
Protokół Nr 17/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 6 czerwca 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
 Beata Siwak Sekretarz Gminy
 Mariusz Pieńkowski Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

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

Burmistrz – wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie zarządzenia
wyboru  sołtysa,  w  związku  ze  złożoną  pisemną  rezygnacją  z  funkcji  p.  Danuty  Kaneckiej  ze
względu na stan zdrowia
- projekt zaproponował wprowadzić do pkt 3 lit. f).

Członkowie Komisji w/w wniosek przyjęli jednogłośnie w obecności 12 radnych. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Mały – stwierdził,  że jakiś czas temu było spotkanie ze Strażą Miejską i  wnioskował o
weryfikację deklaracji śmieciowych,
-  tematem  tym  miała  tez  zajmować  się  Komisja  Rewizyjna  Rady,  prosił  Przewodniczącego
o informację, ponieważ dalej są dzikie wysypiska śmieci, między innymi w Wąsicach, za piekarnią
p. Sroki jest wyrobisko i jest tam wszystko,
- następnie prosił o informacje na temat rozpoczęcia remontu drogi przez Gierałcice,
- zdementował głosy, że jest przeciwny wycince drzew w Gierałcicach.

Radna Błaszczykiewicz – poinformowała, że mieszkańcy okolic stacji paliw zgłaszają w dalszym
ciągu zakłócanie ciszy i brak bezpieczeństwa, szczególnie w weekendy po 22.00 kiedy pozamykają
sklepy z alkoholem.

Radna Markowicz – potwierdziła głos przedmówczyni, 
- ponowiła zapytanie w sprawie poprawy stanu parkingu koło poczty.

Przewodniczący Komisji – odczytał pismo, które wpłynęło z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa –
życzenia z okazji Dnia Samorządowca;
- oraz pismo dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie będące odpowiedzią na wniosek
w sprawie opłat za dojazd uczniów.

Radny Bartosiński – stwierdził, że drążąc ten temat może należy najpierw przeanalizować co to za
rodziny zalegają z opłatą, może tych rodzin nie stać.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że tych rodzin, których nie stać mogą zwrócić się do ośrodka
pomocy.



Ad. 3 

Zastępca  Skarbnika  -  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2016-2021                                                                                               (zał. nr 2), 
- w roku 2016 gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000 zł, a w 2017 r. po zmianie
dokonanej  przedmiotową  uchwałą:  kredyt  w  wysokości  700.000  zł  i  pożyczkę  w  wysokości:
717.385 zł na prefinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie,
realizację  przedmiotowego  zadania  zaplanowano  na  2017  rok,  a  rozliczenie  i  zwrot  środków
europejskich na 2018 rok, dokonano zmian w limicie wydatków na 2017 rok w przedmiotowym
przedsięwzięciu;
- ponadto dokonano zmian poprzez:
- zwiększenie limitu wydatków na budowę ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w
Wołczynie w roku 2016 o 15.000 zł,
- zwiększenie limitu wydatków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie
Dużym w roku 2016 o 8.000 zł,
- zwiększenie limitu wydatków na budowę drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie w roku 2017 o
15.000 zł,
-  zwiększenie limitu wydatków na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach
w roku 2016 o 1.000 zł,
- zmianę limitu wydatków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe -
Szymonków przez zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku o 12.000 zł i zwiększenie limitu
wydatków w 2017 r. o 28.000 zł, 
- zgłosiła autoporawkę dotyczącą tabeli na str. 4 w kolumnie 5.1.1. i 5. 1.1.1 w roku 2018 winna
być kwota 717 385,00.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.

Następnie  Zastępca  Skarbnika  –  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy
Wołczyn na 2016 r.                                                                                                                (zał. nr 3),
- poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o 2.723 zł, w tym jest:
- 700 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej z przeznaczeniem na zakup nagród
konkursowych,
-  2.023  zł   odszkodowanie  za  zniszczone  mienie  uzyskane  przez  Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Wołczynie z przeznaczeniem na pokrycie szkód;
- poprzez zwiększenie wydatków na zadania takie jak:
-  budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni -  5.000 zł  -  w celu umożliwienia
podpisania umowy na zadanie, aktualnie zakończono postępowanie przetargowe,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - 8.000 zł - jest to kwota
brakująca,  aby  zlecić  wykonanie  map  i  projektu  -  przed  zmianą  na  to  zadanie  w  budżecie
planowano 18.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - 1.000 zł jest to kwota brakująca, aby
zlecić wykonanie map i projektu - przed zmianą na to zadanie w budżecie planowano 30.000 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie - 4.500 zł jest to brakująca
kwota na realizację zadania,
- wprowadzenie zmian w programie gospodarki niskoemisyjnej - 2.000 zł,
- przeznaczenie na wniosek sołectwa Wierzbica Dolna kwoty 1.700 zł na zakup stołów do świetlicy
wiejskiej  - zwiększa się dotację na działalność świetlic wiejskich,
- przeznaczenie na wniosek sołectwa Duczów Mały i Wielki kwoty 1.100 zł na dokończenie placu
zabaw w Duczowie Wielkim - utwardzenie terenu pod altaną, budowa boiska do siatkówki;
- poprzez zmniejszenie wydatków na zadania:



