutego 2019 r.       
w układzie chronologicznym. 

27.01.19 r. 

Gminne kolędowanie połączone z jasełkami w wykonaniu Klubu Seniora, dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości, p. Dyr. M. Tarczyńskiej     
i Seniorom, muzykującej Rodzinie Państwa Ziętków z Brzezin, Ks. Proboszczowi M. 
Ruczajowi, przedstawicielom sołectw. Uczestniczyło ok 120 osób z całej gminy. To pięknie, 
że chcemy ze sobą spędzać czas, że budujemy wspólnotę. Dziękuję Państwu za to. 

Zarząd Zw. Górali Żywieckich w Gm. Skoroszyce na zaproszenie Zw. Podhalan Oddział 
Górali Żyw. gościł w Ślemieniu na spotkaniu opłatkowym górali. Przywożę Państwu 
góralskie życzenia noworoczne od Państwa Prezesów T. Fiedora z Kamesznicy, St. Lizaka       
z Radziechów i innych przyjaciół-górali, rodzin Żołnierzy Niezłomnych, Ks. Adama Ciapki, 
Ks. Prałata Wł. Nowobilskiego. Posłów RP regionu żywieckiego (msza św, występy 
Laureatów Konkursu Jasełek, poczęstunek, wspólne kolędowanie), fotorelacja na fb. 

Otrzymałam także zaproszenie od Zarządu Głównego Zw. Podhalan podpisane przez              
p. Prezesa Andrzeja Skupienia na spotkanie opłatkowe integrujące do Maruszny na 20.01.19 
r., ale podjęłam decyzję o rezygnacji z tego wyjazdu. 

28.01.19 r. 

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji sanit w Sidzinie, etap 
2.(część 1.), przebudowa Radziechowskiej w Sidzinie”. 

Przedmiot umowy obejmuje: 

• Kanalizacja sanitarna w ul. Radziechowskiej, części ul. Os. Słoneczne i części ul. 
Powstańców, przepompownia PS-2, przyłącza do szkoły i przedszkola, 

• Przebudowa ul. Radziechowskiej: na dz nr 291/1, 293/2 miejsca postojowe- 492 m2, 
jezdnia 2 283 m2, chodnik 82 m2, kanalizacja deszcz 394 mb 

Termin: 

• 15.04.19 r.- wybudowanie kanalizacji na ul. Radziechowskiej wraz z budową 
przepompowni ścieków PS-2, 

• 30.09.19 r.- pozostały zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej, etap 2. oraz 
przebudowa ul. Radziechowskiej. 

Gościliśmy także delegacje z 5 państw Europy w ramach programu Erasmus+ (Hiszpania, 
Grecja, Chorwacja, Niemcy, Włochy). Ten program realizuje szkoła w Skoroszycach. W 
ramach przybliżenia obcokrajowcom skarbów naszego dziedzictwa kulturowego goście 



 4 

zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce. Zabytek ten jest wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

1.02.19 r. 

W poprzednim sprawozdaniu, styczniowym informowałam Państwa, że złożyliśmy wniosek 
na dofinansowanie z FOGR na dr w Mroczkowej, mamy już dokument. ( cena 6 765 zł). 
Otrzymałam informację z UM, że na zad z funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych dot. 
dr transportu rolnego w Mroczkowej otrzymamy dofinansowanie. Wpłynęło 31 wniosków na 
dofinansowanie w łącznej kwocie ok. 4,8 mln zł, w tym 26 wniosków z gmin na drogi. Jeżeli 
wniosek uzyska pozytywną weryfikację, to środki są zabezpieczone. Dnia 13.02.19 r. – 
wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. 

4.02.19 r. 

• Spotkałam się z dyr. Rafałem Adamiszynem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie 
gazyfikacji dalszej części Skoroszyc, dn. 14.02.19 r. w urzędzie odbyło się kolejne 
spotkanie z Doradcą ds. Rozwoju Rynku p. Agnieszką Michalą. Otwarci na działanie. 
Oczekiwania: efekt przyłączenia to ogrzewanie domu! Gazociąg w drodze                   
(Powstańców Śl , Piaskowa, Zbożowa) to koszt Polskiej Spółki Gazownictwa. Chodzi 
o to czy za ok. 1,5 roku mieszkańcy będą gotowi odbierać paliwo gazowe (2020-21), 
może nastąpić przedłużenie terminu około 1 roku ze względu na przejście przez tory, 
deklaracje na wrzesień 2021 r., czy mieszkańcy będą mieli środki, aby przystosować 
swą instalację wewnętrzną, czyli: szafka gazowa w granicy posesji. To co jest od 
szafki do budynku oraz wewnątrz budynku to jest po stronie odbiorcy- tzw. instalacja 
wewnętrzna + kocioł. PSG zaprojektuje i wybuduje sieć gazową wraz z przyłączem, 
szafką i układem pomiarowym, opłata przyłączeniowa zgodnie z taryfą Urzędu 
regulacji Energetyki (URE), ostatnie uregulowania dla domu rodzinnego 2 220 zł. 

• Spotkałam się z posłem K. Bortniczukiem w sprawie pozyskania środków 
finansowych na remizę w Skoroszycach. 

6.02. 19 r. 

Złożyłam wizytę p. Staroście Nyskiemu i umówiłam się na 19.02.19 r. Objechaliśmy 
newralgiczne miejsca Gm. Skoroszyce, będące w zarządzie Starostwa Nyskiego: dr 
powiatowe: do Mroczkowej, do Czarnolasu, w Chróścinie Ogrodowa wraz z chodnikiem i ul. 
Łąkowa w Skoroszycach, czyli SKORPAL. Zobaczymy, będzie niedługo konwent wójtów       
i burmistrzów- zdam relację.  

7.02.19 r. 

Spotkanie z dyr. ZDW G. Cebulą. Kilka spraw: 

• Oświetlenie dr woj. przy zjeździe do m. Pniewy. 

• Załamanie nawierzchni dr w St. Grodkowie i w Skoroszycach,  

• Odprowadzenie wód na wysokości Makowic z dr wojewódzkiej. 
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Byli ze mną p. Radny Kapinos, p. Sołtys z m. Pniewie w sprawie oświetlenia dr przy zjeździe 
do sołectwa. Usterki usunięte. Oświetlenie w Skoroszycach przy pasach obok DINO 
naprawione, na Wolności także. Pozostałe sprawy w toku.  

12.02.19 r. 

