
Protokół Nr 1/2014
z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 15 grudnia 2014 r. 

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Naczelnik Wydziału OR – Elżbieta Bar
 Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Rafał 

Neugebauer
 Sołtys Duczowa - Konrad Vogiel 
 Sołtys Świniar Małych - Edward Mazur 

Pierwsze posiedzenie Komisji zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak.

Projekt porządku obrad posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu 
(zał nr 1 ).

Porządek przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji .

Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady – Waldemar Antkowiak  przystąpił do procedury 
wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej, 

 prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Pan Bogdanowicz – zgłosił kandydaturę pana Ryszarda Nowaka.

Pan Nowak – wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie było.

Radny Antkowiak – poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

Kandydatura Ryszarda Nowaka - przyjęta została pozytywnie jednogłośnie – 13 głosami za. 
Kandydat na przewodniczącego nie brał udziału w głosowaniu.

W dalszej kolejności prosił o zgłaszanie kandydatur na zastępcę przewodniczącego komisji.

Radny Ryszard Nowak – zgłosił kandydaturę Marka Nowaka.

Radny Marek Nowak – wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie było.
W/w kandydatura przyjęta została pozytywnie jednogłośnie  – 13 głosami za. Kandydat na zastępcę 
przewodniczącego nie brał udziału w głosowaniu.

Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął nowo wybrany Przewodniczący.



Ad. 3
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyna na 
2014 rok                                                                                                                              ( zał. nr 2 ),

− zgłosiła autopoprawkę dotyczącą zmniejszenia i zwiększenia wydatków w wysokości 
3 000 zł,

− zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych spadków w wysokości 1 350 zł,
− następnie szczegółowo omówiła zmiany dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
− zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 
dzieci 6-letnich,

− zwiększenie dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe o kwotę: 4.246 zł z 
przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, 

− zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 8.000 zł z tytułu wyegzekwowanych 
należności od dłużników alimentacyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 
wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

− zwiększenie dochodów o 300 zł z tytułu wpływu darowizny dla sołectwa Wierzbica Górna i 
zwiększenie wydatków na zakup paczek na Mikołaja w Wierzbicy Górnej, 

− zmniejszenie wydatków na zadaniu odbudowa mostu na Kluczborskiej Strudze w 
Markotowie Dużym o kwotę: 12.816 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na dokończenie remontu dachu na budynku WOK.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przedstawiony projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 
członków komisji.

Pani Bar – omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza 
Wołczyna                                                                                                                              ( zał. nr 3),

− w wypowiedzi swojej podkreśliła, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych 
wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w formie uchwały,

− Rada Miejska z uwagi na powstanie nowego stosunku pracy (ponowny wybór) obowiązana 
jest ustalić wynagrodzenie na okres rozpoczynającej się nowej kadencji,

− stosownie do art. 36 powołanej na wstępie ustawy burmistrzowi przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, odprawa w związku z 
przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe 
wynagrodzenie, a także dodatek specjalny, 

− warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, w tym zatrudnionych na 
podstawie wyboru określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych i tak w gminach do 15 tys. mieszkańców:

− wynagrodzenia zasadnicze mieści się w przedziale: 4 200,00 – 5 900,00,
− maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 1 900,00,
− dodatek specjalny zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia przysługuje w wysokości co najmniej 

20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków 
Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w 



sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie          (zał. nr 4), 
− stwierdził, że przedłożony projekt ma na celu dostosowanie wysokości diet do 

obowiązujących przepisów,
− zaproponował, aby diety pozostawić na poziomie 2014 r.
− minimalne różnice, które są wynikają z przelicznika %.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 
członków Komisji.

