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

z dnia 29 marca 2019 r. 
 
Sesja Rady Gminy Skoroszyce odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy. 
 
   Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności 14 
radnych (w sesji nie uczestniczyła radna Violetta Borelowska - usprawiedliwiona) 
otworzył obrady, przywitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad, do 
którego nie wniesiono uwag i wniosków. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt porządku, radni przyjęli 
jednogłośnie 14 głosami „za” 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 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia granic 
publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych                        
i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Skoroszyce. 

9. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Skoroszyce. 
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie sesji. 
 
W sesji uczestniczyli również przedstawiciele rodziców z przedszkola                      
w Skoroszycach. 
 
Ad 2 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” bez 
odczytywania. 
 
Ad 3 
 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji do 29.03.2019 
r. przedstawiła p. Barbara Dybczak. 
 



 2 

Praca Wójta 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
Dyrektorzy, przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta Gm. za okres od ostatniej sesji, czyli 
od 22.02 19 r. po dziś dzień do 29.03.19 r. 

28.02.19 r. 

Spotkanie z dyr. szkół 

2.03.19 r. 

• Uczestnictwo w spartakiadzie polsko – czeskiej na zaproszenie Wójta A. 
Raczyńskiego, na fb 

• Spotkanie OSP Chróścina. 

• Jubileusz 20 lecia KGW MAK w Makowicach. 

3.03.19 r. 

Obchody Narod Dnia Pamięci Żoł Niezł, więcej na fb. 

4.03.19 r. 

Nadanie sztandaru szkole CKP w Grodkowie, więcej na fb. 

6.03.19 r. 

Promesa na realizację programu Senior+, dotacja 55 740 zł, co stanowi 80 % wartość 
inwestycji, więcej na fb. 

7.03.19 r. 

Obradowała Kom Skarg i Wniosków – dot. ul. Bocznej, Krótkiej, Leśnej, Słonecznej w 
Chróścinie. 

11.03.19 r. 

Anomalie pogodowe- wichura nocna. Szkody: budynek mieszkalny w St. Grodkowie, 2 
budynki gospod., wiata przystankowa 

12.03.19 r. 

Spotk infor- konsult LGD Nys Księstwa Jezior i Gór. 

13.03.19 r. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” , więcej na fb. 

14. 03.19 r. 

Spotk z pełnomocnikiem ds. wielokulturowości Markiem Witkiem. 
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15.03.19 r. 

Podpisałam umowę na budowę kolejnego etapu kanaliz sanit oraz dokończenie budowy ul. 
Radziechowskiej z firmą ISAN-BUD Leszek Wołowiec, cena 2 553 681 zł, termin wrzesień 
2019 r., więcej na fb. 

16.03.19 r. 

Spotkanie sprawozdawcze OSP St. Grodków, obecność prezesa Zarządu Pow. OSP RP Wł. 
Krysowatego, Komendanta PSP A. Kuśmierskiego, przyjęcie jednostki do KSRG, więcej na 
fb. 

19.03.19 r. 

Spotkanie org. w sprawie 4. Festiwalu Folkloru Góralskiego. 

20.03.19 r. 

• Rozmowa negocjacyjna w WUP w Opolu, program pn. „Radosne przedszkole – 
rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie”: 

cena placu zabaw, kwota za godz dla nauczycieli, cena doposażenia w sprzęt multimedialny 
m.in. tablicy interaktywnej, delegacja dla nauczycieli. Całkowita wartość projektu 511 883 zł. 
Kolejny nabór w październiku 2019 r., z którego mogą skorzystać pozostałe placówki, czyli z 
Chróściny i Skoroszyc. 

• Umowa pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gm. 
Skoroszyce”, 144 osoby przeszkolone, szkoła w Skoroszycach – wyposażenie             
w sprzęt komputerowy. 

21,22,25.03,19 r. 

Obrady Komisji odpowiednio Budżet, Rol i Oświat. 

21.03.19 r. 

Spotkanie w UW sprawie dróg. Zgłosiliśmy gotowość wykonania przy dofinansowaniu 
Wojewody 5 dróg w ogólnej kwocie ponad 5 mln. 

25.03.19 r. 

Spotkanie w urzędzie na temat aplikacji o środki pomocowe FIO, dodatkowe 
uszczegółowienia 27.03 19 r. 

27.03.19 r. 

Spotkanie z mieszkańcami Makowic, Skoroszyc w sprawie informacji na temat budowy 
fermy drobiu. 

28.03.19 r. 

• Spółka wodna- spotkanie z rolnikami. 
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• Spotkanie z sołtysami. 

• Spotkanie z mieszkańcami, których dzieci uczęszczają do przedszkola                         
w Skoroszycach. 