-  budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  ronych  Świniary  Małe  -  Szymonków  o  12.000  zł,  
w budżecie  po  zmianie  zostanie  10.000 zł  na wykonanie  map,  natomiast  w zmianach w WPF
zaplanowano 28.000zł na 2017 r. na wykonanie dokumentacji - zadanie w WPF przewidziane jest
do realizacji w latach 2019-2020,
- budowa drogi (ul. Polna) w Wołczynie o kwotę: 1.300 zł
-  oraz  -  wypłata  dodatków mieszkaniowych -  10.000 zł,  środki  przeznacza  się  na  zwiększenie
wydatków  planowanych  niniejszą  uchwałą  -  pozostająca  kwota  planu  wydatków  na
przedmiotowych zadaniach wystarcza na ich realizację;
- ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Rożnów - zgodnie
z wnioskiem tego Sołectwa.

Radna Błaszczykiewicz – prosiła o informacje na temat zniszczonego mienia w Ośrodku Pomocy
Społecznej i zakupu samochodu dla Urzędu Miejskiego, 
-  prosiła  o  zakup  uchwytów  na  urządzenia  do  ćwiczeń  na  wolnym  powietrzu  przy  realizacji
planowanej w najbliższym czasie inwestycji w Parku Przyjaźni.

Zastępca  Burmistrza  –  odnosząc  się  do  poruszonych  spraw  stwierdził,  aby  móc  rozstrzygnąć
przetarg zwiększamy o 5 tys. zł kwotę zaplanowaną na budowę ciągu pieszo-rolkowego i montaż 8
lamp parkowych w Parku Przyjaźni, 
- jeżeli chodzi o uchwyty, zakup musi być z innych środków,
- odszkodowanie dla Ośrodka Pomocy,  w związku z włamaniem, są to środki z ubezpieczenia,
zwrot za uszkodzenie mienia,
- na ostatniej sesji Rada zatwierdziła środki na zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego, jest to
samochód terenowy, przede wszystkim dla potrzeb Wydziału Rolnego, wyjazdy w teren w związku
z szacowaniem szkód oględziny drzew, samochód zakupiono w bardzo dobrym stanie za niewysoką
cenę, te środki to na bieżące wydatki związane z zakupem.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.

Pan Maliński – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi
kluczborskiemu                                                                                                                     (zał. nr 4),
- jest to kontynuacja akcji profilaktycznej szczepień ochronnych dzieci przeciwko meningokokom,
- szczepienia są bezpłatne, sfinansowane z budżetu gminy przy dofinansowaniu zakupu szczepionek
przez  Starostę  Kluczborskiego,  obejmą  już  9  grupę  sześciolatków  zamieszkujących  na  terenie
gminy.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie                                                               (zał. nr 5),
- obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju został nałożony na radę gminy przepisami
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Rada Miejska podejmowała już przedmiotową uchwałę ale w związku z zakwestionowaniem jej
przez nadzór Wojewody wraca pod obrady po uzupełnieniu wymaganych ustawą elementów.

W dyskusji głos zabrał:



Radny Zarych – podkreślił, że było zebranie wiejskie w Szymonkowie i dyskusja była burzliwa,
było stwierdzenie, że w Szymonkowie rury są jeszcze poniemieckie i ma to związek z ostatnio
wykrytą bakterią coli.

Pan Pieńkowski  –  stwierdził,  że  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Sanepidu,  dokonano
czyszczenia urządzeń wodociągowych oraz studni w Szymonkowie,
- jest komunikat z 31 maja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku o tym, że woda
spełnia wymagania i jest przydatna do picia.

Radny Zarych - wnioskował o zwiększenie kwoty dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków dla tych sołectw, które nie będą podłączone do sieci kanalizacji w najbliższym czasie.

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

Przewodniczący Rady –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  osób  do  objęcia
funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie (zał. nr 6), 
- do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej zaproponował  Jan Leszka Wiącka Burmistrza Wołczyna
i Bogusława Adaszyńskiego Zastępcę Burmistrza,
-  w związku z  przepisami  ustawy o  ograniczeniu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez
osoby pełniące funkcje publiczne,  o wyznaczeniu Burmistrza i  Zastępcy Burmistrza do objęcia
funkcji w Radzie Nadzorczej w spółce komunalnej decyduje Rada Miejska.

