
Protokół Nr 25/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 19 grudnia 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
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
 Henryk Malkiewicz Inspektor w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym
 Rafał  Neugebauer  Pełnomocnik  Burmistrza  Wołczyna  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu.                    

Zastępca  Burmistrza  –  wnioskował  o  rozszerzenie  posiedzenia  poprzez  wprowadzenie  w  celu
zaopiniowania  projektu  uchwały o  zmianie  uchwały w sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane
przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne,
- konieczność podjęcia przedłożonej uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku
o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego,  która  wprowadza  zmianę  ustawy o  systemie
oświaty w zakresie subwencjonowania przez budżet państwa od stycznia 2017 r. dzieci 6-letnich
korzystających  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, czyli
w przypadku korzystania przez te dzieci z zajęć wykraczających poza bezpłatny czas wychowania
i opieki ustalony przez Radę Miejską w Wołczynie, od rodziców nie będą pobierane opłaty z tego
tytułu.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na
     najbliższej sesji:

a)  o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji  i  informacji  na
podatek od  nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
b) w  sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku,
d)  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022,
e)  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
f) o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe

gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2017 r

6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
w 2016 r.

7. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.



Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od  nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 (zał. nr 1),
- konsekwencją zmiany uchwały jest zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z
tym w załączniku nr 3 dokonuje się zmiany w kolumnie: tytuł prawny zwolnienia, wiersz pierwszy
nadając mu brzmienie:  „grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w
rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym, lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm”, 
- dodaje się również zapis dotyczący zwolnienia wynikającego z Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady
Miejskiej w Wołczynie z dnia 31.08.2016r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Malkiewicz  –  przestawił  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

 (zał. nr 2), 
-  podkreślił,  że  do  zmiany  w  planie  przystąpiono  w  związku  ze  złożonymi  wnioskami  przez
właścicieli  terenów,  w  celu  umożliwienia  im  rozwoju  zabudowy  zagrodowej,  mieszkaniowej
i mieszkaniowo-usługowej,
- zmiana w planie dotyczy również terenów komunalnych, 
- zmiany dotyczą następujących kwestii:
1) zmiana lokalizacji i przebiegu projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem L na
dz. nr 29, 31, 32, 33, 34, 35 i cz. 53/16 w Wołczynie;
2) zmiana sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego w planie symbolem ZP (tereny zieleni
parkowej)  poprzez  umożliwienie  lokalizacji  parkingu  i  usług  sezonowych,  na  dz.  nr  90
w Wołczynie;
3) zmiana sposobu zagospodarowania terenów użytków rolnych na tereny zabudowy zagrodowej na
dz. nr 43, 354 w Gierałcicach;
4)  zmiana  sposobu  zagospodarowania  terenów  użytków  rolnych  na  tereny  zabudowy
/mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na dz. nr 178/1 w Gierałcicach.

Dyskusji nie było.

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



W dalszej kolejności Pan Rafał Neugebauer – przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Wołczyn w 2017 roku                                                                                            (zał. nr 3),
- wydatki w budżecie zaplanowano na 200 tys. zł, środki finansowe przeznacza się na kontynuację 
prowadzonych zadań oraz nowych zadań adekwatnych do potrzeb i problemów lokalnego 
środowiska,
- preliminarz wydatków stanowi załącznik do uchwały.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

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

Pani Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2017-2023                                                                                             (zał. nr 4), 
- podkreśliła, że planowane dochody i wydatki budżetowe na 2017 rok są  zgodne z wielkościami 
wynikającymi z projektu uchwały budżetowej,
- planowany deficyt budżetowy w wysokości 910 585,99 zł zostanie pokryty kredytem,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedmiotowego projektu uchwały jest pozytywna.