Dziękuję Państwu za wszelakie wsparcie i pomoc. 

 
W sprawie sprawozdania głos zabrali: 
 
p. Rudkowski z-ca Wójta – wyjaśnił, że uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym 
przez Wojewodę Opolskiego w związku z ogłoszeniem naboru od 13 marca do 12 
kwietnia br. na remont dróg samorządowych, my złożymy wnioski na pięć dróg na 
kwotę ok. 5 milionów złotych, tak jak wykazaliśmy wcześniej gotowość 
przystąpienia  do projektu. Zmieniły się trochę kryteria naboru, a co w tym 
najważniejsze, zmieniła się kwota dopłaty, było 50%, ma być do 80% refundacji w 
zależności, jak będą gminy zakwalifikowane. Mamy 5 gotowych projektów na drogi, 
zatem będziemy składać pięć wniosków o dofinansowanie. Druga bardzo ważna 
sprawa to nabór na rok następny będzie jeszcze w tym roku. Czeka nas zatem 
bardzo wzmożona praca, aby zdążyć ze wszystkim. Istotną wiadomością jest też 
informacja, że na ten rok będzie zwiększona kwota z 30 milionów na 90 mln. Na 
rok przyszły mają być podobne środki  i nie ma limitu, na ile dróg dana gmina ma 
składać wnioski. 
 
Przew. Sokołowski – zaproponował, aby w tym punkcie porządku obrad, w związku 
z tym, że p. Wójt uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami w przedszkolu                   
w Skoroszycach, a na sesję przybyli przedstawiciele rodziców, zatem, aby 
przybliżyć temat sytuacji w przedszkolu oczami rodziców oraz wyjaśnić  o co  
chodzi. W tym temacie  na jego ręce zostało złożone pismo.  
 
Poprosił przedstawiciela rodziców o przedstawienie sprawy i oddał na wstępnie głos  
p. Wójt Barbara Dybczak. 
 
p. Wójt – powiedziała, że poprosiła p. Barbarę Piwowarczyk zastępcę p. dyrektora 
Marfianego o zorganizowanie spotkania z rodzicami, gdyż  wczoraj (28.03.2019 r.) 
w godzinach rannych na biurko wójta  trafiło pismo od Rady Rodziców, więc stąd 
drogą szybkiej reakcji prośba o spotkanie z Radą Rodziców. Okazało się de facto, 
że to nie było spotkanie z Radą Rodziców, lecz z rodzicami dzieci przedszkolnych. 
Wszystko na temat przedszkola powiedziałam rodzicom wczoraj, ale  rozumiem, że 
sprawa ta leży bardzo na sercu rodzicom i domniemywam, że właśnie w tej sprawie 
rodzice tutaj przyszli. Proszę zatem o pytania, bo trudno w dwóch zdaniach 
wyjaśnić, bo już wszystko wczoraj  półtoragodzinnym spotkaniu powiedziałam, 
 
p. Marcin Worek – przywitał wszystkich i powiedział, że na spotkaniu wczorajszym 
nie był z przyczyn osobistych lecz usłyszał obszerną relację. 
Rzeczywiście chodzi nam o przedszkole w naszej miejscowości Skoroszyce, które, 
chcielibyśmy aby  na tę chwilę zostało wyremontowane, bo jest w opłakanym 
stanie, o czym wiedzą wszyscy, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających 
do przedszkola. Częste infekcje dzieci są spowodowane warunkami w jakich 
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przebywają, co zostało potwierdzone badaniami niektórych rodziców, to przyczynia 
się do tego, że ten remont jest konieczny. 
W kampanii wyborczej 2014 roku jednym z punktów programu wyborczego p. Wójt 
była jakby budowa nowego przedszkola w Skoroszycach. Dochodzą nas również 
głosy, że budowa przedszkola miałaby się odbyć kosztem budowy remizy OSP, ale 
my nie chcemy, żeby to było kosztem budowy remizy, my chcemy budowy               
i przedszkola   i  remizy, dlatego, że przedszkole było nam obiecane w poprzedniej 
kampanii wyborczej, a remiza w obecnej. Chcielibyśmy, aby p. Wójt odniosła się do 
tego. Złożyliśmy p. przewodniczącemu  pismo w tej sprawie, można go odczytać, 
aby wszyscy wiedzieli jaka jest jego treść.  
To, że wczoraj odbyło się spotkanie, to były tylko rozmowy i wyjaśnienia, lecz 
decyzje zapadają tutaj na sesji, stąd nasza obecność na sesji, aby wiedzieć jakie 
są, czy będą decyzje w sprawie przedszkola dla naszych dzieci. 
 
