
Protokół Nr 23/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 24 października 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Danuta Szlachta Zastępca Skarbnika Gminy
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
 Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                    (zał. nr 1).

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Edward Mazur Sołtys Świniar Małych – rozpoczęto prace remontowe w świetlicy wiejskiej część
środków przeznaczono z funduszu sołeckiego, ale jeszcze braknie pieniędzy. Pytał, czy w związku z
tym sołectwo może liczyć na dodatkowe środki z budżetu żeby zakończyć prace. 

Radna Mazurczak – poruszyła sprawę nowo wyremontowanej drogi i nieutwardzonych poboczy,
z których samochody ciężarowe wyrzucają kamienie na jezdnię, 
- czy mają zamiar coś zrobić z pozostałościami na zakręcie w stronę Szumu,
- nie ma zjazdu dla autobusów, będą wysiadać w błoto, walczyła o to kilka lat i dalej nie zrobiono,
- czy pobocza zostaną utwardzone na całej długości drogi?

Radny Mały – będąc przy temacie nowo wyremontowanej drogi zwrócił uwagę, że wymalowane
zostały pasy jedynie na skrzyżowaniach, liczy że pomalują na całej długości jezdni, 
-  jeżeli  chodzi  o  nieutwardzone pobocze,  sam doświadczył  kiedy kamień uderzył  mu w szybę
ciągnika,
-  w  dalszej  wypowiedzi  podzielił  się  swoją  refleksją,  w  ostatnim  czasie  upamiętniona  została
rocznica  napości  sowieckiej  na  Polskę  i  jest  to  chlubne,  ale  niechlubne  jest  to,  że  mamy
 w Wołczynie ul. Świerczewskiego, uważa że najwyższa pora zmienić nazwę ulicy.

Radny Ryszard Nowak – pytał, ile ta zmiana może kosztować?

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy nie można namalować pasów na skrzyżowaniu ul. Dworcowej
i ul. Drzymały?

Radny Marek Nowak – pytał, co z doprowadzeniem wody na Kołoczek?
-  prosił  o  rozważenie  powrotu  do  wyłączania  oświetlenia  ulicznego  w  nocy  na  terenie  wsi,
niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że światło się świeci, a oszczędności z tego tytułu byłyby na
dostawianie nowych lamp.



Radny  Ryszard  Nowak  –  odczytał  prośbę  rektora  Uniwersytetu  Opolskiego  w  sprawie
zaplanowania w przyszłorocznych budżetach gmin środków finansowych na wsparcie inicjatywy
budowy Wydziału Lekarskiego.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest to temat do rozważenia, dzisiaj pieniędzy nie mamy ale
uważa, że do tematu należy powrócić.

Ad. 3

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Zastępca Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn
na 2016 rok                                                                                                                           (zał. nr 2).

Dyskusji nie był.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Zastępca Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
                                                                                                                                              (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15  członków
Komisji.

Pani  Grażyna  Majcherska  –  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej                                                                                   (zał. nr 4),
- stwierdziła, że przedmiotowe zmiany uchwały dostosowane zostały do aktualnie obowiązujących
przepisów  ordynacji  podatkowej,  czyli  ustalając  wysokość  stawki  prolongacyjnej  jako  równą
obniżonej stawce odsetek za zwłokę.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

W dalszej kolejności p. Majcherska – przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
i podatek leśny                                                                                                                      (zał. nr 5), 
- zmiana dotyczy wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości poprzez wprowadzenie
rubryki „budowle związane z gospodarką wodno-ściekową – stawka podatki 1%,
- pozostałe wzory formularzy pozostają bez zmian.

Dyskusji nie było.



W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15  członków
Komisji.

Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez gminę Wołczyn                                                                                   (zał. nr 6),
- stwierdził, iż niniejszy projekt dostosowuje zapisy do aktualnego stanu prawnego wynikającego
w szczególności z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku
w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
-  w  projekcie  zostały  określone  tygodniowe  normy  czasu  pracy  nauczycieli  posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym pedagogów specjalnych,współorganizujących
kształcenie uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, będących uczniami szkół lub wychowankami oddziałów przedszkolnych oświatowych
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn,
-  ponadto  formułę  ustalania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin określa się w formie wzoru matematycznego.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska
Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych
skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich                                                  (zał. nr 7),
- podkreślił, że Związek Gmin przyjął stanowisko odnosząc się do tego, że wdrożenie planowanej
ustawy  spowoduje  w  poszczególnych  gminach  likwidację  nowoczesnych  szkół,  dobrze
wyposażonych ze środków publicznych,
-  stwierdził,  że  sam  zabierał  głos  w  tej  sprawie,  podnosząc  dobrze  funkcjonujący  system  na
przykładzie wołczyńkiego gimnazjum,
- podkreślił również, że na 38 gmin członkowskich 1 gmina była przeciwna tego stanowiska,
- do Związku Gmin wpływają już stanowiska rad miejskich dla poparcia grupowego, być może
spowoduje to odłożenie w czasie,  wyliczenie konsekwencji finansowych, po to by nie obciążać
samorządów skutkami tych zmian,
- w dyskusji samorządowcy byli jednogłośni co do tego, że konsultacji o jakich się mówi nie było
i to też powoduje sprzeciw.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przed samorządowcami czas podejmowania bardzo ważnych
decyzji,  dlatego  też  ważne  jest  poparcie  przedmiotowego  stanowiska,  ponieważ  bardzo  dużo
związków i  innych  korporacji  wysyła  protesty  do  rządu  w  tej  kwestii,  być  może  skala  tych
protestów powstrzymają rząd o podjęciu decyzji o likwidacji gimnazjów.

Radny Zarych – uważa, że to iż Związek podejmuje takie stanowisko to sprawa polityczna, wcale
nie jest tak, że większość jest przeciwna reformie, to 50 na 50, 
- sam jest za reformą, przynajmniej zostaną dzieci w szkole w Szymonkowie.

Radny Ryszard Nowak -  stwierdził, że kiedyś był przeciwny tworzeniu gimnazjum, 



- zapowiadana reforma budzi wiele komentarzy i niesnasek, zmiana będzie burzą w samorządach
lokalnych,
- dzisiaj wolałby żeby to zostało tak jak jest, jest to poukładane.

Radny Kwaśnicki – stwierdził, że nie wiemy jeszcze wszystkiego, działania rządu są  nakierowane
w każdej dziedzinie po to, aby zaoszczędzić i realizować obietnice programowe.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że wiemy jaki będzie kształt reformy, bo są projekty ustaw,  jest
rozpisany czas wdrażania zmian, od 2017 roku nie będzie naboru do klas pierwszych gimnazjum,
- w naszym kształcie sieci szkół ta reforma jest bardzo niekorzystna, gimnazjum wybudowaliśmy
od podstaw, mamy bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażone pracownie przedmiotowe:
chemiczna, fizyczna, biologiczna, czego nie ma aktualnie w szkołach podstawowych.

Radny Zarych - stwierdził, że zdania w tym temacie są podzielone.

Radna  Mazurczak  –  na  temat  planowanej  reformy  rozmawiała  z  nauczycielami  ze  szkoły
w  Wąsicach,  uważają  że  dobrym  rozwiązaniem będzie  pozostawienie  w  Wąsicach  I-VI,  a  do
Wołczyna wozić dzieci z klasy VII i VIII.

