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

z dnia 28 czerwca 2019 r. 
 

 
   Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności 13 
radnych (w sesji nie uczestniczyli radny Piotr Klimas i radny Rafał Kraska), 
przywitał wszystkich zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad, do 
którego p. Wójt złożyła wniosek o rozszerzenie  o temat przedstawienia 
sprawozdania ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Przewodniczący przyjął wniosek, zaproponował pkt 17a na tę sprawę, a następnie 
poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”. 
 
Zatem porządek obrad został zatwierdzony 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 wieloletniej prognozy finansowej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i zaopiniowanie uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2018 rok. 
a) debata nad raportem, 
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skoroszyce wotum 
zaufania. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz podjęcie uchwały   

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem              
z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2018 rok oraz udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Skoroszyce za 2018 rok: 

a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 
b) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym gminy Skoroszyce za 2018r. 
c) zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego, 
d) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu, 
e) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku. 
f) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia do Rady Gminy           

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 
g) dyskusja,  

           h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Skoroszyce. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sidzinie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty  i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Brzeziny do programu 
„Odnowa wsi w województwie opolskim”. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Stary Grodków do programu 
„Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2020 – 2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminów obiektów 
sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skoroszyce. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 

okres kolejnych 3 lat. 
17a. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skoroszyce                   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 
18. Wolne wnioski. 
19. Zakończenie sesji. 
 
Ad 2 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” bez 
odczytywania. 
 
Ad 3 
 
Informacja p. Wójt z działalności za okres od 13 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 
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Sprawozdanie Wójta, maj- czerwiec 

Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej tj. do 13 maja 2019 
r. po dziś dzień. 

15 maja 2019 r. 

 Spotkanie u Wojewody Opols. P. A. Czubaka w sprawie odsłonięcie pomnika na 
Polanie Śmierci w St. Grodkowie. 

 Zgromadzenie Zw Gm. Śląska Opolskiego. 

 Podpisałam umowę ze Starostą Nyskim na dofinansowanie Programu Odnowa Wsi: 

1. W Sidzinie na zadanie pn. ”Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie kostką 
brukową strefy wypoczynku przy świetlicy w sołectwie”, kwota dofinansowania 2 250 
zł, kwota całkowita zadania 7 270 zł. 

2. W Skoroszycach na zad. pn. „ Utworzenie strefy fitness na terenie istniejącego placu 
zabaw – etap 1.” Kwota dofinansowania 2 250 zł, całkowita zadania 9 770 zł. 

Realizacja zadań do 30 września 2019 r., rozliczenie do 31 października 2019 r.  

 

16 maja 2019 r. 

 Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej. Nasi dwaj strażacy Paweł Surowiecki- 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Bartosz Szrom- Prezes OSP w 
Makowicach otrzymali z rąk Komendanta Wojewódzkiego wyróżnienia za wzorową 
pracę. 

 Dwudniowe szkolenie (16 – 17 maja) z zakresu spraw obronnych. 

18 maja 2019 r. 

W Prusinowicach odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka, obecny był Marszałek 
Woj. Opol. P. A. Buła, miły akcent – długoletni strażak z OSP St. Grodków Druh Franciszek 
Sendra został odznaczony Złotym Krzyżem. Jest to najwyższe odznaczenie za zaangażowanie 
i działalność w pożarnictwie. Ponadto nasza grupa najmłodszych strażaków do lat 12 zajęła 1. 
miejsce na 9 drużyn. Dzieci pokazały na czym polega praca zespołowa i zawody ukończyły  
w najkrótszym czasie. Radości co nie miara. 

19 maja 2019 r. 

Promocja produktu lokalnego na jarmarku św. Rity w Głębinowie, więcej na fb. 

20 maja 2019 r. 

Spotkanie robocze na Polanie Śmierci. 
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21 maja 2019 r. 

 Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, z rąk Wojewody Opolskiego P. A. Czubaka 
otrzymałam dotację dla Gm. Skoroszyce z Funduszu Samorządowego Dróg na kwotę 
491 397 zł na zad. pn „Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie – etap 2.”, 
całkowite wydatki kwalifikowane zadania wynoszą 982 794,02 zł, dotacja stanowi 
50% wydatków kwalifikowanych, relacja na fb. 

 Spotkanie z Marszałkiem Woj. Opolskiego P. A. Bułą pn. „Opolska Mama ma moc”, 
pouczające spotkanie o sukcesach, konsekwencji w działaniu, przeciwnościach 
pokonanych i pokonywanych, aby zaistnieć wśród świata zdominowanego na wielu 
polach przez mężczyzn. Pouczające spotkanie na temat osiągnięć kobiet na 
Opolszczyźnie, relacja na fb. 

22 maja 2019 r. 

 Komisja rewizyjna Subregionu Południowego w Lubrzy. 

 Konwent Wójtów i Burmistrzów, drogi, zatrudnienie w powiecie nyskim, program 
Odnowa Wsi, więcej na fb. 

 Zebranie wiejskie w St. Grodkowie – uzupełnienie Rady Sołeckiej, zmiana 
wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, powołanie Odnowy Wsi. 

23 maja 2019 r. 

Konferencja z dyrektorami naszych placówek oświatowych – organizacja roku szkolnego 
2019/20, wolontariat, remonty: 

Chróścina – dalsza termomodernizacja, malowanie sal lekcyjnych podczas wakacji i wymiana 
kaloryferów w pozostałej części obiektu. Przedszkole usunięcie kolizji ścieżek 
ewakuacyjnych. 

Sidzina – płot wokół szkoły. 

Skoroszyce – przedszkole, doraźny remont, kosztorys na 30 000 zł brutto. 

24 maja 2019 r. 

 Kolejne robocze spotkanie na Polanie Śmierci. 

 Obrady Komisji Rewizyjnej. 

27 maja 2019 r. 

Przywożę Państwu pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej P. Andrzeja Dudy, 
bowiem z okazji Dnia Samorządowca zostałam zaproszona do Belwederu, aby wspólnie          
z innymi samorządowcami świętować ten dzień. P. Prezydent przekazał także list do władz       
i pracowników samorządowych, składając najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom, 
których praca jest służbą publiczną przyczyniającą się do rozwoju Polaki składającej się         
z tysięcy Małych Ojczyzn, więcej na fb 
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28 maja 2019 r. 