Pan  Pieńkowski  –  stwierdził,  że  popiera  w/w  propozycję  tak  było  od  początku  kiedy  Zakład
Wodociągów został przekształcony w Spółkę z o.o. ze 100 % udziałem gminy, 
- uważa, że jest to zasadne teraz też kiedy Spółka przejęła kanalizację ścieków,
- podkreślił, że Spółka otrzymała dofinansowanie budowy sieci kanalizacji we wsi Krzywiczyny
i Skałągi, będzie to realizacja bardzo dużego projektu, większego niż kapitał Spółki.

Dyskusji nie było.

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

Burmistrz zabierając głos przedstawił projekt dotyczący zarządzenia wyborów sołtysa 
(zał. nr 7).

Radny Nowak – pytał, czy znany jest już termin wyborów.

Burmistrz – stwierdził, że po zarządzeniu wyborów przez Radę ustalony zostanie dogodny termin,
wywieszone zostaną zawiadomienia o zebraniu wyborczym,
- podkreślił, że w rozmowie z p. Kanecką powodem oprócz stanu zdrowia jest też brak współpracy
i pomocy, brak aktywności mieszkańców.

Przewodniczący  Rady –  stwierdził,  że  do  niego  również  docierają  podobne  sygnały  z  innych
sołectw, 
- uważa, że należy zrobić spotkanie z Sołtysami, aby pomoc rozwiązać pewne problemy, że nie było
więcej rezygnacji.

Burmistrz – stwierdzi, ze podziela to o czym mówi Przewodniczący, niezbędne jest żeby usiac z
sołtysami i porozmawiać o tym z czym się borykają, 
- niestety mieszkańcy nie aktywizują się ale często rozliczają,
- trzeba wrócić do tematu, o którym już wspominał to jest do funduszu sołeckiego, ponieważ są
sołectwa które dobrze dzielą środki ale są sołectwa, które więcej przeznaczają na konsumpcję.



Przewodniczący  Komisji  –  w  związku  z  wypowiedziami  przedmówców  zaproponował,  aby
spotkanie zorganizować w sierpniu przed Komisją Budżetu.

Nikt nie wniósł uwag.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zarządzenia  wyboru  sołtysa  zaopiniowany  został  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 4 

Radny Kwaśnicki – stwierdził, że Komisja Rewizyjna zajmowała się wpływami z tytułu opłat za
odpady komunalne, 
- Biurze Rady jest protokół wraz z dokumentami, można się zapoznać.

Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  rozmawiał  ze  Strażą  Miejską  i  twierdzą,  że  nie  mogą
kontrolować czy ktoś złożył deklarację, czy podpisał umowę, mogą sprawdzić czy są pojemniki na
śmieci i rachunki za wywóz.

Burmistrz – podkreślił, że Wydział Podatków i Opłat na bieżąco weryfikuje deklaracje, stara się jak
najlepiej uszczelnić system, 
- skierujemy na to wysypisko, o którym mówi radny Mały Straż Miejską i pracownika z Wydziału
Rolnictwa,
- sytuacja bardziej skomplikowana jest przy byłym POM-ie zeskładowano około 100 ton odpadów
komunalnych  różnego  pochodzenia,  właściciel  terenu  nie  poczuwa  się  do  odpowiedzialności,
twierdzi, że nic o tym nie wie, wydano decyzję nakazującą usunięcie nieczystości, w ubiegłym
tygodniu wysłano upomnienie z terminem na usunięcie tych śmieci, w toku konieczności dalszego
postępowania  nałożona  zostanie  grzywna  i  postępowanie  zastępcze,  później  wyegzekwowanie
kosztów sądownie, sprawę również zgłoszono do prokuratury,
- uciążliwość jest nie do zniesienia,
- odnośnie remontu drogi Wołczyn – Murów, wydana została decyzja na wycinkę drzew, wycinkę
będzie wykonywać firma podwykonawcza,  na  zlecenie  zarządcy drogi  nadzór   będzie  miała  p.
Gruszczyński,
-  teren  budowy  przekazany,  termin  zakończenia  koniec  września,  w  umowie  nie  ma  terminu
rozpoczęcia i w związku z tym że jeszcze nie rozpoczęto jutro ma być rada budowy dowiemy się
jakie przyjęto ustalenia i informacje przekażemy na sesji;
- stacja paliw – są patrole popołudniowe Straży Miejskiej, przekażemy aby były jeszcze częściej
parole  Policji,  powoli  będzie  trzeba  wrócić  do  zapisów porozumienia  w  kwestii  eliminowania
zakłócania spokoju;
- parking koło poczty – jutro ma być firma, która w trybie szybkim będzie mogła wykonać poprawę
tego terenu, najpierw oceni i wyceni roboty.

Radna Mazurczak – zwróciła uwagę, że w czasie kiedy będą jeszcze roboty drogowe, będą dożynki
gminno-powiatowe w Wąsicach.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                                  Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


