
Protokół Nr 28/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 26 czerwca 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).

Z-ca Burmistrza – wnioskował o wprowadzenie do porządku dziennego projektu uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
gminnej w Skałągach jako pkt 5 b)
oraz
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn
- w/w projekt zaproponował wprowadzić jako pkt 5 h).

Pan Włos zabierając głos stwierdził, że:
- drugi projekt uchwały ma 19 stron,
- pytał, w jaki sposób radni mają się zapoznać z jego treścią, chcemy to odfajkować czy faktycznie 
wydać opinię?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały zostanie szczegółowo 
omówiony przed wydaniem opinii, 
- podjęcie tej uchwały wynika z konieczności przedłożenia sprawozdania w Starostwie 
Powiatowym, są aktualizowane wszystkie plany, nasz stanowi jeden z elementów.

Wniosek w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego przyjęty został jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Wniosek w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn przyjęty został większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem wnioski – 9 głosów
- przeciw – 2 głosy
- wstrzymujących się – 0 głosów

Porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami  -  przyjęty został jednogłośnie w obecności 11 
radnych.                 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pan Włos – poruszył sprawę kryzysu finansowego, stwierdził że, świadczą o tym pewne wskaźniki, 

− pytał, czy ogólnokrajowy kryzys ma przełożenie na finanse naszej gminy? Kończy się 
półrocze, jak przedstawia się sprawa?

− Za półtora roku będziemy obchodzić 750 – lecie Wołczyna, czy w związku z tym zostały już 
podjęte jakieś kroki, czy jest już jakaś koncepcja, aby dostojnie uczcić ta uroczystość?

− Czy są informacje o stratach w naszej gminie z powodu intensywnych opadów?
− Pytał, co z projektem uchwały dotyczącej ulg dla inwestorów?



Burmistrz – stwierdził, że:
− w 2011 r. będziemy obchodzić 750 lecie, obchodziliśmy również 740 lecie Wołczyna,
− nie mamy jeszcze koncepcji obchodów, mamy jeszcze trochę czasu,
− nie zwalnia nas od przygotowywania  fakt, że to będzie już nowa kadencja,
− z upływem czasu będziemy przedstawiać pewne koncepcje,
− na pewno zostanie powołany komitet organizacyjny,
− pamiętamy o tym i cieszy się, że radni również o tym pamiętają.

Ad. 3 

Stan dróg na ternie gminy Wołczyn.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Zarządcą dróg.

Pan Szewczuk Zastępca Kierownika Rejonu Dróg w Brzegu – podkreślił, że w gminie Wołczyn jest 
8 km drogi w ich zarządzie, planowany jest remont cząstkowy i bieżące prace .

Pan Włos – stwierdził, ze odcinek będący w administracji Brzegu, to odcinek jazdy przez mękę, nie 
kwalifikuje się nawet do drogi powiatowej,

− dziury, nierówna nawierzchnia powoduje brak bezpieczeństwa, 
− jest zdziwiony, że nie planuje się generalnego remontu,
− tablica informująca o ubytkach jest niewidoczna, nikt nie jest w stanie tego przeczytać,
− w Ligocie Wołczyńskiej nawierzchnia drogi do skrzyżowania na Pokój, po 6 latach nadaje 

się do wymiany, chodniki się rozchodzą, 
− gdzie był nadzór, dlaczego Rejon tego nie sankcjonuje?
− Takie działania to wyrzucanie pieniędzy.

Pan Szewczuk – podkreślił, że administrując drogami patrzymy globalnie, uważaliśmy że nie jest 
najgorzej, 
- okres gwarancji minął, chodniki zostaną poprawione.

Pan Baj Kierownik Rejonu Dróg w Kluczborku – podkreślił, że inwestycjami zajmuje się wyłącznie 
Oddział w Opolu,
- możliwości są bardzo ograniczone,
- staramy się remontować odcinakami po 200 – 300 m,
- w II półroczu tylko bieżące sprawy oraz łatania,
- z tego co się orientuje droga Wierzbica Górna – Duczów nie jest ujęta w planie inwestycyjnym,
- wnioski i zapytania odnośnie planów inwestycyjnych należy kierować do Oddziału Opole.