 Podpisałam umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap 2.” W 
ramach RPO WO 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju 
Regionalnego. Umowa zawarta została między Pow Nyskim reprezentowanym przez 
Starostę Nyskiego P. A. Kruczkiewicza i Jacka Chwalenię Członka Zarządu Powiatu, 
zwanych Liderem Projektu a 13 Partnerami, czyli Stronami umowy. Zagadnienia 
finansowe to: dofinansowanie całkowite Projektu 5 726 572,00 zł stanowiące nie 
więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Na realizację zadania 
dofinansowanie na wysokości nie większej niż 409 040,85 zł. 

 Odp na pismo Sołectwa St. Grodków w sprawie obwodnicy od Marszałka Sz. Ogłazy. 

30 maja 2019 r. 

Podpisałam umowę z A. Podgórskim na wykonanie 4 progów zwalniających na gminnych 
rowach melioracyjnych nr CI-2 i CI-2-30 położonych w Makowicach, cena brutto 2 400 zł, 
termin rozpoczęcia 31.05 19 r. i zakończenia 28.06.19 r.  

1.06.19 r. 

4. edycja Festiwalu Folkloru Góralskiego. Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w 
organizację uroczystości i obecność. Piękna uroczystość mająca 2 cele: kultywowanie tradycji 
przodków i integrację rozproszonego środowiska góralskiego na Opolszczyźnie. Dziękuję 
sponsorom, gościom, uczestnikom. Bogata relacja na fb. Sponsorzy: Andrzej Kraus, Firma 
Owrol Z. Murański, Marek Pytlarz, Jerzy Matwijów, Mariusz Biela, Ryszard Biela, 
Agnieszka Podgórska, wszystkim dziękuję szczególnie sołectwu Sidzina wraz z P. Sołtys, 
organizacjom działającym w tym sołectwie: KGW, Odnowie Wsi, Oddziałowi Górali 
Żywieckich Gm. Skoroszyce, wszystkim dziewczynom z 10 sołectw Gm. Skoroszyce, które w 
nowej formule tej uroczystości wpisały się skutecznie we współorganizację święta.  

4.06.19 r. 

Opracowana została Specyfik Istot Warunków zamów na wyk zad inwest pn.”Przebudowa 
drogi transportu rolnego we wsi Mroczkowa”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót: 

 odhumusowanie, 

 wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie podłoża, 

 wykonanie jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego o długości 302 mb, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa łamanego. 

5.06.19 r. 

Odsłonięcie pomnika na cześć poległych w akcji „Lawina” Żołnierzy Niezłomnych na 
Polanie Śmierci w St. Grodkowie. Relacja na fb. (Rogalińska, Juśkiewicz, Sokołowski, 
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Jakisz, Mendrala, Hacz Bieda, Gawlas, strażacy ze St. Grodkowa, Stowarzyszenie im. Bartka) 
Niedzielski, Urbański, Dziadkiewicz 

6.06.19 r. 

Rada budowy dotycząca termomodernizacji szkoły w Chróścinie. 

7 czerwca 2019 r. 

Sprawa nielegalnego wysypiska odpadów firmy Skorpal  

 

Z chwilą, kiedy zostałam Wójtem Gm. Skoroszyce rozwiązuję kwestię dotyczącą 
uciążliwego „wysypiska śmieci” znajdującego się nieopodal stacji kolejowej                    
w Skoroszycach. Dokładam starań, aby Gmina Skoroszyce była przyjazna ekologicznie. 
Jednym z zadań, które podjęłam i z konsekwencją to działanie kontynuuję, jest 
wyprostowanie w sposób skuteczny sytuacji po nietrafionych i brzemiennych w skutki 
decyzjach poprzedniego Wójta Gm. 

Po zaprzysiężeniu na Wójta Gm. doprowadziłam do porozumienia ze Starostą Nyskim, na 
mocy którego Starosta zobowiązał się do sukcesywnego wywożenia odpadów w ramach 
wywozu zastępczego: 

 

 W 2015 r. wywieziono 1 575 t odpadów o kodzie 16 0101. 

Koszt tego etapu wynosił 40 000 zł, z czego: 

 35 000 zł środki powiatu, 
 5 000 zł budżet Gm. Skoroszyce – praca pracowników interwencyjnych przy 

załadunku odpadów. 

Poza tym w 2015 r. Starosta wywiózł jeszcze 408,22 t odpadów za kwotę 80 000 zł. 

 

 W 2016 r. Starosta dokonał wywozu zastępczego 518,22 t za kwotę 65 727,72 zł. 
Cena 

obejmowała transport i utylizację odpadów. Gm. Skoroszyce zapłaciła 3 690 zł za 
załadunek 

odpadów. 
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 W 2017 r. wywieziono 320 t za 43 545,60 zł za środki Starostwa. Kwota ta objęła 
transport 

i utylizację. Gm. Skoroszyce za kwotę 3 600 zł dokonała załadunku odpadów. 

 

Reasumując, na skutek mojego porozumienia ze Starostą Nyskim Cz. Biłobranem w latach 
2015- 2017 zostało wywiezione z nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej1                        
w Skoroszycach 2 821,44 t nagromadzonych odpadów za ogólną kwotę 236 563,32 zł, z 
czego: 

 

 z budżetu Starostwa Nyskiego w Nysie wydano 224 273,32 zł, 
 z budżetu Gm. Skoroszyce wydano 12 290,00 zł.  

 

Sprawa toczy się dwutorowo. Ma jeszcze aspekt prawny. W sprawie spółki Skorpal zostały 
powzięte następujące działania: 

1. Przeciwko spółce Skorpal uzyskano tytuł wykonawczy, z którego egzekucja okazała 
się bezskuteczna. 

2. Na skutek bezskuteczności egzekucji z majątku spółki Skorpal pozwany został prezes 
jej zarządu, jednakże sądy 1. i 2. instancji oddaliły powództwo przeciwko niemu, 
oddaliły prawomocnie. 

3. Na skutek sprzeczności w orzeczeniach sądów 1. i 2. instancji, polegających m.in. na 
tym, czy spółka posiada majątek, z którego mogłyby być zaspokajane jaj 
zobowiązania, złożona została do Sądu Najwyższego skarga kasacyjna, która do 
chwili obecnej nie została rozstrzygnięta. 

 

wygraliśmy w Sądzie Najwyższym – zobaczymy co dalej, bo sprawa wraca do Sądu 
Okręgowego i on znowu będzie orzekał. Rozprawa apelacyjna 16 lipca 2019 r. w Sądzie 
Apelacyjnym w Opolu. 

11.06 19 r. 