p. Wójt – faktycznie wczoraj pana nie było na spotkaniu, ale godnie pana 
reprezentowała pańska małżonka i wierzę, że zostało  wszystko dokładnie panu 
przekazane. Odniosła się do pewnych użytych w wypowiedziach p. Worka 
sformułowań językowych nieprecyzyjnie użytych co do programu wyborczego. 
Powiedziała, że rodzice wnoszą o remont przedszkola, ale jest to rozwiązanie 
doraźne, a to jest poniekąd wydawanie pieniędzy z daniny podatnika mało 
racjonalne,  pieniądze w budżecie są tylko jedne dlatego zawsze przy ich 
wydawaniu kieruję się nie emocjami, a rozsądkiem. Nie ma żadnego projektu, na 
który moglibyśmy uzyskać środki pomocowe. Ani z RPO, ani z PROW. 
Ponadto rzeczywiście w programie wyborczym znalazł się zapis o budowie nowego 
przedszkola, nie jakby, jak pan był uprzejmy użyć tego sformułowania.  I  do tej 
pory w tym temacie nie zapadły decyzje, ale jak  zostałam wójtem zobaczyłam jak 
wiele w naszej gminie jest do zrobienia, ile jest do ogarnięcia spraw,                     
a w szczególności drogi.  Wtedy nikt nie upomniał się o budowę nowego 
przedszkola, ani spośród radnych, ani od państwa  dyrektorów, nie miałam żadnych 
uwag. Oprócz jednej radnej z Czarnolasu, która twierdziła, że budowa przedszkola 
jest niezbędna.  Po upływie pewnego czasu, sądziłam wręcz, że to tylko wójt tej 
gminy chce budować przedszkole, bo tak ma napisane w swoim programie. 
Przekonywano mnie, że to remizę trzeba budować, bo warto dla tych strażaków, 
których teraz mamy. Że takiego garnituru ludzi w OSP Skoroszyce jeszcze niemiały. 
Że im się to należy. Nie prowadzę rządów  absolutnych, zawsze, kiedy ma zapaść  
ważna decyzja, konsultuję ją z radnymi, z sołtysami, z mieszkańcami,                      
z zainteresowanymi, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Dziwię się zatem, że to 
właśnie teraz jest taki pęd do budowy nowego przedszkola, bo, jak mówiłam nikt 
wcześniej,  przez kilka lat nie naciskał, nie zgłaszał, że jest problem                       
z przedszkolem, nagle dowiaduję się, że jest potrzebne od zaraz,  tu i teraz nawet    
powiedział pan, że to było moim zadaniem sztandarowym. Chcę powiedzieć, że 
zadaniem sztandarowym dla mnie było i jest porządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej w gminie.  Dlatego, że to wpływa na nasze zdrowie, bo ważne jest 
ekologiczne środowisko.  Przedszkolaki to nasza przyszłość, ich zdrowie leży mi 
bardzo na sercu, ale muszę  myśleć  o wszystkich mieszkańcach, bo ważni są 
wszyscy. 
Zmieniłam decyzję na budowę remizy po pierwsze dlatego, że taka była rozmowa 
na sesji z radnymi,  po drugie, po rozmowie ze strażakami, po trzecie w wyniku 
rozmów z mieszkańcami.  Stąd to wynikło, to nie ja sama podejmowałam tę 
decyzję,  a podjęłam ją dlatego, że  tego oczekują ode mnie mieszkańcy. 
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W 2015 roku podczas konstrukcji budżetu na 2016 rok znalazła się kwota 60 000,00 
zł zarezerwowane  na projekt budowy przedszkola, ale w tym czasie w październiku 
2015 roku zmienił się u nas rząd i zmieniły się priorytety rządowe oraz realizacja 
obietnic wyborczych, których celem m.in. była reforma oświatowa zakładająca 
likwidację gimnazjum. U nas na sesji też była dyskusja na ten temat                        
i zdecydowaliśmy wówczas, że trzeba wyhamować z tworzeniem nowych bytów, bo 
utrzymanie samej hali sportowej wybudowanej dla uczniów całej gminy 
uczęszczających do gimnazjum, kosztuje podatnika rocznie ok. 40 000,00 zł. 
Uznaliśmy, że budowa kolejnego obiektu w tym czasie, kiedy wdrażana jest 
reforma oświaty jest niecelowa, bo są w Gminie Skoroszyce dla mieszkańców całej 
gminy inne ważne zadania, jak chociażby ekologiczne środowisko.  Wydając środki 
