
Protokół Nr 22/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 26 września 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

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

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Bartosiński – zwrócił uwagę, że w nawierzchni przy ul. Leśnej jest zagłębienie w asfalcie,
podobnie jest na ul. Byczyńskiej.

Radny Mały – poinformował, że na wysokości posesji nr 7 zdewastowane są mostki i przepusty,
przy przystanku autobusowym od dłuższego czasu leży wyrwana opaska, 
- pytał, co z rozjeżdżonymi wjazdami na posesje?

Radna Mazurczak – dodała również, że pobocza nie są wysypane, w niektórych miejscach asfalt
jest  bardzo wysoko i utrudnia to zjazd na posesje oraz zbyt wysoki krawężnik co jest niebezpieczne
dla wysiadających z autobusu.

Radny Mrugalski – prosił o poprawę stanu drogi na ul. Kwiatów Polski, ma ciągle telefony od
mieszkanki tej ulicy, że przy wjeździe na jej posesję ciągle stoi woda.

Radny  Kwaśnicki  –  odnosząc  się  do  poruszanych  spraw  odnośnie  remontu  drogi  powiatowej
stwierdził, że należy wziąć pod uwagę, że droga jest ciągle w budowie, to jest jeszcze plac budowy.

Ad. 3

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Przewodniczący Komisji – stwierdził, że informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku została radnym przekazana
w formie papierowej, w informacji  szczegółowo opisano realizację dochodów i wydatków oraz
realizację inwestycji,
- wobec tego prosił o zadawanie pytań.

Nikt nie zabrał głosu.



Ad. 4 

W dalszej kolejności przystąpiono do rozpatrywania i opiniowania projektów uchwał, które rada
Miejska podejmować będzie na sesji.

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” wraz
z  „Prognozą  oddziaływania  na  środowisko”  wynika  z  delegacji  ustawowej  Prawo  ochrony
środowiska, jest to dość obszerny dokument, opracowuje się go co 4 lata, a co 2 lata Burmistrz
przedstawia raport z realizacji Programu, 
- program ten musi współgrać z innymi programami i strategiami w szeroko rozumianej dziedzinie
ochrony środowiska również na szczeblu powiatu i województwa,
- niniejszy program zawiera również harmonogram rzeczowo-finansowy zadań przewidzianych do
realizacji w latach 2016-2019.

Pani Agnieszka Trela autor Programu – omówiła zadania do realizacji zawarte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, 
- podkreślając, że zadania te wpisują się również w dokumenty planistyczne przede wszystkim:
wieloletnie plany inwestycyjne, strategię rozwoju gminy i plan gospodarki niskoemisyjnej, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego,
- podstawą opracowania programu jest Prawo ochrony środowiska, program uchwalany jest przez
Radę Miejską , a następnie co dwa lata Burmistrz sporządza raport, który przedstawia Radzie,
- program ochrony środowiska jest ściśle powiązany z polityką ekologiczną na szczeblu państwa,
województwa i powiatu,
-  podstawowymi  założeniami  programu jest  wypełnienie  obowiązku ustawowego i  dyrektyw,  a
także  dostosowanie  do  zmieniających  się  uwarunkowań  środowiskowych  i  społeczno-
gospodarczych gminy, województwa i kraju,
- ponadto nowe możliwości finansowania związane z nowym okresem programowania UE 2014-
2020  stwarzają,  z  jednej  strony,  szansę  rozwiązania  wielu  problemów  ochrony  środowiska  i
poprawy jakości  życia  mieszkańców,  poprzez  np.:  możliwość  skorzystania  z  unijnych środków
finansowych, z drugiej strony oznaczają konieczność spełnienia pewnych wymagań oraz osiągania
celów wspólnotowej polityki ekologicznej,
-  przedmiotowe opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w
gminie,  przedstawia  propozycje  oraz  opis  zadań,  które  niezbędne  są  do  kompleksowego
rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska,
- poruszyła sprawę ochrony wód i gospodarkę wodną zwracając uwagę na niepełne skanalizowanie
gminy Wołczyn i zanieczyszczenie powietrza.

Radny Nowak – po raz kolejny wnioskował o zakup przyrządu do wymazu z komina.

Radny Mieczysław Kwaśnicki – zwrócił  uwagę na zapis w Programie dotyczący emisji  CO2  w
gminie Wołczyn – najwyższa emisja związana była ze zużyciem węgla ok. 60,7 %
- stwierdził, że kotłownie, z których korzystają spółdzielnie mieszkaniowe są gazowe. 

Pani  Trela  – stwierdziła,  że  to  nie  tylko spółdzielnie,  z sieci  gazowej  korzysta  5 450 osób, co
stanowi 39% ogółu mieszkańców zamieszkujących obszar gminy, 
- w gminie zaobserwowano bardzo niewielki wzrost liczby przyłączy ludności korzystającej z sieci
gazowej oraz ogólnej liczby przyłączy w stosunku do roku wyjściowego 2009,
-  w  roku  2013,  w  stosunku  do  roku  2009,  spadło  w  gminie  zużycie  gazu  przypadające  na  1
mieszkańca. 



