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P r o t o k ó ł  Nr II/2018 
z sesji Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 
 

   Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności 13 
radnych (nieobecny radny Marcin Rzepka do końca sesji i radny Piotr Klimas) 
otworzył II sesję VIII kadencji Rady Gminy Skoroszyce, przywitał wszystkich 
zebranych i przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag                  
i wniosków. 
 
Zatem porządek obrad został przyjęty w następującej kolejności: 
 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2018 r. oraz określenia terminu dokonania wydatków. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Skoroszyce. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

„Posiłek    w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia GPP i RPA i ZN na 2019 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skoroszyce. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na  

3 lata. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody                 

i odprowadzania ścieków. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Zapytania i wolne wnioski. 
22. Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że wg nowych zasad głosowanie będzie się odbywało       
w ten sposób, że jeśli wszyscy będą jednomyślni, to nie będzie wymieniał nazwisk, 
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natomiast jeśli będzie głosowanie różne, wówczas będzie odczytywał nazwiska,      
a wszystko  będzie to zapisane w protokole. 
 
Ad 2 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” bez 
odczytywania.  
 
Ad 3 
 
Przewodniczący – wyjaśnił, że zgodnie z nową zmienioną ustawą o samorządzie 
gminnym od następnej sesji w porządku obrad nie będzie punktu dot. zgłaszania 
interpelacji, bardziej szczegółowych wyjaśnień udzielimy przy punkcie dot. zmian              
w Statucie Gminy. Natomiast teraz, aby wykorzystać jeszcze ten punkt, 
chcielibyśmy się dowiedzieć o sytuacji w naszych szkołach, bo coś złego się dzieje, 
może nawet coś niepokojącego. Są nasi dyrektorzy szkół, więc Pani przewodnicząca 
Komisji Oświaty radna Rogalińska chciała zabrać głos w tym temacie, 
 
Radna Rogalińska – w imieniu mieszkańców, rodziców uczniów szkoły                      
w Skoroszycach zapytała co było przyczyną tego, że zaprzestano nauki w szkole, że 
zaprzestano pracować, jak obecnie ta sytuacja wygląda? 
 
p. Marfiany – na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że p. 
wicedyrektor i ja pracujemy normalnie, od wtorku (18.12.2018 r.) większość 
nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim, tak więc w chwili obecnej jest       
w pracy 5 nauczycieli, w związku z tym nie było możliwości realizacji zadań 
dydaktycznych.   O tym fakcie powiadomiłem organ nadzoru, jakim jest Kuratorium 
Oświaty  w Opolu, powiadomiłem również p. Wójt, powiadomiliśmy drogą 
elektroniczną poprzez   e-szkołę rodziców, a także uczniowie otrzymali 
powiadomienia dla rodziców. Zatem zajęcia dydaktyczne są zawieszone, ale nie są 
zawieszone zajęcia opiekuńcze, codziennie radno odbywają się normalnie dowozy 
uczniów na te zajęcia, natomiast tych rodziców, którzy nie mają możliwości 
zapewnienia opieki   w domu, ta opieka jest w szkole zapewniona, jest ok. 50 
uczniów codziennie. Jeżeli chodzi o przedszkole, to pracuje normalnie. 
 
Radna Rogalińska – czy w takim razie przez tę przerwę w nauce uczniowie będą 
musieli uzupełnić brakującą wiedzę w inne dni np. w soboty ? 
 
p. Marfiany – monitorując na bieżąco stan realizacji podstawy programowej, wiemy 
w jakim stopniu na dany dzień jest ona zrealizowana, dlatego z całą 
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie ma podstaw do obaw o stan wiedzy 
uczniów, nie ma również obawy, że trzeba będzie przyjść do szkoły w jedną            
z sobót, 
 
Radna Rogalińska – czy ma pan wiedzę, czy nauczyciele zapadli na jakąś jedną 
chorobę, to trochę dziwne, że tylu naraz jest na zwolnieniu lekarskim, 
 
p. Marfiany – nie jestem lekarzem i nie mam wiedzy na ten temat, mogę jedynie 
stwierdzić, że nie są to wszystkie zwolnienia z tego tygodnia, niektóre są 
wcześniejsze. Mogę jeszcze dodać, że ta plaga nie dotyczy tylko nas, jest wiele 
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szkół w podobnej sytuacji, media i p. Minister Edukacji nie mówią prawdy na ten 
temat. 
Chodzi o wiele spraw związanych z nauczycielami, uczniami,  z podstawą 
programową. To jest niewiarygodne, co zrobiono z podstawą programową. 
Uczniowie siódmych i ósmych klas są przeciążeni nauką, 3 lata gimnazjum złączono 
w dwa lata, uczniowie muszą niejednokrotnie pracować nawet 42 godziny 
tygodniowo w szkole, a do tego dochodzi jeszcze praca w domu. W efekcie daje to 
przemęczenie i dodatkowy stres uczniów. Inną sprawą jest sytuacja, która 
powtarza się od co najmniej od 15 lub nawet 20 lat, to sześciolatki, która raz idą 
wcześniej, raz idą później do szkoły, a obecna sytuacja spowoduje, że obecne 
sześciolatki maturę będą zdawały z sześciolatkami wcześniejszymi i to będzie        
2 lata różnicy, czy ktoś o tym pomyślał? czy zostanie stworzona inna linia 
egzaminów? Tak więc ten protest nauczycieli nie dotyczy tylko zarobków, ale wielu 
innych sfer. 
 