Podpisałam akt notarialny kupna- sprzedaży dwóch działek w Skoroszycach, kwota w 3 
ratach, dz nr 251/18 cena brutto 64 000 zł, dz nr 252/19 cena 120 000 zł brutto. 

14.06.19 r. 

Na str Gm. Skoroszyce jest SIWZ (Specyf Istot War Zamów) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na 
wykonanie inwestycji „Budowa budynku remizy OSP w Skoroszycach – etap 1. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje: na parterze wydzielenie części garażowo- magazynowej z wieżą 
do suszenia węży oraz część higieniczno- sanitarną z pokojem biurowym. Na poddaszu nad 
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częścią higieniczno- sanit. wydzielono pomieszczenia do spotkań i szkoleń oraz zebrań w syt 
kryzysowych. Teren to działka nr 205?2 o pow 0,41 ha. etap 1. Zadania obejmuje budowę 
budynku w stanie surowym otwartym, w tym wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, 
murowych, stropy i daszki oraz konstrukcję i pokrtcie dachu określone w przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji tech wykonania i odbioru robót budowlanych.  

15.06.19 r. 

 Gm. Zawody Sport- Pożarnicze w Chróścinie, dziękuję OSP Chróścina za organizację, 
wśród seniorów wygrała drużyna z Czarnolasu, dziękuję wszystkim drużynom, 
zwłaszcza najmłodszym druhom strażakom, gratuluję zwycięzcom. Marszałek 
ufundował 1. nagrodę 1 000 zł, Wójt Gm. 2. i 3. Odpowiednio 700 zł i 500 zł. 

 W godz wieczornych spotkanie z Klubem Seniora, dziękuję za zaproszenie. 

 

17.06.19 r. 

 Komisja budżetowa, 18.06.- Komisja oświatowa, 19.06.- Komisja rolna 

 Kolejne działanie w sprawie usystematyzowania odbioru wód opadowych w najniżej 
położonych partiach Makowic. Podpisana umowa nr 181/19 z firmą HYDRO-TECH 
A. Podgórskiego na prace polegające na remoncie rowu drogowo- melioracyjnego nr 
Cl-2-23, położonego w pasie drogi gminnej, oznaczonej geodezyjnie nr 376                
w Makowicach. Założenia techniczne wg umowy, cena brutto 22 454 zł, termin 
31.07.19 r. 

18.06.19 r. 

Spotkanie Wójta z najlepszymi absolwentami i uczniami placówek oświatowych na terenie 
Gm. Skoroszyce. Byli rodzice, dyrektorzy. Dziękuję za obecność. Więcej na fb. 

 

19.06.19 r. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 z naszym udziałem, o godz. 12.00 spotkanie 
w Urzędzie Marszałkowskim samorządowców woj. opolskiego w sprawie założeń przyszłego 
RPO WO 2021- 2027, wieczorem XXV Bal Mistrzów Sportu. Mistrzem Sportu 2019 Gm. 
Skoroszyce została Marta Kaczmarczyk, absolwentka Zespołu Szkolno -Przedszkolnego       
w Chróścinie, dwukrotna mistrzyni Polski 2018 r.,2019 r. w taekwondo, więcej na fb               
i  w Nowinch Nyskich. 

 

21.06.19 r.  

Nastąpiło otwarcie ofert na zamówienie „Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi 
Mroczkowa”. Stanęło 8 oferentów. Cena najniższa to BUDBIS, Paweł Bis, Konradowa, cena 
148 823 zł brutto, najwyższa PLAYLAND, Piotr Jarząbek, Brzeg- kwota 274 879 zł. 
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22- 23.06 19 r. 

 Święto Gmin Pow. Nyskiego. Reprezentacja KGW Sidzina, podsumowanie programu 
Odnowa Wsi, wyróżnienie 1 000 zł. 

 Festyn w Skoroszycach „Powitanie lata”, dziękuję P. Sołtys za zaproszenie. 

 

24.06.19 r. 

 Podpisałam umowę na dofinansowanie za środków funduszu rozwoju kultury 
fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności 
(OSA), całkowita wartość zad. inwest. 85 288 zł, dofinansowanie nie więcej niż 
42 600 zł, termin zakończenia inwestycji 15.10.19 r.  

 Otrzymaliśmy od Woj. Opolskiego dotację w ramach realizacji programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji w zakresie technologii informacyjno- 
komunikacyjnych- „Aktywna tablica”. Interaktywny monitor dotykowy w liczbie 3 
sztuk otrzyma Zespół Szk- Przedszk. w Chróścinie. Kwota dotacji 14 000 zł, budżet 
gminy 3 500 zł co stanowi 20 % wartości udziału realizowanego zadania. Termin do 
31 grudnia 2019 r. 

25.06.19 r. 

 Rada budowy dotycz. termomodernizacji szkoły w Chróścinie (dostosowanie do 
wymogów p.poż, wymiana systemu grzewczego- rury, kaloryfery- w pozostałej części 
kompleksu budynków Zespołu Szkol- Przedszkol., malowanie sal lekcyjnych. 

 Walne zebranie Subregionu Południowego, wybór Zarządu Subregionu (9 osób po 3 
osoby z 3 powiatów nyskiego, głubczyckiego, prudnickiego, prezesem został starosta 
głubczycki 

27.06.19 r. 

Spotkanie z Sołtysami, dziękuję za obecność i zaangażowanie sprawy swego sołectwa 
Państwu: 

1. J. Helebradt - Czarnolas 

2. U. Fornalik – Sidzina 

3. J. Derkacz – Brzeziny 

4. E. Gruszka – Skoroszyce 

5. W. Hacz- Bieda – Giełczyce 

6. M. Niedzielski – St. Grodków 

7. M. Lenartowicz – Pniewie. 

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji spraw dotyczących naszej gminy. 
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W sprawie przedłożonej informacji wypowiedzieli się: 
 
Radna Juśkiewicz – dlaczego Otwarta Strefa Aktywności będzie w Skoroszycach? 
 
p. Wójt – ten teren tego wymaga wsparcia w zagospodarowaniu.  Niejednokrotnie 
słyszałam w kampanii wyborczej i nie tylko, że ta strona Skoroszyc, za mostem 
została pozostawiona samej sobie, zaniedbana, więc kiedy pokazała się sposobność 
pozyskania środków na zorganizowanie ciekawego zagospodarowania parku, to od 
razu pomyślałam o Skoroszycach. Środki pozyskane to 42 600,00 zł, zadanie opiewa 
w całości na prawie 85 000,00 zł. Ludzie tego oczekują. To  mieszkańcy wiele 
dobrego już tam zrobili.  Są to m.in., p. Sołtys Ewa Gruszka, członek Rady Sołeckiej 
Przemysław Skowroński, strażacy, którzy wraz z innymi zmobilizowali pozostałe  
mieszkające tam osoby, żeby coś teren parku tam uporządkować. Ja  postarałam 
się, żeby tam powstało oświetlenie i wiata. Ten park, jak i park w Chróścinie 
wymagają rewitalizacji i  będę się  nadal starać o środki unijne na ich 
rewitalizację. 
 
