
Protokół Nr 33/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 21 grudnia 2009 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście.
                                                                                                      

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji              (zał. nr 1 ).
                                                                                                                                       

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 10 radnych.                                

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan Bar – zgłosił, że w części Rożnowa od strony Skałąg nie ma światła.

Ad. 3 

Informację  na  temat  złożonych  wniosków  o  dofinansowanie  inwestycji  w  ramach  środków 
pozabudżetowych  - przedstawił Piotr Kalinowski Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Promocji i Integracji Europejskiej                                                                                       ( zał. nr 2).
W wypowiedzi swojej poruszył sprawy:
- złożono wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na:

• przebudowę  części  budynku  po  byłym  przedszkolu  na  Miejską  i  Gminną  Bibliotekę 
Publiczną  w  Wołczynie,  umowa  o  dofinansowanie  została  podpisana,  wartość  zadania  
579  660  zł,  a  wnioskowane  dofinansowanie  to  kwota  492  595  zł,  następnie  omówił 
szczegółowo zakres zaplanowanych prac w ramach projektu;

• zakup sprzętu dla placówek oświatowych z terenu gminy Wołczyn, aktualnie wniosek jest w 
trakcie oceny formalnej, wartość zadania wynosi 250 140 zł, dofinansowanie 212 619 zł,

• rozbudowę z  przebudową  oczyszczalni  ścieków  w Wołczynie,  wniosek  został  oceniony 
pozytywnie i oczekuje na podpisanie umowy dofinansowania, wartość zadania 9 513 636 zł, 
dofinansowanie 5 148 931 zł;

- złożono wnioski w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na:
• modernizację  boiska  sportowego  z  zapleczem  w  Wierzbicy  Górnej,  aktualnie  została 

podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 407 739 zł, wartość zadania  
543 652 zł., następnie szczegółowo omówił założenia projektu, 

• dobudowę zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Skałągach, podpisano umowę na 
dofinansowanie, wartość zadania 877 000 zł., dofinansowanie 500 000 zł,

• remont  świetlicy  wiejskiej  w  Krzywiczynach   wraz  zakupem  sprzętu  i  wyposażenia, 
wniosek  jest  w  trakcie  oceny  formalnej,  projekt  zakłada  remont  części  dachu,  remont 
pomieszczeń na parterze oraz zakup wyposażenia między innymi: stoły i telewizor, wartość 
zadania 288 120 zł dofinansowanie 212 619 zł;

• remont  świetlicy  wiejskiej  w  Markotowie  Dużym,  wniosek  w  trakcie  oceny  formalnej, 
wartość zadania 175 282 zł, dofinansowanie 110 063 zł. 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej wraz z budową 3 wodociągów 
w  miejscowościach  Bruny  –  Jędrzejowice  –  Chomącko,  Świniary  Małe-  Szymonków, 
Duczów Wielki – Jedliska, wniosek w trakcie oceny formalnej, wartość zadania wynosi  
7 102 613 zł, dofinansowanie 4 000 000 zł 

- złożono  również wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:



• rozszerzenie opieki przedszkolnej – wniosek nie uzyskał dofinansowania,
• zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – wniosek nie uzyskał dofinansowania,
• Program Orlik  2012 projekt  został  zrealizowany i  rozliczony,  wartość zadania  to  kwota 

ponad 1 mln zł, kwota dofinansowania 660 000 zł;
- złożono wnioski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

• na  przebudowę  ul.  Dzierżona  w  Wołczynie,  wniosek  nie  został  skierowany  do 
dofinansowania,

• na  przebudowę  ul.  Harcerskiej  i  Przyjaciół,  aktualnie  wniosek  został  skierowany  do 
dofinansowania, wartość zadania wynosi 198 200 zł, wysokość dofinansowania 99 100 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w 2009 r. 
zrealizowano  przebudowę  drogi  gminnej  w  miejscowości  Skałągi,  wartość  zadania  wyniosła  
799 066 zł, kwota dofinansowania 679 206 zł;
- w trakcie realizacji jest II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej i w Gierałcicach
W  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  wykonano  przebudowę  ul. 
Ogrodowej wraz z parkingiem, wartość zadania wyniosła około 1 200 00 zł, dofinansowanie około 
600 000 zł,
-  w  ramach  Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych  wykonano  drogę  o  nawierzchni  asfaltowej  
w Wąsicach , wartość zadania 788 953 zł, dofinansowanie 444 436 zł.
Również  w  ramach  współpracy  z  podmiotami  wspólnie  przygotowano  i  złożono  wnioski  
z Młodzieżową Radą Miejską oraz Parafią  Rzymskokatolicką pw NPNMP na remont kościoła  
w Brzezinkach, aktualnie podpisano umowę na dofinansowanie.