Przewodniczący – to, co pan mówi jest na pewno b. ważne, ale my tych kwestii 
tutaj nie rozstrzygniemy, a dla nas jest ważne, że lekcje się nie odbywają, co jest 
na pewno niekorzystne dla naszych dzieci, Rada nic o tej sytuacji nie wiedziała, 
przewodnicząca Komisji Oświaty też nic nie wiedziała, panią Wójt pan dyrektor 
powiadomił, ale o Radzie zapomniał, 
 
p. Marfiany – zawiadomiłem wszystkich, których mam obowiązek  zawiadomić, 
 
przewodniczący – nie chodzi o obowiązek, ale o dobrą współpracę. 
Poprosił o pytania radnych do p. dyrektora Marfianego. 
 
Radna Kalisz -  wiem, że pan już częściowo odpowiedział na pytanie, ale spotykam 
się z rodzicami i z dziećmi, martwią się, że będą musiały odpracować te dni           
w ferie, 
 
p. Marfiany – nie będzie żadnego odpracowywania. 
 
Radna Gmyr – czy nauczyciele dołączając do ogólnopolskiego protestu uderzają      
w państwo, czy w naszą gminę, chodzi mi o budżet gminny ? 
 
Radna Rogalińska – chciałam uzupełnić pytanie koleżanki i powiedzieć, że ponad 
50% naszego budżetu idzie na oświatę w gminie, a takie przerwy w pracy 
nauczycieli uderzają  w nasz budżet, stąd obawa o koszty związane z tym, ale też 
jak to będzie z podwyżkami pensji, o które walczą nauczyciele 
 
p. Marfiany – nie ma tu żadnej obawy o budżet gminy przeznaczony na oświatę, 
dodam, że wiele zajęć pozalekcyjnych prowadzonych jest za darmo przez 
nauczycieli, bez udziału budżetu gminy, a jeżeli chodzi o podwyżki, to chodzi tu              
o podwyżki, które przyznaje rząd, a nie o dodatki, którymi dysponuje budżet 
gminy, a chciałem tutaj powiedzieć, że naprawdę sytuacja w oświacie jest bardzo 
zła, to nie chodzi tylko o strajk, ale o zwrócenie uwagi na bardzo złą sytuację 
oświaty w ogóle, 
 
Przewodniczący – my tu doskonale pana rozumiemy, ale nie jesteśmy do tego 
władni, by zmieniać to prawo, musimy je również egzekwować, też nie rozumiemy 
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wielu spraw, bo jeśli szef związków zawodowych mówi do kamery, że to jest 
strajk, a lekarze wypisują zwolnienia, to jak my to mamy rozumieć. Są to 
skomplikowane sprawy i mam nadzieję, że w naszej gminie  opieka będzie uczniom 
zapewniona i nic złego w związku z tym się nie stanie.  
W takim razie, kiedy rozpocznie się normalna nauka w szkole? 
 
p. Marfiany – myślę, że po feriach świątecznych, czyli w styczniu przyszłego roku, 
 
Radna Juśkiewicz – czy ten protest będzie generował jakieś dodatkowe koszty dla 
naszego budżetu? I czy pana kadra jest w stanie przyjść dodatkowo do pracy jeśli 
zaproponuje pan jakiś dodatek, 
 
p. Marfiany – ja nie mogę zaproponować żadnego dodatku, bo nie mam takich 
pieniędzy, takimi środkami dysponuje albo rząd, albo budżet gminy, w kraju są 
takie gminy, które mają ogromne środki na oświatę i mogą takie rzeczy robić, ale   
u nas tego nie ma, uważam, że płace powinny być w gestii państwa, rządu, a nie 
samorządu. 
 
Przewodniczący – powiedział, że temat został wyczerpany, wiemy już jak sprawa 
się przedstawia w  szkole w Skoroszycach. 
 
Ad 4 
 
Informacja  Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji tj. 22.11.2018 r.                    
do 20.12.2018 r. 
 

Sprawozdanie Wójta Gm. od 22.11.18 r. do 20.12.18 r.  

 

Szanowni Państwo, p. Przewodniczący, Radni, Sołtysi, Pracownicy samorządowi, 
przedstawiam Państwu sprawozdanie Wójta w czasie od ostatniej sesji, czyli 22 listopada br. 
po dziś dzień, czyli 20.12.18 r.  

27.11.18 r. 

• Udzieliłam wywiadu w Radiu Nysa „Gość radia Nysa” celem promocji Gm. 
Skoroszyce, więcej na fb Gm. Skoroszyce. 

• Spotkałam się także z P. Starostą Andrzejem Kruczkiewiczem celem przedstawienia 
spraw, które najbardziej zajmują mieszkańców Gm. Skoroszyce, a są                           
w kompetencjach starostwa. 

28.11.18 r. 

Odbył się Zarząd OSP RP Gm. Skoroszyce: podsumowanie kadencji, wyniki przeglądu 
operacyjnego: 

jednostka St. Grodków – 3 miejsce, 
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Sidzina – 5 miejsce, 

Skoroszyce – 6 miejsce, 

Czarnolas – 7 miejsce, 

jednostki w KSRatowniczo- Gaśniczy: 

jednostka Chróścina – 4 miejsce, 

Makowice – 5 miejsce. 

Na 55 jednostek OSP i 10 jednostek należących do KSRG. 

Nasza jednostka OSP St. Grodków została przyjęta do KSRG. 

29.11.18 r. 