Spotkanie z mieszkańcami Makowic w sprawie usuwania przyczyn podtopień posesji.            
Z zaproszonych osób przyszli wszyscy, prócz jednej rodziny. Przedstawione zostały 
uwarunkowania i niezbędne działania dla wyeliminowania ewentualnych podtopień. 
Działania są po 3 stronach: ZDW, gminy i mieszkańców. To co należy do gminy 
sukcesywnie, krok po kroku jest eliminowane i poprawiane tak, by nie stwarzały zagrożenia 
podtopieniem. Działamy systemowo zgodnie i na podstawie obliczeń hydraulicznych i analizy 
przepustowości cieków. Uregulowane zostały rowy gminne, kolejne regulacje mamy              
w planach i są na to zabezpieczone środki finansowe. Uregulowany został także zbiornik 
retencyjny: odmulone dno i umocnione pobocza. Najkosztowniejsza jest przebudowa 
przepustu pod dr gm., to przed nami.  

13,14,15.02.19 r. 

Obradowały komisje stałe 

14.02.19 r. 

• Otwarcie ofert na zad pn. „Przebudowa ul. Radziechowskiej, budowa kanalizacji 
sanitarnej, etap 2., część 1.” Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia to 2 415 850 
zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zad. 2 150 000 zł. Do 
przetargu przystąpiło 8 oferentów. Najwyższa kwota 4 428 000 zł, najniższa 2 553 681 
zł Zakład Instalacyjno – Budowlany Leszek Wołowiec.  

• Wykonana została dokumentacja techniczna na budowę osadnika dla Zakładu 
Oczyszczania i Wodociągów kwota 19 720 zł brutto. 

18.02.19 r. 

Uczestniczyłam w walnym spotkaniu Subregionu Południowego. Wraz z nową kadencją są 
zmiany w statucie. 

19.02.19 r. 

Mam informację, że woj. opolskie otrzyma 4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska na wkład własny na program ochrony powietrza. Państwo wiecie, że nasza gmina 
podpisała w tej materii porozumienie. To dla nas dobra wiadomość. Są pieniądze dla regionu, 
w tym dla nas także, więcej na fb. 

Od 23 stycznia do 18 lutego odbyło się 10 zebrań wiejskich dot. podsumowania minionej 
kadencji przez Sołtysów i Rady Sołeckie oraz społeczność zgromadzona dokonała wyboru 
Sołtysa i Radnych Sołeckich na nowa kadencję. Sołtysi wybrani na nową kadencję: 
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Skoroszyce- E. Gruszka, Chróścina- K. Bryła, Sidzina- U. Fornalik, Pniewie- M. 
Lenartowicz, Makowice- M. Mendrala, Giełczyce- V. Hacz- Bieda, Mroczkowa- K. Winnik, 
Brzeziny- Doskocz, St. Grodków- M. Niedzielski, Czarnolas- J. Hellebrandt. 

Odbywają się także walne zebrania OSP. W tym czasokresie odbyły się 3: w m. Czarnolas,     
w Skoroszycach i w Sidzinie.  

Gm. Skoroszyce weszła w realizację projektu Obywatel.it, którego głównym celem jest 
rozwijanie kompetencji cyfrowych u osób powyżej 25 roku życia. Dzięki otrzymanemu 
grantowi 144 osoby wezmą udział w tym bezpłatnym szkoleniu, ponadto otrzymamy             
w ramach tego projektu sprzęt komputerowy. To działanie jest realizowane przy współpracy    
z p. Dyr. szkoły w Skoroszycach M. Marfianym. 

19.03.19 r. 

Spotkanie w St. Grodkowie Stowarzyszenia im. Bartka w sprawie uświęcenia Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Zapraszam Państwa serdecznie 3 marca do St. 
Grodkowa. 15.30 msza św. w intencji pomordowanych, asysta wojskowa, poczty 
sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, apel pamięci na Polanie Śmierci, spotkanie w świetlicy 
w St. Grodkowie, St. Grodków już się do tej uroczystości przygotowuje. 

W tym czasie też dzieci i młodzież z naszej gminy miała czas wolny od zajęć lekcyjnych, bo 
były ferie zimowe, dziękuję p. Dyr. i pracownikom Ośrodka Kultury za bogatą ofertę 
spędzenia czasu przygotowaną właśnie dla naszych dzieci, więcej na fb (wyjazd do 
Wrocławia do Korony, kino, basen, przedstawienie teatralne, bal karnawałowy juniora, 
zajęcia w świetlicach w poszczególnych sołectwach, GOK wspiął się na wyżyny swych 
możliwych działań. 

Rady Rodziców przedszkola ze Skoroszyc i z Sidziny- organizacja zabawa na rzecz 
placówek, zwolniłam z opłat za wynajem, bo dla dobra wspólnego.  

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za współpracę i za całokształt działań w minionym 
czasie.  

Do przedstawionej informacji pytania zadali: 

Radna Anna Kalisz – zapytała o przetarg na kanalizację Sidzinie, który wykazał 
brak ok. 500 000,00 zł, skąd wezmą się te środki, skoro ich brakuje, to co dalej? 

p. Wójt – różnica to 403 000,00 zł, poprosiła p. zastępcę o wyjaśnienie, 

p. Rudkowski – te środki są w budżecie, bo mamy nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych, którą będziemy wprowadzać na sesji w marcu br. 

p. Wójt dopowiedziała, że jesteśmy liście dofinansowania  ul. Radziechowskiej      
w 50% z programu Przebudowy Dróg Lokalnych od Wojewody, że po wykonaniu 
zadania otrzymamy je. Ponadto w ubiegłym tygodniu wszystkie stacje podawały     
w wiadomościach wystąpienie Premiera RP, który powiedział o zwiększeniu 
środków na budowę i modernizację dróg gminnych o dodatkowy  1 miliard złotych, 
a zatem będzie tych środków 6 miliardów zł, a ja dołożę wszelkich starań, aby 
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nasza gmina była beneficjentem tych środków, przez 4 lata daję świadectwo, że 
skutecznie pozyskuję środki z zewnątrz do budżetu. 

Na tym zakończono dyskusję nad sprawozdaniem. 

Ad 5 

Projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej            
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  na 
zadanie budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina część 1  do kwoty 
600 000,00 zł., na realizację dalszej części projektu Termomodernizacji obiektów 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścinie – II etap – kwota 400 000,00 zł oraz 
części wydatków związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków 
PROW  pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina” – kwota 
500 000,00 zł. 
 