z budżetu, każdą złotówkę oglądam cztery razy zanim wydam, zależy mi na tym, 
żeby to wydawanie pieniędzy podatnika było przede wszystkim ekonomiczne            
i przejrzyste, żeby nikt mi w przyszłości nie zarzucił, że lekką ręką wydawałam 
pieniądze na sprawy, które w danym czasie nie są niezbędne. Dlatego wszystkie 
uroczystości, które mają miejsce w naszej gminie są z 80% bądź 100% dotacji,          
z  funduszy z zewnątrz, pozyskanych do budżetu, nie ma drenażu pieniędzy 
podatnika. 
Wielu z państwa obecnych tu rodziców nie znam, nie widziałam państwa na 
zebraniach wiejskich, kiedy był dzielony fundusz sołecki, kiedy rozdzielano środki 
na różne zadania we wsi, nikt z państwa na moich spotkaniach z mieszkańcami 
nigdy nie zgłaszał tych spraw, z którymi dziś pastwo tak rygorystycznie 
występujecie.  
Ja stoję na straży wydatków dla wszystkich miejscowości i tak muszę wydawać 
środki, aby na  wszystko wystarczyło, prawie na wszystko, a nie jest to łatwa 
sprawa, jeśli ma wystarczyć na wszystko, to nie da się wszystko naraz zrobić, tylko 
musi być jakaś kolejność rzeczy i nie może być też tak, jak jedna z matek na 
wczorajszym spotkaniu powiedziała, że może trzeba byłoby przeprowadzić 
referendum, czy budować remizę, czy przedszkole ?  
Uważam, że należy poczekać, ponieważ jest ostatni rok reformy, odejdą trzecie 
klasy gimnazjum i wtedy ukaże się stan rzeczy.  Chciałam państwa zapewnić, że 
również jestem  żywo zainteresowana rozwiązaniem kwestii przedszkola i zależy mi 
bardzo, aby wszyscy mieszkańcy gminy byli należycie zaopiekowani pod 
warunkiem, że będą na to pieniądze. 
Myślę, że nikt z państwa nie może mi zarzucić braku umiejętności pozyskiwania 
środków   z zewnątrz, bo udowodniłam to poprzednią kadencją. W tej gminie nigdy 
nikt nie pozyskał tylu środków z zewnątrz, co ja, oczywiście nie sama, lecz                 
z zespołem ludzi odpowiedzialnych.  To, co  w ostatnich czterech latach zadziało  
się w naszej gminie, to  efekt wspólnego działania organów: uchwałodawczego        
i wykonawczego, czyli Rady Gminy i Wójta. Proszę zatem państwa o cierpliwość       
i wyrozumiałość, bo przedszkole było zaplanowane  w budżecie, ale wprowadzono 
reformę oświaty i trzeba było plany zmienić, więc teraz wybudujemy remizę i jeśli 
będzie później taka państwa wola, to wybudujemy przedszkole. Natomiast jeśli 
będziecie państwo nastawać na decyzje wójta, jeżeli uważacie, że budowa jest tu   
i teraz niezbędna dla Skoroszyc, to jeśli będzie zgoda Rady Gminy, zadłużymy 
gminę i wykonamy dwie inwestycje, ale nie będę podejmować decyzji pod presją, 
pod naciskiem, bo to wójt, jednoosobowo bierze odpowiedzialność za działania        
w gminie, to nie państwa będą oceniać   w przyszłości ze sprawowania rządów, 
tylko mnie. Proszę zważyć  jakie ta gmina ma możliwości, jaką ma strategię            
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i wpisać się w nią, wykazać choćby minimum dobrej woli, aby się nam dobrze 
pracowało. 
Chcę powiedzieć jeszcze, że w sprawach gminy spotykam się z mieszkańcami 
również indywidualnie, ze wszystkimi rozmawiam, nikogo nie odrzucam, zawsze 
jestem do dyspozycji mieszkańców, ostatnia wychodzę z urzędu. Dlatego boli mnie, 
że pismo w sprawie przedszkola od rodziców zostało chyłkiem i jest to odpowiednie 
słowo złożone w sekretariacie, że nie przyniesiono go do mnie po to, aby 
porozmawiać, czuję rozgoryczenie takim zachowaniem, bo ja zawsze jestem           
i staram się być zawsze do dyspozycji mieszkańców.  Dlatego uważam, że 
traktujecie mnie Państwo w tym przypadku nieuczciwie i z  nonszalancją.                                                                                                          
Na tym p. Wójt zakończyła swoje wystąpienie. 
 