• W związku z Uchwałą Nr XXXVIII/284/ 2018 w sprawie zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków po 
rozpatrzeniu wniosku z 10.07.18 r. Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała 
Archanioła w Chróścinie, została podpisana umowa dofinansującą wymianę tynku 
wraz z malowaniem elewacji kościoła w wysokości 25 000 zł. 

• Została podpisana umowa z firmą „Frykas” na wykonanie przepustu na dr gruntowej 
nr 397 w Sidzinie, cena 5 840 zł brutto, termin do 15.12.18 r. 

30.11.18 r. 

Uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu. 

1.12.18 r. 

• Uczestniczyłam w spotkaniu Zarządu OSP RP podsumowującym współpracę jed. OSP 
RP pow. nyskiego z PSP. 

• W tym dniu także odbyło się spotkanie integracyjne członkiń KGW, działanie                 
w ramach MBO, dziękujemy p. dyr. GOK 

5.12.18 r. 

• Info. dot. otwarcia ofert na zad. ”Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w St. 
Grodkowie”. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zad. 280 000 zł. Oferty złożyli 2 
wykonawcy: K. Sewioło, Grodków cena 296 235 zł, Glatki Norbert, Kamieniec, cena 
340 011 zł., podpisanie umowy nastąpiło w pn. 17.12.18 r., inspektor nadzoru inż. St. 
Kurnatowski - 12 500 zł. 

• W urzędzie uroczystość wręczenia w imieniu Prezydenta RP medalu za długoletnie 
pożycie małżeńskie, 50 lat parze Państwo Maria Mieczysław Gruszkowie. 

8.12.18 r. 
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• Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia im. Bartka ze St. Grodkowa p. B. 
Urbańskiego i M. Niedzielskiego zostaliśmy zaproszeni do Radia Nysa na program 
„Śniadanie w RN”. Temat dotyczył żołnierzy mjr H. Flame ps. Bartek i aktualnych 
kwestii dot. St. Grodkowa, przede wszystkim budowy obwodnicy.  

• W Chróścinie w Zespole Szkol- Przedszkol. odbyła się Gala Laureatów 
Międzyszkolnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności, Szkolnego Festiwalu Robotów, 
Festiwalu Projektów Matematyczno- Przyrodniczych. To w związku z realizowanym 
przez szkołę w Chróścinie i Skoroszycach programem unijnym. 

12.12.18 r. 

Uczestniczyłam w konferencji dyr. placówek oświatowych. 

13.12.18 r. 

Obradowały komisje stałe RG – podstawowe zagadnienia to omówienie budżetu na rok 2019    
i zmian w Statucie Gm. Skoroszyce. 

14.12.18 r. 

Uczestniczyłam na zaproszenie Marszałka Woj. Opolskiego A. Buły w spotkanie 
samorządowców gmin i powiatów woj. opolskiego w spotkanie dot. realizacji w 2018 r. zadań 
umocowanych w RPO WO i jakie projekty będą realizowane w przyszłym 2019 r., więcej na 
fb Wójta Gm. Skoroszyce 

15.12.18 r. 

Uczestniczyłam w spotkaniu prezesów i działaczy zrzeszonych w Opolskim Związku Piłki 
Nożnej. Nastąpiło wręczenie sprzętu sportowego klubom z Chróściny, Czarnolasu                    
i Skoroszyc zakupionego ze środków MBO za kwotę 23 000 zł. 

16.12.18 r. 

• W Grodkowie uczczono 37. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Uczestniczyłam     
w tych obchodach, reprezentując naszą gminę. Relacja na fb Wójta. 

• W godzinach popołudniowych Stowarzyszenie Góral Sidzina, Rada Rodziców i Rada 
Pedagogiczna przedszkola w Sidzinie wprowadziła społeczność w atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia występem dzieci z przedszkola w Sidzinie. Dziękuję za 
zaproszenie. Relacja na fb Wójta 

17.12.18 r. 

• W UM w Opolu odbyła się konferencja w sprawie polityki regionalnej dot. młodzieży 
naszego województwa.  

• Został wydany kolejny nr biuletynu informacyjnego pt. ”Głos Skoroszycki”. 

18.12.18 r. 
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• Uczestniczyłam wraz z pełnomocnikiem Gm. Skoroszyce ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w spotkaniu opłatkowym. Organizatorami byli Wojewoda Opolski 
A. Czubak i 10. Opolska Brygada Logistyczna. 

• W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca planów w naborze 
środków rządowych na polepszenie infrastruktury drogowej, 19 listopada br. w Dz U 
opublikowana została ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, która określa m.in. 
zasady dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu. 

• Wraz z innymi gminami, które wchodzą w skład Południowo- Zachodniego regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi zawnioskowaliśmy o przeprowadzenie 
aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla woj. opol. na lata 2016- 2022                   
z uwzględnieniem lat 202 – 2018”, poprzez zniesienie obecnego podziału na regiony, 
w zamian tworząc jeden region gospodarki odpadami komunalnymi. Organizacja          
i budowa Poł- Zach Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na bazie 
składowiska odpadów w Domaszkowicach opierała się na współpracy samorządów – 
Gm. Nysa wzięła na siebie ciężar procesu inwestycyjnego wraz z pozyskaniem 
środków pomocowych na budowę RIPOKu, a gminy współtworzące zadeklarowały 
skierowanie na nią strumienia odpadów. Argumentacja: 

1. uzasadnione obawy, że obecnie kształtowany monopol właścicieli regionalnych 
instalacji skutkuje stosowaniem praktyk monopolistycznych (brak transparentności 
systemu i wysokości cen za usługi), 

2. w wyniku zmian wewnętrznych w Gm. Nysa podejście do funkcjonowania spółki 
komunalnej EKOM, w skład której wchodzi RIPOK Domaszkowice, uległo zmianie, 
bowiem polityka partnerstwa i współpracy samorządów została zastąpiona rynkowo- 
monopolistyczną (dowód: nieuzasadnione, wysokie ceny przyjęcia odpadów, odmowa 
udostępnienia kompletnych danych stanowiących podstawę do kalkulacji cen, brak 
dialogu), 

3. prawdopodobnie m.in. RIPOK Domaszkowice jest „ukrytym fundatorem „ 
sponsoringu w różnej formie nyskiego sportu świadczonego przez EKOM Sp. z o.o., 

4. relacje prasowe i wiadomości na BIP- Gm. Nysa zaciągnęła duże zobowiązania 
finansowe, a spółka EKOM wykazuje stratę na swojej działalności (wg  prasy ok. 2 
mln na koniec 2018 r.), pod poprzednim zarządem zysk 1,2 mln – obawy co do 
potencjalnych dalszych kroków Gm. Nysa w zakresie poszukiwania nowych źródeł 
finansowania, obawy ewentualnego dokapitalizowania spółki EKOM (sprzedaż akcji, 
co spowoduje praktyki monopolistyczne, a w konsekwencji zwyżkę ceny usług), 

5. zniesienie regionalizacji nie podniesie znaczącej obniżki cen, ale uwolnienie rynku 
spowoduje jego naturalna regulację w zakresie podnoszenia i wykazywania 
rzeczywistych kosztów. 

Pismo zostanie skierowane do Przew. Sejmiku Woj. Opolskiego Rafała Bartka i Marszałka 
Woj. Opolskiego Andrzeja Buły. 

19.12.18 r. 

Mieszkańcy Gm. Skoroszyce mogli zaopatrzyć się w produkty żywnościowe w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, Podprogram 2018, realizowany jest przez GOPS,  
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Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę w ostatnim czasie i rozwiązywanie wspólnych 
spraw dla dobra mieszkańców Gm. Skoroszyce. 

Do przedstawionej informacji pytanie zadał przewodniczący RG Henryk 
Sokołowski. Zapytał, czy do gminy wpłynął konkretny wniosek od EKOM-u               
w sprawie aneksowania naszej obowiązującej umowy ? 

p. Wójt – był w zeszłym roku, o czym państwu już mówiłam, natomiast cały czas 
jesteśmy w kontakcie i domawiamy się ciągle co do funkcjonowania RIPOK-u          
w Domaszkowicach, 

Przewodniczący – czyli konkretnego wniosku nie było, 

p. Wójt – nowego nie było, 

p. Rudkowski – z-ca wójta – chciałem dodać, że jesteśmy w ciągłym sporze              
wraz ze wszystkimi   gminami regionu południowo – zachodniego gospodarki           
w sprawie cen na odbiór odpadów,  złożyliśmy wniosek do Urzędu UOKiK (Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta) o zbadanie dokładne sprawy, trwa 
postępowanie wyjaśniające, rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w marcu 2019 
roku, 

p. Wójt – uzupełniła wypowiedź p. zastępcy o informację, że Gmina Korfantów 
wystąpiła z tego porozumienia gmin, natomiast pozostałe chcą nadal wyjaśnień 
przyczyny podniesienia usług za odbiór odpadów. Chcemy się dowiedzieć z czego 
wynikają te ceny, oczekujemy rzetelnych wyliczeń, ale jak do tej pory nie  mamy 
odpowiedzi,  

Przewodniczący – ta współpraca merytoryczna byłaby jak najbardziej wskazana, 
bo możemy stanąć przed problemem, że zamiast podnieść naszym mieszkańcom 
złotówkę za odpady, to będziemy musieli podnieść kilka złotych, 

p. Wójt – w sprawie wysokości opłaty  za odpady w naszej gminie cały czas  
rozważane są różne możliwości, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że są to opłaty  
jedne z najniższych w województwie. Z początkiem przyszłego roku wiele gmin 
podwyższa te stawki, a jest to spowodowane m. in. zwiększoną opłatą 
marszałkowską. Nie ominie nas ta sprawa i na pewno nie uciekniemy od tego, ale 
na razie mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów do 2020 roku. Mieliśmy już 
przygotowaną wstępną uchwałę  stanowiącą weryfikację cen za odpady, ale po 
rozmowie z p. Skarbnik i pracownikami zdecydowaliśmy  na razie nie wnosić tej 
uchwały, bo jak na razie wpłaty i wypłaty bilansują się, mimo że nie ma 
stuprocentowych wpłat, ale takie nigdy nie będą      w stu procentach wpływały. 

Mówię to państwu radnym po to, żeby mieć świadomość, że wcześniej, czy później 
nie unikniemy podwyżki, która będzie spowodowana chociażby rosnącą opłatą 
marszałkowską. Zatem, jeśli  zdecydujemy się podnieść stawki, to wszystko będzie 
oparte na konkretnych wyliczeniach, które zawsze państwu rzetelnie przekazuję. 
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Radna Rogalińska – jak pani powiedziała, mamy zawartą umowę do 2020 roku, to   
w takim razie, czy więc EKOM tak sobie może w tym czasie podnieść cenę?  

