
Protokół Nr 15/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 29 marca 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna  
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza  
 Andrzej Szajniuk  Komendant Straży Miejskiej
 Wiesław Misiak  Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie
 Rafał Neugebauer  Prezes Zarządu Związku OSP w Wołczynie
 Agnieszka Wilczek  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału T-I 
 Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału EKSiR
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 Józef Schatt Sołtys Skałag

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

Członkowie Komisji porządek przyjęli bez zmian. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan  Józef  Schatt  –  pytał,  czy  uchwała  Rady  Miejskiej  dotycząca  ustalenia  zasad  gminnego
becikowego mówi wprost, że matka z dzieckiem nie może opuścić miejsca zamieszkania nawet na
dzień, dwa czy tydzień w miesiącu, bo jest traktowana jakby nie mieszkała i nie należy jej się ten
dodatek, - taka sytuacja miała miejsce w Skałągach, 
-  zwracając  się  do  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  stwierdził,  że  ta  osoba  jest
zameldowana  od  urodzenia  chyba  z  małą  przerwą  i  prowadzi  gospodarstwo  rolne,  decyzja
naczelnika była taka, że jej się nie należy,
- przyjechał, raz Pan Maliński ze Strażą Miejską na wywiad, co też jest dziwne, bo mówi się że
Straż ma tyle pracy w mieście, a mają czas jeździć z naczelnikiem kontrolować czy zamieszkują
jest to śmieszne, nie będziemy robić żadnego odwołania bo nie chodzi o te 1 tys. zł tylko o równe
traktowanie,
-  następnie  poruszył  sprawę  odnośnie  Straży  Miejskiej,  na  pewno  zaraz  Komendant  będzie
przedstawiał co robili, pytał,  ile razy Straż Miejska w ciągu 5 lat była w Skałągach, bo ich w ogóle
nie widzi,
- poruszył także sprawę przepełnionego przez dwa tygodnie śmietnika koło szkoły, dzwonił że jest
pełny, usłyszał że do jednego śmietnika nie opłaca się jechać, przyjechali według harmonogramu,
- kolejna sprawa to ks. Proboszcz zgłasza zawsze pełny kontener na szkło na cmentarzu, przyjechali
ale obok był kosz do połowy zapełniony to nie zabrali,
- od pięciu lat zgłasza potrzebę ustawienia słupa na oświetlenie koło świetlicy, miał się zwrócić
Dyrektor WOK w tej sprawie,
- odnosząc się do WOK, dzwoni się do sołtysa i do pani która zajmuje się salę, że jutro przyjeżdżają
robić  inwentaryzację,  nikomu  z  nas  nie  pasowało,  to  i  tak  przyjechali  otworzyli  sobie  salę
i spisywali,
- teraz przyszło pismo, że jest nadwyżka  i chcą wyjaśnienie, niczego nie będzie wyjaśniał,



- ostatnia sprawa dotycząca parku zabytkowego, co roku kosimy cały teren, to jest około 5 ha,
-  w  tym  roku  jest  potrzeba  aby  podciąć  krzewy,  pytała,  czy  gmina  chce  przeznaczyć  jakieś
pieniądze na to, bo jak nie to sami sobie zrobimy z własnych środków, bardzo dużo robimy prac
porządkowych również wokół stawu, a problem jest żeby wykosić pobocze  przy ul. Parkowej i jest
też droga boczna, która nigdy nie była koszona,
- ukłon do Straży Miejskiej żeby interweniowali w sprawie niekoszonych działek, bo na terenie wsi
nie robią nic,
-  na  ręce  burmistrza  przekazał  harmonogram  imprez  sołectwa  Skałągi  w  kontekście  terminu
organizacji dożynek gminnych i sołeckich.

Ad. 3 

Komendant Straży Miejskiej  – zabierając głos podkreślił,  że  do pracy Straży wdrożone zostały
służby popołudniowe, dwa tygodnie rano, dwa tygodnie popołudniu, 
- odnosząc się do wypowiedzi Sołtysa stwierdził,  że przykro to było słuchać, bo jeśli ktoś chce
współpracować ze Strażą to dzwoni i zgłasza problem
- w Skałągch w ostatnim okresie byliśmy co najmniej 15 razy,
-  numery telefonów się  nie  zmieniły,  nie  zdarzyło  się  żeby któryś  z  Sołtysów zadzwonił  i  nie
byliśmy do jego dyspozycji.