Radna Anna Kalisz – poprosiła o dokładne wyjaśnienie kwoty pożyczki płatniczej     
w wysokości 500 000,00 zł na „Kształtowanie przestrzeni publicznej Sołectwa 
Sidzina”. O co  w tym chodzi, na co dokładnie ma być ta pożyczka? 
 
p. Skarbnik Piela – wyjaśniła, że pożyczka płatnicza to taka pożyczka, na którą 
gmina otrzymuje środki z PROW na to konkretne zadanie. Z p. Wójt podpisałyśmy 
już umowę na środki z PROW, wg kosztorysu mogliśmy otrzymać 503 000,00 zł, 
niemniej jednak pożyczka opiewa są na kwotę do 500 000, 00 zł Ta kwota 
podpisanej umowy z PROW znajduje się już w naszym budżecie. Zadanie chcemy 
zrealizować, dlatego jest to pożyczka na wyprzedzające finansowanie. Montaż 
finansowy jest zawarty w uchwale budżetowej, mamy ją po dochodach, po 
wydatkach i po rozchodach ponieważ chcemy tę pożyczkę spłacić jeszcze w tym 
roku, pod warunkiem, że zadanie wykonamy w określonym czasie, czyli do 30 
czerwca br. Dlatego dalszy ciąg kanalizacji w Sidzinie chcemy zrobić jak 
najszybciej, aby wykonać w czasie zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Jedno 
jest zależne od drugiego. Uważam, że są to dobre założenia, które już zostały 
zawarte w uchwale budżetowej i dyskutowaliśmy już o tym przy uchwalaniu 
budżetu, 
 
Radna Rogalińska – jaki jest koszt odsetek tego kredytu ? 
 
p. Skarbnik – pożyczka w kwocie 1 500 000,00 zł jest na szczególnych warunkach 
preferencyjnych. Procedura jest taka, że jeszcze przed uchwaleniem budżetu, 
składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu wskazując zadanie, na które chcemy uzyskać pożyczkę, która jest 
oprocentowana w wysokości  2%. Jeśli otrzymamy środki w krótkim czasie, to 
odsetki są naprawdę nieduże. 
 
Radna Juśkiewicz – cieszę się, że jest czujność w Radzie, niemniej jednak 
chciałam zauważyć, że to nie jest pierwsze zadania realizowane w ten sposób, 
znamy te mechanizmy i jest to zapewne nam wszystkim znane. Mówić prostymi 
słowami, to zaraz wróci do budżetu, a zyskujemy coś, co będzie na długie lata 
służyło Sidzinie, 
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Radna Kalisz – my wiemy o co tutaj chodzi, ale chcemy, żeby mieszkańcy usłyszeli   
i zobaczyli jak to działa, 
 
Radna Juśkiewicz – to będzie wartość dodana do tego, bo uzyskamy 
dofinansowanie do zadania i to nie jest pierwsze zadanie, które w ten sposób 
realizujemy, w poprzedniej kadencji też mieliśmy podobne sytuacje. 
 
p. Rudkowski z-ca wójta – uchwalając budżet na 2019 rok, uchwaliliście państwo 
wszystkie te zadania, a także uchwaliliście źródła finansowania tych zadań, więc 
teraz to tylko formalność, doprecyzowana forma, bo dodatkowo musi być podjęta 
uchwała o zaciągnięciu pożyczki, więc teraz jest ona konsekwencją uchwalonego 
budżetu na 2019 rok, to nie są żadne inne, nowe zadania. Nazwa tego zadania, to 
tylko nazwa, która nie jest aż tak istotna, a jest po to, żeby otrzymać środki            
z PROW, które już mamy zapewnione, bo stosowna umowa już została podpisana 
przez p. Wójt i p. Skarbnik. 
 
Więcej pytań nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod głosowanie.  
Głosowanie przebiegło następująco: 
 
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   X 

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan   X 

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin   X 

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina   X 

13. Rzepka Marcin   X  

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Zatem przy 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących”, projekt uchwały został przyjęty 9 
głosami „za”. 
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Ustawowy skład Rady Gminy to 15 radnych. 
 
Podjęto uchwałę Nr IV/31/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
w Opolu. 

Ad 6 

Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, p. Skarbnik jeszcze raz 
wyjaśniła, że  chodzi głównie ośrodki na budowę dalszej części kanalizacji             
w Sidzinie. Jak państwo wiecie, brakuje 403 000,00 zł + zapłata za inspektora 
nadzoru. Przesunęliśmy w czasie do dopracowania regulamin dofinansowania 
przyłączy, mówimy tutaj o udzieleniu dotacji, bo jesteśmy otwarci na takie 
działania, są to nasi mieszkańcy chcemy im pomóc, nie tylko mieszkańcom Giełczyc 
i Sidziny ale całej gminy bo   w wycofanym, póki co regulaminie nie było mowy 
tylko mieszkańcach Sidziny, ale o całej gminie. Aby podpisać umowę, na 
współfinansowanie budowy kanalizacji musimy mieć zabezpieczone środki, dlatego 
działając odpowiedzialnie proszę o poparcie takich działań, abym mogła na tę 
chwilę i na tę okoliczność przenieść z zadania budowy remizy w Skoroszycach 
kwotę 600 000,00 zł na te opisane działania. Jest to możliwe, bo na następnej sesji 
będziemy wprowadzać do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych i te środki na budowę 
remizy wrócą do zadania. 

Radna Rogalińska – poprosiła o wyjaśnienie terminu przyłącze oraz czy jest 
możliwe sfinansowanie 100% przyłącza, 

p. Rudkowski – z-ca wójta – tak, gmina może sfinansować 100% kosztów przyłącza    
w otoczeniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, daje nam taką możliwość 
Prawo o ochronie środowiska. Jest napisane na co gmina może wydatkować środki 
budżetowe i nie tylko budżetowe lecz również te pozyskane z opłat za korzystanie 
ze środowiska. Są tu zachowane wszelkie preferencje, bo osoba korzystająca          
z takiego sposobu dopłaty jest zwolniona z podatku dochodowego od przyznanej 
dotacji, dlatego dobrze widziane są takie inicjatywy gminy, mało tego, to gmina 
ma obowiązek dotować takie działania w ramach zadań własnych, czyli sprawa 
gospodarki wodno – ściekowej, a budowa kanalizacji jest zadaniem własnym gminy.  