Burmistrz - zabierając głos odniósł się do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Wołczyn na
2017 rok                                                                                                                                (zal. nr 5 ),
- stwierdził, że nad budżetem pracujemy cały rok,
- znane są potrzeby i w miarę możliwości wpisujemy je do budżetu gminy,
-  jak  do  tej  pory  uchwalane  budżety,  nigdy  nie  były  ostateczne,  ponieważ  kiedy  analizujemy
sprawozdanie z wykonania budżetu to widzimy jak bardzo różnią się od wersji pierwotnej, zawsze
udaje nam się więcej zrealizować niż pierwotnie zaplanowaliśmy,
- co roku jest jakaś niewiadoma, tym razem związane jest to z reformą oświatową ale wierzy, że
pomimo trudów uda nam się go zamknąć z dodatkowymi zadaniami,
- ten budżet zaplanowany jest tak, aby funkcjonowanie żadnej jednostki nie było zagrożone.
W dalszej wypowiedzi wymienił zaplanowane inwestycje i remonty, tj.:
- przebudowa drogi gminnej w Szymonkowie - II etap – 1 129 385 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wołczynie – pl. Wolności – 320 000 zł,
- uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej – 300 000 zł,
- budowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach, mamy podpisaną umowę na
dofinansowanie z WFOGR, - 370 000 zł,
-  zaplanowaliśmy  150  tys  zł  jako  wkład  własny  na  budowę  pawilonu  świetlicy  wiejskiej
w  Duczowie  Małym,  czekamy  na  ogłoszenie  naboru  wniosków  o  dofinansowanie  tego
przedsięwzięcia,
- 60 tys. zł zaplanowaliśmy na remont drogi w Wierzbicy Dolnej,
- 50 tys. zł na remont elewacji budynków komunalnych,
- wyodrębniony został fundusz sołecki na kwotę 332 430 zł,
- ponadto będzie bardzo kosztowne zadanie  realizowane przez ZWiK, dotyczące kanalizowania 
kolejnych sołectw Krzywiczyn i Skałąg.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 – 
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały o zmianie  uchwały w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie 
przedszkolne                                                                                                                        (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji – prosił o zgłaszanie  propozycji tematów do planu pracy Komisji na 2017

W wyniku dyskusji zaproponowano niżej wymienione tematy:
Styczeń  - rozpatrzenie spraw bieżących,
Luty - rozpatrzenie spraw bieżących oraz zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn, 
Marzec -  informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy Wołczyn
i sprawy bieżące,
Kwiecień - rozpatrzenie spraw bieżących, oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie 
Wołczyn”,
Maj - rozpatrzenie spraw bieżących, 
Czerwiec - rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
Lipiec - przerwa wakacyjna,
Sierpień - rozpatrzenie spraw bieżących, 
Wrzesień - rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 r.
Październik - rozpatrzenie spraw bieżących, 
Listopad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz 
rozpatrzenie spraw bieżących,
Grudzień - rozpatrzenie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2018 r., opracowanie sprawozdania
z działalności Komisji w 2017 r., opracowanie planu pracy na 2018 r. 

W/w plan pracy przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji, 1 radny opuścił 
salę posiedzenia                                                                                                                (zał. nr 6).

Ad. 5 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w 2017 roku                                                                                                                        (zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

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



Ad. 6 

Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do opracowania sprawozdania
z działalności Komisji za okres od stycznia do grudnia 2016 roku                                     (zał. nr 8).

Ad. 7 

Radna Błaszczykiewicz – pytała, jaka jest szansa, aby poprawić stan parkingu naprzeciw poczty?

Zastępca Burmistrza – stwierdzi, że zostanie tam wysypany tłuczeń.

Radna Neugebauer – zwróciła uwagę, aby również pochylić się nad sprawą wysypania tłucznia na
odcinku drogi dojazdowej od ul. Ogrodowej do zaplecza Stokrotki, 
- następnie poruszyła sprawę złego stanu nawierzchni drogi pl. Partyzantów w Wołczynie.

Pan Neugebauer – zabierając głos podkreślił,  że trwa sezon grzewczy i jest ryzyko zatrucia się
czadem, do takich zdarzeń strażacy już wyjeżdżali,  
- apelował o przestrzeganie zasad przede wszystkim wykonywać okresowe przeglądy i czyszczenie
instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
- będziemy szukać możliwości wpisania się w realizację projektu w tym zakresie.

Burmistrz – stwierdził, że jutro będzie dostawa tłucznia na ul. Kwiatów Polskich, może w ramach
tego uda się coś więcej.

Sołtys Mazur – pytał, co z drogą ze Świniar Małych do Szymonkowa.

Burmistrz – podkreślił, że w budżecie na 2017 rok zaplanowaliśmy kwotę 28 tys. zł na wykonanie
dokumentacji,  natomiast  budowa tej  drogi  w wieloletniej  prognozie finansowej wpisana jest  na
2019-2020 r. 
-  w dalszej  wypowiedzi  poinformował,  że  dzisiaj  uczestniczył  wraz  z  Przewodniczącym Rady
w oficjalnym przekazaniu  stanowiska  Kierownika  Posterunku Policji  w Wołczynie,  w związku
z  tym  zaprosiliśmy  na  najbliższą  sesję  Rady  ustępującego  Kierownika  Posterunku
i nowego, Komendant Powiatowy nie będzie mógł uczestniczyć, prosił o przekazanie że pamięta
o  wnioskach  sołtysów  i  radnych,  podjął  również  działania  dodatkowych  patroli,  zadeklarował
spotkanie w innym terminie.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                         Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


