
Protokół Nr 18/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 27 czerwca 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Beata Siwak Sekretarz Gminy

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

Porządek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny  Szczepan  Mały  –  wnioskował  w  imieniu  mieszkańców  bloków  w  Gierałcicach
o zamontowanie progu zwalniającego, 
-  wcześniej  na  wniosek  mieszkańców  ustawiony  został  znak  ograniczający  prędkość  ale
przestrzegany był krótko, zaproponował, aby przy remoncie drogi wylać próg zwalniający,
- poruszył sprawę dotyczącą wycinki drzew, firma która to robiła ścinki wrzucała do rowu,
- mieszkańcy byli zaniepokojeni w razie jakieś ulewy mogłoby dojść do zalania posesji.

Radny Bartosiński – pytał, kiedy będą naprawiane studzienki przy drodze krajowej w Wołczynie,
- działkowicze zwracają uwagę na zły stan pokrycia dachowego po byłej meblarni.

Ad. 3 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołczyn za
2015 r.                                                                                                                                 (zał. nr 2-3)

Skarbnik  Gminy  –  zwróciła  uwagę  na  bilans  z  wykonania  budżetu  jednostki  samorządu
terytorialnego,
- rachunek zysków i strat,
-  sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone zostało w formie opisowej  i  tabelarycznej  w
związku z tym  prosiła o zadawanie pytań.

Dyskusji nie było.

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  2015  r.  zaopiniowane  zostało  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 4

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:



Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2016 rok                                                                                                                                (zał. nr 4), 
-  zgłosiła  autopoprawkę  do  projektu  dotyczącą  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  o  kwotę
18 500 zł, w związku z otrzymana dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu,
- na wniosek Sołectwa Szymonków i Krzywiczyny dokonuje się zmian w ich planach wydatków
funduszu sołeckiego,
-  zwiększa się dochody i wydatki o 1.000 zł, z tytułu darowizny dla sołectwa Markotów Duży z
przeznaczeniem na utrzymanie porządku i terenów zielonych, 
-  zwiększa się wydatki na:
- utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej w Wołczynie - 50.000 zł,
-  na  remont  nawierzchni  przy  wejściu  do  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie  oraz
chodnika przy szkole - 13.000 zł,
- montaż bram garażowych w OSP Szymonków - 10.000 zł,
- remont alejki na cmentarzu komunalnym w Wołczynie - 35.000 zł,
-  zwiększa  się  o  13.700  zł  dotację  dla  Wołczyńskiego  Ośrodka  Kultury  na  remonty  świetlic
wiejskich – (dokończenie remontu klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach - 8.200
zł, wstawienie okien w świetlicy wiejskiej w Brynicy - 5.500 zł).

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w  sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Następnie  Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej dla powiatu kluczborskiego                                                                                (zał. nr 5),
-  stwierdziła, że rozmowy w tym temacie z Radą były wcześniej,
- środki finansowe na wspólną realizację zadania w kwocie 400.000 zł  zostały zabezpieczone w
budżecie gminy Wołczyn na rok 2016 r.,  są to  środki na remont drogi powiatowej  Wołczyn w
kierunku Murowa.

Dyskusji nie było.

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

Pani Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – przedstawiła projekt uchwały
sprawie poboru opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa         (zał. nr 6), 
-  stwierdziła,  że  zmiana  przedmiotowej  uchwały jest  skutkiem przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
-  następnie  wprowadziła  autopoprawkę  w  §  4  w  pkt  2  zmienia  się  wysokość  %  kwoty
zainkasowanej przez PGKiM z 2% na 5% .

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia
terminów płatności dla inkasentów - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności
14 członków Komisji.



Pan Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – przedstawił projekt
uchwały o zmianie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wołczyn                                                                                       (zał. nr 7),
-  zgodnie  ze  wskazaniami  Wojewody  w  celu  wyeliminowania  nieprawidłowości  w  podjętej
wcześniej  uchwale  w  §  12  wskazujemy  sposób  wydatkowania  środków  przeznaczonych  na
realizację przedmiotowego Programu.

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu – omówił projekt uchwały
dotyczący  przyjęcia  apelu  do  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  utworzenia  zasiłków
wyrównawczych                                                                                                                    (zał. nr 8),
- podkreślił, że obecny stan prawny jest taki, że 6-latki pójdą do przedszkola i gminy nie otrzymają
na te dzieci subwencji,
-  różnica  między  subwencją  oświatową,  jaką  gmina  otrzymałaby  na  2017  r.,  a  wysokością
otrzymywanej z budżetu państwa dotacji przedszkolnej wynosi około 417 tys. zł,  licząc według
kwot części oświatowej subwencji ogólnej z 2016 r.