Radna Rogalińska – jeśli będzie się dofinansowywać mieszkańców Sidziny i części 
Giełczyc, to co mają powiedzieć mieszkańcy innych miejscowości, którzy już 
wybudowali przyłącza na własny koszt, a co z mieszkańcami, którzy budują linie 
wodne, to też jest w zakresie obowiązków gminy, 

p. Rudkowski – to nie tak, jest tu jakieś niezrozumienie tematu. Jak państwo 
wiecie od lat funkcjonuje u nas zasada, że jeżeli ktoś chce sobie budować sieć 
wodociągową, nie mówimy o przyłączach lecz o sieci wodociągowej, to gmina 
partycypuje w kosztach takiej budowy w 50% tych kosztów. Chcemy stworzyć 
warunki do dofinansowania przyłączy dla wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko 
mieszkańców Giełczyc i Sidziny. Stwarzamy regulamin dotowania  przyłączy, bo to 
leży w naszym interesie, żeby wszyscy mieszkańcy przyłączali się do sieci 
kanalizacyjnej,  jeżeli nie stworzymy warunków  dofinansowania przyłączy, to 
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wszystkie  otrzymane dotacje tj. ok. 3 milionów złotych, będziemy musieli zwrócić. 
Więc chyba lepiej przeznaczyć w budżecie ok. 150 000,00 zł na pomoc 
mieszkańcom, niż zwracać miliony. Rada  Gminy nie może podjąć uchwały, która 
faworyzowałaby jakąś grupę mieszkańców, musi to objąć całą gminę np. dotacje do 
modernizacji ogrzewania dotyczą całej gminy itd. Jeżeli ktoś będzie chciał 
skorzystać z dopłaty do przyłącza kanalizacyjnego w Chróścinie, czy Skoroszycach, 
to będzie mógł jak najbardziej tę dotację otrzymać, 

Radca prawny p. Dziadkiewicz – potwierdzam to, co powiedział p. zastępca wójta, 
to nie jest tworzone tylko dla jednej grupy, czy ograniczone do dwóch 
miejscowości, to ma objąć całą gminę. Niestety, przepisy nie działają wstecz, nie 
mogą objąć dotacją tych, którzy wybudowali przyłącza wcześniej, to tak jak            
z dotacją do zmiany ogrzewania. Ci, którzy już zmienili ogrzewanie przed wejściem 
w życie uchwały, nie mogą już skorzystać z dopłaty. Chodzi o to, żeby stworzyć jak 
najlepsze warunki mieszkańcom do przyłączenia się do sieci, aby uzyskać efekt 
ekologiczny, zmotywować do tego można poprzez stosowanie dotacji do 
częściowego pokrycia kosztów tego przyłącza, a dla gminy jest to ekonomiczne, bo 
nie trzeba zwracać już otrzymanych i zainwestowanych środków z zewnątrz, 

Radny Winnik – to są bardzo kosztowne sprawy i zastanawiam się, ile z w ciągu 
naszej kadencji wybudujemy jeszcze kanalizacji dla mieszkańców, 

p. Rudkowski -   źle się stało, że gmina 10 lat temu nie opracowała koncepcji 
kanalizacji gminy, bo najlepszy okres na budowanie kanalizacji i pozyskania 
środków unijnych był w lata 2007 – 2014, Rada Gminy wtedy przespała ten czas, 
Wójt Gminy przespał ten czas, kiedy wszyscy wkoło budowali kanalizacje. Powiem 
więcej, należało wtedy opracować dokument, czyli koncepcję skanalizowania 
gminy, z tego dokumentu wynikałoby np. czy należy budować kanalizację do 
Mroczkowej, czy może trzeba byłoby mieszkańcom dofinansować budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Taki dokument dawno powinien być, bo to są 
dokumenty strategiczne związane z rozwojem gminy. Te dokumenty powinny nam 
powiedzieć, w którym kierunku należy iść. Dokumentacja na Sidzinę jest z 2013 
roku, więc nie jest poprzedniej kadencji, ale jeszcze wcześniejszej. Musimy 
opracować taki dokument, który powie nam, jak należy postępować w dalszej 
kolejności, czy nam się będzie opłacać budować kanalizację do Makowic, do 
Czarnolasu, nie wiemy tego teraz, na razie  chcemy stworzyć warunki do przyłączy 
dla mieszkańców całej gminy, a nie wybranych miejscowości, 

p. Wójt – staram się uczestniczyć we wszystkich zebraniach sołeckich, na 
większości zebrań mieszkańcy podnoszą temat kanalizacji w swoich 
miejscowościach, kiedy będzie, kiedy mogą się spodziewać rozpoczęcia prac. 
Oczekują również dopłaty do kanalizacji. Ludzie chcą porządkować gospodarkę 
wodno – ściekową w swoich  miejscowościach. To, że poprzednia Wójt Gminy p. 
Alina Baran nie wykonała działań w Giełczycach, to zapewne dlatego, że nie 
pozyskała na to środków z zewnątrz. Jest XXI wiek i  ja nie będę siedzieć                 
z założonymi rękami i nie będę czekać na cud. Wtedy, kiedy były środki unijne do 
wzięcia, kiedy w innych gminach takich jak Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, 
Korfantów pozyskiwano środki na kanalizacje, u nas tego nie robiono, więc robimy 
to teraz.  Nie dlatego, że mnie się tak podoba, żeby kanalizację budować w 
Giełczycach i Sidzinie, ale dlatego, że  Rada Gminy, dwie kadencje temu 
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opracowała dokumentację na tę właśnie część gminy, na Giełczyce  i Sidzinę i ja to 
dlatego realizuję. Jeśli  wykonamy ten etap, to posuniemy się  dalej  i będziemy 
mogli zrobić projekt na dalszą kanalizację. Spieramy się tutaj, czy ludziom dopłacić 
500,00, czy 200,00 zł do przyłącza zamiast myśleć o przyszłości. Takimi działaniami 
wstrzymujecie państwo rozwój gminy. Domyślam się z czego to wynika.  Mamy 
mało środków i zastanawiamy się nad wydaniem każdej złotówki, ale potrzebna 
jest kanalizacja i dalszy rozwój gminy. Potrzebujemy remontować drogi, ale nie 
możemy ich wyremontować dopóki nie ma infrastruktury – kanalizacji. 

Radny Rzepka – kiedy w Chróścinie była robiona kanalizacja, to wszyscy 
mieszkańcy płacili za przyłącza i nie było mowy o dopłacie, a teraz trzeba dopłacać 
ludziom, żeby się przyłączyli do głównej nitki? 

p. Wójt – zwróciła się do radnego Rzepki i powiedziała, że nie było radnego przy 
uchwalaniu budżetu, nie ma go często na posiedzeniach Komisji, na resztę spuszcza 
zasłonę milczenia. Ma pan troje dzieci, bierze pan na swoje dzieci 500+, ja 
wychowałam swoje dzieci bez 500+, nie mam o to  do pana żalu, że pan bierze 
500+, druga sprawa, otrzymał pan 300+ dopłaty do książek dla swoich dzieci, ja nie 
miałam  takiego wsparcia, a książki kosztowały wtedy  ok. 700,00 zł, bo traf chciał 
tak, że moja pierwsza i druga córka szły pierwszym rokiem reformy edukacyjnej i 
nie można było kupić podręczników z drugiej ręki. Czy ja mam o to do kogokolwiek 
żal?  Tak więc to, że kiedyś były inne warunki, to niczyja wina i ja do nikogo o to 
nie mam żalu Żyję w takiej wspólnocie, gdzie kształtujemy takie, a nie inne prawo  
miejscowe i się do tego prawa stosujemy.  Prawo nie działa wstecz. Wie pan 
doskonale, że my musimy zrobić te przyłącza. Ze starego rozdania środków 
zrobiliśmy Giełczyce, natomiast teraz robimy dalszą część, bo pozyskałam 2 miliony 
złotych, a przepisy ciągle się zmieniają i coraz to inaczej brzmi definicja przyłączy.  