Radny  Szczepan  Mały  –  stwierdził,  że  w  przedłożonym  sprawozdaniu  jest  informacja  o  300
przeprowadzonych interwencjach w różnych sprawach oraz o nałożonych mandatach w ilości 22, -
stwierdził, że to zbyt mało mandatów w stosunku do interwencji.

Pan  Szajniuk  –  podkreślił,  że  najwięcej  jest  interwencji  dotyczących  zaśmiecania  miejsc
publicznych, 
- często zdarza  się, że przeglądamy te śmieci, próbując znaleźć jakieś dokumenty w celu ustalenia
kto to zrobił, różnie to bywa z ustaleniem,
- ale cieszy go to że zauważalna jest zmniejszająca się ilość interwencji co do śmieci.

Radny Kwaśnicki – stwierdził, że wielokrotnie dzwonił do Straży Miejskiej z interwencją i nigdy
nie miał problemów z kontaktem, współpraca jest bardzo dobra,
- w wypowiedzi prosił o interwencję w sprawie porządkowej , a chodzi mu o działkę przyległą do
Osiedla to jest Sklep „Żabka” - za płotem dziesiątki wyrzuconych butelek,
- również uważa, że 22 mandaty to trochę za delikatne podejście, pouczenia owszem ale jednak
mandat przemawia,
- następnie poruszył sprawę parkowania samochodów na trawniku, jeździ patrol policji jeżeli ktoś
tak parkuje to jednak policjant powinien zareagować,
- nadchodzi okres letni, a wtedy często siedzą osoby na ławkach i spożywają alkohol też powinni
reagować.

Pan Schatt – zaprosił Strażników Miejskich do Skałąg to pokaże co jest do zrobienia.

Pan Szajniuk – co do pouczeń stwierdził, że nie spotkał się aby ten sam sprawca to powtórzył, 
- aktualnie są wszczęte postępowania za wyrzucanie śmieci,
- zmienił się właściciel Żabki, na poprzednim też trzeba było wymusić, aby utrzymać tam porządek,
również  na  innych  instytucjach,  rozmowy przynosiły  skutek  nie  było  konieczności  nakładania
mandatów,
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-  podkreślił,  że  co  do  wyrzucanych  śmieci  w  różnych  miejscach  ujawniono  kilku  sprawców
i w takim przypadku nałożono mandaty,
- wykryto również takich,  którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie mają podpisanej umowy
na wywóz odpadów,
- stwierdził, że przyjmuje to do wiadomości i rozważenia.
Pan Mrugalski – zabierając głos podkreślił że nie ma zastrzeżeń do pracy Straży Miejskiej, 
- od kiedy jest sołtysem i potrzebuje ich pomocy to zawsze są,
- uważa, że swoje obowiązki wypełniają dobrze.

Pan Schatt – jeżeli Straż mówi, że nie może zwracać uwagi za nie wykaszanie posesji to nie ma
pracy dla nich na wsi, nawet nie podejdą do właściciela i nie zwrócą uwagi.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  Sołtys  w wypowiedzi  swojej  używa zbyt  mocnych  słów,
apelował aby Sołtys bardziej chciał rozwiązać problem, 
- jeżeli chodzi o odpady konkretnie o szkło, jesteśmy bardzo elastyczni, jak mało która gmina,
-  jeżeli  tego szkła zgodnie  z  harmonogramem jest  za dużo to  dokupujemy pojemniki  na szkło
i  stawiamy w miejscach gdzie wioska sobie życzy,
- jeżeli Sołtys uważa, że jest potrzeba dostawy pojemnika na szkło nie ma z tym problemu, można
to  rozwiązać,  i  nie  będzie  potrzeby przyjeżdżania  po  jeden  pojemnik  i  odbiór  będzie  zgodnie
z harmonogramem.

Radny Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  że  w przedłożonym sprawozdaniu  przez  Zarząd  Miejsko-
Gminny  OSP w  Wołczynie  na  temat  bezpieczeństwa,  jest  napisane  że  autodrabina  będąca  na
wyposażeniu  OSP w Wołczynie  nie  jest  zalegalizowana,  a  dalej  czytamy że  ta  jednostka  OSP
Wołczyn  jest  w  Powiatowym  Planie  Zabezpieczenia  P.Poż.  przeznaczona  do  specjalistycznych
działań wysokościowych, w związku z tym jak to się godzi z obowiązkami.