Dyskusji nie było.

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

Pani Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2016-2018   (zał. nr 9),
- stwierdziła, że jest to drugi Program, pierwszy był przyjęty uchwałą Rady Miejskiej na lata 2013-
2015 na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przedłożony Program został zmodyfikowany i zaktualizowane zostały dane.

Radny Ryszard Nowak – pytał, czy jest możliwość zwiększenia ilości asystentów rodziny?

Pani Kierownik – stwierdziła, że jest taka potrzeba ale ograniczają nas środki finansowe, co roku
Ośrodek stara się o pozyskanie środków z budżetu państwa na ten cel, 
- mamy zatrudnionego jednego asystenta, w tym roku otrzymamy dofinansowanie na drugiego ale
tylko na okres 3 miesięcy.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata
2016-2018 zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Pan  Tomasz  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  Techniczno-Inwestycyjnego  –  przedstawił  projekt
uchwały  dotyczący  zmiany  uchwały  w  sprawie  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  gminy
Wołczyn                                                                                                                               (zał. nr 10),
- stwierdził, że w Starostwie Powiatowym w Kluczborku trwają prace na poprawę jakości powietrza
i inne gminy włączają się w to, nasza gmina również włącza się poprzez wprowadzenie do planu
gospodarki  niskoemisyjnej  zadania  pn.  budowa ścieżki  rowerowej  oraz  parkingów Park&Drive
Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn,



- wprowadzenie niniejszego zadania spowoduje możliwość uzyskania dofinansowana w wysokości
85% z RPO WO, natomiast 15% to środki własne poniesionych nakładów.

Radny Nowak – zabierając głos wnioskował o zakup urządzenia do badania wymazu z kominów, 
- stwierdził, że wniosek ten już zgłaszał ale jeszcze nie został zrealizowany.

Radny Mały – pytał którędy będzie przebiegała ta pętla?

Radny Bartosiński – stwierdził,  są plany takiej  ścieżki rowerowej, co w związku z drogą przez
Brynicę?

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  planowana  ścieżka  rowerowa  niestety  nie  przewiduje  naprawy
nawierzchni dróg, 
- ścieżki mają powstać na bazie aktualnych dróg,
-  odnośnie  przebiegu  ścieżki  to  ma  być  w  Wołczynie  koło  Lesaffre,  przejazd  kolejowy,  koło
oczyszczalni ścieków, drogą betonową w kierunku Brynicy, przez Wąsice, Gierałcice, Wołczyn.

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

Ad. 5 

W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:

Radny Mrugalski – stwierdził, że jeżeli w Ligocie Wołczyńskiej nie będzie robiony rów główny
prosił o obniżenie przepustu, czeka już na to 5 lat, 
- zwrócił uwagę na brak toalet w obrębie cmentarza.

Pan  Olejnik  –  odnosząc  się  do  wypowiedzi  stwierdził,  że  jeżeli  nie  będzie  robiony  rów  to
obniżymy, 
- temat toalet był już kiedyś poruszany, rozmawiał z Prezesem PGKiM na ten temat, osoba która
obsługuje pochówki na cmentarzu powinna otwierać toalety na targowisku,
- jeśli chodzi o próg zwalniający w Gierałcicach, nie widzi tam potrzeby, na tym odcinku są płyty
betonowe,  jest znak ograniczający prędkość 30km/h.

Radny Mały – prosił o wyjaśnienie dlaczego firma podcinająca gałęzie rozdrabniała je i wsypywała
do rowu?

Pan Olejnik – stwierdził, że nie potrafi odpowiedzieć, zapyta w Zarządzie Dróg Powiatowych o
celowość tych działań. 

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że Zakład Wodociągów rozpoczął działania dotyczące studzienek.

Pan Olejnik – odnośnie spadających dachówek z byłej meblarni tym tematem zajmuje się nadzór
budowlany.

Radny Zarych  –  zwrócił  uwagę  na  brak  estetyki  przystanku  autobusowego  w Wołczynie  przy
dworcu PKP i terenu wokół .



Zastępca  Burmistrza  -   stwierdził,  że  zostanie  wystosowane  pismo  do  Nadzoru  Budowlanego
o kolejnym zagrożeniu.

Pan Olejnik – stwierdził, że przystanek będzie wymalowany, nie montujemy szyb ze względu na
notoryczne ich wybijanie, 
- o przycięciu żywopłotu w parku przypomni PGKiM, natomiast ten wzdłuż drogi powinien ściąć
Zarząd Dróg Powiatowych.

Radna Mazurczak – zwróciła uwagę na rosnącą wierzbę energetyczną pod linią wysokiego napięcia,
stwarzającą niebezpieczeństwo, 
- prosiła o wycinkę tej wierzby.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                                          Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