Przew. Sokołowski – ten park jest tak zlokalizowany, że korzystać z niego mogą 
również mieszkańcy Czarnolasu i Mroczkowej, 
 
Radna Kalisz – skoro otrzymaliśmy te środki, to bardzo dobrze, że tak się stało, że 
można pomóc ludziom, którzy się tam bardzo starają, żeby ten teren 
zagospodarować dla lepszego życia, dla odpoczynku w ładnym miejscu. 
 
Na tym zakończyła się dyskusja. 
 
Ad 4 
 
Głos zabrała p. Skarbnik Jadwiga Piela i powiedziała, że zgodnie z tym, o czym 
mówiła na posiedzeniach komisji zostały wprowadzone zmiany, które są zgodne ze 
zmianami w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 
 
Nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 13 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 X   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   
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7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/52/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
 
Ad 5 
 
Projekt zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok był szczegółowo omawiany na 
wszystkich komisjach i pozytywnie zaopiniowany. 
W sprawie projektu uchwały wypowiedzieli się: 
 
Radna Anna Kalisz – podziękowała, że w tak wielu zmianach zaistniał remont ulicy 
Słonecznej i Ogrodowej w Skoroszycach, 
 
Radna Juśkiewicz – powiedziała, że po pierwszym półroczu widać zrównoważony 
rozwój gminy w różnych dziedzinach i miejscowościach, nie tylko w jednej, dzieje 
się we wszystkich po trochę, jest to efekt pracy i dobrej współpracy nas wszystkich 
z organem wykonawczym, 
 
p. Skarbnik Jadwiga Piela – na posiedzeniach komisji, na których prosiłam             
o wyrozumiałość jeśli jeszcze coś nieprzewidzianego zaistnieje, aby móc to 
uwzględnić w ostatecznych zapisach w projekcie budżetu. Tak się też stało. Otóż 
ostatnio zaistniała wątpliwość co do uzyskania na czas pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie w zadaniu Kształtowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Sidzina, 
więc żeby sprostać umowie z PROW musimy to zadanie zakończyć i rozliczyć, 
dlatego przesunęliśmy środki w wysokości 470 000,00 zł z zadania budowy płyty 
osadnikowej na naszej oczyszczalni ścieków. Myślimy, że jest to działanie 
tymczasowe, a środki wrócą na zadanie. Poprosiła o przybliżenie tej sprawy  
zastępcę wójta p. Rudkowskiego. 
 
p. Rudkowski – realizujemy zadanie  zagospodarowanie przestrzeni publicznej       
w Sidzinie, na które otrzymaliśmy środki z PROW w finansowaniu 63,63%, ale także 
złożony wniosek na pożyczkę do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na wyprzedzające finansowanie zadania. Kiedy otrzymamy dofinansowanie             
z PROW, wówczas zwrócimy tę pożyczkę, ale w Funduszu jest b. wiele wniosków do 
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rozpatrzenia i nie wiemy czy otrzymamy środki na czas, aby zapłacić i rozliczyć 
zadanie. Dlatego pożyczamy z zadania budowy płyty osadnikowej, a następnie po 
rozliczeniu zadania wystąpimy do PROW o przekazanie środków do budżetu zgodnie 
z podpisaną umową. 
 
Przew. Sokołowski – czy wg p. Wójta budowa płyty osadnikowej jest sprawą 
„gardłową” dla naszej gminy? 
 
p. Rudkowski – na pewno jest potrzebna, nie wiem czy „gardłowa” ale jest 
potrzebna patrząc z perspektywy naszego zakładu budżetowego, jego rozwoju. 
Przygotowujemy wszystko pod kątem wykonania zadania, ogłoszenia wpierw 
przetargu, jest to tylko kwestia finansowania, którą mam nadzieję szybko 
rozwiążemy, 
 
przew. Sokołowski – chodzi mi o to, żeby zdążyć ze wszystkim, bo jak sesja będzie 
w sierpniu, to musiałby być już rozstrzygnięty przetarg na wykonanie płyty 
osadnikowej, a środki w budżecie, bo to już będzie dość późno. Gdyby trzeba było 
coś wcześniej, to Rada Gminy jest do dyspozycji. 
 
Nie było więcej pytań. 
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod glosowanie, przyjęto 
jednogłośnie 13 glosami „za”. 
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   
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15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok. 
 
Następnie Sołtys Starego Grodkowa poprosił o zabranie głosu. 
Po udzieleniu głosu podziękował w imieniu Stowarzyszenia „BARTEK” p. Wójt 
Barbarze Dybczak za patronat nad pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych i miejscem 
pamięci, po czym wręczył p. Wójt kwiaty. 
 
Ad 6 
 
Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2018 rok. 
a) debata nad raportem, 
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skoroszyce wotum 
zaufania. 

  
a) Przewodniczący powiedział, że jest to nowość od tego roku. Jest to zapis            
z ustawy o samorządzie  gminnym, gdzie wprowadza się nowe zadanie tj. raport     
o stanie gminy za rok poprzedni i udzielenie wotum zaufania wójtowi gminy. 
Raport został złożony w terminie ustawowym czyli do końca maja 2019 r. 
Na sesji nie byli obecni mieszkańcy gminy i nie zgłoszono udziału do debaty. 
 
Poprosił p. Wójt o przedstawienie radnym raportu. 
 
p. Wójt – powiedziała, że opracowany raport o stanie gminy zawiera wszystkie 
elementy życia gminy, jej demografię, zrealizowane inwestycje oraz potrzeby. Dla 
większej przyswajalności przedstawionego materiału proponuje obejrzenie tego 
wszystkiego na ekranie, a później poprosi o dyskusję i pytania na które chętnie 
odpowie. 
 
