Protokół Nr 24/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
odbytego 28 listopada 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
 dyrektorzy jednostek oświatowych
 Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału Edukacji,Kultury, Sportu i Rekreacji
 Bożena Grabas Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 Henryk Malkiewicz Inspektor w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu
Porządek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

(zał. nr 1).

Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
Ad. 3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

(zał. nr 2).

Zastępca Burmistrza – zabierając głos poruszył sprawy:
- przedmiotowa informacja jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, który nałożony jest na
organ wykonawczy ustawą o systemie oświaty i taką informację Burmistrz przedkłada Radzie co
roku,
- informacja zawiera dane dotyczące ilości uczniów, organizacji dowozu uczniów jak również
wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- kolejna sprawa szczegółowo opisana to zatrudnienie pracowników pedagogicznych w rozbiciu na
poszczególne jednostki, stopnie awansu zawodowego, także na nauczycieli pełno i niepełno
zatrudnionych, jest również informacja o płacach w zakresie wypłat dodatków wyrównawczych,
które obowiązywały w okresie sprawozdawczym,
- ponadto zawarta jest informacja w zakresie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Opolskiego Kuratora Oświaty, pomocy materialnej dla uczniów, aktywności sportowej i udział
uczniów w konkursach przedmiotowych,
- w dalszej wypowiedzi stwierdził, że aktualnie myśli powinny być bardziej skierowane nie na to co
było ale co nas czeka, bo przed nami trudny czas za sprawą reformy oświatowej,
- dyskusje w tym temacie zaproponował w formie zadawania pytań.
Radny Ryszard Nowak – pytał, czy w nowym roku szkolnym również będzie obowiązywała
wypłata dodatków wyrównawczych?
Pan Tadeusz Olejnik – stwierdził, że od nowego roku szkolnego nie będzie obowiązku wypłat
średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Burmistrz – pomimo, że jeszcze jest projekt ustawy w zakresie zmian w systemie oświaty to już
pracujemy zespołowo i rozważamy ten temat,
- we wrześniu spotkaliśmy się z radnymi i przedstawiliśmy swoje plany ale od września zapisy
w projekcie ustawy się zmieniły i musieliśmy dostosować się do nowego projektu ustawy,
- w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z dyrektorami jednostek oświatowych i Prezesem ZNP,
- w naszych założeniach jest zagospodarowanie kapitału ludzkiego oraz aby funkcjonujące szkoły
podstawowe nie zmieniły swojego kształtu i funkcjonowały tak dobrze jak dzisiaj,
- nasze propozycje dotyczą szkół, które prowadzi samorząd.
Pan Tadeusz Olejnik – zabierając głos przedstawił propozycję projektu sieci szkół po reformie
oświatowej:
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wołczynie włączyć do obecnego Zespołu, klasy II i III gimnazjum
prowadzić będzie Szkoła nr 2,
- w szkole w Wąsicach, Komorznie, Wierzbicy Górnej i nr 1 w Wołczynie uczyć się będą dzieci
klas I-VI, natomiast wszyscy uczniowie klas VII i VIII od 1 września 2017 roku obowiązek
szkolny realizować będą w zespole szkół, którego bazą będzie obiekt obecnego gimnazjum.
Burmistrz – stwierdził, że za takim rozwiązaniem przemawiają argumenty, m.in.: szkoła nr 1 jest
szkołą większą i dla tego chcemy zaproponować, aby włączyć w zespół szkołę mniejszą liczebnie,
- biorąc pod uwagę wygaszanie oddziałów gimnazjalnych, będą pustoszały klasy, dlatego chcemy
aby dla klas VII i VIII stworzyć obwód w obiekcie gimnazjum, zapewniając higienę nauki oraz
korzystanie z nowoczesnej bazy dydaktycznej .
Radny Zarych – stwierdził, że jest to tylko matwanie dyskusji, po co tworzyć obwód w Wołczynie
dla dzieci Szymonkowa, czy nie można od razu w Szymonkowie?
- ludzie młodzi pytają o żłobek, więc na bazie któregoś obiektu stworzyć żłobek.
Pan Olejnik – stwierdził, że takie rozwiązanie ma sens ponieważ, gmina zapewnia możliwość
wyboru, a czy rodzice z tego skorzystają to ich sprawa.
Zastępca Burmistrza – taka propozycja to zasady dla wszystkich mieszkańców jednakowe,
- to rozwiązanie nie zamyka drogi organom szkół stowarzyszeniowych, aby prowadziły klasy VII
i VIII, jeżeli dzieci pozostaną w tych szkołach również zwiększy się subwencja, która naliczana jest
stosunkowo do ilości uczniów,
- nie mamy żłobka ale mamy porządne przedszkole i oddziały przedszkolne i zapewniamy miejsca
dla wszystkich dzieci,
- robimy wszystko, aby zadania oświatowe realizowane były na jak najwyższym poziomie, chcemy
stworzyć warunki dla wszystkich dzieci w gminie jednakowe,
- tworząc obwód w Szymonkowie zamykamy możliwość bezpłatnego dowozu tych dzieci do
Wołczyna.
Radny Nowak – zauważył, że takie rozwiązanie nie zmienia aktualnego stanu.
Burmistrz - stwierdził, że wprowadzając w ten sposób reformę oświatową w naszej gminie, nie
pogorszy się stan funkcjonowania szkół, natomiast poprawi się sytuacja szkół stowarzyszeniowych,
bo mogą dojść uczniowie klas VII i VIII,
- w naszym Zespole Szkół oprócz grona pedagogicznego jest administracja i to naszym zadaniem
jest wpisać się tak w reformę, aby było z jak najmniejszą szkodą dla całości oświaty.
Pan Krzysztof Staszewski – podziękował za tak rozważne podejście do tematu, ba jak każda
reforma uderza to w samorząd,
- to co proponuje Burmistrz jest bardzo rozważne i gospodarcze podejście do sprawy,