Pan Włos – zwrócił uwagę , że mówi się że wnioski kierujemy pod zły adres, a jednak wcześniejsze 
nasze uwagi zostały uwzględnione, 
- był pan naszym gościem na posiedzeniu i zadbał Pan o to, nie może zrozumieć dlaczego odcinek 
Wołczyn - Kluczbork jest poprawiany, a Wierzbica – Duczow nie.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że w pełni popiera wypowiedź przedmówcy, 
- wspomniany odcinek uległ znacznemu pogorszeniu, degradacja postępuje bardzo szybko, 
- dziury po zimie nie zostały jeszcze połatane,
- wycinka drzew w czerwcu to chyba lekka przesada.



Pan Szewczuk – stwierdził, że umowny termin remontu jest do końca czerwca.

Burmistrz  - poruszył sprawy:
- tak jak jest teraz nigdy jeszcze o tej porze roku nie było, ludzie narzekają, nie można już tego 
słuchać, sytuacja jest fatalna i należy to zmienić,
- odnosząc się do dróg powiatowych podkreślił, że na sesji powiatu zgłosił, że na terenie gminy 
Wołczyn nic się nie robi,
- należy przeanalizować budżet powiatu gdzie pieniądze są angażowane jeżeli nie ma ich na 
podstawowe sprawy.

Pan Szczerba Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku – podkreślił, że nie przewiduje się 
większych inwestycji w tym roku, 
- w gminie Wołczyn zainwestowaliśmy 870 tys. zł na remont ul. Byczyńskiej i budowę drogi 
Szymonków – Buczek,
- w bieżącym roku jedynie remonty cząstkowe,
- ponieważwarunki atmosferyczne nie pozwalały na szybką realizację, remonty będą prowadzone 
systematycznie,
- mamy zaległości również w innych gminach.

Pan Włos – wnioskował  o skierowanie pisma o przeprowadzenie wizji lokalnej odcinka Wołczyn – 
Duczów z prośbą o wprowadzenie do planu kompleksowego remontu lub doraźny remont 
nawierzchni, 
- ustawienie luster przy wyjeździe z ul. Szpitalnej i Kościelnej na ul. Namysłowską.

W/ w niosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pan Zarych – zwrócił uwagę na:
- konieczność remontu ul. Głównej w Szymonkowie, 
- bardzo zniszczony odcinek w kierunku Wesołej,
- uprzątnięcie pniaków.

Pan Szczerba – stwierdził, ze część drzew wycinana jest przez firmę zewnętrzną, a część w 
własnym zakresie, 
- w tym roku Starostwo ma zakupić frezownicę do pni.

Pan Nowak – podkreślił, że w Komorznie naprawiono 1/3  ul. Głównej systemem paczerowym 
dalej są dziury.

Pan Szczerba – poinformował, że jeśli będą sprzyjające warunki atmosferyczne paczer pojedzie tam 
gdzie jest najmniej zrobione, musimy równomiernie wykonywać roboty, mamy ograniczona liczbę 
ludzi i czas, 
- nie może być tak, że robimy tylko w Komorznie.

Pan Mały – zwrócił uwagę na odcinek drogi od przejazdu kolejowego na ul. Opolskiej do rogatek w 
Szumie, 
- pytał, czy i kiedy pojawi się ktoś na tej drodze, co ma odpowiadać ludziom? Jest to droga bardzo 
uczęszczana.

Pan Szczerba – stwierdził, że stan drogi jest monitorowany,
- niedawno wyremontowany został most w Wąsicach, pogłębiono rowy w Gierałcicach, 
najbliższym czasie mają zostać podcięte gałęzie.