Następnie została przedstawiona prezentacja w formie multimedialnej. 
Po prezentacji głos zabrał zastępca wójta p. Rudkowski i powiedział, że jak wynika 
z przedstawionego raportu gmina rozwija się w szybkim tempie, wszystko zmierza 
w dobrym kierunku. Od 1990 roku jeszcze nigdy gmina nie pozyskała tylu środków   
z zewnątrz, jak to zostało przedstawione. Jedyną niepokojąca sprawą jest 
demografia. Jeszcze niedawno gmina liczyła ok. 6 500 mieszkańców, obecnie 
mieszka ok. 6 100 mieszkańców, to dużo. 
 
Radna Juśkiewicz – przedstawiony raport jest bardzo czytelny i w jasny sposób 
opisane różne dziedziny z życia gminy. na naszych oczach gmina zmienia się na 
coraz piękniejszą, zauważamy te zmiany i prosimy o więcej. 
 
Radny Winnik – zauważyłem, że w gminie jest tylko 58 osób bezrobotnych, czy 
naprawdę tylko tyle? Bo wydaje się, że jest ich o wiele więcej? 
 
p. Rudkowski – to są osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, tak wynika                 
z ewidencji bezrobotnych. 
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Więcej pytań i uwag nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i 
poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”. 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/54/2019 w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy 
Skoroszyce wotum zaufania za 2018 rok. 
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecnymi byli: radny Piotr Klimas i radny 
Rafał Kraska. 
 
Przerwa – 1045 

Po przerwie 
 
Ad 7 
 
Sprawozdanie wraz z wszystkimi jego elementami było szczegółowo omawiane na 
wszystkich komisjach i pozytywnie zaopiniowane. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Wójt Barbarę Dybczak. 
 
 p. Wójt Barbara Dybczak,  przedstawiła po krótce sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2018 r. podziękowała radnym za bardzo dobrą współpracę 
podczas realizacji zadań budżetowych. To był najlepszy rok w całej historii Gminy  
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Skoroszyce jeśli chodzi o działania inwestycyjne. W sumie wydatkowano aż 9 
milionów zł, były to środki własne i pozyskane z innych źródeł do budżetu. 
Podkreśliła, że to jest głównie zasługa większości radnych poprzedniej kadencji, 
którzy chcieli współpracować, ale żywi nadzieję, że i ta rada będzie przychylna 
podnoszonym zadaniom i dobrej współpracy. 
 
Radny Winnik – powiedział, że to był rok bardzo dobry, wyjątkowy, oby tak dalej,   
a nasza gmina szybko wypięknieje, 
 
Radna Juśkiewicz – wysokość środków  na inwestycje w tak nie należącej  do 
największych gminie jak nasza, a było to aż ponad 30% budżetu, to naprawdę jest 
ogromna liczba zadań, tylko się tym chwalić. 
  
Następnie  p. Skarbnik Jadwiga Piela przedstawiła sprawozdanie w liczbach. 
Dochody budżetowe zaplanowane na 2018 r.  zostały wykonane w 99 %   i wyniosły 
25.873.619,13 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 95,1% i wyniosły 
29.698.549,45 zł, w tym wydatki majątkowe w 94,9% w wysokości 9 072 841,99. 
Następnie  przedstawiła  sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia.  
 
 
d)  Po tym, przewodniczący Sokołowski  odczytał Uchwałę Nr 103/2019 z dnia 15 
kwietnia  2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu     
w sprawie opinii  o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 2018 
r., która była pozytywna.  Opinia  stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Radna Czesława Gmyr – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że 
Komisja dokładnie analizowała poszczególne sprawozdania, a szczególnie skupiła 
się na wydatkach bieżących i majątkowych przeznaczonych na drogi gminne,           
a szczególności na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Makowice”. 
Należy stwierdzić, że dołożono wszelkich starań, aby wykonać jak najdłuższe 
odcinki dróg, by mieszkańcy byli zadowoleni i lepiej im się żyło. 
Komisja po dokonaniu analizy postanowiła wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem        
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 
 
e)  Następnie przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy 
Skoroszyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Skoroszyce   z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
f) Odczytał również Uchwałę Nr 266/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skoroszyce o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Skoroszyce z wykonania budżetu gminy za 2018 r.   
 
g)  głos zabrała p. Jadwiga Piela Skarbnik Gminy i powiedziała, że po 
przedstawieniu wszystkich sprawozdań oraz wyrażonych opinii należy stwierdzić, że 
nasza gmina rozwija się, środki są dobrze i trafnie wydawane, pozyskuje się wiele 
środków z innych źródeł, a dobra współpraca organu uchwałodawczego                   
i wykonawczego daje bardzo dobre efekty. 
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W dalszej części  przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni  radni to Piotr Klimas i Rafał Kraska.  
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skoroszyce za 
2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 
 
Ad 8 
 
Projekt uchwały  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy był omawiany na 
wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany. 
 
Radna Juśkiewicz – powiedziała, że chętnie byłaby przeciw tej uchwale, ale wie, 
że to niczego nie zmieni, bo działamy w granicach prawa. Podziękowała za b. dobrą 
współpracę, za to, że wszystkie zapisy w sprawach budżetowych były przez p. 
Jadzię jasno i ze zrozumieniem przedstawiane radnym. 
 
p. Skarbnik Piela – powiedziała, że postanowiła przejść na emeryturę z dniem 29 
sierpnia br. natomiast nie wyklucza przynajmniej do końca roku ponownego 
zatrudnienia na tym stanowisku ponieważ trwa obecnie kontrola z Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej i chciałaby dokończyć tę sprawę, odpowiedzieć na zalecenia           
i wnioski. Pani Wójt zaproponowała jej dalsze zatrudnienie do końca kadencji, nie 
wie jeszcze co w tej sprawie zdecyduje, bo też nie wiadomo czy zdrowie pozwoli. 
Niemniej jednak bardzo dziękuje wszystkim  z te lata współpracy z radnymi, 
sołtysami i wszystkimi z kim miała do czynienia. 
 
Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały pod głosowanie, przyjęto 
jednogłośnie 13 głosami „za” 
 
Radna Juśkiewicz zwróciła uwagę na niezbyt precyzyjny zapis dot. przejścia na 
emeryturę, 
 
Radna prawny p. Dziadkiewicz – w obecnym kształcie uchwała jest podejmowana    
w dniu dzisiejszym i wynika z niej, że z dniem dzisiejszym p. Skarbnik będzie 
odwołana. Zapis powinien brzmieć, że w związku z przejściem na emeryturę           
z dniem 29 sierpnia 2019 r. 
Wobec tych sugestii przewodniczący jeszcze raz poddał pod glosowanie projekt 
uchwały z nowym zapisem. Przyjęto jednogłośnie 13 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 X   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/56/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 
Skoroszyce. 
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Obrady opuściła radna Janina Rogalińska, od tego momentu do końca obrad 
uczestniczyło 12 radnych. 
 