przew. Sokołowski – chciałem powiedzieć kilka zdań na temat kanalizacji, bo 
brałem udział od początku w jej wdrażaniu, wykonywaniu, a nie było to łatwe 
zadanie. Odziedziczyliśmy po komunie starą zardzewiałą oczyszczalnię i nic więcej. 
Koncepcja była opracowana panie wójcie, ale to, co my tu robimy, to nie jest 
ostateczność, nad nami są jeszcze władze ustawowe. Definicja przykanalików to 
tylko drobnostka w całej tej sprawie, przepisy zmieniały się bardzo szybko i co roku 
inaczej były budowane te przyłącza, na coraz to innych zasadach, inaczej 
rozliczane, a tego nie da się nawet teraz porównać. Uważam, że bardzo dobrze się 
stało, że p. Mecenas zasugerował zdjęcie z porządku obrad tego regulaminu, bo      
z niego nic nie wynika, trzeba go bardziej dopracować, nie śpiesząc się, żeby każdy 
wiedział, że jak się będzie budować, to gmina będzie mogła udzielić mu dotacji do 
przyłącza kanalizacyjnego i, jak sądzę wodociągowego. Wiemy, że te przepisy się 
zmieniają, więc, żeby nie się nie okazało, że zmienią się i nasz regulamin do 
niczego się nie przyda, taka jest kolej rzeczy i nieprzewidywalność w polskim 
prawie. 

p. Rudkowski – nie możemy wszystkiego porównywać, bo do 2014 roku gminy 
otrzymywały dofinansowanie na poziomie 75% kosztów, teraz jest to 63,63%. Jeżeli 
chodzi o dofinansowanie do wody, to współfinansujemy koszty w wysokości 50% 
budowy sieci wodociągowej, a nie przyłącza wodnego, to jest bardzo duże 
dofinansowanie, nie możemy go porównywać z dofinansowaniem do przyłącza 
kanalizacyjnego. W tym przypadku nie ma innej alternatywy jak zrobić wszystko, 
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żeby mieszkańcy zechcieli przyłączyć się do kanalizacji, bo w innym razie będziemy 
musieli zwrócić cała otrzymaną dotację, czyli ok. 3 000 000,00 zł. 

Radny Srebniak - w Starym Grodkowie nie mamy jeszcze kanalizacji, większość 
oczekuje kanalizacji, słyszę tutaj, że niektórzy mieszkańcy będą mieć możliwość 
podłączenia do kanalizacji, nasi mieszkańcy nie mają, póki co takiej możliwości, 
pozostaje więc pytanie, czy będą mieć taką możliwość, jeśli będą składać stosowne 
wnioski, oni nie muszą wiedzieć, czy ta kanalizacja jest, czy jej nie ma, jaką 
odpowiedź otrzymają? 

p. Rudkowski –  nie będzie możliwości podłączenia, póki nie zostanie wybudowana 
sieć. 

Radny Srebniak – no to stwórzmy taką możliwość, żeby wszyscy mogli się podłączyć 
i uzyskać dofinansowanie w całej gminie, osobną sprawą jest kwestia pieniędzy, 
czy nasz budżet to wytrzyma? 

p. Rudkowski – to nie jest prosta sprawa. Dla wielu mieszkańców nie istnieje 
problem wywozu szamba, bo zwyczajnie tego nie robią, pobierają tylko wodę,  a 
ścieki  wiadomo, gdzie odprowadzają, mają szamba bez dna, czy może jeszcze coś 
innego i naraz przyjdzie mu zapłacić za przyłącz, i jeszcze za odprowadzone ścieki, 
to w tym miejscu pojawia się wielki problem dla niego, bo to tyle naraz zacznie 
kosztować, a on nie płacił złotówki za ścieki, więc to nie jest tak, że wszyscy z 
ochotą będą się podłączać i że inni czekają z niecierpliwością, kiedy będzie u nich 
kanalizacja, 

Radna Fornalik – ja mam taka sytuację, że będę musiała zapłacić sama za przyłącz, 
który będzie kosztował do 3 000,00 zł i nie skorzystam z dotacji, a takich, którzy 
mogą z niej skorzystać, to w Sidzinie jest niewielu, 

Radna Rogalińska – mieszkańcy Sidziny byli przygotowywani do tego, że będą 
musieli się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, więc chodzi o to, żeby ich w jakiś 
sposób przymusić do tego, a nie rozdawać nasze wspólne pieniądze budżetowe na 
jednych tylko mieszkańców kosztem  innych mieszkańców i innych zadań, 

p. Mecenas Dziadkiewicz – w międzyczasie rozmawiałem z p. radną na ten temat      
i mogę stwierdzić, że rzeczywiście istnieje obowiązek ustawowy przyłączania się do 
sieci i rzeczywiście gmina ma instrumenty prawne w postaci: postępowania 
administracyjnego, nakazującego przyłączanie się i druga sprawa to podejrzenie    
o popełnieniu wykroczenia ponieważ nie przyłączenie się jest wykroczeniem, ale    
w obu przypadkach postępowanie może trwać bardzo długo, ale będzie się to 
wiązało z dodatkowymi kosztami, bo musiałby być zatrudniony pracownik, aby 
obsłużyć 200 postępowań, a w wielu przypadkach może trwać taka sprawa latami, 
więc tak naprawdę mało skuteczny instrument, 

p. Rudkowski – to nie jest wina mieszkańców, że ktoś kiedyś, poprzednia władza 
nie pozyskała środków na kanalizację, a już wcześniej powiedziano mieszkańcom, 
żeby wykonali na własny koszt mapki z projektem, więc co można im teraz 
powiedzieć? Wtedy były takie zasady, a obecnie te zasady zmieniły się znacznie, 
część mieszkańców czuje się „nabitych w butelkę” przez kogo?  Poprzednią władzę, 
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która poprzez nierychliwość nie zrobiła tego, co trzeba, można było wtedy wiele 
zdziałać, to była kwestia 5, czy 6 metrów przyłącza do studzienki, ale przez tę 
nierychliwość nie zrobiono tego, 

Przew. Sokołowski – przypominam p. zastępcy wójta, że zmieniały się przepisy, 
więc nie wie jak to do końca u nas było, teraz też mogą się zmienić w każdej chwili  
i jak będziemy wtedy mówić? Albo inni po nas? 