Pan Włos – stwierdził, że nie trzeba nam mówić że nasze żale są przyczyną braku środków 
finansowych, 
- bardzo małe środki finansowe przeznaczane są na bieżące potrzeby,
- Zarząd Dróg nie wywiązuje się z dbania o zieleń.
- Czy była inwentaryzacja drzew, które należy wyciąć? Nie trzeba dużych nakładów na wycinkę 
odrostów przynajmniej na łukach, 
- na ul. Dworcowej w Wołczynie wiele uschniętych konarów, które mogą zrobić komuś krzywdę 
lub szkodę,
- przed przejazdem kolejowym dziury, Ze widać „kocie łby”,
- ul. Poznańska – czy jest dopuszczalne sadzenie drzew, ponieważ one zasłaniają wyjazdy z posesji, 
jeśli tak to jest konieczność podkrzesania ich,
- ul. Opolska – trwa wymiana rur gazowych, jak ta nawierzchnia będzie wyglądać później?
- my użytkownicy płacimy i chcemy czuć się bezpiecznie,
- uważa, że brakuje nadzoru, na wszystkie działania patrzą ludzie i wyłania się obraz firmy, która 
coś robi ale nie do końca.

Pan Szczerba – zabierając głos zacytował  art. 6a ustawy o drogach publicznych „ do dróg 
powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z 
siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą”, 
- zrzucono na powiat obowiązki gminy, gmina te drogi powinna przejąć, jest wiele dróg w zarządzie 
powiatu, które nie maja znaczenia dla powiatu,
- w miarę możliwości finansowych będziemy wycinać odrosty, ponieważ środków finansowych nie 
ma wiele jak najwięcej przekazujemy na remont ubytków.

Pan Włos – zwrócił uwagę , że w kierunku Gierałcic zapadnięty jest przepust, 
- na tym odcinku wypełnialiście masą asfaltową, a z tym nic nie zrobiliście.

Pan Szczerba – stwierdził, że firma wykonywała przekop umieszczając w pasie drogowym 
urządzenie,
- ze względu na brak środków finansowych nie stać nas na lepszy stan.

Pan Bury – stwierdził, że w Wierzbic Górnej około dwa miesiące temu był remont nawierzchni 
systemem paczerowym, znowu są dziury, prosił o ponowne skierowanie paczeru do Wierzbicy 
Górnej.

Pan Włos – wnioskował, aby Rada Miejska skierowała pismo do Starostwa Powiatowego, że drogi 
w Zarządzie Dróg Powiatowym są źle utrzymywane, brak remontów i konserwacji, 
- są niewystarczające środki finansowe i zarządca w tej sytuacji nie jest w  stanie wywiązać się z 
ustawowych obowiązków.

Pan Szczerba – prosił, aby szczegółowe pytania skierować na piśmie.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji. 

Pan Bar – pytał, jaki jest tok postępowania w sprawie przejęcia dróg od Agencji Nieruchomości.

Pan Olejnik – stwierdził, że nie prowadzimy żadnej procedury zmierzającej do przejęcia dróg w 
Rożnowie, nie mamy takiego zadania w budżecie.

Pan Bar – pytał, czy są zamierzenia położenia nawierzchni na drodze z osiedla w Brzezinkach , 
- czy Wydział będzie zabiegał o to, żeby ująć to zadanie w budżecie?



Pan Olejnik – stwierdził, że wspomniana droga remontowana będzie przy pomocy tłucznia, 
doprowadzono ją do stanu, że w trudnych warunkach atmosferycznych można z niej korzystać.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że budżet gminy i wieloletni program inwestycyjny dokładnie 
określa jakie zadania są zaplanowane, staramy się je sukcesywnie realizować.

Pan Zarych – zwrócił uwagę, że przy dawnym przedszkolu jest zastoisko wody z powodu zatkanej 
studzienki, 
- oraz należy zwiększyć środki, aby skończyć roboty na Polkowskim .

Pan Olejnik – stwierdził, że do projektu budżetu proponujemy do realizacji zadanie, na które mamy 
projekt, tak jak na ul. Kołłątaja, ul. Dzierżona, Harcerską, Przyjaciół, most w Wąsicach, i w 
Duczowie.

Pan Włos – zabierając głos :
- podziękował za zakończenie budowy wewnętrznej drogi na Osiedlu Młodych,
- stwierdził, też że brakuje dwóch elementów, które nie zostały zaprojektowane,
- apelował, aby przemyśleć i rozszerzyć przy II etapie, remont bocznych dróg, które są również w 
złym stanie oraz parking, aby nie stał się wieczną prowizorką,
-  zamontowanie progu zwalniającego i przy wyjeździe na ul. Dworcową wyrysować oznakowanie 
poziome,
- rozważyć przekształcenie w drogę gminną ul. Kołłątaja,
- następnie zwrócił uwagę na stan drogi łączącej ul. Ogrodową z ul. Leśną, czy nie można byłoby 
jej utwardzić?