Pan Rafał  Neugebauer  – podkreślił,  że  samochód ten  jest  najstarszym samochodem będący na
wyposażeniu, ma ponad 40 lat, 
-  drabina do niedawna była naprawiana i legalizowana, jednak teraz już żaden serwisant się pod
tym nie podpisze, od 3 lat jest wycofana z użytkowania,
- drabina ma 30 m, koszt naprawy 50 – 60 tys. zł, kwota ta przekroczyłaby wartość samochodu, 
- jesteśmy jednostką do działań wysokościowych , ponieważ w Wołczynie mamy taką zabudowę,
- dzisiaj jesteśmy wycofani z tych działań wysokościowych, możemy działać wspomagająco,
- problem może się zdążyć w przypadku wiatrołomów, musimy czekać na swoją kolejność.

Radny Nowak – pytał, czy ilość wyjazdów jednostek OSP zależy od dyspozycyjności czy od liczby
wydarzeń na terenie gminy?

Pan Neugebauer – stwierdził, że  wszystkie jednostki dysponowane są przez komendę powiatową, 
-  w  dalszej  części  sprawozdania  jest  informacja  do  jakich  akcji  i  ile  razy  były  dysponowane
jednostki oraz w jakich zdarzenia w skali powiatu brały udział nasze jednostki.

Radny Mrugalski – stwierdził, że przez 12 lat pełni funkcje Sołtysa i nigdy nie miał najmniejszego
problemu ze strażakami, na każdy sygnał zawsze chętni do pomocy.

Radna Markowicz – pytała, czy na Policji odnotowano zwiększoną ilość monitów mieszkańców
z okolicy stacji Orlen?

Radny Bar – pytał, czy wczoraj na Posterunku Policji ktoś miał dyżur?
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- około godziny 15.00 idąc ulica Rzeczną widział, jak ulicą Dworcową przejechał pojazd ok. 100
km/h, a za nim motor,
- zaczepił go przechodzień i pytał, kiedy będzie posiedzenie nie na temat bezpieczeństwa?

Pan  Nowak   Ryszard  –  pytał,  czy  przy  temacie  bezpieczeństwa  można  poruszać  zły  stan
nawierzchni drogowych? 
Radny  Kwaśnicki  –  zwrócił  uwagę,  że  na  ul.  Dworcowej  został  ustawiony  znak  zakaz
zatrzymywania się, mało kto go przestrzega, jak w tym miejscu była koperta była skuteczna.

Radny Mały – stwierdził, że przy ul. Słowackiego również jest zakaz zatrzymywania się i też jest
nieprzestrzegany ale też nie ma reakcji służb.

Kierownik Posterunku Policji – odnosząc się do uwag stwierdził, że mało jest parkingów, jednak
dbamy o bezpieczeństwo, w zeszłym roku było 900 interwencji, 
- są robione zdjęcia, są ustaleni właściciele i to oni są rozliczani,
- co do zakazu na ul. Dworcowej w pierwszych dniach były pouczenia,
- stacja paliw jest na bieżąco monitorowana, wybryki kierowane są do Sądu, jest dobra współpraca
z ajentem,
- pirat drogowy – to nie pierwsza interwencja, nie wiemy jeszcze kto to, prosił o interwencje
- jeżeli chodzi o stan nawierzchni to zajmuje się tym oddział ruchu drogowego.

Burmistrz  –  zabierając  głos  w  dyskusji  podkreślił,  że  co  roku  Rada  Miejska  ocenia  stan
bezpieczeństwa, 
- nigdy nie będzie tak, że powiemy jest już wszystko zrobione,
- po to jest podejmowany ten temat, aby zwrócić uwagę na problemy,
- jest zaskoczony tym o czym mówił Sołtys Skałąg, bo po to organizowaliśmy debatę ze Strażą
Miejską z radnymi, sołtysami aby za waszym pośrednictwem przekazać różne sprawy,
- nikt nie narzeka na pracę Straży Miejskiej tylko Sołtys,
- nie wszystkie podniesione sprawy są skierowane pod adresem Straży Miejskiej,
- trzeba zgłaszać ale nie obrażać się i brać pod uwagę, to że nie każda reakcja wykonana będzie
natychmiast, 
- prosił, nie mówić, że „my sobie z własnych środków zrobimy”, bo to przecież nie są własne środki
tylko z budżetu gminy, przyznane uchwałą Rady Miejskiej,
-  zwrócił  uwagę,  że są sołectwa, które przeznaczają środki  na newralgiczne miejsca ale  są też
sołectwa, które zbyt dużą ilość środków funduszu sołeckiego przeznaczają na rzeczy, które nie są
widoczne,  one są widoczne w pewnym momencie na zabawy,  przyjęcia,  na szeroko rozumianą
konsumpcję,
-  przekazujemy te  środki,  bo  ten  fundusz  znakomicie  uaktywnił  wiele  naszych  środowisk,  są
fantastyczne przykłady wykorzystywania środków z funduszu, uaktywniły społeczność,
- patrole policji - to kolejny głos, co do reakcji patroli, Kierownik Posterunku zapewne to robi ale
jeszcze bardziej powinien swoim podwładnym akcentować, że jeżeli coś widzą to muszą reagować,
ponieważ funkcjonariusze są obserwowani jak wykonują swoją pracę,
- Ochotnicza Straż Pożarna – jest potrzeba zakupu drabiny, nad tematem będzie trzeba się pochylić.