Ad 9 
 
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkole Podstawowej  w Sidzinie był 
omawiany na wszystkich komisjach, wszyscy orzekli, ze postać księdza profesora 
ś.p. Józefa Tischnera jest jak najbardziej godna i dobrą kandydatura na patrona 
szkoły. 
 
Przewodniczący – dodał, że właśnie w Sidzinie, wsi składającej się w większości       
z górali jak najbardziej pasuje taka godna postać Górala z krwi i kości. 
 
p. Anna Harasiuk dyrektor Szkoły w Sidzinie dodała, że odbyła się cała procedura 
związana z wyborem kandydata na patrona szkoły, kandydatów było kilku, ale         
w wyniku  głosowania została wybrana ostatecznie postać księdza profesora Józefa 
Tischnera. Data 25 października wynika z tego, że w tym dniu zostanie odbędzie się 
uroczyste nadanie imienia i sztandaru szkole.  
Z każdą inicjatywą związane są pieniądze, u nas również w związku z nadaniem 
sztandaru bardzo prosilibyśmy o wpłaty na ten szczytny cel, czy to prywatne, czy 
też może Rada Gminy wspomoże naszą inicjatywę. W każdym razie jesteśmy 
otwarci na każdą inicjatywę i bardzo prosimy o wsparcie. 
 
p. Wójt – sprawa sztandaru dla Szkoły w Sidzinie leżała mi bardzo na sercu od 
zawsze, bo przepracowałam w niej ponad 20 lat. Występowałam wielokrotnie z tą 
inicjatywą   w szkole na radzie pedagogicznej, ale jakoś nie złożyło się wówczas, 
dlatego teraz jestem wdzięczna p. dyrektor Harasiuk, że podjęła ten trud. Jest to 
bardzo ważne w kształtowaniu w młodych ludziach, wzorców do naśladowania         
i wyższych wartości. Dlatego cieszę się, że wszystko dobrze się kończy, a imię 
księdza Tischnera ze wszech miar jest godnym wyborem.  
 
 
Więcej wypowiedzi nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały    
i poddał pod głosowanie. przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta 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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/57/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej     
w Sidzinie. 
 
Ad 10 
 
Przewodniczący – debatowaliśmy nad projektem uchwały nad proponowanymi 
stawkami na odpady w naszej gminie. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że 
podwyżka na pewno nas nie minie, tym bardziej, że wszystkie gminy podwyższają 
opłatę na odpady, bo koszty są coraz większe. Poprosił p. Wójt o przedstawienie 
jeszcze raz argumentów do proponowanych zmian. 
 
p. Wójt – widzimy, jak na przestrzeni ostatnich lat wszystko drożeje, a nasze 
opłaty od 1 sierpnia 2013 roku nie zmieniły się i przez tyle lat były w wysokości 
9,00 zł za segregowane o 13,00 zł za nie segregowane. To jest jednym                    
z argumentów za podwyższeniem opłaty, kolejnym to coraz większy zarejestrowany 
od 2014 roku strumień odpadów. Wtedy to było 960 ton, natomiast teraz to 1 461 
ton odpadów. Kolejnym argumentem jest podwyższana co roku opłata 
środowiskowa, na której wysokość w żadnym razie nie mamy wpływu, a którą 
musimy wkalkulować w wydatki. I tak  w 2014 roku było to 74,00 za tonę netto,      
a jest w 2019 170,00 netto. Widzicie zatem państwo, że wiele jest czynników ku 
temu, żeby podnieść  opłatę za odpady.  To nie tylko jest u nas, czy w powiecie 
nyskim, ale wiele gmin tak już uczyniło, bo zasadą jest, że musi się to wszystko 
bilansować.  Dlatego  proponuję nową stawkę za odpady segregowane 13,00 zł, za 
nie segregowane stawkę 26,00 zł. Stawki z taką różnicą są spowodowane m.in. tym, 
że chcemy uczyć się  segregacji odpadów pod kątem ekologii, dbałości                    
o środowisko naszej gminy, naszego województwa i naszego kraju. 
 
Radna Juśkiewicz – te stawki na odpady na pewno się na tym nie skończą, bo firmy 
wykazują coraz większe koszty i to inni myślą o tym jakby te koszty zrzucić na 
samorządy, 
 
p. Wójt – nowy prezes EKOM-u widać zaangażował się w swojej pracy i wychodzi      
z różnymi inicjatywami, a ostatnio z nowym programem, w którym zapraszał 
młodzież szkolną do obejrzenia technologii recyklingu, z bliska mogli zobaczyć jaki 
jest dalszy proces przerobu odpadów po ich zebraniu. 
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Czasy są takie, że musimy coraz bardziej dbać o ekologię, dlatego stawiamy na 
budowę kanalizacji, chcemy uświadamiać  nasze społeczeństwa o zagrożeniach 
płynących życia codziennego. Reperkusje są takie, że  najczęściej  chorujemy na 
choroby cywilizacyjne. Dbajmy zatem o ekologię, chociażby poprzez  segregowanie 
odpadów. To się nam wszystkim będzie opłacać. 
 
Przew. Sokołowski – powiedział, że cały system zbierania odpadów działa w ten 
sposób, że z zebranych pieniędzy za odpady musimy zapłacić firmie zbierającej 
śmieci, bo tak zapisał to ustawodawca, że tylko tych zebranych pieniędzy można to 
robić i na nic innego nie można tych środków przeznaczyć. Dlatego jeśli firma 
odbierze śmieci, a my nie zapłacimy, to następnym razem nie odbierze i zasypiemy 
się śmieciami, więc  skoro koszty po stronie firmy odbierającej rosną, a u nas jest 
coraz więcej śmieci, to niestety musimy te cenę podnieść, żeby na to wszystko 
starczyło. Tak to działa i my tego nie zmienimy, musimy się dostosować. Jesteśmy 
przypisani do Składowiska Odpadów w Domaszowicach i nic, póki co nie możemy 
zrobić, więc musimy grać w jednej drużynie. 
 
p. Wójt – wpisując się w pańską wypowiedź, uważam, że powinniśmy mocno 
trzymać kciuki, żeby firma EKOM dobrze działała, żeby miała jak najmniejsze 
koszty, wówczas to i my będziemy je mieć mniejsze, a poza tym bardzo ważnym 
elementem w tej całej układance jest ściągalność należności. Z tą zawsze były i na 
pewno będą problemy, jeśli ktoś nigdy nie płacił za śmieci, to też nadal nie będzie 
tego robił,  to my ponosimy te koszty  i nikt nas nie będzie pytał czy będziemy mieć 
z czego zapłacić. 
 