W dyskusji głos zabrali :
Pani  Błaszczykiewicz  –  pytała,  czy  będzie  jeszcze  możliwość  ponownego  złożenia  wniosku 
dotyczącego rozszerzenia opieki przedszkolnej?

Pan  Kalinowski  -  stwierdził,  że  zgodnie  z  harmonogramem przewidywany  jest  jeszcze  nabór, 
będziemy składać wniosek ponownie.

Pan Nowak – pytał, jaka jest szansa otrzymania dofinansowania inwestycji oczyszczalni ścieków 
i czy jest szansa, że wspomniane przysiołki będą w końcu zaopatrzone w wodę?

Kalinowski – podkreślił, że obecnie trawa uzupełnianie dokumentacji dotyczącej oddziaływania na 
środowisko, po czym możemy zostać zaproszeni do podpisania umowy na dofinansowanie,
- jeżeli chodzi o wodociągowanie to złożyliśmy pierwsze poprawki i czekamy na ogłoszenie listy 
rankingowej.

Pan Burmistrz – zabierając głos podkreślił:
-  czeka nas wielka i  kosztowna inwestycja,  która jest  dla nas niezbędna,  mowa o oczyszczalni 
ścieków, jesteśmy najwyżej ocenionymi,
- zmodernizowanie oczyszczalni wcale nie otworzy nam możliwości skanalizowania całej gminy, 
w  pierwszej  kolejności  będą  podłączone  miejscowości  najbliżej  położone,  stąd  wykonywanie 
projektu dla Ligoty Wołczyńskiej,
- co do wyboru  świetlic wiejskich nie wierzyliśmy że uda się złożyć wnioski, jednak pojawiła się 
możliwość pozyskania z Lokalnych Grup Działania,
-  świetlice w Krzywiczynach remontujemy już kilka lat,  przy takiej  aktywności  społecznej  jest 
konieczność jej wyremontowania,
-  świetlica  w  Markotowie  –  remont  byłej  szkoły  na  lokale  socjalne,  pozbawił  mieszkańców 
świetlicy, spotykają się w domu, mieliśmy projekt i dlatego złożyliśmy wniosek,
- w roku 2008 i 2009 udało się pozyskać prawie 8 mln zł.



Ad. 4 

Informacja dotycząca zaawansowania prac nad zagospodarowaniem źródeł termalnych w 
Wołczynie                                                                                                                            ( zał. nr 3).

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że jest to bardzo trudne i kosztowne przedsięwzięcia, 
- aktualnie podejmowane działania zmierzają do prowadzenia prac geologicznych,
- podjęcie tych prac możliwe jest  w 2010 roku, koszt kształtuje się od 300 do 500 tys. zł.
- całkowity koszt podobnej inwestycji w innej gminie wyniósł około 30 mln zł,
- trzeba rozważyć, czy my podołamy ekonomicznie, to ogromne przedsięwzięcie.

Pan Włos – pytał, czy nasza gmina jest w kontakcie z innymi gminami, które realizują bądź 
zrealizowały podobną inwestycję?

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do pytania stwierdził, że kontaktowaliśmy się z Gminą 
Mszczonów, Burmistrz kładzie tam duży nacisk na efektywność ekonomiczną, oprócz rekreacji  
woda ta wykorzystana została również do celów ciepłowniczych, 
- mamy wstępne rozeznanie, będziemy jeszcze kontaktować w okolicach Podhala.

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada podejmować będzie na sesji.

Pani Skarbnik – omówiła szczegółowo zmiany do budżetu na 2009 r.                              (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Następnie Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚ w Opolu                                                           ( zał. nr 5 ), 
- zmiana dotyczy treści ustępu 3 było: „Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie wystawiony 
weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz notarialne 
oświadczenie
o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl. art.777 Kodeksu postępowania cywilnego”, 
Wojewódzki Fundusz odstąpił od tego zapisu i proponuje aby otrzymał brzmienie: 
„Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie wystawiony weksel własny „in blanco” opatrzony 
klauzulą „bez protestu”, do kwoty 4 274 zł”.

Pan Włos – pytał, jak to się ma do projektu budżetu na 2010 r.?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że w budżecie nie ma potrzeby zmieniać, kwota jest określona 
przepisami prawa.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków 
Komisji.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, 

( zał. nr 6 ),



- stwierdziła, że niniejszy projekt ponownie wrócił pod obrady Rady w związku z orzeczeniem 
nieważności poprzedniej uchwały przez RIO jaką Rada podjęła w listopadzie,
- odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 
członków Komisji.

Pani Matelska – przedstawiła projekt dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu 
miesięcznego radnym za udział w pracach Rady                                                                 ( zał. nr 7),
- zmiana dotyczy obniżenia wysokości procentu Przewodniczącemu Rady, aby po wyliczeniu 
wysokość diety nie przekroczyła maksymalnej wysokości diety jaka przysługuje radnemu zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów .

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ryczałtu miesięcznego radnym za 
udział w pracach Rady zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków 
Komisji.

Pan Tymrakiewicz – przedstawił projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Komorzno                                                                                                      ( zał. nr 8 ).

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 
członków Komisji.

Następnie Pan Tymrakiewicz – przedstawił projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
odnowy miejscowości Wierzbica Dolna                                                                              ( zał. nr 9 ).

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 
członków Komisji.

Ad. 6

Pan Neugebauer – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 
2010 roku                                                                                                                          ( zał. nr 10 ).

Pan Włos – pytał, czy po wyliczeniu nadwyżki jest szansa aby dołożyć środki finansowe dla Grupy 
AA.

Pan Neugebauer – poinformował, że Grupa AA nie wykorzystała jeszcze zaplanowanych środków 
finansowych na 2009 r., ale jeżeli będzie taka potrzeba to tak.

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2010 roku – zaopiniowany 



został pozytywnie jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 7 

Rozpatrzenie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok                                             ( zał. nr 11).

Skarbnik  Gminy –  poinformowała,  że  projekt  budżetu  przygotowany został  zgodnie  z  nowymi 
przepisami prawa, 
- zmiany dotyczą również Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  docelowym  jest  utrzymanie  dofinansowania  do  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Włos – poruszył sprawy:
- remontu drogi osiedlowej II etap – stwierdził, że martwi go kwota jedynie 15 tys. zł, ponadto 
składał wniosek, aby przeprowadzić wizję lokalną, wie że się nie odbyła;
- melioracji – również uważa że 10 tys. zł to zbyt mała kwota,
- następnie poruszył sprawę mieszkańca przysiółka Rozalia – gospodarstwo jego jest bez prądu, jest 
tam potrzeba zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, w budżecie na przyszły rok małe 
środki zostały zaplanowane na zmiany w planach zagospodaroania,
- następnie podkreślił, że każdy budżet jest bardzo trudny, możliwości są ograniczone, jednak dzięki 
działaniom  pozyskującym  środki  pozabudżetowe  udaje  się  realizować  zadania  w  zakresie 
kanalizacji, melioracji, nawierzchni dróg.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że temat melioracji bardzo wzbudza dyskusję podczas zebrań 
wiejskich, 
- jednak należy podkreślić, że na przełomie kilku lat w obszarze melioracji sytuacja znacznie się 
poprawiła ze względu na pewne zmiany w Spółce Wodnej oraz dzięki pracownikom zatrudnianym 
w ramach prac interwencyjnych, w ciągu roku wyczyszczono granicach 22 km cieków wodnych,
- składki Spółki Wodnej wynoszą około 50 tys. zł, to niewielkie środki.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził ze szczególnie w tym roku bardzo trudno było skonstruować 
mądry i realny budżet, 
-  wykonujemy dwa zadania z dofinansowaniem gdzie trzeba również zapewnić środki własne,
- musimy być cierpliwi i rozsądni, małe zadanie muszą niestety poczekać,
- remont drogi osiedlowej, jest to zadanie do realizacji przed nami, wpisaliśmy symboliczną kwotę,
-  powodem jest  to,  że  w  pierwszej  kolejności  chcemy realizować  zadania  te,  na  które  mamy 
możliwość pozyskać dofinansowanie pozabudżetowe,
- sprawa mieszkańca Rozalii jest bardzo trudna i zagmatwana, jesteśmy z nim w kontakcie, sama 
zmiana w planie zagospodarowania nic nie zmieni.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Ad. 8 

Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2010 r.



styczeń – rozpatrzenie spraw bieżących;
luty – informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz realizacja zadań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
marzec – rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok,
- informacja na temat wykonanych prac melioracyjnych oraz planów na 2010 rok;
kwiecień – rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009 rok oraz działalności 
burmistrza jako organu wykonawczego;
maj - stan dróg na terenie gminy Wołczyn – wypracowanie stanowiska;
czerwiec – rozpatrzenie spraw bieżących.

Powyższe propozycje przyjęto jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji w celu 
przedstawienia i przyjęcia planu pracy na najbliższej sesji Rady                                 ( zał. nr 12).

Ad. 9 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały planu pracy Rady Miejskiej na I 
półrocze 2010 r.
- zaproponował, aby tematy Komisji były również przedmiotem obrad sesji, ponadto w maju 
tradycyjnie uroczysta sesja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, natomiast w czerwcu spotkanie 
z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działającymi na terenie gminy 
Wołczyn.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 
członków Komisji.

Ad.10

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za okres  od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r. 
( zał. nr 13).

Ad. 11 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrał Zastępca Burmistrza – zaproponował, aby 
wystosować pismo do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Opolu w sprawie 
konieczności remontu odcinka dogi Wierzbica Górna w kierunku Namysłowa.

Na tym zakończono  posiedzenie Komisji.

                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


