
Protokół Nr 40/2010
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 29 października 2010 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 ).

Pan Mały – wnioskował w imieniu  wnioskodawcy tematu dotyczącego źródeł termalnych o przesunięcie  
punktu  do pkt 7 w związku ze spóźnieniem się na posiedzenie.

Pan  Olejnik  –  prosił  o  nie  przesuwanie  tego  tematu,  ponieważ  z  przyczyn  służbowych  musi  opuścić 
posiedzenie Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek  radnego Małego:
- za przesunięciem tematu do pkt 7 - 4 głosy
- przeciw – 5 głosów
- wstrzymało się – 2 głosy
                                                                                                                                       
Wobec powyższego porządek obrad pozostał bez zmian                                                                  (zał. nr 2 ). 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Pan Mały – prosił o informację na temat prac w zakresie budowy kanalizacji w Gierałcicach.

Pan Bartosiński – pytał, czy zostanie dalej zatrudniony koordynator sportu, chodzi mu o Orlik.

Pan Mały – pytał, czy remont drogi do hali od strony Sienkiewicza będzie wykonany w ramach gwarancji?

Bury  –  pytał,  czy  prace  związane  z  modernizacją  boiska  sportowego  w  Wierzbicy  Górnej  zostaną  
zakończone w tym roku, póki co to wielki plac budowy.

Pani Mazurczak – pytała, czy wpłynęły odpowiedzi na nasze wnioski w zakresie poprawy stanu dróg?

Pan Olejnik – w związku z koniecznością opuszczenia wcześniej posiedzenia  odniósł się do sprawy drogi 
w kierunku hali, 
- trudno będzie wyegzekwować remont tej drogi w ramach gwarancji,
-  jeszcze  w miesiącach  wiosennych  był  na  spotkaniu,  na  którym był  również  kierownik  budowy,  był  
w posiadaniu dokumentów fotograficznych, na którym były sfotografowane samochody ciężarowe.

Ad. 3

Pan  Kalinowski  –  przedstawił  w  formie  multimedialnej  oraz  radnym  na  piśmie  informację  dotyczącą 
inwestycji i pozyskanych środków pozabudżetowych                                                                        ( zał. nr 3).

Pan Bar – pytał jak to jest, w informacji pisze, że inwestycja dotycząca boiska w Wierzbicy Górnej została  
odebrana, a radny Bury pyta czy się skończy?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że to co jest za płotem nie wchodzi do zadania które jest dofinansowane, 
- co do zasilania energetycznego, kabel został doprowadzony do słupa, Zakład Energetyczny ma podłączyć 
do skrzynki,  wszystko jest  przygotowane tylko Zakład Energetyczny ma swoje  procedury,  które  bardzo 
długo trwają.



Pan Włos – stwierdził, że radni otrzymali zbyt późno materiał,
- zwrócił uwagę, że na 2011 r. zaplanowane są 4 zadania z tego trzy są bardo duże,
- które wnioski nie zostały dofinansowane i dlaczego?

Pan Kalinowski – stwierdził, że z tego co pamięta to nie został dofinansowany wniosek o przebudowę ul.  
Dzierżona.

Zastępca   Burmistrza  –  podkreślił,  że  słusznie  radny zauważył,  że  planujemy bardzo  duże  inwestycje,  
między innymi oczyszczalnia ścieków, 
- rozważamy możliwość podziału realizacji  zadania pt.  sieć kanalizacyjna Ligoty Wołczyńskiej plus trzy 
wodociągi,
- będziemy prowadzić rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat terminów realizacji  zadań w celu 
dopasowania możliwości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy.

Pan Włos – pytał, czy brane są pod uwagę możliwości zaciągnięcia kredytów na te duże inwestycje.

Burmistrz – stwierdził, że tak rozmawialiśmy już o możliwościach zaciągnięcia kredytu, 
- dobrze byłoby poczekać do czasu, aż spłacimy w 2015 r. wtedy uwolnimy ogromne środki,
- to czy na te zadania będziemy musieli zaciągać kredyt, czy będziemy mogli prolongować termin realizacji,  
dzisiaj jeszcze tego nie wiemy, są to decyzje do podjęcia w przyszłości,
- mamy niepocieszającą nas informację, że otrzymamy mniej subwencji o 1 mln 700 tys. zł.

Pan Bar – stwierdził, że 4 laty było sielanki, nic nie zostało zrobione, nie było w Radzie opozycji, 
- gospodarczo też się nie rozwinęliśmy,
- nie została podjęta uchwała o rozwoju przedsiębiorczości,
- nie podjęto działań odnośnie likwidacji szkół – brak gospodarności.

Pan Nowak – stwierdził, że sielankę to miał radny Bar, bo nawet nie rozkłada dokumentów.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że jest oburzony wypowiedzią radnego, 
- jeżeli radny uważa, że brak gospodarności to co oznaczają liczby o pozyskanych środkach finansowych,
- mówiąc o sielance to krytykuje Pan również siebie,
- ile radny Bar złożył wniosków o poprawę sytuacji?

Ad. 4

Informacja o zagospodarowaniu źródeł termalnych                                                                          ( zał. nr 4). 

Pan Włos – stwierdził, że zbyt wolno podejmowane są działania w zakresie źródeł termalnych.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że aktualnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji  wystąpił  o koncesję na 
rozpoznanie złoża wód termalnych, 
- wniosek o udzielenie koncesji został złożony w Ministerstwie Środowiska,
- po otrzymaniu koncesji zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie badań złoża wód, potrzebna kwota 
to około 300 tys. zł.
- podejmowane działania w tym kierunku muszą być bardzo rozważne i ekonomicznie uzasadnione.