Radny Ryszard Nowak – złożył  pismo na ręce Kierownika Posterunku w ramach Narodowego
Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 w sprawie zdewastowanej nawierzchni
drogi w Komorznie.
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Ad. 4

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

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2016-2021                                                                                                (zał. nr 3).

Radny Zarych – pytał, jakie są priorytety w wieloletniej prognozie finansowej,
-  bulwersuje  go  punkt  dotyczący  budowy  hali  sportowej  w  Komorznie  500  tys.  zł,
a w Szymonkowie nie ma jednej porządnej drogi asfaltowej, ludzie się domagają,
- wnioskował o remont ul. Kasztanowej to pieniądze się nie znalazły,
- były pieniądze na parki w Skałągach i Wierzbicy Dolnej, a na remont świetlicy nie można się
doprosić,
- traktujmy w końcu wszystkich równo,
- zróbmy drogi, co nam z hali sportowej w Komorznie.

Radny Nowak – stwierdził, że chodzi o salę gimnastyczną przy szkole podstawowej, wniosek przez
osoby popierające złożony został w 2003 roku.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że dokumenty które są przesyłane radnym są zawsze propozycjami,
po to są komisje, aby dyskutować nad projektami, to co Burmistrz przedstawia nie jest ostateczną
decyzją, 
- zadnie o którym mówi radny jest już przyjęte w uchwale wcześniej, dzisiaj mówimy o zmianach
tej uchwały,
- zadania priorytetowe, które wpisujemy do prognozy to przede wszystkim te, które są zapisane
w strategii gminy też wyznaczali je radni jako priorytetowe,
- to radni mają głos decydujący, co jest priorytetowe i jakie zadania mają być realizowane,
- nawet jeżeli coś jest wpisane to nie oznacza, że nie można tego zmienić,
- na część tych zadań nie mamy dokumentacji,
-  aktualnie  mamy  dokumentację  na  budowę  pawilonu  świetlicy  wiejskiej  w  Duczowie  oraz
przebudowę  świetlicy  w  Ligocie  Wołczyńskiej  ale  na  te  przedsięwzięcia  nabór  wniosków
o dofinansowanie planowany jest  w 2017 r.,  zadania mogą być  zrealizowane jeżeli  otrzymamy
dofinansowanie,
- jeżeli są jakieś oszczędności to można wprowadzić jednorazowo.

Burmistrz  –  odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  stwierdził,  że  radny  wspomniał  o  tym  że
najpilniejszą sprawą są remonty dróg, oczywiście potwierdza to, na większości zebrań wiejskich
najwięcej wniosków było w sprawie remontu dróg, 
-  podkreślił,  pomimo że  wykonaliśmy już  dużo remontów i  budów to  potrzeb  dalej  jest  coraz
więcej,  w  związku  z  tym,  tak  jak  powiedział  w  projektowaniu  budżetu  pojawiają  się  kolejne
remonty dróg i tak:
- planujemy wykonać budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach,
- wprowadzamy do wykonania w 2016 r. dokumentację na zadania:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym 
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach 
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków 
- budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie 
- budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie 
- również rozmawialiśmy o tym, aby w tej kadencji wykonać dokumentację na budowę drogi ul.
Kasztanowej w Szymonkowie.
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Radny Zarych – pytała, czy jest już informacja, że definitywnie nie otrzymamy dofinansowania
z PROW-u na budowę drogi w Szymonkowie?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nie mamy jeszcze informacji, czy otrzymamy dofinansowanie,
złożyliśmy uzupełnienie wniosku i czekamy na listę, 
- jeżeli dostaniemy dofinansowanie to realizacja nastąpi w 2017 r.,
- nie otrzymaliśmy dofinansowania tej drogi w ramach „schetynówki”.