Radny Srebniak – w sprawie segregacji odpadów powiedział, że byłoby dobrze, aby 
wykonać ulotkę informacyjna  z instrukcją, co do którego worka należy wkładać, 
szczególnie potrzebne to jest starszym ludziom, którzy po prostu gubią się w tym, 
nie wiedzą co do czego, 
 
p. Wójt - bardzo dobry wniosek, już wykonywaliśmy takie ulotki, ale warto to 
powtórzyć, a nawet sukcesywnie co jakiś czas powtarzać. Mieszkańcy nie wiedzą 
też, że działa u nas również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), gdzie można przywieźć wszelki zbędny sprzęt i inne niepotrzebne rzeczy . 
Odbiór jest za darmo. A  powstają dzikie wysypiska śmieci, bo ludzie pozbywają się 
tych rzeczy i porzucają je byle gdzie. Dlatego zachęcam państwa, abyście mówili o 
tym ludziom, że można legalnie oddać to, co jest zbędne w takim właśnie punkcie. 
 
Radna Juśkiewicz – poprosiła o zapisanie w harmonogramie odbioru odpadów jedną 
dodatkową zbiórkę popiołu w okresie między sezonem grzewczym, bo ludzie palą   
w piecach latem głównie po to, żeby zagrzać wodę i coś z tym popiołem muszą 
zrobić, 
 
Radna Fornalik -  zapytała co z odpadami BIO, gdzie je składować, ludzie koło 
swoich domów mają trawniki, co z tą skoszoną trawą zrobić, skoro nie mają 
kompostownika? 
 
p. Wójt – najlepszą sprawą byłby w każdym obejściu kompostownik, są takie          
w zagrodach, ale już w innej zabudowie np. wielorodzinnej nie ma, powstaje 
problem  i trzeba się temu przyjrzeć, 
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Przew. Sokołowski – myślę, że nie należy przesadzać ze skoszoną trawą, są inne 
większe problemy, a trawa na trawniku zeschnie i sama się zbiodegraduje. 
 
Więcej dyskusji nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały           
i poddał pod glosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za” 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty  i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 
 
Ad 11 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji na odpady był szczegółowo 
omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany. 
 
Radny Winnik – zapytał, czy będą musiały być zmienione dotychczasowe deklaracje 
na nowe? 
 
Radca prawny -  nie trzeba zmieniać deklaracji, to Urząd Gminy powiadomi 
mieszkańców o zmianie stawki za odpady,  
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Więcej pytań nie było. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie, przyjęto 
jednogłośnie 11 głosami „za”. 
W glosowanie nie brał udziału radny Marcin Rzepka. 
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  nieobecny   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/59/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
Ad 12 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany. 
 
Przewodniczący poprosił p. Sołtys  Brzezin i kilka słów na ten temat, 
 
p. Joanna Derkacz Sołtys wsi Brzeziny – to była nasza wspólna decyzja, chcemy 
działać na rzecz rozwoju naszej miejscowości, chcemy pozyskiwać środki                
z zewnątrz narożne nasze wspólne inicjatywy. 
 
Następnie przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod glosowanie, 
przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za” 
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W głosowaniu już uczestniczył radny Marcin Rzepka, który wrócił na sesję obrad.    
W głosowaniu nie uczestniczył radny Kazimierz Winnik. 
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz nieobecny   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/60/2019 w sprawie przystąpienia Sołectwa Brzeziny do 
programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 
 
Ad 13 
 
Projekt uchwały również był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, 
pozytywnie zaopiniowany. 
 
Głos zabrał radny ze Starego Grodkowa p. Jan Srebniak – wiemy wszyscy, że 
wspólne i zorganizowane działanie daje lepsze efekty, na pewno wtedy, tak 
myślimy my mieszkańcy Starego Grodkowa jeszcze więcej dobrego zdziałamy dla 
siebie  i zachęcam wszystkich niezdecydowanych  do tego żeby się zrzeszać i w taki 
sposób działać dla społeczeństwa, 
 
p. Wójt  - cieszę się, że pan radny ma takie zdanie i zachęca pozostałych do  takich 
działań, ja również to robię, są wielkie możliwości pozyskania środków z zewnątrz, 
mamy już takie przykłady w naszej gminie. Zawsze, przez te wszystkie lata 
zachęcałam i nadal zachęcam do zrzeszenia się wokół programu Odnowa Wsi, udało 
mi się zachęcić Skoroszyce, bo już wcześniej działały Makowice, Sidzina, Czarnolas 
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i są tego efekty, ale trzeba naprawdę chcieć pracować społecznie i pociągnąć za 
sobą innych mieszkańców, dlatego wiele razy zwracałam się do przedstawicieli 
Chróściny, aby i oni spróbowali założyć wspólnotę Odnowa Wsi i myślę, że aktywna 
część tego sołectwa do tego dojrzeje. 
 
Radna Gmyr – powiedziała, że wiele razy rozmawiała z mieszkańcami Chróściny      
o tym, ale młode mamy, kobiety nie chcą tego, nie widzą takiej potrzeby. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod glosowanie, przyjęto 
jednogłośnie 11 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 X   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz nieobecny   

 
W głosowaniu nie uczestniczył radny Kazimierz Winnik. 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/61/2019 w sprawie przystąpienia Sołectwa Stary 
Grodków  do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 
  
Ad 14 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Opolu. Każda Komisja zgłosiła po jednym 
kandydacie do zespołu, osoby te wyraziły chęć pracy w zespole.  
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Wymienił radnych: Katarzyna Gawlas, Urszula Fornalik, Marcin Kapinos. 
 
Nie było dyskusji, wobec czego przewodniczący przedstawił projekt uchwały            
i poddał pod glosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
Doszedł radny Kazimierz Winnik. 
 
 
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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/62/2019 w sprawie powołania zespołu do opiniowania 
kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2020 – 2023. 
 
Ad 15 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany, nie było pytań i dyskusji, zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod glosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   
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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 nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
 
Podjęto uchwałę Nr VII/63/2019 w sprawie uchwały w sprawie regulaminów 
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Skoroszyce. 
 