Radny Kwaśnicki – pytał,  czy wynik wykonany przyrządem o którym mówi radny Nowak jest
podstawą do represji, czy byłby on respektowany przez sąd?

Pan Nowak – stwierdzi, że w ościennych gminach służy i są podstawy prawne.

Radny Bartosiński - stwierdził, że powinniśmy skupić się jeszcze bardziej na gospodarce odpadami,
obszar ten pozostawia dużo do życzenia, a konkretnie selekcja tych odpadów, powinno być więcej
informacji i edukacji na ten temat.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata
2016-2019  z  perspektywą  do  roku  2023”  wraz  z  „Prognozą  oddziaływania  na  środowisko”  -
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pan  Dłubak  -  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu                            (zał. nr 4),
- taką uchwałę Rada Miejska podejmowała opiniując negatywnie projekt uchwały Sejmiku,
- w związku z tym, że Sejmik Województwa Opolskiego nie uwzględnił kwestionowanych przez
nas zapisów, konsekwentnie proponujemy zaopiniować negatywnie projekt Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”.

Radna  Błaszczykiewicz  –  poruszyła  sprawę  zalewania  łąk  będących  w  użytkowaniu  m.in.
p. Olejnika hodowcy owiec.

Pan Dłubak – stwierdził,  że problem jest nam znany, jest on bardzo złożony, 
- Woda Szerombancka jest czyszczona  ale konserwacja nie do końca rozwiąże problem,
- rolnicy nie są w odpowiednim czasie informowani o zalewaniu terenów, prowadzimy rozmowy
w tym temacie.

W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15  członków
Komisji.

Następnie Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy       (zał. nr 5),
-  w  związku  z  wydzieleniem nowej  drogi,  która  będzie  obsługiwała  tereny przeznaczone  pod
zabudowę o charakterze mieszkaniowym wielorodzinnym, powstanie nowe osiedle mieszkaniowe,
zachodzi konieczność nadania nazwy nowej ulicy, 
- propozycja nazwa ulicy jest Elizy Orzeszkowej, ponieważ nawiązuje do nazwy już istniejącej
ulicy Traugutta, zlokalizowanej w tym rejonie.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośne w obecności 15 
członków Komisji.

Realizując porządek posiedzenia Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy Wołczyn                                                                                                       (zał. nr 6),



-  zgłosiła  autopoprwkę dotyczącą  zmiany funduszu  sołeckiego  na  wniosek sołectwa  Wierzbica
Górna,  to  jest  kwotę  6  tys.  zł  sołectwo  przesuwa  na  wykonanie  oświetlenia  przy  cmentarzu
zabierając z  wyposażenia rekreacyjnego,
- w związku z tym § 2 otrzyma brzmienie: „Zwiększa się wydatki o kwotę: 43.938,08  zł, w tym
wydatki bieżące: 20.988,08 zł i wydatki majątkowe: 22.950 zł.,
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę:
44.360,06 zł,  w  tym wydatki bieżące: 39.360,06 zł i wydatki majątkowe: 5.000 zł - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok – zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani  Majcherska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości                                                                                                                        (zał. nr 7),
-  podkreśliła,  że  stawki  te  nie  mogą  przekroczyć  rocznie  górnych  granic  stawek  kwotowych
podatków i opłat lokalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy, 
- biorąc pod uwagę obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., w niniejszej uchwale dostosowano
obniżając  stawki  od  gruntów  pod  wodami  powierzchniowymi,  niezabudowanych  objętych
obszarem rewitalizacji oraz od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- ponadto po analizie stawek podatku od nieruchomości w kilkunastu gminach, biorąc pod uwagę
fakt,  że  stawki  w  naszej  gminie  są  stosunkowo  niskie  w  porównaniu  ze  stawkami  w  innych
gminach, proponuje się zwiększyć stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z
prowadzeniem  działalności  gospodarczej  o  6  gr.,  dla  gruntów  pozostałych  o  3  gr.  oraz  dla
budynków mieszkalnych o 3 gr.

Skarbnik -  stwierdziła, że z chwilą oddania do użytku wybudowanej  przez ZWiK sieci kanalizacji 
w Brzezinkach wystąpił obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości, 
- na budowę tej kanalizacji Zakład Wodociągów zaciągnął kredyt, a dochód z tytułu odbioru ścieku 
nie wystarczy na pokrycie połowy kosztów podatku, Spółka nie podwyższyła też ceny wody, 
- w związku z tym proponujemy wprowadzić 1% od budowli związanych z gospodarką wodno- 
ściekową.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków 
Komisji.

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru 
podatków drodze inkasa                                                                                                   (zał. nr 7), 
- inkasentami podatków w poszczególnych sołectwach są sołtysi, w związku z tym, że w sołectwie
Wierzbica Dolna nastąpiła zmiana sołtysa, zatem wyznacza się nowego inkasenta w osobie Pana 
Łukasza Sękali.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków 
Komisji.



Ad. 5

Burmistrz – stwierdził, że nic nie jest mu wiadomo o wydłużeniu terminu realizacji remontu drogi 
powiatowej.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                              Przewodniczący Komisji 
                                                                                                    Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