Przewodniczący – powiedział, że sprawa przedszkola w Skoroszycach jest sprawą 
b. ważną w naszej gminie dlatego jeśli  ktoś będzie się chciał jeszcze wypowiedzieć 
w tej sprawie, to nie będzie przeszkód. 
Powiedział również, że sprawa przedszkola wyniknęła dwie kadencje temu od 
rodziców z Czarnolasu, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola z powodu 
braku miejsc, bo było ciasno, natomiast teraz doszła sprawa sanitariatów. Poprosił 
p. Koseckiego kierownika GZEASiP-u o wypowiedź, czy sanitariaty w przedszkolu 
rzeczywiście już teraz są koniecznie potrzebne i co dalej w tej sprawie, czy 
wchodzi również w grę przeniesienie przedszkola do szkoły, ale to nie od zaraz,  
 
p. Kosecki – wczoraj na spotkaniu rozmawialiśmy w tej sprawie, będzie wykonana 
wycena prac remontowych koniecznych do poprawienia warunków dzieciom,           
a następnie w czasie wakacji zrobimy w miarę możliwości te prace, zaczniemy od 
piętra, gdzie na pewno zostanie zlikwidowana wykładzina podłogowa, następnie 
remont sanitariatów. Postaramy się jak najszybciej wykonać niezbędne prace. 
 
Przewodniczący – rozumiem, że prace te będą się odbywać podczas wakacji, 
 
p. Wójt -  powiedziała, że pierwsze pismo od rodziców w sprawie przedszkola         
w Skoroszycach wpłynęło do urzędu w dniu 5 października 2018 r., lecz to nie 
znaczy, że dopiero od tamtej pory myśli o rozwiązaniu sprawy do końca. To, co 
było wczoraj na zebraniu zadziało się po tym, jak rano pismo znalazło się              
w sekretariacie.  Poprosiłam o to spotkanie z Radą Rodziców p. wicedyrektor 
Barbarę Piwowarczyk. Chcę tę sprawę doprowadzić do końca, rozważamy różne 
warianty pod względem  merytorycznym i finansowym wpisując się możliwości 
naszej gminy. Zatem jeżeli będą  inne rozwiązania, wówczas przedstawię je 
państwu i będziemy nad tym debatować. Na zebraniu było również powiedziane, że 
całkowity remont tego budynku nie wchodzi w grę, bo jest zwyczajnie za ciasno, 
więc po co remontować stary budynek, jak można byłoby rozważyć możliwość 
przeniesienia do budynku szkoły, oczywiście po odpowiednim zaadaptowaniu go, 
ale to jest jeszcze w fazie obliczeń i analizy, jeżeli będę już mieć te dane, to 
również je państwu przedstawię. 
 
Przewodniczący - powiedział, że wszystko już zostało powiedziane na temat 
przedszkola, nic więcej w tej chwili nie można zrobić. Być może rząd wymyśli jakiś 
projekt na budowę przedszkoli, aby ulżyć i pomóc rodzicom dzieci przedszkolnych, 
jak i samorządom, tak przynajmniej uważam, bo jest to bardzo duży problem, bo 
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co mają zrobić rodzice, którzy dojeżdżają do pracy, a mają małe dzieci, więc 
państwo powinno zająć się też tym problemem,  
 
p. Wójt – to samo jest z drogami, rząd przeznaczył dodatkowe środki na remont 
dróg gminnych, więc być może stanie się tak z budową przedszkoli, może będzie 
można pozyskać środki unijne. Ja nie jestem przeciwna budowie przedszkola          
w Skoroszycach, jeśli jest taka wola mieszkańców i będą, powtarzam na to 
przeznaczone fundusze. 
 
Przewodniczący – podsumował dyskusję i sprawę przedszkola w Skoroszycach, 
powiedział, że najważniejsze, że jest dobra wola i współpraca w tej sprawie            
i należy sądzić, że póki co, warunki dla dzieci od września br. poprawią się na 
pewno, a co dalej, czas pokaże. 
 
Więcej dyskusji w tej sprawie nie było. 
 
Następnie o głos poprosił p. Ryszard Kaczmarczyk mieszkaniec Starego Grodkowa, 
były radny Rady Gminy Skoroszyce. 
Przewodniczący zezwolił na zabranie głosu. 
 
p. Kaczmarczyk – zapytał p. Wójt – o los złożonej interpelacji na ostatniej sesji 
poprzedniej kadencji w sprawie drogi w Starym Grodkowie. Składał dwie 
interpelacje, jedną w sprawie dachu na świetlicę, a drugą właśnie w sprawie drogi, 
były zabezpieczone środki  w budżecie, dlaczego nie została zrealizowane to 
zadanie? 
 
p. Wójt – wyjaśniła, że bardzo obszernie o tym mówiła na jednej z poprzednich 
sesji, wówczas przedstawiła dokładne wyliczenia. Środki te zostały przeznaczone 
do brakującej kwoty na remont dachu na świetlicy ponieważ w trzech ogłoszonych 
przetargach ciągle środków było za mało. Dlatego zdecydowała, żeby przeznaczyć 
je na dach na świetlicę i remizę. 
 
p. Rudkowski – na tę drogę w Starym Grodkowie mamy wykonaną dokumentację       
i składamy również na nią wniosek o dofinansowanie remontu do Funduszu Dróg 
Samorządowych i czekamy, co z tego wyniknie, czy będzie akceptacja                     
i dofinansowanie. 
 
p. Wójt – powiedziała, że zdaje sobie sprawę i wie doskonale, że problem dróg       
w gminie jest problemem nabrzmiałym i palącym. Rozumiejąc ten problem wróciła 
do pomysłu, który przedstawiała wtedy, gdy była radną,   aby opracować wykaz 
dróg do remontu z każdej miejscowości, problem remontów dróg najlepiej znają 
mieszkańcy, którzy tam żyją, mieszkają, funkcjonują na co dzień.  Dlatego poleciła 
pracownikowi merytorycznemu, aby opracował wykaz dróg w poszczególnych 
sołectwach oraz liczbę zamieszkujących przy nich osób. Wskażcie państwo sołtysi     
i radni wsi drogi, które w waszych sołectwach według was są najpilniejsze do 
wykonania, otwieram się na państwa propozycje. W momencie, gdy dzierżę władzę 
absolutną w gminie, a tego nie chcę absolutnie nie wiem, które drogi waszym 
zdaniem są konieczne w pierwszej kolejności do zrobienia, proszę abyście wybrali 
tzw. jedynki, następnie w wyniku rozmów wyłonimy kolejność w ich realizacji. 
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p. Kaczmarczyk – podziękował p. Wójt na wyjaśnienie sprawy, chodziło mu o to, 
żeby rozliczyć się przed mieszkańcami z obietnic z poprzedniej kadencji. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja nad sprawozdaniem wójta z działalności za okres od 
poprzedniej sesji. 
Przerwa 
Po przerwie, 
 
Ad 4 
 
Projekt uchwały był dokładnie omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było 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 X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna nieobecna nioebecna 

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 V/39/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Ad 5 
 
Projekt zmian w budżecie na 2019 rok był szczegółowo omawiany na wszystkich 
komisjach. 
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Glos zabrała p. Skarbnik Jadwiga Piela, która wyjaśniła, że zgodnie z tym, co na 
ostatniej sesji zaistniało pod potrzeby zadań, w tej chwili wraca do swoich zadań 
tj. 600 000,00 zł na budowę remizy OSP w Skoroszycach i 156 500,00 zł na budowę 
płyty osadowej na oczyszczalni ścieków w Skoroszycach. 
 
Nie było pytań i dyskusji, 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 X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna nieobecna nioebecna 

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 V/40/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok. 
 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały był przedstawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań, wątpliwości i dyskusji, zatem przewodniczący 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 
głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 
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1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta nieobecna nieobecna nieobecna 

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 V/41/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce oraz określenia 
granic publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 
 
Ad 7 
 
Przewodniczący – powiedział, że projekt Regulaminu udzielania dotacji do 
przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych został zdjęty z porządku obrad na 
ostatniej sesji do poprawienia, obecnie po poprawkach wrócił pod obrady, na 
komisjach był omawiany szczegółowo. 
Poprosił o dyskusję, o pytania. 
 
Zgłosił się Sołtys  Starego Grodkowa Michał Niedzielski, który poprosił o udzielenie 
głosu wyjątkowo z głosem doradczym w sprawie omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący udzielił głosu. 
 
p. Niedzielski – kiedy ktoś zaplanuje sobie jakąś inwestycję, budowę domu, to 
wiadomo, że wybierając działkę bliżej dróg publicznych jest ona uzbrojona                 
w media, a jeśli chce w miejscu odległym, to działka jest tańsza i jeszcze trzeba ją 
uzbroić. Inwestor powinien wziąć to pod uwagę, a nie liczyć, że gmina mu pomoże    
i dopłaci do przyłączy. Kiedyś też się budowano i nie było żadnych dopłat, a tak to 
jest takie rozdawnictwo pieniędzy, myślę, że naszą gminę na to nie stać. 
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Radna Juśkiewicz – powiedziała, że mieszkańcy Sidziny sądzą, że budowana 
kanalizacja i przyłącza będą na starych warunkach, czyli takich, jak w  pierwszym 
etapie w Giełczycach, dlatego myślę, że musi odbyć się zebranie z mieszkańcami, 
żeby im to wytłumaczyć. Argumentują to tym, że pan projektant, który kiedyś 
chodził po domach  z projektem, mówił wtedy, że będzie budowana kanalizacja do 
studzienki, a od studzienki dopiero na własny koszt. Myślę, że trzeba byłoby pomóc 
tym mieszkańcom, żeby nie zostali z tym sami, bo  nie będą chcieli się przyłączyć. 
 
p. Wójt – odniosła się do wypowiedzi Sołtysa Niedzielskiego ze Starego Grodkowa, 
przyznała rację co do tego, że wybór działki jest  bardzo istotny przy planowanej 
budowie domu ze względu właśnie na koszty wykonania przyłączy do budynku. 
 