- apelował do radnych, aby taki wariant poparli.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że do tematu tego powinniśmy podchodzić odpowiedzialnie,
najważniejsze jest dobro dziecka.

Ad. 4
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2016 rok
(zał. nr 3),
- proponuje się zwiększyć dotacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na:
- remont głównego zabezpieczenia energetycznego w budynku WOK - 8.000 zł,
- dokończenie remontu kuchni świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych - 4.900 zł,
- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej - 10.000 zł,
- dokończenie remontu toalety męskiej w świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - 4.910 zł.
- zwiększyć wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej - 11.740 zł
- zwiększyć wydatki na oświetlenie uliczne - 16.000 zł
- zwiększyć wydatki na oświatę: na szkoły podstawowe - 18.019 zł na oddziały przedszkolne przy
szkole podstawowej - 3.516 zł
- zwiększyć wydatki na dotacje dla klubów sportowych - 3000 zł
- zmniejszyć wydatki na zadaniu- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach 46.000 zł
- zmniejszyć wydatki na stypendia dla uczniów - 13.000 zł i świetlice szkolne - 19.085 zł
- zmienić plan przedsięwzięć sołectwa Wierzbica Dona zgodnie z wnioskiem sołectwa ustalonym
w oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016-2021
(zał. nr 4).
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.
Pan Malkiewicz – omówił projekt uchwały dotyczący uchwalenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
(zał. nr 5),
- zmiana dotyczy sposobu użytkowania terenów rolnych na tereny zabudowy zagrodowej,
- zmiana jest na wniosek zainteresowanego.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków
Komisji.

Pani Bożena Grabas - omówiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy
Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
(zał. nr 6),
- konsultacje trwały od 2 do 16 listopada 2016 r. , w tym czasie nie wpłynęły żadne wnioski .
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji
(zał. nr 7),
- stwierdził, że zmiana zapisów uchwały podyktowana jest zmianą ustawy o systemie oświaty,
- nowe przepisy określają w sposób jednolity dla całego kraju rodzaje wydatków ujętych w planie
wydatków i dochodów gminy stanowiących podstawę wyliczania tak zwanej podstawowej kwoty
dotacji na jednego wychowanka przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także
na uczniów szkół,
- ponadto został określony sposób ustalania liczby uczniów w celu ustalania podstawowej kwoty
dotacji oraz aktualizacji tej kwoty,
- nowe rozwiązania prawne będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.
Pan Tadeusz Olejnik – omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Wołczyn zadania
publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
(zał. nr 8),
- stwierdził, że Urząd Miejski w Namysłowie wystąpił z propozycją umożliwienia korzystania
uczniom szkół prowadzonych przez gminę Namysłów z zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego
organizowanych przez gminę Wołczyn w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla
uczniów szkół prowadzonych przez naszą gminę w roku szkolnym 2016/2017 i latach następnych,
- koszty realizacji powierzonego zadania gminy ponosić będą w częściach różnych,
- przedmiotowa uchwała obowiązywać będzie jeden rok szkolny.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.
Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony
dla rezerwatu przyrody
(zał. nr 9-10),
- podkreślił że na terenie gminy są dwa rezerwaty przyrody w Komorznie i w Krzywiczynach,
- plan ochrony dla rezerwatu przyrody jest zadaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
ale projekty tych planów wymagają zaopiniowania przez właściwe rady,
- plan ochrony obejmuje między innymi cele ochrony, identyfikację oraz określenie sposobów
eliminacji potencjalnych zagrożeń, wskazanie obszarów ochrony, określenie działań ochronnych,
- realizacja działań ochronnych zawartych w tym projekcie planu finansowana będzie ze środków
budżetu państwa,
- wobec powyższego proponuje się zaopiniować pozytywnie projekty planów ochrony.