Pan Rafał Neugebauer – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie 
Wołczyn w 2015 roku                                                                                                           ( zał. nr 5),

− stwierdził, że Rada Miejska rokrocznie uchwala przedmiotowy Program,
− środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe, 

− przychód i wydatki w budżecie z tytułu opłat na rok 2015 przewidywany jest w wysokości 
208000,00 zł,

− środki te zgodnie z programem przeznaczone będą na:
˗ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

ich rodzin – Grupa AA,
˗ Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
˗ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Centrum Pomocy 
Kryzysowej – dotacja 4000 zł i wsparcie Centrum Psychoedukacji przy GLZS w Wołczynie, 

˗ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii – zatrudnienie psychologa GLZS, 

˗ dotacje na zajęcia sportowo – rekreacyjne - budowa centrum spotkań „Park Przyjaźni”,
˗ wspieranie zatrudnienia socjalnego - integracja społeczna osób uzależnionych wspieranie 

zatrudnienia 5 osób i 1 opiekuna, są to osoby bezrobotne, alkoholicy po terapii, 
˗ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej- szkolenia wyjazdy, 

spotkania edukacyjne, imprezy masowe,
˗ wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – dotacja dla WOK 

realizacja Programu „Wieś kulturą bogata”. 

Pan Nowak – pytał, czy zrealizowano tych 8 wniosków. z którymi gminna komisji rozwiązywania 
problemów wystąpiła do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego?

Pan Neugebauer – stwierdził, że Komisji nie otrzymuje takich informacji.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 
członków Komisji.

Następnie Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015-2020                                                                                (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.



W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków 
Komisji.

Burmistrz – zabierając głos odniósł się do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok                                                                                   ( zał. nr 7), 

− podkreślił, że budżet w ciągu roku zmienia się niejednokrotnie ale doświadczenie pokazuje 
że to dobrze,

− zbudować budżet to bardzo trudne zadanie, musi on być wiarygodny, wydatki muszą się 
równoważyć z dochodami, 

− ten przedłożony budżet nie jest budżetem, którym można się chlubić ale tegoroczny był 
podobny i udało się zrealizować bardzo wiele,

− wykonaliśmy kanalizację, termomodernizację szkół, zadania te wykonaliśmy z 
dofinansowaniem i z wkładem własnym, który był kredytem,

− nie założyliśmy również podwyżek podatkowych, nie wspominaliśmy o tym wcześniej, aby 
nie było to wykorzystane przy kampanii wyborczej,

− podatek rolny wręcz będzie niższy,
− budżet zakłada realizację wszystkich zadań ustawowych, 
− nie zmniejszamy również wydatków poprzez zmianę sieci szkół.

Pan Zarych -– pytał, czy w 2015 roku będą rozpoczęte prace związane z remontem ul. Młyńskiej w 
Szymonkowie?

Zastępca Burmistrza - stwierdził, że dokumentacja jest na ukończeniu, 
− jeżeli chodzi o realizację pojawiły się w ostatnim czasie szanse, jest nabór wniosków na 

dofinansowanie części tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwalifikuje się 
pewien odcinek tej drogi na dofinansowanie w ramach tego programu realizacja może być w 
przyszłym  roku,

− ponadto rozpoczęto budowę kanalizacji w Brzezinkach z dofinansowaniem,
− planowana jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, możliwe jest 

dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
− uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańska,
− II etap termomodernizacji szkoły w Wasiach,
− kwota nadwyżki znana będzie około marca.

Sołtys Duczowa – pytał, czy w 2015 r. będzie realizacja budowy świetlicy wiejskiej?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że w pierwszej kolejności będziemy realizować zadania zapisane 
w wieloletniej prognozie finansowej, to zadanie jest ujęte,
- są zapisane środki na to zadanie ale są one niewystarczające.

Radny Antkowiak – zwrócił uwagę , że w 2015 roku kończy się spłata zaciągniętego kredytu na 
budowę gimnazjum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.



Ad. 4

Pan Kwaśnicki - poruszył sprawę artykułu w gazecie na temat budownictwa mieszkaniowego w 
Wołczynie, prosił o więcej informacji.

Burmistrz – poinformował, że jesteśmy po rozmowach z potencjalnym inwestorem, 
− inwestor, który realizował już takie zadanie i jest zainteresowany również budową w naszej 

gminie,
− wskazaliśmy takie miejsce przy ul. Poznańskiej,
− inwestor zainteresowany jest budową 3 bloków po 16 mieszkań o różnym standardzie 

mieszkaniowym, cena za 1m2 około 3 tys. zł,
− już na tym etapie zwróciliśmy uwagę na  konieczność budowy garaży.

Radny Kwaśnicki - uważa, że wykonanie za około 3 tys. zł może być trudne.

Burmistrz – stwierdził, że teren ten sprzedamy w drodze przetargu na konkretny cel i możemy 
zyskać.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                  Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska 