p. Dziadkiewicz radca prawny – wyjaśnił, że nas chroni ta umowa, a w czasie 
obowiązywania tej uchwały firma zażądała podwyżki wynagrodzenia, my 
napisaliśmy pismo z prośbą o wyjaśnienie, z czego wynika podwyżka wynagrodzenia 
i przez rok nam nie odpowiedzieli, bo nie są w stanie odpowiedzieć,  myśmy 
zażądali szczegółowego wyliczenia,  a to zajęłoby im mnóstwo czasu, co najmniej 
miesiąc, druga sprawa, to zapewne obawa, że z tego wyliczenia wynikałoby, że 
spółka EKOM zaniża koszty świadczenia usług na rzecz miasta Nysa, kosztem 
zawyżania usług na rzecz ościennych gmin. Dlatego nie są w stanie przedstawić 
nam jasnej kalkulacji, pewnie obawiają się konfrontacji z urzędem ds. ochrony 
konkurencji, 

p. Wójt – w uzupełnieniu informacji dodam jeszcze, że firma EKOM sponsoruje 
sport powiatu nyskiego, co nie jest tajemnicą i nie odkrywam tym świata, więc 
skądś te środki są czerpane. Z problemem podwyżki opłat borykają się wszystkie 
gminy, bo koszty, jak mówiłam są coraz wyższe i problem narasta, u nas na razie 
wszystko się bilansuje, ale na pewno od problemu nie uciekniemy. 

Więcej dyskusji nie było, przewodniczący zamknął temat. 

Ad 5 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, pozytywnie 
zaopiniowany. 

p. Skarbnik Piela dodała, że otrzymaliśmy decyzję  Wojewody Opolskiego,             
w którym zawarto informację o obniżeniu dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 
44 238,00 zł, co znalazło się również w projekcie uchwały. 

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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 
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9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 

Podjęto uchwałę Nr II/11/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
 
Ad 6 
 
Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, pozytywnie 
zaopiniowany. 
 
p. Skarbnik  wyjaśniła, że chodzi o zadanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej     
i remizie w Starym Grodkowie, które  z przyczyn obiektywnych nie mogło być 
zrealizowane w bieżącym roku. 
 
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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 



 11 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
Podjęto uchwałę Nr II/123/2018 w sprawie wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2018 r. oraz określenia terminu dokonania 
wydatków. 
 
Ad 7 
 
Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, nie wniesiono 
uwag i pytań, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/13/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 
rok. 
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Ad 8 
 
Przewodniczący RG – powiedział, że projekt  uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej został przygotowany i w terminie wysłany do zaopiniowania 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
Otrzymaliśmy uchwałę Nr 596/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Skoroszyce na lata 2019 -2022. 
Opinia była pozytywna. 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu  komisji, 
które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Następnie przewodniczący zachęcił radnych do dyskusji nad projektem uchwały. 
Nie było dyskusji, pytań, wątpliwości, zatem przedstawił projekt uchwały i poddał 
pod glosowanie. 
Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowe. 
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Ad 9 
 
Dyskusję nad projektem budżetu na 2019 rok radni przeprowadzili przy omawianiu 
projektu budżetu na wspólnym posiedzeniu komisji. 
 
Radny Kazimierz Winnik – zawnioskował, aby w budżecie gminy na następny rok 
zabezpieczyć większe środki na remont dróg polnych, bo obecne 1 000,00 zł na 
sołectwo jest małą kwotą na poprawienie jakości chociaż części dróg polnych. 
 
p. Wójt – wiem, że temat dróg jest podejmowany b. często na komisjach, na 
sesjach, ale też wiecie państwo, bo o tym szeroko opowiadam, że środki               
w budżecie są ograniczone, a potrzeb coraz więcej. więc  jakie zadanie okroić ze 
środków, aby dołożyć do naprawy dróg polnych? no bo skąd wziąć. Podnoszenie 
podatków nie jest popularne i oczekiwane przez mieszkańców, a innych propozycji, 
jak na razie nie widzę.  
 
p. Jan Hellebrandt – sołtys Czarnolasu – my to wszystko rozumiemy, ale za te same 
środki jeszcze kilka lat temu można było zakupić dwie wywrotki materiału, a teraz 
tylko jedną, tak poszły ceny w górę,  
 
Przewodniczący – myślę, że Komisja Rolna będzie mogła nad tym popracować, 
przedyskutuje temat i wypracowany wniosek przedstawi p. Wójt, co będzie można 
ewentualnie zrobić w tym temacie, żeby poprawić jakość dróg polnych w całej 
gminie, a tych jest bardzo dużo, bo gospodarstwa są rozdrobnione. 
 
Na koniec dyskusji głos zabrała przewodnicząca Komisji Budżetowej, która 
powiedziała, że projekt budżetu został bardzo porządnie przygotowany, na miarę 
potrzeb całej gminy i poszczególnych miejscowości, wszystko idzie w dobrym 
kierunku, wiele środków z zewnątrz jest pozyskiwanych, dlatego należy tylko 
życzyć p. Wójt realizacji bez przeszkód. 
 
Radni uznali, że projekt został przedyskutowany na posiedzeniu komisji. 
 
Wobec tej sytuacji,  przewodniczący przedstawił radnym uchwałę Nr 594/2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 
2018 roku w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Skoroszyce na 2019 rok. Opinia była pozytywna. 
Następnie przedstawił uchwałę Nr 595/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie opinii  o możliwości 
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Skoroszyce na 2019 rok. Opinia była pozytywna. 
  
Następnie przewodniczący jeszcze raz zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać 
głos w sprawie projektu uchwały budżetowej. 
 
Nie było chętnych wobec czego przewodniczący przedstawił projekt uchwały             
i poddał pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. W głosowaniu nie 
brał udziału radny Marcin Rzepka (nieobecny w czasie obrad od początku). 
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Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Ustawowy skład Rady Gminy Skoroszyce wynosi 15 radnych. 
 
Podjęto uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 
 
Przewodniczący złożył gratulacje p. Wójt i p. Skarbnik oraz osobom 
współpracującym i życzył realizacji wszystkich zamierzeń w nowym 2019 roku. 
 
p. Wójt – podziękowała za życzenia i przyjęcie budżetu w  imieniu swoim i p. 
Skarbnik  
 
Ad 10 
 
Przewodniczący – zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o samorządzie gminnym, 
należało dokonać zmian w naszym Statucie Gminy. Propozycje zmian zostały 
państwo przekazane, przedyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji                 
i zaakceptowane przez państwa. Ale po głębszej analizie ustawy o samorządzie 
gminnym, po konsultacji z radcą prawnym okazało się, należy dokonać jeszcze 
jednej zmiany. 
Chodzi o interpelacje radnych.  
Zgodnie z nowymi zapisami w ustawie interpelacja może być zgłaszana na piśmie   
w każdym dowolnym terminie na ręce przewodniczącego Rady Gminy, bądź do 
biura Rady Gminy, następnie  niezwłocznie będzie przekazywana  Wójtowi Gminy.  
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Wójt Gminy ma 14 dni na odpowiedź, również pisemną. Interpelacje,                   
jak i odpowiedź na nią będą publikowane na stronie BIP Urzędu Gminy. Tak więc      
z porządku obrad zniknie punkt dotyczący  interpelacji radnych zgłaszanych ustnie 
na sesji. 
 
Nie było 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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/16/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Skoroszyce. 
 
Ad 11 
 
Projekt uchwały był omawiany szczegółowo 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 X X 
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2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
Podjęto uchwałę Nr II/17/2019 w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu 
osłonowego „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
 
Ad 12 
 
Projekt uchwały również był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, 
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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 
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9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 – 2023. 
 
Ad 13 
 
Projekt  uchwały również był omawiany na wspólnym posie4dzeniu Komisji, 
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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 
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Podjęto uchwałę Nr II/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków          
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w 
szkole  i w domu” 
 
Ad 14 
 
Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej na 2019 rok 
był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, pozytywnie 
zaopiniowany, nie wniesiono uwag, 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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/20/2018 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Zwalczania Narkomanii  
na 2019 rok. 
 
Ad 15 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany części planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Skoroszyce był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 
Komisji, wyjaśnione zostało o które zmiany chodzi, nie było pytań wobec czego 
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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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/21/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Skoroszyce. 
 
Ad 16 
 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenie dzierżawy gruntów na kolejne 3 lata był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, pozytywnie zaopiniowany, nie 
wniesiono uwag, 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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 
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4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/22/2018 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na  kolejne 3 lata. 
 
Ad 17 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków był przedstawiony i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
Komisji, pozytywnie zaopiniowany, nie wniesiono uwag wobec czego 
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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 
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11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
Podjęto uchwałę Nr II/23/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody                 
i odprowadzania ścieków. 
 
Ad 18 
 
Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, pozytywnie 
zaopiniowany, nie wniesiono uwag, 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 X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 
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Podjęto uchwałę Nr II/24/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
  
Ad 19 
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej był 
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji, propozycje członków zgłoszone            
i pozytywnie zaopiniowane, nie wniesiono uwag, zatem przewodniczący 
przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 
glosami „za”. 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  X X X 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  Nieobecny Nieobecny nieobecny 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr II/25/2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 
 
Ad 20 
 
Odpowiedzi na interpelacje udzieliła p. Wójt Barbara Dybczak. 
 
p. Wójt – powiedziała, że nie będą to odpowiedzi na interpelacje, ale na uwagi 
zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia  komisji. 
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Radnemu Winnikowi – zostały ścięte pobocza przy posesjach od 1 do 3, a to miało 
zaskutkować polepszeniem jakości życia mieszkańców tych posesji, miał być lepszy 
spływ wody z jezdni do rowu, natomiast ten nadmiar ziemi miał być spłukany przez 
strażaków ze Skoroszyc,  
 
Radny Winnik – strażacy ze Skoroszc byli, spłukali, co się da ok. 4 metrów, ale to 
jest bardzo ubite, zwarte, że wielkiego efektu nie ma, więc nie wiem, co dalej       
z tym robić, 
 
p. Wójt – być może to nie ten czas na takie prace, zobaczymy, co się będzie działo 
na wiosnę, wtedy wrócimy do sprawy 
 
Radnej Rogalińskiej – zostało wysłane pismo do właścicieli DINO o utrzymaniu 
właściwego porządku przy sklepie, czekamy na odpowiedź, 
 
Radnej Gmyr   - sprawa stojących kałuż na alejkach  osiedla Tumbewa                   
w Chróścinie. Sytuacja taka jest spowodowana niedostatecznym odwodnieniem, 
żeby temu zaradzić, proponuję bliżej wiosny zasadzić w tym miejscu tuje, które 
stworzą pewne zabezpieczenie, z tym, że trzeba będzie porozumieć się w tej 
sprawie ze Wspólnotą, bo teren nie jest komunalny., 
 