Dyskusji nie było.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Komorzno” - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Krzywiczyny” - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 5
Radny Mrugalski – poruszył sprawy:
- zbyt małych środków finansowych zaplanowanych na remont świetlicy wiejskiej w Ligocie
Wołczyńskiej,
- stanu drogi ul. Kwiatów Polskich i ul. Słonecznikowej,
- obniżenia przepustu w Ligocie Wołczyńskiej, o którym mówi od 7 lat,
- zarośnięte rowy.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że aktualnie mamy opracowaną dokumentację na budowę pawilonu
świetlicy wiejskiej w Duczowie, czekamy na możliwość składania wniosku o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia, w drugiej kolejności jest remont świetlicy w Ligocie Wołczyńskiej.
Radna Mazurczak – poruszyła sprawę pożaru na przystanku autobusowym w Wierzchach,
podkreśliła że czego przyczyna było podpalenia rzeczy, które leżały koło pojemnika PCK,
- podziękowała za szybka reakcję odnowienia.
Radny Nowak – zwrócił uwagę, że w Komorznie też jest obstawianie workami po pojemnik nie jest
opróżniany na czas.
Radna Markowicz – zwróciła uwagę że na ul. Traugutta Zakład wodociągów robił przekop i została
wystająca studzienka.
Zastępca Burmistrza – stwierdził, że w tej sprawie wykonamy telefon do Spółki.
Radny Mały – podkreślił, że na ostatniej sesji składał wniosek o namalowanie pasów na nowo
wyremontowanej drodze Gierałcice w kierunku Murowa,
- otrzymał odpowiedź, że na jezdniach o szerokości jezdni mniejszej niż 5,80 m oznakowania
poziomego nie stosuje się,
- dziwi go, że tak kosztowna inwestycję wykonał powiat i nie stać ich na pomalowanie pasów,
a w zdecydowanej mierze poprawiłoby to bezpieczeństwo,
- może jednak nie ustępować i naciskać ze strony naszej gminy o namalowanie tych pasów.
Radna Mazurczak – stwierdziła, ze na skrzyżowaniu w kierunku Bogacicy dalej wyrzucany jest
tłuczeń,
- czy był już odbiór tej drogi?
Zastępca Burmistrza – odnosząc się do uwag stwierdził, ze ul. Kwiatów Polskich przewidziana jest
do kompleksowego remontu, stan tej drogi poprawiamy na bieżąco, jeśli chodzi o ul.
Słonecznikową rozpoczęły się prace budowy kanalizacji sanitarnej, prace będą trwały do końca
kwietnia 2017 roku.

Burmistrz – stwierdził, iz odnośnie przepustu sprawę przekażemy do Wydziału Techniczno –
Inwestycyjnego.
Pan Marcin Dłubak – poinformował, że wystosowane zostało już pismo co do częstotliwości
opróżniania przepełnionych pojemników PCK ale bez skutku.
Burmistrz – wystosujemy kolejne pismo o poprawę tej sytuacji, albo będziemy musieli
wypowiedzieć umowę,
- wymalowanie pasów – trzeba monitować i naciskać,
- uważa tez że powinniśmy wnioski przekazywać do naszych radnych powiatowych.
Radna Mazurczak – stwierdziła, ze w kościele w Wąsicach był pożar, msze odbywają się w
świetlicy wiejskiej, w związku z tym pytała czy jest możliwości otrzymania z gminy jakieś pomocy
finansowej na remont.
Burmistrz – stwierdził, że kościół ten nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie ma podstaw o
przyznanie dotacji na remont.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska

