
Protokół Nr 31/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 03 listopad 2009 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności      
                                                                                                       (zał. nr 1 ).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji
                                                                                                                                        (zał. nr 2).

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia projekty uchwał w celu ich 
zaopiniowania, tj.:

1. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Zakup 
sprzętu dla placówek edukacyjnych Gminy Wołczyn”

• pojawiła się możliwość składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu dla szkół, aby 
dać sobie szansę ubiegania się o środki mu być podjęta uchwała Rady Miejskiej;

2. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielenia poręczenia kredytu bankowego 
dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,

• udzielenie  poręczenia  dla  stowarzyszenia  jest  gwarancją  otrzymania  kredytu  na 
funkcjonowanie biura,

• jest możliwość pozyskania środków finansowych z LGD, wśród beneficjentów którzy będą 
mogli aplikować o środki są również organizacje pozarządowe, rolnicy oraz przedsiębiorcy 
z terenu gminy Wołczyn;

3. rozpatrzenie tematu ciągnącego się przez wiele lat dotyczącego sprzedaży drogi w Brunach 
przebiegającej przez RSP

• dysponujemy opinią Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Wobec powyższego w/w wnioski Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 

za wprowadzeniem do porządku posiedzenia wniosku 3) jako punk 3 –  głosowało 12 członków, 
jednogłośnie

za  wprowadzeniem do  porządku  posiedzenia  wniosku  1)  jako  pkt  6  ppkt  f)  –   głosowało  12 
członków, jednogłośnie

za  wprowadzeniem do  porządku  posiedzenia  wniosku  2)  jako  pkt  6  ppkt  g)  –   głosowało  12 
członków, jednogłośnie.

Porządek  posiedzenia  Komisji  wraz  z  zmianami  przyjęty  został  jednogłośnie  w  obecności  12 
członków.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Pan Tymrakiewicz – Naczelnik Wydziału RiGG – podkreślił,  że przedmiotowa droga przebiega 
przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną

− Spółdzielnia do tej pory na noc zamykała bramę,



− za Spółdzielnią jest jedno gospodarstwo i jest dojazd do drogi powiatowej, 
− Prezes wystosował pismo o sprzedaż tej drogi, 
− zgodnie ze Statutem Gminy Burmistrz wystosował pismo do rady sołeckiej o zaopiniowanie 

wniosku o sprzedaż drogi,
− Sołtys wsi korzystając że było zwołane zebranie wiejskie, przedmiotowy wniosek poddał 

pod głosowanie  na  zebraniu,  w wyniku  głosowania  27  mieszkańców było  za  sprzedażą 
drogi, 5 było przeciwnych, a 3 się wstrzymało,

− kwestia inną jest przylegający park zabytkowy,
− jest wydzielona droga dojazdowa do parku, ale żeby ja uruchomić trzeba dużych nakładów 

finansowych ale problem dojazdu do parku można rozwiązać przez zapis służebności.

Pan Olejnik – stwierdził, że inne rozwiązanie to podział działki i przesunięcie ogrodzenia.

Pan Bar – stwierdził, że jest przeciwny sprzedaży drogi, 
− na zebraniu wiejskim głosowały osoby, które są udziałowcami w RSP,
− pytał, dlaczego wszyscy udziałowcy nie byli zaproszeni na zebranie,
− radni powinni się zastanowić nad sprzedażą, gmina w tym przypadku nic nie traci i kobiecie 

nie będziemy utrudniać.

Pan Nowak – podkreślił, że nie dziwi się że RSP chce zagrodzić swój majątek,
− z tej posesji jest dojazd drogą koło Łabędzkiego i Woś.

Pan Bar  – stwierdził,  że  ludzie  mieszkający przy tej  drodze  nie  zostali  zaproszeni  na  zebrani, 
przyszli jedynie pracownicy RSP.

Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę na sprawy:
− trudno się dziwić, że RSP prowadząc działalność chce mieć swój teren ogrodzony,
− wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dojazd do drogi powiatowej, poza tym że trochę się 

wydłuża,
− uważa,  że  trzeba  podejść  do  sprawy  ułatwiając  RSP funkcjonowanie,  bo  jest  ich  już 

niewielu,
− sprawa bardzo długo się już ciągnie, należy ją rozwiązać.

Pan Włos – poruszył sprawy:
− trudno mu jest skojarzyć to miejsce ale nasuwa się pytanie czy, utrudniony będzie dojazd do 

siedlisk, czy droga alternatywna zadość uczyni, czy był określony cel zebrania wiejskiego,
− każdy ma prawo dysponować swoim majątkiem.

Pan Nowak – poinformował, że w porządku zebrania był punkt  opinia dotycząca sprzedaży drogi.
Następnie prosił członków Komisji o wyrażenie opinii w formie głosowania 
- kto jest za sprzedażą drogi – 6 głosów
- kto jest przeciw – 1 głos
- kto się wstrzymał – 5 głosów.

W wyniku głosowania, wniosek o dotyczący sprzedaży drogi dla RSP Bruny uzyskał pozytywną 
opinię członków Komisji.

Pan  Włos  –  zwrócił  uwagę,  że  Przewodniczący  Komisji  nie  dopuścił  wszystkich  do  głosu  
w przedmiotowej sprawie i przeprowadził głosowanie, takie postępowanie jest nieproceduralne.



Ad. 4

Informacja z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie za 2009 rok
( zał. nr 3).

Pani Małgorzata Pieńkowska Dyrektor MiGBP – stwierdziła że informacja złożona została w 
formie papierowej, zatem prosi o zadawanie pytań.

Pan Włos – poruszył sprawy:
− z danych zapisanych w informacji wynika, że liczba wypożyczeń to ponad 20 tys., pytał czy 

liczba ta się zwiększa czy zmniejsza? Ze statystyk wynika, że Polacy coraz rzadziej sięgają 
po książki, to w przypadku naszej gminy się nie sprawdza,

− uważa, że bardzo dobry wpływ mają różne organizowane w bibliotece różne akcje,
− zwrócił uwagę na konieczność poprawy warunków lokalowych,
− inicjatywy podejmowane przez panią Dyrektor, zapraszając ciekawych ludzi są bardzo 

cenne.

Burmistrz – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy:
− przekazując obowiązki Pani Pieńkowskiej zwrócił uwagę, że każdy wie po co jest 

biblioteka, chciałby aby nie było tak zwyczajnie, że biblioteka tylko czeka na czytelników, 
− dzisiaj może powiedzieć, że w bibliotece realizowane są różne inicjatywy, m.in. są pikniki 

książek, konkursy, zapraszani są autorzy,
− pomimo problemów finansowych nie trudno było przekonać nas o poprawę warunków  

biblioteki, złożony został wniosek o dofinansowanie remontu i adaptacji części byłego 
przedszkola przy ul. Sienkiewicza,

− liczymy na jeszcze większą aktywność.

Pan Zarych – podkreślił, że po przeniesieniu biblioteki w Szymonkowie, gdzie są lesze warunki 
można zaobserwować, że dzieci liczniej odwiedzają bibliotekę, również w dużej mierze korzystają 
z internetu, 
- podziękował za zaangażowanie i skierował słowa uznania dla pani Dyrektor.

Pan Włos – pytał, czy są szanse aby otworzyć biblioteki na wioskach gdzie nie funkcjonują szkoły?

Pani Pieńkowska -  stwierdziła, że utrzymanie biblioteki w Komorznie za pół roku wyniosło 6,5 tys. 
zł, w Szymonkowie, 5 tys. zł, dwie filie rocznie 20 tys. zł, 
- nikt nie przejawiał zainteresowania.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że dzieci mają dostęp do księgozbiorów w szkołach do których 
uczęszczają.

Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęta została jednogłośnie 
w obecności 11 członków Komisji.