Radna Juśkiewicz – mieszkańcy są rozgoryczeni, że wydali kiedyś pieniądze na 
mapy, na inne dokumenty, a teraz znowu będą musieli zapłacić, 

Radny Winnik – p. Rudkowski powiedział, że w tamtej kadencji kompletnie w tej 
sprawie nic się nie działo, ja mogę zaświadczyć, bo pamiętam jak było, że 
poprzednia p. Wójt chciała kanalizację do Sidziny, ale to radni odrzucili tę sprawę 
większością głosów, wystąpili wtedy przeciwko p. Wójt, tak że to nie jest tak, że 
nic się nie działo i nie chciało, tylko radni wtedy tak zdecydowali, 

Przew. Sokołowski – to prawda, niełatwo było działać, gmina mała, nie mogła się 
równać z wielkimi gminami, miastami, wkład własny w budżecie niewielki i trzeba 
było coś wybierać, kiedy już było coś przygotowane, to zmieniły się przepisy, więc 
nie wracajmy ciągle do tego co było, że nic nie zrobiono tylko rozmawiajmy o tym, 
co można dla mieszkańców  teraz zrobić, 

p. Rudkowski – chciałbym tylko przypomnieć państwu o czym mówimy w zmianach 
budżetu, chodzi o kwotę 156 000,00 zł na dotację dla mieszkańców i tylko tyle. 
Ponadto trzeba sobie uświadomić jeszcze jedną sprawę. To, że chcemy dać 
mieszkańcowi dopłatę, to jeszcze nie znaczy, że mieszkaniec zechce z tej dopłaty 
skorzystać. Kwota ta będzie przeznaczona dla mieszkańców całej gminy, nie tylko 
mieszkańców Sidziny, 

Przew. Sokołowski – w zmianach budżetowych jest jeszcze jedna zmiana dot. 
kwoty 600 000,00 zł póki co wzięte z budowy remizy, dlatego chciałem p. Wójt 
zapytać, czy zatem budowa remizy w Skoroszycach nie jest zagrożona poprzez 
takie działanie? 

p. Wójt -  w pewnym czasie przekonał mnie pan, że remiza strażacka jest 
ważniejsza niż przedszkole, zatem podjęliśmy trud rozpoczęcia prac dot. tej 
inwestycji, dobrze wiedzieliśmy, że należy mieć w budżecie co najmniej 
2 000 000,00 zł na tę remizę. W chwili obecnej wiemy, że i to będzie za mało, więc 
robię wszystko, aby pozyskać dodatkowe środki na to zadanie. To nie będzie tylko 
remiza, lecz będzie się tam mieścić również zarządzane kryzysowe i pod tym kątem 
czynię te starania. Chcę podkreślić jeszcze raz, że dzięki  takim staraniom 
pozyskaliśmy w tamtej kadencji 9 000 000,00 zł, ta gmina nigdy nie pozyskała        
w ciągu jednej kadencji tylu środków do budżetu, więc proszę o zaufanie. 

Radna Rogalińska – ja chciałam tylko zaznaczyć, że jeśli będzie opracowywany 
jeszcze raz regulamin dotacji, to proszę, aby zaznaczyć w nim, że chodzi również   
o dotację do przyłącza wodnego, tak, żeby mieszkańcy całej gminy mogli 
skorzystać z tego, nie tylko mieszkańcy jednej miejscowości, 
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Radna Juśkiewicz – chciałam tylko powiedzieć krótko na temat zapisu w zmianach 
budżetu.  Wierzę, że te środki na zadanie budowy remizy na pewno wrócą, bo już 
nie raz mieliśmy taką sytuację, a teraz jest to potrzeba chwili. 

Więcej dyskusji nie było, przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
glosowanie: 

 
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 x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan x   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin x   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina   X 

13. Rzepka Marcin    x 

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr IV/32/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok 12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących”. 
 
Ubyła radna Urszula Fornalik, zatem do końca sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Ad 7 

Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
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Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr IV/33/2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od  
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów            
i określenia  wysokości wynagrodzenia. 

Ad 8 

Projekt  uchwały był również omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań, zatem przewodniczący Przedstawił projekt uchwały   
i poddał pod glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   
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8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

Podjęto uchwałę Nr IV/34/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi     w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określ. 
wysokości wynagrodzenia. 

Ad 9 

Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   
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Podjęto uchwałę Nr IV/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 

Ad 10 

Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach i pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań  wobec czego przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr IV/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Skoroszyce. 

Ad 11 

Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie zgłoszono pytań, nie było dyskusji, zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   
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2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 

Podjęto uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 
współpracy Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   
i o wolontariacie na lata 2019 – 2021. 

Ad 12 

Projekt uchwały był omawiany szczegółowo na wszystkich Komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie zgłoszono pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula brak brak brak 

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna x   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   
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8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr X   

11.  Kraska Rafał X   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 

Podjęto uchwałę Nr IV/38/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu 
potrzeb związanych z realizacją zadania. 

Ad 13 

Temat rozliczenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i zwalczania Narkomanii oraz następstw używania wyrobów 
tytoniowych i wyrobów powiązanych za 2018 rok wraz z rozlicznie prac Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był szczegółowo omawiany na 
wszystkich komisjach. 

Przewodniczący – zachęcił radnych do dyskusji w tym temacie, powiedział, że po 
dyskusji, ewentualne przyjęcie sprawozdań poprzez głosowanie zostanie zapisane   
w protokole. 

Radna Juśkiewicz – powiedziała, że jest problem z narkotykami tzw. „domowymi”, 
poprosiła dyrektorów szkół obecnych na sesji, aby zwrócili  uwagę rodziców na ten 
problem, powiedzieli czym są te domowe narkotyki, bo to jest również bardzo 
niebezpieczne dla młodzieży, jak inne środki odurzające. Może dialog w czymś 
pomoże, zwróci uwagę rodziców, bo niejednokrotnie nie mają świadomości w tej 
sprawie. 