Pan Olejnik – odnosząc się do w/w spraw:
- jeśli chodzi o stan dróg bocznych na Osiedlu, na terenie gminy są drogi w znacznie gorszym 
stanie,
- urobek sfrezowaliśmy i wykorzystaliśmy na utwardzenie parkingu,
- przedłużenie ul. Ogrodowej i połączenie z ul. Leśną, z odcinka tego nie korzysta aż tyle 
użytkowników, brak środków finansowych.

Zastępca Burmistrza -  podkreślił, że duże nakłady kładziemy na naprawę lub budowę dróg 
gminnych, m.in. droga Świniary Wielkie – Krzywiczyny, w Wąsicach, ul. Ogrodowa i Osiedle 
Młodych w Wołczynie, 
- potrzeby są duże ale i nakłady są ogromne w stosunku do naszego budżetu,
- rozważaliśmy remont wspomnianego łącznika ale dodatkowo prawie 500 tys. zł przeznaczamy na 
wylot do ul. Byczyńskiej.

Pan Bar – wnioskował, aby gmina przejęła od Agencji drogę w Rożnowie łączącą Rożnów Dolny i 
Górny.

Pan Olejnik – stwierdził, że wniosek co do zasadności jest słuszny, zasadne jest aby ten odcinek 
przejąć, chcemy przejąć ale wraz z dofinansowaniem na remont tej drogi.

Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę, że Agencja dysponuje środkami, aby drogę tą 
wyremontować i przekazać w stanie do użytku, 
- najbardziej rozsądnym byłoby, aby mieszkańcy wystąpili z pismem do Agencji.

Pan Bar – stwierdził, że obowiązkiem gminy jest pomóc mieszkańcom, trzeba temu nadać tok 
postępowania.



Pan Antkowiak – podkreślił, że społeczeństwo jest reprezentowane przez radnego, sołtysa, radę 
sołecką, trzeba wystąpić z pismem, nie wierzy że nie będzie reakcji Agencji.

Pan Bar - stwierdził, że Rada Sołecka już występowała i nic, wnioskuje aby pomóc Sołectwu. 

Pan Włos – zaproponował aby zorganizować wizje lokalną co do stanu nawierzchni dróg bocznych 
na Osiedlu Młodych z udziałem osób z Wydziału Technicznego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
i wtedy będzie wiedza na ten temat.

Na tym zakończono dyskusje w sprawie stanu dróg na terenie gminy Wołczyn.

Ad. 3 

Informacja na temat działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie 
( zał. nr 4).

Pan Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK w Wołczynie – poinformował, że Spółka działa od 2004 r. 
powstała z przekształcenia zakładu budżetowego, 
- prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Spółka eksploatuje 5 ujęć wody: w Brzezinkach, Wierzbicy, Markowowie, Szymonkowie i 
Krzywiczynach oraz oczyszczalnię ścieków,
- ZWiK zaopatruje w wodę 98% mieszkańców gminy przez siec wodociągową, natomiast z 
kanalizacji korzysta 42% ludności,
- Zakład wykonuje również dodatkowe usługi.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Włos – zwrócił uwagę na poniesione straty wody, które stanowią 14% w stosunku do wody 
wyprodukowanej i 18% do wody sprzedanej, to dużo, wynika to między innymi z kradzieży wody,
- pytał, czy Zakład coś w tej sprawie robi?
- jak wygląda sytuacja w sprawie stanu wody pitnej?
- w wypowiedzi swojej podziękował również za wspomaganie imprez lokalnych.