Ad. 5 

Informacja z działalności Wołczyńskiego Ośrodka Kultury                                                ( zał. nr 4 ). 

Pan Rafał Neugebauer Dyrektor WOK - zabierając głos poinformował, że w Ośrodku działają 



sekcje: akustyczna, taneczna,muzyczna, plastyczna, 
- Ośrodek jest wydawcą nieregularnego pisma literackiego „Ulotna Przestrzeń”, które poświęcone 
jest poezji i prozie,

− ponadto WOK zapewnia mieszkańcom wiele atrakcji i rozrywki, organizując dla dzieci 
konkursy, przeglądy o zasięgu gminnym, powiatowym, 

− w działalność WOK wpisane są stałe imprezy które odbywają się co roku, m.in. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Wołczyna, Serce dla Wołczyna, Przegląd Widowisk 
Jasełkowych,

− wspomniał  również,  że  WOK  obok  działalności  kulturalnej  świadczy  usługi,  z  których 
pozyskuje  dochód,  tj.:  organizacja  imprez  zleconych przez  inne  instytucje,  wyjmowanie 
sprzętu  nagłośnieniowego  wynajem  sali  widowiskowej,  konferencyjnej  oraz  sal  
w świetlicach wiejskich na wesela, studniówki, pokazy reklamowo – handlowe,

− Ośrodek jest administratorem 17 świetlic wiejskich, a za tym idzie wiele potrzeb mające na 
celu poprawę estetyki i funkcjonalności,

− WOK od stycznia 2009 r. jest realizatorem autorskiego programu „Wieś kultura bogata”, 
przygotowany z myślą o mieszkańcach wsi naszej gminy, 

− w dalszej swojej wypowiedzi poinformował o przeprowadzonych remontach w świetlicach 
wiejskich w latach 2007 i 2008.

Pan Zarych  –  podkreślił,  że  współpraca  z  Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury układa  się  bardzo 
dobrze, 
-  w Szymonkowie  bolączką  jest  nieogrzewana świetlica  wiejska,  w okresie  zimowym jest  ona 
nieużywana,
-  napisał  pismo,  aby w przyszłym roku zwiększyć środki finansowe na instalacje  ogrzewania i 
wynagrodzenie dla opiekunów świetlicy.

Pan Nowak – stwierdził,  że  przyłącza  się  do głosu  w sprawie  zwiększenia  wynagrodzenia  dla 
opiekunów świetlicy.

Pan Neugebauer – stwierdził, że musi być zaangażowanie również ze strony sołectwa, 
− ma wątpliwości czy we wszystkich świetlicach należałoby zatrudnić opiekunów, musiały 

mieć ok. 17 niepełnych etatów.

Pan Redlicki – pytał, w ilu świetlicach coś się dzieje, czy jest sens je utrzymywać.

Pan Zarych – podkreślił, że młodzieży trzeba zapewnić jakieś miejsce żeby się nie tułali, młodzież 
trzeba mobilizować i zachęcać, 
-  apelował  o  rozważenie  możliwości  zaplanowania  środków  finansowych  na  zainstalowanie 
ogrzewania w świetlicy w Szymonkowie.

Pan Włos – stwierdził,  że  nie  pamięta  kiedy była  tak  budująca dyskusja  na temat  działalności 
Ośrodka Kultury,

− nie przypomina sobie również, aby na przełomie kilku lat przeprowadzono tyle remontów 
w świetlicach wiejskich,

− 80  zł  dla  opiekuna  świetlicy  to  faktycznie  stawka  niewielka  ale  może  powinna  to  być 
również osoba która będzie animować,

− zwrócił uwagę że program „Wieś kultura bogata” jest bardzo ciekawy,
− nasunął  mu  się  pomysł,  aby  w  ramach  tego  programu  podjąć  kwestie  związane  

z bezpieczeństwem,
− pytał, czy planowana jest w domu kultury instalacja klimatyzacji?