Radnemu Srebniakowi – dwa tematy, które są rozłożone w czasie tj. temat drogi       
w Starym Grodkowie i remontu dachu na świetlicy i remizie. 
Na zebraniu w Starym Grodkowie zarzucono mi, że działam nie transparentnie 
dlatego odniosę się do tych tematów szerzej. 
Na zebraniu wiejskim mieszkańcy podjęli uchwałę o remoncie drogi w Starym 
Grodkowie, na to zadanie zostało zapisanych 5 323,00 zł, jest to kwota, za którą 
niewiele można  zrobić, dlatego w porozumieniu z p. Skarbnik zostały zwiększone 
środki na przebudowę tej drogi o 100 000,00 zł, czyli w sumie zostało przeznaczone 
105 323,00 zł. Również wtedy w maju 2018 r. została zwiększona kwota na 
przebudowę dachu na świetlicy i remizie  do kwoty 150 000,00 zł. następnie zostało 
zlecone wykonanie dokumentacji na zadanie przebudowy tejże drogi. Cała 
dokumentacja wyniosła ponad 18 000,00 zł, czyli więcej o ok. 13 000,00 zł, niż to 
było z funduszu sołeckiego. Zleciłam również wykonanie dokumentacji na 
przebudowę dachu, koszt tej dokumentacji wyniósł ponad 7 000,00 zł. 
We wrześniu 2018 r. zwiększyliśmy środki na przebudowę dachu o 70 000,00 zł, 
czyli w sumie było już 220 000,00 zł. Dnia 04.09.2018 r. nastąpiło ogłoszenie 
przetargu, wpłynęła 1 oferta na kwotę 342 362,00 zł. W rezultacie unieważniliśmy 
przetarg, bo nie mieliśmy takich środków w budżecie. W dniu 24.09.2018 r. został 
ogłoszony drugi przetarg, były monity radnego Kaczmarczyka – mieszkańcy 
niepokoili się, czy remont dojdzie do skutku. Wtedy wpłynęła także jedna oferta na 
kwotę 298 897,00 zł. Zmuszeni byliśmy ja odrzucić, gdyż wykonawca nie posiadał 
referencji. Zwiększyliśmy środki w budżecie na kwotę 324 000,00 zł. Dnia 
13.11.2018 r. został ogłoszony trzeci przetarg. Wpłynęły dwie oferty: 296 235,00 zł 
0 340 011,00 zł. Mimo, że mieszkańcy mieli zastrzeżenia co do wykonawcy, po 
konsultacji z mieszkańcami doszliśmy wspólnie do wniosku, że nie ma co odwlekać 
w nieskończoność tych przetargów,   bo ceny oscylują w graniach ok. 300 000,00 zł, 
więc zdecydowaliśmy, że będziemy się posiłkować bardzo dobrym nadzorem 
inwestorskim w wykonaniu p. inż. Stanisława Kurnatowskiego za 12 500,00 zł, żeby 
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wykonawca wykonał wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną. Tak więc wszystkie 
formalności zostały dograne, domówione, żywię głęboką nadzieję, że będziecie 
państwo mieszkańcy Starego Grodkowa zadowoleni z wykonania tych prac 
dachowych na budynku, bo będzie to dach stromy, dwustronny, obejmujący 
również część z tyłu budynku, którą wykorzystujecie na organizację różnych 
uroczystości  w okresie letnim. 
Chcę również powiedzieć, że poprzez to, że cena tego dachu zatoczyła tak szerokie 
kręgi, musiałam zrezygnować z przebudowy drogi, przynajmniej na razie. 
Zrobiliśmy to, co w tej chwili jest pilniejsze, to czego państwo ode mnie 
oczekiwaliście. Myślę, że na pewno w przyszłym roku będą przesunięcia w budżecie 
dlatego będziemy zastanawiać się jak podejść do sprawy drogi, może będziemy 
mogli pozyskać  środki z zewnątrz. 
Na tym zebraniu były takie głosy jakobym gorzej traktowała mieszkańców Starego 
Grodkowa od innych, więc na moje usprawiedliwienie na dziś niech będzie 
wyliczona kwota, która w całości, włącznie z kwotą na dokumentację drogi wynosi 
ponad 342 000,00 zł. Wcześniej w planach było zapisane, że na dach miało być 
150 000,00 zł, a na drogę 105 316,00 zł, w sumie 255 316,00 zł. Proszę zatem 
przekazać mieszkańcom, że nie traktuję ich gorzej od innych, o czym świadczą 
liczby. Ponadto oczekujecie państwo ode mnie również, przy okazji przebudowy 
dachu, remontu pieca c.o. w budynku świetlicy i remontu kanalizacji na etapie 
odpływu od kuchni do toalet. Poszukałyśmy w budżecie z p. Skarbnik i środki będą 
na te prace, a wykonawca wyliczył, że to będzie ok. 31 857,00  zł, czyli  kolejna 
kwota dla Starego Grodkowa, a wpływy z wynajmu za świetlicę są bardzo 
niewielkie. 
Chcemy, żeby prace  w świetlicy i remont dachu rozpoczęły się jak najszybciej. 
Umówiłam się z wykonawcą, że przekazanie placu budowy nastąpi                         
2 stycznia 2019 r. 
Takie informacje na dzisiaj chciałam państwu przekazać. 
 
Nie było pytań i dyskusji. 
 