Pan Pieńkowski -  starty wody to szczególnie  nieszczelność rurociągów, liczne awarie szczególnie 
na sieciach przesyłowych, znaczne ilości wody zużywane są na potrzeby własne do płukania sieci 
oraz dezynfekcji sieci wodociągowych, zbiorników i urządzeń uzdatniających wodę, 
- nie kierujemy tych spraw do sądu , ponieważ to ogromne koszty ale kierujemy za nie płacenia za 
wodę, 
- najgorsza sytuacja na Brzezinkach gdzie pojawiają się azotany, stan wody się pogarsza, na wiosce 
nie ma kanalizacji, ścieki socjalno – bytowe powinny być wywożone na oczyszczalnie. 

Informacja na temat działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyjęta została bez uwag 
jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.



Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał:

Pani Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego                                                                                                             ( zał. nr 5 ), 
-  postanowiliśmy zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4.500.000 zł, ponieważ mamy 
podpisaną umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych, to jest budowę kanalizacji 
sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach, środki te przeznaczamy na wkład własny, 
- rozliczanie kredytu będzie kwartalne.

Dyskusji nie było.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 9 członków.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na przebudowę ul. Parkowa w Skałągach, ponieważ podpisaliśmy umowę na 
dofinansowanie tego zadania                                                                              ( zał. nr 6) .

Pan Włos – pytał, jaki będzie stan zadłużenia gminy?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że kwota zaciąganych kredytów jest bezpieczna, 
- zwiększyły się dochody gminy, do pierwszego kredytu było 16% i 5% obsługa długu.

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

Pani Skarbnik – przedstawiła, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
Kluczborskiemu w wysokości 15 tys. zł na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie 
meningokokowej                                                                                                                 (zał. nr 7 ).

Pan Włos – stwierdził, że pojawiają się głosy, aby szczepić również dzieci młodsze.

Zastępca Burmistrza -  podkreślił, że w chwili podejmowania decyzji była robiona analiza i 
najwięcej było argumentów, które przemawiały, żeby szczepić dzieci 6 letnie.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 
członków Komisji.

Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009
 ( zał. nr 8). 

- W wypowiedzi swojej podkreśliła, w § 1 zwiększa się dochody z tytułu najmu dzierżawy w 
wysokości 2.000 zł, 87. 405 zł z PUP w Kluczborku na prace interwencyjne i roboty publiczne, 
666 tys. zł na dofinansowanie budowy Orlika, 300 zł. dla sołectwa Wierzbica Dolna z tytułu 
darowizny, 
- w § 2 zwiększa i i zmniejsza wydatki w związku z rozliczeniem zakupu kosiarek w sołectwach, 
zwiększa się wydatki majątkowe w związku z zakupem nieruchomości w Szymonkowie, zwiększa 
się wydatki o kwotę 22.730 zł związane z przebudową ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. 
Byczyńskiej, zwiększa się wydatki majątkowe o 4 tys. zł na pozwolenie budowlane na 
modernizację oczyszczalni ścieków,
- planujemy dofinansowanie budowy ul. Parkowej w wysokości 428 tys. zł plus kredyt w 



wysokości 650 tys. zł.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009 zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza – omówił projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki                                                                             ( zał. nr 9), 
- z dniem 1 kwietnia weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, odbyło się spotkanie w tej 
sprawie, 
- aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada miejska musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki,
- w tym roku Rada ma czas do końca czerwca,
- kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru, brana będzie pod uwagę 
liczba mieszkańców sołectwa, kwoty dla poszczególnych sołectw będą większe niż dotychczas,
- będzie możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa,
- są pewne obwarowania co do rozliczania ale też będzie pomoc pracowników Urzędu.

Pan Nowak – podkreślił, że miał mieszane uczucia co to tego ale po wysłuchaniu wyjaśnień jest za 
tym rozwiązaniem

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych 
obiektów i urządzeń                                                                                                           ( zał. nr 10).

Dyskusji nie było.

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

Następnie Pan Olejnik – omówił  projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn                                                                  ( zał. nr 11 ).

Pan Włos – zwrócił  uwagę, że przedłożony projekt uchwały nie ma opinii radcy prawnego,
- pytał, czy nie powinien on być zaopiniowany przez związki zawodowe,
- w projekcie tym nie uwzględniono wycieczek szkolnych.

Pan Olejnik – stwierdził, że aktualnie projekt uchwały ma opinię radcy prawnego bez uwag, nie ma 
obowiązku uzgadniania ze związkami zawodowymi.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że intencja uchwały jest taka, aby płacić za godziny, które 
przepracowano.



Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 8 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn                                                                  (zał. nr 12).

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 9 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się -  1 głos.

Pan Olejnik – omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych nowych 
specjalnych obszarów siedlisk Natura 2000                                                                    ( zał. nr 13 ), 
- proponuje się pozytywnie zaopiniować propozycję utworzenie obszaru ochrony  siedlisk natura 
2000 „Teklusia”
- oraz negatywnie propozycję utworzenia obszaru ochrony siedlisko Natura 2000 „Łąki w okolicach 
Kluczborka nad Stobrawą”,
- uzasadnienie powyższego stanowi załącznik do projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Pan Ankowiak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna                                                                                ( zał. nr 14),
- na wniosek grupy radnych proponuje zmianę wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 5 400 zł. i tak 
wynagrodzenie to nie jest najwyższe w stosunku do innych,
- grupa radnych uważa że podejmowane działania Burmistrza w pełni na to zasługują.

Pan Włos – uważa, że jednym z argumentów jest rozporządzenie ministra, które daje taką 
możliwość, 
- identyfikuje się z argumentami wnioskodawców.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, ze w tej trudnej sytuacji finansowej gmina rozpoczęła i tak wiele 
inwestycji to dzięki ogromnym staraniom Burmistrza, 
- podwyżka dla Burmistrza jest pewną oceną działań, nie ma żadnych nacisków.

Pani Skarbnik – stwierdziła, że środki finansowe są przewidziane, nie będzie trzeba zwiększać 
środków na administrację, 
- gdyby nie Burmistrz te inwestycje nie byłyby realizowane,
- należy Burmistrza wynagrodzić.

Pan Zarych – uważa, że za godziwą pracą powinno iść godziwe wynagrodzenie,  jest to słuszna 
decyzja.



Pan Włos – stwierdził, że Pan Burmistrz to co się dzieje dobrego to zawdzięcza w dużej mierze 
współpracownikom, 
- czy za podwyżką Burmistrza pójdą podwyżki dla pracowników?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że pracownicy dostali podwyżki z dniem 1 czerwca o wskaźnik 
inflacji.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 9 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 1 głos.

Ad. 6

Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu na II półrocze 2009 roku.

Pan Włos – zaproponował, aby:
w sierpniu:
- podjąć sprawy związane z oświata m.in. z wdrożeniem ustawy o systemie oświaty w części 
dotyczącej możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w klasie I przez dzieci 6 – letnie ( jakie 
jest zainteresowanie i czy gmina jest przygotowana),
- rozważyć możliwości przejęcia przez gminę dróg będących własnością Agencji Nieruchomości 
Rolnych,
we wrześniu 
- przedstawić informacje na temat planu i rozwoju infrastruktury na terenie domów 
jednorodzinnych  na „osiedlu Kwiatów Polskich”

Pan Antkowiak – zaproponował, aby również zająć się opracowaniem programu pomocowego dla 
inwestorów, dokonać wyboru Zespołu do opracowania programu;

W/w propozycje do planu pracy Komisji przyjęte zostały pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 
członków Komisji.

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze                             (zał. nr 15).
Pan Antkowiak – zaproponował, aby w październiku Rada podjęła temat działalności 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Ad. 8

Pani Skarbnik – odnoszą się do pytania w zakresie kryzysu finansów, stwierdziła, ze co miesiąc 
analizuje wpływy dochodów do budżetu, jest porównywalnie do lat ubiegłych, nic się nie zmienia, 
- dochody powinny być zrealizowane.



Zastępca Burmistrza – podkreślił, że intensywne opady dotknęły mieszkańców naszej gminy, były 
interwencje, 3 rodziny zostały zalane w Gierałcicach i Szumie, 
- wysoki poziom Wołczynki podtapia działki,
- podkreślił, bardzo sprawne działania straży, duże ich zaangażowanie od godzin nocnych,
- Ośrodek Pomocy będzie analizował pomoc dla rodziny w Gierałcicach – jako zasiłki losowe.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska                                                                                                                                         