Radny Zarych – pytał,  dlaczego składany jest  wniosek o dofinansowanie drogi Świniary Mały-
Szymonków, a nie ul. Kasztanowej ?

 Zastępca Burmistrza – stwierdził, że wynika to z faktu, że możemy dostać dofinansowanie z FOGR
na budowę drogi dojazdowej do pól, 
- odnosząc się do sprawy budowy sali gimnastycznej w Komorznie, aktualnie szkoła podstawowa
ma salę 10m na 5m i stąd wynika konieczność budowy sali, na realizację tego zadania na pewno
będziemy szukać dofinansowania,
- następnie stwierdził, że patrząc na wieloletnią prognozę finansową to dominują zadania drogowe.

Burmistrz – wracając do pytania dlaczego Świniary, a nie Szymonków, ponieważ musimy patrzeć
na całość gminy, nie możemy w jednym sołectwie wykonać trzech dróg w drugim wcale, 
-  uważa,  że  inwestujemy  gospodarnie,  spełniamy  oczekiwania  naszych  mieszkańców,
a możliwości budżetowe każdy z nas zna.

Radny Bogdanowicz – stwierdził, od kiedy jest radnym nie wykonano ani metra drogi w Wierzbicy
Dolnej.

Radny Mały – zabierając głos stwierdził,  że jeżeli  jest szkoła  i  są ucziowie powinna być sala
gimnastyczna, 
- pytała, czy jest już pomysł na salę?

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że nie będzie to żadna hala z widownią, ma to być sala, która
spełni wymogi i będzie służyć uczniom ale też mieszkańcom.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  zaopiniowany  został
większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn 
(zał. nr 4)

- prosiła o zadawanie pytań.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  –  omówiła  projekt  uchwały w sprawie  szczegółowych
warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat  i  trybu  ich
pobierania                                                                                                                             ( zał. nr 5),
- zmiana podyktowana jest wzrostem kosztów usług,
- inflacja, koszty wynagrodzeń i pochodnych opiekunek przez okres 5 lat spowodowały, że stawka
za  1  godzinę  usług  opiekuńczych  obecnie  kształtuje  się  na  poziomie  19,62  zł,  dlatego  koszt
odpłatności 1 roboczogodziny musi zostać zmieniony do wysokości 20 zł,  koszt odpłatności za
specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostaje na tym samym poziomie czyli 25 zł.

Dyskusji nie było.

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

Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu
Wołczyńskiemu Ośrodkowi Kultury                                                                                      (zał. nr 6),
-  podkreślił,  że  uchwalenie nowego Satutu spowodowane jest  koniecznością  przystosowania do
zmian ustawowych .

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz
wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej                                               (zał. nr 7),
- wprowadził autopoprawkę, tj. w § 5 ust. 2 po słowach „przez powołaną” dopisać słowa „przez
siebie”;
- oraz w § 5 ust. 3 skreślić pkt 2) .

Radny  Mały  –  wnioskował,  aby  zmienić  zapisy  uchwały  umożliwiając  także  otrzymywanie
stypendiów naukowych i sportowych, 
-  uważa,  że ta  uchwała bardzo różnicuje dzieci,  dyskwalifikuje dzieci,  które są  uzdolnione np.
matematycznie czy sportowo,
- dlaczego tylko mają mieć możliwość dzieci, które ładnie tańczą, czy śpiewają?

Radny  Kwaśnicki  –  pytał,  czy  podstawa  prawna  podana  w  tej  uchwale  umożliwia  takie
rozszerzenie?  

Pan Olejnik – stwierdził, że to o czym mówi radny Mały reguluje bezpośrednio ustawa o systemie
oświaty, 
- co roku gmina przeznacza środki finansowe na ten cel czyli na osiągnięcia naukowe i sportowe.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  ta  uchwała  reguluje  zasady  za  osiągnięcia  artystyczne,
warunkiem jest, że jest uczniem od klasy V szkoły podstawowej do ukończenia średniej szkoły,
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osiąga  dobre  wyniki  w  nauce,  uzyskała  wyróżnienie  lub  została  laureatem ogólnopolskich  lub
międzynarodowych konkursów, 
-  ponadto  podkreślił,  że  nie  jest  to  kwestia  podjęcia  uchwały  tylko  środków  finansowych  do
dyspozycji.