Odniosła się również do wypowiedzi radnej Juśkiewicz przewodniczącej Komisji 
Budżetowej. 
Powiedziała, że uważa, że rolą radnego jako łącznika pomiędzy Radą,                    
a mieszkańcami – wyborcami jest spotykanie się i tłumaczenie  jak należy 
postępować w sprawie przyłączy, chociaż wcale się od tego nie uchyla, 
 
p. Dziadkiewicza radca prawny – powiedział, że intencją radnej Juśkiewicz było 
raczej to, że należy mieszkańcom przedstawić skutki nie przyłączenia się do 
kanalizacji, jakie będą tego konsekwencje wynikające z tej uchwały, 
 
p. Wójt – oczywiście jestem za tym, żeby mieszkańcom to tłumaczyć, także to, że 
w uchwale jest mowa o terminach realizacji przyłączy, określono jakie dopłaty 
będą obowiązywać w poszczególnych okresach i mogę zapewnić, że dołożę 
wszelkich starań, aby ulżyć mieszkańcom w kosztach przyłączy, ale wpierw należy 
regulamin przyjąć, uchwalić, a przyjdzie czas na kolejne sprawy. 
Chcę powiedzieć, że gospodarka wodno – ściekowa w naszej gminie jest zadaniem 
priorytetowym, robimy wszystko, aby pozyskiwać środki z zewnątrz na to zadania, 
żeby nam wszystkim żyło się bezpieczniej i wygodniej, dlatego proszę o tym 
pamiętać  przy podejmowaniu decyzji. 
 
Przewodniczący – zapytał p. Rudkowskiego o odbiór już wykonanych przyłączy, kto 
będzie je odbierał? 
 
p. Rudkowski – nasz Zakład Oczyszczania i Wodociągów,  
 
Przewodniczący – zapytał p. Kierownik Zakładu Oczyszczania i Wodociągów – czy 
są już jakieś odbiory, ile jest wykonanych przyłączy? 
 
p. Szerszeń – są wykonane i odebrane 3 przyłącza, 
 
Radna Fornalik – mieszkańcy pytają, czy pracownicy Zakładu Oczyszczania                
i Wodociągów mogą wykonywać przyłącza? 
 
p. Szerszeń – niestety nie możemy, zakład wykonuje zadnia własne gminy i nie 
może świadczyć usług, 
 
Radna Juśkiewicz – ja zdaję sobie sprawę, że jestem przekaźnikiem wiedzy swoim 
wyborcom i mieszkańcom, ale to też działa w ten sposób, że co powie ksiądz, to 
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nie ministrant, być może za daleko wybiegłam z tym zebraniem, ale mieszkańcy są 
zdezorientowani, trzymają się tego, że kiedyś chodził pan projektant i mówił 
inaczej, niż teraz ma to być wykonane, nie wiedzą, że przepisy od tamtego czasu 
zmieniły się bardzo, na ich niekorzyść 
 
Radny Jan Srebniak – powiedział, że z tego co się orientuje to budowa kanalizacja 
została zrealizowania ze środków budżetu i dotacji unijnych więc, czy dotacja 
unijna byłaby zagrożona, gdyby przyłącza nie doszły do skutku, bądź było ich zbyt 
mało,  
 
p. Wójt – tak, jak najbardziej,  ponieważ musimy uzyskać tzw. efekt ekologiczny, 
bo inaczej musielibyśmy zwracać środki unijne w wysokości ponad 2 milionów 
złotych. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja, nikt więcej nie zgłosił pytań i wątpliwości, zatem 
przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod glosowanie, przyjęto 7 
głosami „za”, przy 7 „wstrzymujących”. 
 
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 

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 podjęto uchwałę Nr V/42/2019 w sprawie  przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy 
przyłączy kanalizacyjnych   i wodociągowych na terenie Gminy Skoroszyce. 
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Ad 8 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań, zatem przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 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 nieobecna 

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 V/43/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skoroszyce. 
 
Ad 9 
 
Przewodniczący przedstawił plany pracy poszczególnych komisji, które 
przewodniczący złożyli na jego ręce i odczytując każdy poddał pod głosowanie. 
Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”. 
  
 
Ad 10 
 
Przewodniczący  odczytał pismo do Rady Gminy poparte 200 podpisami, które 
złożył Sołtys Makowic  p. Mirosław Mendrala  od mieszkańców Makowice i innych         
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z terenu gminy w sprawie wraz z uchwałą z zebrania w sprawie braku zgody na 
wybudowania w pobliżu Makowic fermy drobiu. 
 