Pan  Dyrektor  WOK –  odnosząc  się  do  propozycji  radnego  Włosa  w sprawie  podjęcia  tematu 



bezpieczeństwa, podkreślił że pomysł jest bardzo dobry i weźmie go pod uwagę, 
- stwierdził, żeby klimatyzacja się sprawdziła musi być termoizolacja obiektu,
- rocznie na ogrzewanie wydaje 7 - 8 tys. zł,
- nie dziwi się że sołectwa chcą mieć świetlice do użytku, są świetlice gdzie nie dzieje się nic ale są 
też takie które wymagają remontu.

Informacja  na  temat  działalności  Wołczyńskiego  Ośrodka  Kultury  przyjęta  została  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Ad. 6

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

Pani Skarbnik Gminy – omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 
2009 rok                                                                                                                               ( zał. nr 5 ).

Dyskusji nie było.

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

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych                                                                                                                      ( zał. nr 6 )
- w związku ze wzrostem stawki minimalnej i maksymalnej proponuje się wzrost stawek o 5 %.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych zaopiniowany 
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Pani  Majcherska – omówiła  kolejny projekt  uchwały w sprawie wysokości  stawek podatku od 
nieruchomości,                                                                                                                       ( zal. nr 7)
- proponuje się wzrost podatku o 5 % od gruntów i od budynków.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  zaopiniowany  został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 8 członków Komisji.

Pani  Sekretarz  –  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  gminy 
Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      ( zał. nr 8), 
-  program  określa  formy  współpracy,  zasady  współpracy,  podmioty  współpracy  oraz  zadania 
priorytetowe na 2010 r. .

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  



8 członków Komisji.

Pani Matelska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Statutach Sołectw oraz omówiła 
propozycje zmian, 
- poinformowała, że przedmiotowe zmiany opiniowane były przez zebrana wiejskie.

Dyskusji nie było. 

Projekty  uchwał  w  sprawie  zmian  w  statutach  Sołectw  zaopiniowane  zostały  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

W dalszej kolejności p. Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Burmistrza  Wołczyna  do  poręczenia  kredytu  bankowego  dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa 
Działania „Dolina Stobrawy”,
- udzielone Stowarzyszeniu poręczenie jest gwarancją otrzymania przez nie kredytu w wysokości 
25 500,00 zł na funkcjonowanie biura                                                                                 ( zał. nr 9 ),
-  funkcjonowanie  biura  jest  niezbędne,  ponieważ  podejmuje  działania  związane  z  realizacją 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dyskusji nie było.

W/w  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  8  członków 
Komisji.

W dalszej kolejności p. Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały dotyczący zabezpieczenia 
środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dla placówek oświatowych” 
w związku przystąpieniem do programu realizowanego w ramach PROW                       ( zał. nr 10),
- planuje się zakup tablicy multimedialnej i wyposażenie pracowni komputerowej w 15 stanowisk,
- wartość zadania wynosi 250 140 zł.

Dyskusji nie było

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą 
„Zakup  sprzętu  dla  placówek  edukacyjnych  Gminy Wołczyn”  zaopiniowany został  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 7.

W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:

Pan Włos – poruszył sprawy:
− wykonania odpływu zastoiska wodnego na parkingu przy Urzędzie Miejskim, utrudnia to 

parkowanie i wysiadanie z samochodu,
− wysypanie tłucznia na parkingu naprzeciwko poczty.

Burmistrz  – stwierdził,  że  dostrzegamy potrzebę  poprawy stanu parkingu przy Urzędzie,  przed 
kilkoma laty został wykonany projekt, wymaga on na pewno choćby kosmetycznych poprawek ale 
jest wiele potrzebniejszych i pilniejszych do zrobienia spraw, jeszcze nie w przyszłym roku,



− rozpoznamy koszty małym nakładem,
− odnosząc się do parkingu kolo poczty, nie planujemy w budżecie zakupu kamienia, to też 

sprawa do załatwienia na przyszłość.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                  Ryszard Nowak

Protokołowała

Julita Matelska