Burmistrz – stwierdził,  że do tej  pory uczniowie,  którzy wyróżniali  się w nauce czy w sporcie
otrzymywali stypendia, dla tej grupy uczniów uzdolnionych artystycznie nie mamy podstawy do
wypłaty stypendium, 
- w tej kwestii były głosy nauczycieli i rodziców tych dzieci.

Radny Mały – wycofał swój wniosek.

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

Zastępca  Burmistrza  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków

 (zał. nr 8).
-  dotacja  jest  dla   filialnego kościoła  zabytkowego w Świniarach  Wielkich,   opiewa na kwotę
10  426,28  zł,  z  przeznaczeniem  na  wymianę  i  naprawę  porażonych  drewnianych  belek
wieńcowych, słupów i belek między słupami wraz z podbiciem fundamentów oraz impregnację
gontów na dachu, ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 34 754,28 zł.

Radna Jolanta Schatt – pytała,  czy środki na dofinansowanie zabytków są już rozdysponowane,
ponieważ  ma  na  myśli  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  remontu  bramy  zabytkowej
w Skałągach.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że do końca września należy składać wniosek o dotację, 
- znowelizowana uchwała umożliwia otrzymanie środków na prace wykonane wczesniej.

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

W dalszej kolejności Zastępca Burmistrza – omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

 (zał. nr 9), 
- w wypowiedzi podkreślił, że obszar obejmuje swoim zasięgiem tereny zabudowane miejscowości
Wierzchy,  Szum,  Wąsice,  Brynica,  Wałda,  Markowe,  Kołoczek  położone  na  terenie  gminy
Wołczyn,
-  w  celu  zachowania  walorów  obszaru  chronionego  krajobrazu  „Lasy  Stobrawsko-Turawskie”
wprowadza się zakazy, które ograniczają prawo korzystania z własności nieruchomości,
-  dlatego  proponujemy  zaopiniować  negatywnie  przedstawiony  projekt  Uchwały  Sejmiku
Województwa  Opolskiego  w  sprawie  obszaru  chronionego  krajobrazu  „Lasy  Stobrawsko-
Turawskie”.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.
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Waldemar Antkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, 
-  w  związku  z  tym,  że  na  wniosek  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Opolu  jest  konieczność
przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników,
-  do  składu  Zespołu  zaproponował  powołać  radną  Barbarę  Błaszczykiewicz,  Mieczysława
Kwaśnickiego i  Jana Bartosińskiego oraz desygnowaną przez Burmistrza Wołczyna Panią Julitę
Matelską

Sprzeciwu nie było.

W/w kandydatury przyjęte zostały pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Ad. 5

Pan Maliński – odnosząc się do wypowiedzi p. Schatta – stwierdził, że uchwała Rady Miejskiej
określa zasady przyznawania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka w gminie Wołczyn,
- zapomoga  przysługuje, jeżeli co  najmniej  jedno z rodziców wraz z dzieckiem stale zamieszkuje
na  obszarze  gminy Wołczyn  przez  okres  co  najmniej  jednego roku,  przy  czym co  najmniej  6
miesięczny  okres  zamieszkiwania  winien  przypadać  przed  dniem  złożenia  wniosku  oraz  co
najmniej 6 miesięczny okres zamieszkiwania winien przypadać po dniu złożenia wniosku, 
-  zameldowanie  nie  jest  jednoznaczne  z  zamieszkiwaniem,  odzwierciedleniem  jest  deklaracja
śmieciowa,
- na wywiadzie środowiskowym był dwukrotnie i nie zastał w domu.

Bartosiński – stwierdził, że obowiązkiem zarządcy jest uporządkowanie terenu koło śmietnika.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że odpady komunale ze szkoły odbierane są na postawie umowy, 
-  jeżeli  w miejscowości jest  za mało pojemników na szkło,  zaproponował złożenie w Urzędzie
wniosku o dostawienie pojemników,
- odbieranie śmieci z cmentarza, trzeba rozgraniczyć, czy to cmentarz komunalny czy parafialny,
- na odbiór śmieci z cmentarza parafialnego powinna być podpisana umowa,
- jeżeli chodzi o montaż lampy przy świetlicy nie ma jej w planie realizacji zadań,
-  mamy  dwa  parki  zabytkowe  w  Wierzbicy  Dolnej  i  Skałągach,  dysponujemy  środkami  aby
wykonać konserwację, prosił o zgłaszanie konicznych prac.

Burmistrz  –  co  do  terminu  dożynek  wypowiadał  się  na  ostatniej  sesji,  przesunięcie  terminu
spowodowane jest ze względu współorganizacji z powiatem kluczborskim.

Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska
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