W tym temacie głos zabrali: 
 
p. Rudkowski – z-ca wójta – każdy Obywatel ma prawo składać wniosek                   
o  lokalizację takiej inwestycji lub podobnej np. na warsztaty samochodowe itp. 
Jeśli ktoś chce wybudować fermę powyżej 12 000 sztuk musi zwrócić się o wydanie  
decyzji oddziaływania na środowisko, ale na dzień dzisiejszy nic ponadto się nie 
dzieje, jest to etap pierwotny, jest złożony wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej, czyli przeprowadzenia oceny środowiskowej, etap typowo 
administracyjny, tak więc jest to zwykły tok postępowania porównywalny do np. 
decyzji o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew, ale w innej skali. Przypomnę 
tylko, że wójt ma obowiązek działać zgodnie z prawem, mogę państwa zapewnić, 
że zostaną zachowane wszystkie procedury zgodnie z literą prawa. Planujemy        
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji zaprosić wszystkie 
zainteresowane strony i przeprowadzić tzw. rozprawę administracyjną, na której 
wszyscy mogą sobie zadawać zainteresowanym budową inwestycji pytania.            
W ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej posiłkujemy się opiniami 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wód polskich, a w szczególności opinii 
Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Na każdym etapie postępowania       
w sprawie wydania decyzji środowiskowej uczestniczą w wydaniu, bądź odmowie 
wydania takiej decyzji. To nie jest postępowanie uchwałodawcze.  
Tyle w temacie wstępnego działania, wstępnego etapu postępowania. Następnym 
ewentualnym etapem w tej procedurze jest wydawanie decyzji o warunków 
zabudowy. Ostatnim etapie postępowanie jest wydanie zgody przez Starostę na 
umiejscowienie tej inwestycji, 
 
p. Mendrala – Sołtys Makowic – zapytał, co gmina miałaby z tego, gdyby ta 
inwestycja doszła do skutku, ewentualnie do spustu, chodzi o podatek, 
p. Wójt – tylko podatek rolny, 
 
Przewodniczący – mając na względzie wszystkie aspekty tej sprawy, i tego co się 
wokół niej dzieje, uwzględniając 200 podpisów mieszkańców, na ile procent daje 
pan szansę inwestorowi, że zadzieje się ta inwestycja, 
 
p. Rudkowski – jest jeden bardzo ważny element tej sprawy, mianowicie 
zaangażowanie społeczeństwa i to na pewno będzie brane pod uwagę przy 
wydawaniu decyzji administracyjnej i jest to bardzo dobrze, że już na początku 
działań jest tak duże zaangażowanie. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja w tej sprawie. 
c.d. wolnych wniosków 
 
Radna Juśkiewicz – powiedziała, że oficjalnie chce podziękować za wielkie 
zaangażowanie p. Dyrektor Szkoły w Sidzinie p. Harasiuk i p. Kierownikowi 
Koseckiemu, za to, że ich praca na rzecz pozyskania środków do przedszkola         
w Sidzinie odniosła skutek i będzie to z wielką korzyścią dla dzieciaków. 
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p. Harasiuk – powiedziała kilka słów o projekcie pn. „Radosne przedszkole” do 
przedszkola w Sidzinie. Pozyskaliśmy ok. 430 000,00 zł. będą to działania 
wieloetapowe, zaczynać będziemy już w maju od wyposażenia placu zabaw, 
natomiast zajęcia będą prowadzone od nowego roku szkolnego tj. od września 2019 
r. i trwać będą przez dwa lata szkolne do czerwca 2021 r. W ramach projektu 
otrzymamy wyposażenie na plac zabaw na ok. 60 000,00 zł, pomoce dydaktyczne, 
tablice multimedialne, stoliki, krzesełka. 
 
Przewodniczący – spytał Sołtysa z Czarnolasu o termin dożynek gminnych, była 
mowa o 31 sierpnia br. Sołtys potwierdził tę datę. 
 
p. Harasiuk – poprosił radnego Kraskę, który na poprzedniej sesji powiedział, że 
jest problem w Sidzinie z językiem angielskim, co miał na myśli, 
 
Radny Kraska – wytłumaczył, że spotkał się z p. dyrektor i p. nauczycielką               
j. angielskiego, wyjaśnili sobie sporne kwestie, nie chciał nikogo obrażać, jeżeli 
ktoś poczuł się urażony tym co powiedział, przeprasza. 
 
Przewodniczący – przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych za cały 
2018 rok do 30 kwietnia br. 
 
Protokolant        Przewodniczący obrad 
Barbara Janik-Zawada         Henryk Sokołowski 
 
 
 
 
 
 
 