Ad. 5 
Zaopiniowanie projektów uchwa, które Rada podejmować będzie na sesji:

Pani Danuta Tyszecka Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
gminy Wołczyn na 2010 r. szczegółowo omawiając każdą proponowana zmianę                            ( zał nr 5).

Pan Włos – pytał, czy zwiększenie wydatków w dziale transport i łączność w wysokości 70 tys. zł to na  



potrzeby bieżące, jeśli tak to na jakie remonty?

Zastępca Burmistrza  - stwierdził, że 30 tys. zł na II etap remontu drogi osiedlowej, uwzględniając również 
elementy zgłoszone  podczas wizji lokalnej, 
- 40 tys. zł sprawy bieżące na drogach, w tym remonty przepustów Wąsice, Kołoczek.

Pan Mały – zwrócił uwagę na dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 814 zł.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że środki te przeznaczone zostaną na zakup nożyc i rozpieracza, sprzętu do 
ratownictwa drogowego.

Burmistrz -  podkreślił, że do tej kwoty dodana została kwota z „Serca dla Wołczyna”.

Pan Bury – pytał, na co jest kwota 10 430 zł w dziale kultura fizyczna i sport.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że środki te przeznaczone zostaną na położenie kabla od betonówki do 
słupa, bo jest doprowadzony do betonówki.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyna na 2010 rok – zaopiniowany został pozytywnie  
jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Następnie Pani Tyszecka – przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji 
z  budżetu  gminy,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconego  przez  gminę 
zadania                                                                                                                                                 ( zał. nr 6),  
- projekt uchwały przedłożony został w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

Pan Włos – zabierając głos poddał pod rozwagę, aby w § 4 dodać zapis „sposób jego realizacji”, 
- zwrócił również uwagę na błąd literowy w § 1.

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

Pani  Majcherska  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
nieruchomości                                                                                                                                     ( zał. nr 7 ),  
- proponuje się minimalną podwyżkę tj.:

• od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej 0,02 gr
• od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 0,01 gr
• od gruntów pozostałych 0,01 gr.
• od budynków mieszkalnych 0,001 gr
• od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,50 gr
• od  budynków  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 0,24 gr
• budynków  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych 0,10 gr
• budynków pozostałych 0,1 gr.

Dyskusji nie było.

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

Następnie p.  Majcherska – omówiła projekt  uchwały w sprawie wysokości  stawek podatku od środków 
transportowych                                                                                                                                    ( zał. nr 8).

Dyskusji nie było.



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

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów 
formularzy dla podmiotów: rolnego, leśnego i od nieruchomości                                                     ( zał. nr 9), 
- w związku ze zmiana ustawy wprowadza się nowe wzory formularzy.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Malkiewicz  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  
w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyn  oraz  wsi  Ligota  Wołczyńska  
i Gierałcice                                                                                                                                        ( zał nr 10),
- szczegółowo omówił obszary objęte zmianami to jest:

• część  terenu  zieleni  publicznej  w  Wołczynie,  który  zamierza  się   przeznaczyć  na  zabudowę 
mieszkaniową,

• teren  ogrodów  i  sadów  przy  ul.  Rzecznej  w  Wołczynie,  który  zamierza  się  przeznaczyć  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z wyznaczeniem drogi dojazdowej,

• teren  ogrodów i  sadów przy ul.  Poznańskiej  w Wołczynie,  który zamierza  się  przeznaczyć  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

• teren  użytków  rolnych  w  Gierałcicach,  który  zamierza  się  przeznaczyć  na  tereny  obsługi 
komunikacji z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej i usług,

• teren  użytków  rolnych  w  Ligocie  Wołczyńskiej,  który  zmierza  się  przeznaczyć  pod  zabudowę 
zagrodową z usługami.

Dyskusji nie było.

Przedstawiony projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 8 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą 
„Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III  
szkół podstawowych w gminie Wołczyn”                                                                                        (zał. nr 11),
- w ramach niniejszego projektu jest możliwość pozyskania 260 tys. zł,
- będzie możliwość zakupu materiałów dydaktycznych,
- do realizacji projektu przystąpiło 5 szkół.

Dyskusji nie było.

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

W dalszej  kolejności  p.  Tymrakiewicz  –  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi                                                                          (zał. nr 12),
- zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowego punktu tj. opis i charakterystyka obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 
względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne,
- w tym samym zakresie zienia się uchwałę dotyczącą zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica  
Dolna i Szumu.



Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi –  
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości 
Wierzbica Dolna – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum – 
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Ad. 6.

Przystąpiono do opracowania sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  
w kadencji 2006-2010.

Pan Włos – poruszył sprawy frekwencji jak również czasu uczestniczenia w Komisji.

Ad. 8 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrał:
Zastępca Burmistrza  - odnosząc się do zapytania odnośnie kanalizacji w Gierałcicach stwierdził, że większe  
zaawansowanie prac jest w Wierzbicy Górnej, 
-  w  Gierałcicach  wyłonienie  wykonawcy  przyłącza  energetycznego  ale  wszystko  wskazuje  na  to,  że  
w listopadzie zostanie wszystko zrealizowane,
- w Wierzbicy Górnej przepompownia jedna już działa, dwa następne wymagają przyłączy, staramy się ze  
wszystkich sił, aby do końca roku zadanie wykonać,
- odnośnie zatrudnienia koordynatora sportu nie ma jeszcze decyzji, czy ten co jest będzie zatrudniony po  
skończeniu się umowy, a jest do końca listopada.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                             Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