Burmistrz – stwierdził, że zgadza się z wypowiedzią swojego zastępcy, jednocześnie zwracając się
z prośbą do radnych o przekazywanie też tego w swoich środowiskach, 
-  stanowiska,  apele  podejmuje  się  przed  podjęciem  decyzji  i  dlatego  samorządy  podejmują
wcześniej, aby argumenty samorządów trafiły do decydentów przed podejmowaniem ostatecznej
decyzji,
-  każdy z  Burmistrzów  miał  prawo się  wypowiedzieć  i  też  to  zrobił,  ale  nie  wypowiadał  się
o funkcjonowaniu gimnazjów w innych gminach tylko o naszym, a nasze gimnazjum funkcjonuje
bardzo dobrze.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska
Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

W  dalszej  kolejności  Burmistrz  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia  Stanowiska
Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące przyłączenia
do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dobrowa, Komprachcice i Prószków  (zał.
nr 8), 
- niniejsza inicjatywa jest na prośbę gmin członkowskich, które zwróciły się do Związku Gmin
Śląska Opolskiego w sprawie wsparcia ich protestu co do zmiany granic i pozbawienia ich majątku
zgromadzonego przez 26 lat istnienia samorządów gminnych,
- powstał pomysł Prezydenta Opola, aby powiększyć terytorium Opola poprzez podzielenie gmin
ościennych w sposób taki, że zabiorą te najkorzystniejsze obszary – jest to bulwersujące, również to
że 90% tych mieszkańców jest przeciwko przyłączeniu do Opola.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.



Ad. 4 

W odpowiedziach na zadane pytanie w punkcie 2 głos zabrali:

Burmistrz  –  odnosząc  się  do zwiększenia  środków na  remont  świetlicy w Świniarach  Małych-
stwierdził,  że  Dyrektor  Wołczyńskiego  Ośrodka  już  komunikował  o  sprawie,  będzie  trzeba
zwiększyć dotację.

Pan  Tomasz  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  T-I  –  stwierdził,  że  układane  jest  pobocze,  aby  je
uwałować, 
- co do malowania oznakowania poziomego – jest do rozmalowania
- skrzyżowanie ul. Dworcowej jest zaplanowane do uporządkowania przy przebudowie tej ulicy.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  wystosujemy  pismo  odnośnie  malowania  pasów  na  nowo
wyremontowanej drodze,
- nastęnie odniósł się do nazw ulic w Wołczynie, podjęte zostały już działania co do zmiany nazw
ulic, tj.: ul. Świerczewskiego i ul. Waryńskiego. Ulicę Świerczewskiego proponujemy zmienić na
ul. Mickiewicza, a Waryńskiego na ul. Malczewskiego, te propozycje zostały skierowane do IPN-u
i po uzyskaniu pozytywnej opinii przystąpimy do dalszej procedury,
- dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć o kosztach tego przedsięwzięcia ale będzie to obligo bez
względu na koszty, koszty poniesie budżet państwa.

Pani  Mazurczak  –  zwróciła  uwagę  na  usytuowane  dwa  pojemniki  PCK  na  skrzyżowaniu  w
Wierzchach, przy których jest ciągle bałagan, porozrzucane ubrania.

Burmistrz – informację przekażemy, żeby tą sprawę poprawić.

Zastępca  Burmistrza  –  budowa wodociągu  na  Kołoczku  jest  bardzo  trudną  sprawą,  przysiółek
oddalony jest ok. 5 km, 
-  alternatywne  rozwiązanie  to  pociągnięcie  nitki  od  Zawiści,  Zakład  Wodociągów wystąpił  do
Zarządcy w Namysłowie ale uzyskał odpowiedź negatywną,
- innym rozwiązaniem jest budowa studni.

Burmistrz – zaproponował wspólne spotkanie z wójtem gminy Pokój i Spółką Ekowod Namysłów
w tej sprawie, 
-  jeżeli  chodzi  o wyłączenie oświetlenia to uważa że temat nie na czasie ze względu na okres
zimowy,
- pod podjęciem decyzji  wyrażał takie zdanie czy nie lepiej  wyłączać na noc i  te oszczędności
przeznaczać na nowe lampy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                      Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