Ad 16 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach. Komisja Budżetowa 
zaproponowała nazwę ulicy „CHABROWA”, pozostałe Komisji zaakceptowały tę 
propozycję, 
 
Radna Kalisz – powiedziała, że na Komisji Budżetowej były również inne 
propozycje: Polna – już mamy, Działkowa – już mamy, a Chabrowa to bardzo ładna 
nazwa ulicy, cieszymy z tej nazwy. 
 
Nie było dyskusji, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna X   
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6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina nieobecna   

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/64/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 
Gminy Skoroszyce. 
 
 
Ad 17 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie zgłoszono pytań i wątpliwości zatem przewodniczący przedstawił projekt 
uchwały i poddał pod glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X   

2. Fornalik Urszula X   

3. Kalisz Anna  X   

4. Borelowska Violetta X   

5. Gawlas Katarzyna X   

6. Gmyr Czesława  X   

7.  Jakisz Jan X   

8. Juśkiewicz Aurelia X   

9. Kapinos Marcin X   

10. Klimas Piotr nieobecny   

11.  Kraska Rafał nieobecny   

12. Rogalińska Janina X   



 28

13. Rzepka Marcin  X   

14. Srebniak Jan X   

15. Winnik Kazimierz X   

 
Podjęto uchwałę Nr VII/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na okres kolejnych 3 lat. 
 
Ad 17a 
 
Przewodniczący poprosił p. Wójt o przedstawienie sprawozdania z realizacji 
programu współpracy Gminy Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 
 
p. Wójt – przedstawiła sprawozdanie, w którym zapisane były płaszczyzny 
współpracy gminy i organizacji pozarządowych.  
Główne działania prowadzone były w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, wspierania zadań z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie zadań z zakresu krajoznawstwa, 
turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania zadań z zakresu 
upowszechniania wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska. 
Omówiła po krótce wszystkie działania, a na koniec wystąpienia w podsumowaniu 
powiedziała, że jej zdaniem współpraca z organizacjami pozarządowymi układała 
się dobrze, a z niektórymi wręcz b. dobrze.  
Jest otwarta na dalszą współpracę, zawsze można coś poprawić, zmodernizować, 
ulepszyć w taki sposób, aby zadowoleni byli wszyscy mieszkańcy gminy. 
 
Nie było dyskusji. 
Przewodniczący powiedział, że chciałby aby został ślad w pracy Rady Gminy po 
przedstawionym sprawozdaniu, dlatego proponuje przyjąć sprawozdanie poprzez 
głosowanie i zapis w protokole z sesji. 
 
Poddał sprawozdanie pod głosowanie, które zostało przyjęte jednogłośnie 12 
głosami „za” 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
 
Zatem przyjęto Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy Gminy 
Skoroszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 
roku. 
 
Ad 18 
 
Przewodniczący zachęcił sołtysów do zabrania głosu. 
 
p. Ewa Gruszka Sołtys Skoroszyc – powiedziała, że w dniu 29 czerwca br. Rada 
Sołecka organizowała festyn, pierwszą edycję Powitanie Lata, ma nadzieję, że 
będą następne i chciała podziękować wszystkim darczyńcom, p. Wójt za 
udostępnienie obiektu, strażakom, których pomoc jest nieoceniona i na których 
zawsze można liczyć nie tylko podczas festynu, ale i we wszystkich pracach na 
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rzecz naszej miejscowości, zespołowi NADZIEJA działającemu przy Klubie Seniora, 
który zechciał wystąpić, przedszkolakom, które wystąpiły pod egidą p. Marty 
Brzeźny, a także mieszkańcom i gościom, którzy zechcieli przybyć na festyn. 
 
Radny Winnik – zapytał, czy jest może wiadomo kiedy będą naprawiane dziury             
w drodze powiatowej do Mroczkowej, jest koniec miesiąca czerwca, a robót nie 
widać, 
 
- dzieci na wakacjach chcą grać na boisku, ale boisko jest zarośnięte trawą, 
chwastami,  niekoszone od dawna, kto ma to robić? Mam propozycję w tej sprawie. 
Jest dotacja do klubów sportowych, tych klubów nie jest dużo, to może z tych 
środków przeznaczyć coś, może po 200,00 zł na zapłatę za paliwo komuś, kto skosi 
to boisko. Myślę, że nie tylko w Mroczkowej jest taki problem, na pewno w innych 
miejscowościach też, dzieci chcą grać, a nie mają gdzie, 
 
p. Wójt – panie sołtysie, wczoraj było spotkanie z sołtysami, na którym pana nie 
było. To nie jest sprawa, którą trzeba koniecznie załatwić na sesji. Proszę pana, 
aby pan przyszedł do mnie i na pewno to rozwiążemy, bo to nie jest ani miejsce, 
ani czas to, żeby rozstrzygnąć, kto ma kosić boisko sportowe, 
 
Radny Winnik – nie zawsze mam czas, żeby w każdym spotkaniu sołtysów  
uczestniczyć, usprawiedliwiałem się dzwoniąc do sekretariatu Urzędu, że tym 
razem raczej nie będę na spotkaniu, mam również inne obowiązki. 
Więcej dyskusji i pytań nie było. 
 
Następnie przewodniczący Henryk Sokołowski  wraz z zastępczyniami 
przewodniczącego radną Urszulą Fornalik i Anną Kalisz podziękował za pracę            
i współpracę z p. Skarbnik w związku z przejściem na emeryturę. 
Ma nadzieję, ze jeszcze będą razem współpracować choćby do końca roku. Wręczył 
kwiaty p. Skarbnik Jadwidze Piela kwiaty. 
 
W związku z odejściem na emeryturę p. Sekretarz biura Rady Gminy Barbary Janik-
Zawada, również podziękował w imieniu swoim i całej Rady Gminy za długoletnią 
pracę, współpracę, za przekazywanie zawsze terminowo materiałów na obrady 
komisji i sesji, za zaangażowanie i pomoc radnym we wszystkich sprawach. Wręczył 
kwiaty. 
 
Radny Srebniak – powiedział kilka zdań na temat budowy obwodnicy Starego 
Grodkowa, ponieważ ruch na drodze wojewódzkiej przez wieś jest bardzo uciążliwy 
dla mieszkańców. Podziękował p. Wójt za zaangażowanie w sprawę i poprosił. 
radnych wsparcie w działaniach na rzecz budowy obwodnicy. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zamknął 
VII sesję Rady Gminy Skoroszyce. 
 
Protokolant:       Przewodniczący Rady Gminy: 
Barbara Janik-Zawada          Henryk Sokołowski 
 
 
 