Ad 21 
 
Przewodniczący powiedział, że w tym temacie p. Wójt chciała przedstawić 
sytuację finansową w świetlicach wiejskich gminy. 
 
p. Wójt  - od kilku lat staram się uporządkować sprawy finansowe związane             
z wynajmem świetlic wiejskich na różnego rodzaju imprezy i związane z tym 
finanse. Środki te powinny trafiać do budżetu gminy. Dlatego w poprzedniej 
kadencji zaproponowałam uchwałę, a państwo podjęliście ja, by uregulować 
prawnie ten temat. Na mocy tych uchwał zostały zorganizowane  zebrania w  
sołectwach, byłam na wszystkich i to właśnie mieszkańcy określili kwoty za 
wynajem świetlicy na różnego rodzaju imprezy rodzinne, okolicznościowe. Nie 
ingerowałam w to, uważając, że jeśli kwoty wyjdą od mieszkańców, spowoduje to, 
że będą je akceptować. Natomiast  nie jest dobrze z wpłatami za wynajem, a ja 
nie jestem  w stanie skontrolować, czy wszystkie środki z wynajmu trafiają do 
budżetu. Oczekujecie państwo wielu prac, remontów w świetlicach, a środki do 
budżetu nie wpływają. Chcę to państwu  przedstawić jak to było w całym 2018 
roku, pokażę  to obrazowo. Chcę podkreślić, że to nie są pieniądze dla Wójta, lecz 
wszystkich podatników.  
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Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna wyliczeń kwot wpływu 
środków z wynajmu świetlic do budżetu gminy. 
 
p. Wójt – przedstawione wydatki na poszczególne świetlice nie są wydatkami na 
inwestycje, na remonty w nich, lecz na podstawowe utrzymanie tj. ogrzewanie, 
prąd, woda, kanalizacja. Państwo sołtysi powinni rzetelnie podchodzić do spraw 
wynajmu, ważne jest, że świetlice służą również integracji, to bardzo dobrze. Są 
spotkania, zebrania wiejskie, ale trzeba pamiętać, że świetlica wiejska nie jest 
lokalem na imprezy pod wynajem, ale jeżeli już, to niech wynajmujący zapłaci za 
to rzetelnie, do budżetu. 
 
Nie było dyskusji w tym temacie. 
 
p. Dorota Witos Sołtys z Brzezin – w sprawie chodnika w Brzezinach, tej pierwszej 
części chodnika, od dawna są w nim ogromne dziury, nikt się tym nie przejmuje, 
nie remontuje, nie poprawia. Mamy w takim razie propozycję, żeby może rozebrać 
ten chodnik i przywrócić pobocze, może będzie wtedy lepiej niż jest teraz, 
 
p. Wójt – rozumiem pani rozgoryczenie, ale ten chodnik jest przy drodze 
powiatowej, gdyby był przy drodze gminnej zajęłabym się tym tak szybko, jak to 
możliwe.  
Chcę natomiast powiedzieć, że przy okazji sesji powiatowej spotkałam się z nowym 
Starostą Nyskim, rozmawiałam na naszych problemach, więc p. Starosta prosił 
mnie, by go zaprosić na naszą sesję, więc jeśli przybędzie  na sesję styczniowej, to 
bardzo proszę przygotować pytania, jakie widzicie problemy  z drogami 
powiatowymi,  z chodnikami przy drogach powiatowych, co z pozostałościami na ul. 
Łąkowej po Skorpalu, 
 
p. Witos – nie rozumiem pewnej rzeczy, przecież gmina partycypowała w kosztach 
budowy  tego chodnika, to dlaczego nie można wyegzekwować jego poprawienia, 
zainteresowania się nim, była komisja, sprawdzali, oceniali, ale nic do tej pory nie 
zostało zrobione, przez kilka lat był robiony na raty, po kawałku, ale nie ma 
odcinka, gdzie wytrzymałby chociażby rok w całości, 
 
p. Wójt – chcę powiedzieć, że na wybór wykonawcy chodnika nie mam i nie miałam 
żadnego wpływu, a myślę, że powinno być inaczej. Ale to przeszłość, teraz            
w Starostwie,\ zmienił się Zarząd, więc uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, 
aby można było jak najlepiej i owocniej współpracować, 
 
p. Józef Bury – Sołtys Skoroszyc – wypowiedział się w sprawie właściwego 
użytkowania chodnika w Skoroszycach na ul. Wolności, bo jak jest naprawiony, to 
niektórzy niewłaściwie go użytkują, 
 
druga sprawa – mieszkańcy pytają, czy planuje pani spotkanie dla chętnych do 
podłączenia się do gazociągu, poprosił o termin z początkiem 2019 roku, 
 
kolejna sprawa – w rzece Młynówce poprzez wielką suszę latem ubiegłego roku 
porobiły się wielkie dziury w poboczach rzeki, zrobiły je zapewne krety myszy          
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i inne zwierzęta, prosi o zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom, żeby zajęły się 
tą rzeką, 
 
p. Mirosław Mendrala Sołtys Makowic – powiedział, że niektórzy mieszkańcy 
wpuszczają wszystko do rowów, nie ma nad tym kontroli, najczęściej nocą, kiedyś 
jak była kontrola, to się uspokoiło, a teraz znowu i nasila się, może właśnie częste 
kontrole coś by zdziałały, 
 
p. Wójt – niestety daleko nam do Społeczeństwa Obywatelskiego, który zna swoje 
prawa, a przede wszystkim obowiązki, wpuszczając do rowów ścieki, paląc byle 
czym w swoich piecach, sami sobie szkodzimy, nie do wszystkich to dociera, nic nie 
pomaga, więc jak ma być, jeśli ludzie nie czują tej odpowiedzialności za siebie        
i innych. 
 
Nie było więcej dyskusji. 
 
Przewodniczą wobec wyczerpania wszystkich tematów porządku obrad, złożył 
wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne, do których dołączyła równie p. Wójt, 
zamknął obrady. 
 
Protokolant:        Przewodniczący obrad: 
Barbara Janik-Zawada         Henryk Sokołowski 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