Nie było dalszej dyskusji, zatem przewodniczący poprosił o przegłosowanie              
i ewentualne przyjęcie sprawozdań. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Ad 14 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej również było 
omawiane na komisjach, przewodniczący zachęcił radnych do dyskusji, do pytań, 
poprosił p. kierownik Aleksandrę Michułkę o krótkie przedstawienie sprawozdania    
z pracy GOPS-u. 
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p. Michułka -  trzeba powiedzieć o rozszerzającym się problemie alkoholowym        
w naszej gminie, a co za tym idzie najczęściej przy tym jest przemoc domowa,       
z roku na rok jest coraz więcej niebieskich kart. Zadania są szerokie m.in. 
świadczenia rodzinne, zapomogi, pomoc w innej formie, spraw przybywa, choćby 
zapowiedziane kolejne 500+ na pierwsze dziecko, 

Przew. Sokołowski – zapytał, czy w naszej gminie jest wielki problem                    
z narkotykami? 

p. Michułka – nie odnotowujemy specjalnego sygnału w tej sprawie, mówi się          
o tym, ale oficjalnie nie ma zgłoszeń, natomiast wiemy, że problem ze środkami 
odurzającymi w skali kraju istnieje, więc i u nas też zapewne jest, dlatego tak 
ważna jest profilaktyka, 

Radna Juśkiewicz – myślę jednak, że największym problemem jest mimo wszystko 
alkohol, który jest powszechnie dostępny i który najwięcej czyni zła, bo jest przy 
tym najczęściej przemoc w rodzinie, co można zauważyć po ilości założonych 
niebieskich kart, w ubiegłym roku było ich 25, a w tym roku sprawozdawczym aż 
46, liczby mówią same za siebie. Chciałam zapytać, czy 500+ ma wpływ np. na 
mniejszą ilość wypłacanych zasiłków, czy to się jakoś przekłada, 

p. Michułka – trudno jest to tak jednoznacznie stwierdzić. Na początku wydawało 
się, że korzystający z 500+ rzadziej będą występować o inne zasiłki, ale tak nie 
jest, ludzie wiedzą, że im się coraz więcej należy i korzystają z tego jak tylko 
mogą, wręcz należy tu powiedzieć, że korzystają pokoleniami w rodzinie, tak jak 
dziadkowie, rodzice itp. 

p. Wójt – powiedziała kilka słów na temat nieoficjalnego obiegu narkotyków            
w gminie. Wiem, że jest taki problem, nie wiem w jakim wymiarze, bo nikt nie 
prowadzi statystyk, ale wiem, że   w Sidzinie jest taki problem, w Chróścinie jest 
taki problem, można to stwierdzić choćby na podstawie zgłoszenia Sołtysa na 
ostatniej sesji, co się dzieje przy świetlicy i wiem, że taki problem jest też w 
Skoroszycach. 

Radny Kraska – w Sidzinie na ul. Partyzantów pojawiła się budka do gier, gdzie 
podobno też pojawiają się jakieś używki. 

Przewodniczący – sprawozdanie zostało przyjęte przez wszystkie komisje, dlatego 
proszę jeszcze raz o jego przyjęcie poprzez głosowanie i zapisanie w protokole. 

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jednogłośnie 14 glosami „za”. 

Ad 15 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego również było omawiane na wszystkich komisjach               
i przyjęte, przewodniczący poprosił o ewentualną dyskusję, bądź pytania do 
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kierownika Koseckiego, czy dyrektorów placówek oświatowych gminy obecnych na 
sesji, 

p. Wójt – powiedziała, że subwencja oświatowa w tym roku będzie mniejsza           
o około 18 000,00 zł, 

p. Kosecki – w ogólnym rozrachunku trzeba przyznać, że subwencja na ucznia jest 
większa, natomiast jest ona powiązana z ilością uczniów, jeśli liczba uczniów 
spada, wówczas ta subwencja też spada i w tym roku  będzie o tyle mniejsza. Tak 
to działa. Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, to w tym roku jedynie 
nauczycielom mianowanym będzie wypłacone 760,26 zł. jest to po raz pierwszy tak 
mała kwota u nas, chociaż nigdy nie było zbyt wielkich dopłat nauczycielom.  
Staramy się tak prowadzić politykę wynagrodzeń, aby nauczyciele w miarę 
możliwości mogli mieć godziny  dodatkowe, aby w rezultacie niewiele trzeba było 
dopłacać.       

Radna Rogalińska – zapytała p. kierownika Koseckiego, czy również otrzymał pismo 
od pracowników obsługi szkół i przedszkoli w sprawie zabezpieczenia środków na 
podwyżki dla tych pracowników. Otrzymała takie pismo z podpisami i prosi             
o przepracowanie i ustosunkowanie się do tego tematu, 

p. Kosecki – odpowiadając na to pismo, zwiększyliśmy pracownikom obsługi 
wynagrodzenie podczas regulacji płac, bo rzeczywiście płace tych pracowników 
były niesprawiedliwe w porównaniu z pracownikami, którzy zatrudniając się po raz 
pierwszy już musieli otrzymać co najmniej płacę minimalną, która jest wyższa od 
płacy zasadniczej długoletnich pracowników. 

Przewodniczący – powiedział, że jeśli ktoś chce się wypowiedzieć na temat 
oświaty w naszej gminie, to zachęca do dyskusji, 

Radny Kraska – powiedział, że rodzice dzieci z Sidziny są zaniepokojeni 
nauczaniem języka angielskiego, powstał problem, nie wie czym to jest 
spowodowane. W Sidzinie są dwie osoby, które prowadzą korepetycje z języka 
angielskiego, ale to jest za mało na potrzeby wszystkich uczniów. Może trzeba 
byłoby pomyśleć o zajęciach dodatkowych, żeby te dzieci idąc do szkół średnich 
miały niezbędną wiedzę, 

p. Anna Harasiuk dyrektor Szkoły Podstawowej w Sidzinie – uważam, że jeśli 
rodzice mają jakieś problemy związane z nauczaniem dzieci, to w pierwszej 
kolejności powinni zwrócić się do dyrektora. Po drugie ten zarzut jest 
bezpodstawny między innymi dlatego, bo dzieci generalnie się nie uczą i to nie 
tylko w Sidzinie, ale w całym kraju. Dzieci, które chcą się uczyć, uczą się i nie 
trzeba wydawać na korepetycje. Mam prośbę do radnych, jeśli rozmawiacie 
państwo z rodzicami na takie tematy, to przyjdźcie państwo również do szkoły         
i wysłuchajcie obu stron. Chcę podkreślić, że średnie wyniki naszej szkoły po 
egzaminach, co roku są bardzo dobre, więc mówienie, że wszystkie dzieci 
wymagają korepetycji z języka angielskiego są przesadzone, 

p. Wójt – kształcenie w naszych szkołach, jest kształceniem masowym, nie 
spodziewajmy się zatem, że będzie to kształcenie elitarne, nie mniej jednak 
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staramy się, żeby to kształcenie było jak najbardziej wszechstronne i jak 
najbardziej atrakcyjne, urozmaicone, zadowalające dzieci i rodziców. Pozyskujemy 
środki unijne, w ramach tych środków  dzieci wyjeżdżają na wycieczki, otrzymują 
pomoce naukowe, tablety. Dopasowujemy poziom kształcenia do wiekszości, a i tak 
wielu uczniom  sprawia to trudność. Niestety, zawsze ktoś będzie niezadowolony. 

Radna Rogalińska – zaprosiła dyrektorów szkół i p. kierownika Koseckiego na 
najbliższą marcową komisję. Więcej dyskusji nie było. 

