
Protokół Nr 32/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 23 listopad 2009 roku

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

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

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 10 radnych                                (zał. nr 2).

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji – podkreślił, że informację na temat stanu bezrobocia w gminie Wołczyn, 
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku przedłożył na piśmie                                             ( zał. nr 3), 

− temat ten będzie również przedmiotem obrad sesji, w której będzie uczestniczyć 
przedstawiciel Urzędu Pracy, będzie można zadawać pytania, on sam zapyta czy dla osób 
powyżej 25 lat są staże, ponieważ w tym wieku długotrwale bezrobotnych jest aż 371 osób,

− oraz czy 444 oferty z gminy to dużo w sprawie robót publicznych, prac interwencyjnych, 
staży, prac społecznie użytecznych?

Nikt więcej nie zabrał głosu.

Ad. 4

Pan Mieczysław Kwaśnicki Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołczynie – odnosząc się do 
tematu ponoszonych kosztów za śmieci na 1 mieszkańca, poruszył sprawy:

− spółdzielnia mieszkaniowa jest największą instytucją produkującą śmieci,
− spółdzielnia inaczej jak przeciętny Kowalski związana jest umową z PGKiM,
− odbiór śmieci jest dwa razy w tygodniu,
− na dzień dzisiejszy koszt za 10 miesięcy wynosi 6,40 zł,
− duży wpływ na koszty ma segregacja śmieci,dobra segregacja śmieci to zasługa 

mieszkańców,
− zimowe miesiące mniej obfite są w plastikowe butelki.

Pan Bar -  zwrócił uwagę, że na wiosce 1 osoba płaci 250 zł rocznie, prosił o wytłumaczenie 
dlaczego tak jest.

Pan Kwaśnicki – stwierdził, że wywóz nieczystości z jednego dużego skupiska śmieci jest taniej niż 
kilka małych, 

− miał ofertę wykonywania tej usługi przez firmę REMONDIS ale nie skorzystał z niej.

Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę, że firma REMONDIS ma koncesję na wywóz, ale umów nie 
podpisuje, a to za sprawą tego, że PGKiM ma ceny konkurencyjne, 

− aktualnie dokonywanie zmian stawek może spowodować, że mieszkańcy będą musieli 
płacić jeszcze więcej,



− ten nasz system powoduje, że śmieci wynoszone są do kubła, a nie do lasu,
− apelował do radnych, aby pozostawić tak jak jest, nie wprowadzając żadnych zmian, uważa 

że system funkcjonuje dobrze.

Ad. 4 

Zastępca Burmistrza – poinformował, że zgodnie z ustawa o systemie oświaty do 30 października 
burmistrz ma obowiązek przedłożyć Radzie informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

( zał. nr 4 )
− taka informacja została przedłożona i dotyczy roku szkolnego 2008/2009,
− w informacji zawarte są dane na temat wyników sprawdzianu szóstych klas szkół 

podstawowych i egzaminu klas trzecich gimnazjum,
− podkreślił, że jest to materiał analityczny, po to aby radni mieli wgląd do działalności 

oświaty,
− nie oczekuje dyskusji w tym temacie.

Dyskusji nie było.

Ad. 5 

Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji:

Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009  ( zał. nr 5),
− zwróciła uwagę na sprawy zwiększenia dochodów  i wydatków z tytułu wypłaty 

odszkodowania, refundacji środków dla pracowników interwencyjnych, darowizny dla 
sołectwa Gierałcice oraz darowizny dla „Serce dla Wołczyna”,

− na zmianę § 12 uchwały budżetowej  poprzez dodanie punktu w brzmieniu „upoważnia się 
Burmistrza Wołczyna do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 
50.000 zł”,

− oraz na zmianę załącznika dotyczącego planu wydatków na realizację zadań i zakupów 
inwestycyjnych.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009 zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej.

Następnie Pan Tymrakiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
planu odnowy miejscowości Krzywiczyny                                                                         ( zał. nr 6 ),

− zmiana dotyczy punktu, w którym opisane są planowane działania sołectwa,
− powodem tej zmiany jest możliwość pozyskania pozabudżetowych środków finansowych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 
członków Komisji.

W dalszej kolejności pan Tymrakiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu odnowy miejscowości Markotów Duży                                                                    ( zał. nr 7 ), 



− przedmiotowy dokument jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o ubieganie się o środki 
z PROW.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Markotów Duży 
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Ad. 6 

W punkcie odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania  nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Ryszard Nowak

Protokołowała:
Julita Matelska

 