Ad 16  

Radna Juśkiewicz – prosi o wyrównanie drogi na osiedlu Słonecznym, bo dziury są 
wielkie, nie można wyminąć jednej, żeby nie wpaść w drugą oraz przedłużenie ul. 
Powstańców, a także ul. Partyzantów, 

p. Wójt – ja wiem, że te drogi są w bardzo kiepskim stanie, ale nic wcześniej nie 
zrobię dopóki wcześniej nie zostanie zakończona kanalizacja, a  na razie, jak widać 
sprawy komplikują się. Wiem, że temat dróg w każdej miejscowości jest punktem 
zapalnym, robimy, co możemy, a i tak to wszystko nie wystarcza, 

Radna Kalisz – mieszkańcy pytają, czy to prawda, że festiwal góralski został 
przeniesiony na 1 czerwca tego roku do Sidziny? Jeśli tak, to dlaczego? 

p. Wójt – tak, to prawda, przyczyn jest kilka, jedną z nich jest problem, który 
przez trzy lata powtarzał się, mianowicie termin ustalenia mszy św. z księdzem 
proboszczem  Grzybowskim. Współpraca z księdzem należy do trudnych. Inną 
sprawą jest zainteresowanie i uczestnictwo w tej uroczystości mieszkańców 
Skoroszyc W trzeciej edycji festiwalu, czyli w ubiegłym roku, w niedzielę po 
godzinie 17-tej, po wyjeździe zaprzyjaźnionych górali, samych mieszkańców 
Skoroszyc było  b. mało. Zaczęłam więc szukać rozwiązania, jak zachęcić ludzi, 
żeby byli obecni, żeby przyszli na nasze święto góralskie, na naszą uroczystość. 
Dlatego doszliśmy do wniosku, że skoro najbardziej góralską miejscowością jest 
Sidzina, zorganizujemy do święto w Sidzinie i z tego względu postanowiliśmy  
przenieść je do Sidziny. Były też głosy krytyczne pod adresem organizatora, dlatego 
też postanowiliśmy zmienić organizatora, czyli firmę, która to wykonywała przez 
trzy lata. Szukamy  innego rozwiązania. To, że w tym roku impreza będzie             
w Sidzinie, nie oznacza, że nie wróci do Skoroszyc. Nic nigdy nikomu nie jest dane 
raz na zawsze. Jeżeli mieszkańcy Skoroszyc będą wyrażali chęć uczestnictwa w tej 
uroczystości, nie ma żadnego problemu, aby na powrót Festiwal był w 
Skoroszycach. 

Radna Kalisz – mieszkańcy byli przekonani, że ta impreza na zawsze będzie 
imprezą skoroszycką, 

p. Wójt – zdaję sobie sprawę, że organizacyjnie, logistycznie to będzie wyzwanie 
dla nas wszystkich, bo na boisku w Skoroszycach mamy wszystko, co potrzeba, 
natomiast w Sidzinie na boisku jest trawa, 
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Radna Rogalińska – to zapewne zwiększy koszty imprezy, bo trzeba będzie 
wszystko od początku zorganizować, brak jest zaplecza sanitarnego i będą koszty 
większe 

p. Wójt – nigdy nie zgłaszaliście państwo problemu, że ta impreza ma być 
przypisana do Skoroszyc. Zauważyłam, że ta impreza co roku cieszy się coraz 
mniejszym udziałem mieszkańców, przede wszystkim Skoroszyc, dlatego szukałam 
innego rozwiązania. Jeżeli się to w Sidzinie nie sprawdzi, wówczas możemy wrócić 
do Skoroszyc. Na razie takie rozwiązanie znaleźliśmy, zobaczymy jak się potoczy, 
czy się sprawdzi. Jestem zaskoczona, że jesteście państwo tak żywo zainteresowani 
tą sprawą. Nikt z państwa nigdy tego tematu nie poruszał, nikt z państwa nigdy nie 
wspomógł mnie, poza panem przewodniczącym Rady  w rozmowach choćby             
z księdzem proboszczem na temat organizacji mszy św., 

Radna Rogalińska – nic pani na ten temat nie mówiła, że są takie trudności, 
gdybyśmy wiedzieli, to na pewno wspomoglibyśmy panią w rozmowach, 

p. Wójt – wielokrotnie o tym mówiłam na komisjach, na sesji, proszę wrócić do 
protokołów, do rozmów z radnymi i przywołać w pamięci tamten czas. 

Radna Kalisz – pamiętam, że była taka rozmowa, ale rozważaliśmy  mszę polową 
na boisku, 

p. Wójt – Szanowni Państwo, proszę mnie zwolnić z obowiązku rozwijania  w tej 
chwili tego tematu i proszę mi wierzyć, że wiem, co robię i dlaczego to robię.  Jeśli 
taka będzie wola Państwa, chętnie do tego tematu wrócimy, ale w innych 
okolicznościach. 

Radna Kalisz – chcę tylko powiedzieć, że mieszkańcy naszej miejscowości 
Skoroszyce nie są zadowoleni, że festiwal góralski został przeniesiony do Sidziny, 

Radny Winnik – rozważamy tutaj problem, że nie było ludzi, szczególnie na tym 
ostatnim festiwalu, chciałem powiedzieć, że wiele ludzi nie stać na tę imprezę, bo 
było bardzo drogo,  

p. Wójt – i to jest jednym z powodów, że rezygnujemy z tego organizatora, bo 
rzeczywiście jest  drogi. Spróbujemy to zrobić w innej formule. Poczyniłam już 
pewne rozmowy z KGW, żeby to KGW mogły wystawić swoje produkty, będzie to 
promocja naszych. Miałam wiele pytań od mieszkańców np. dlaczego są frytki,        
a nie np. kwaśnica na festiwalu góralskim, 

Radny Winnik – cały czas się zastanawiałem dlaczego nasze stowarzyszenia, nasze 
KGW nie mogą handlować swoimi produktami, rozumiem, że jest to obwarowane 
przepisami, ale można było np. ciasto sprzedawać itp. 

Radny Kraska – powiedział, że należy szukać również pozytywnych stron dla 
Skoroszyc, bo termin festiwalu został przeniesiony na czerwiec, więc mieszkańcy 
Skoroszyc mogą w lipcu zorganizować jakąś swoją imprezę jak to robi Sidzina np. 
święto truskawki, 
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p. Wójt – to bardzo dobry pomysł. 

Więcej dyskusji nie było, a wobec wyczerpania całego porządku obrad, 
przewodniczący zamknął IV sesję Rady gminy Skoroszyce. 

Protokolant:       Przewodniczący obrad: 

Barbara Janik-Zawada       Henryk Sokołowski 

 

 


