
Protokół Nr 39/2010
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 22 września 2010 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście.
                                                                                                      
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji              (zał. nr 1 ).

                                                                                                                                       
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 9 członków Komisji.                                

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pani Błaszczykiewicz – poruszyła sprawę wyjazdu dzieci na zawody do Brzegu, 
- w Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i nie ma 
środków na transport dzieci do Brzegu,
- zwróciła uwagę że budynek 69 w Wierzbicy Górnej został pominięty przy podłączeniu do kanalizacji, czy 
będzie on podłączony?

Pan Bury – poruszył sprawę podłączenia prądu na obiekcie sportowym w Wierzbicy Górnej.

Ad. 3 
 
Pan Nowak – stwierdził, że zestawienie wyników egzaminów zewnętrznych w 2010 r. radni otrzymali na  
piśmie                                                                                                                                                  ( zał. nr 2),  
- prosił o dyskusję.

Pan Włos – podkreślił, że wyniki są zestawione w skali gminy, powiatu i województwa,
- jeśli chodzi o matury, egzamin usty nasi uczniowie zdali wszyscy, średni wynik procentowy uzyskali 81,8,  
jeśli chodzi o pisemne egzaminy to jest ten procent niższy , ale obiecujący jest fakt, że uczniowie wybierali  
dodatkowy przedmiot tj.: biologię, geografię język angielski,
- wynik z egzaminu gimnazjalnego wypadł powyżej średniej województwa,
- w wyniku naboru do liceum jest 27 uczniów.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  sprawdziany w dwóch  szkołach  podstawowych  otrzymały średnią  
wyższą niż w województwie, ale w niektórych sytuacjach będzie wprowadzony program naprawczy po to by 
poprawić wyniki.

Ad. 4 

Realizując porządek posiedzenia Prezes PGKiM Sp. z o.  o.  przedstawił  informacje na temat gospodarki 
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi                                                                    (zał. nr 3),
- wg aktualnego stanu zarząd sprawowany jest nad 267 lokalami mieszkaniowymi, 10 lokalami użytkowymi, 
garażami i komórkami,
- mamy dość duże zaległości w należnościach z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, są ogromne problemy 
wyegzekwowania tych należności
-  z  obserwacji  wynika,  że  zwiększa  się  liczba  nowych  najemców,  którzy  mają  ogromne  kłopoty  w 
regulowaniu czynszu,
- czasami kierujemy sprawę do sądu, jest wyrok a po czasie adnotacja komornicza, że brak możliwości  
ściągnięcia należności,
- w celu zahamowania rosnącego poziomu zadłużenia prowadzone są działania windykacyjne, od 2008 roku 
współpracujemy z kancelarią windykacyjną, dzięki której udało się wyegzekwować około 18 900 zł.

Dyskusji nie było. 



Ad. 5 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.                                      ( zał. nr 4 ).

Zastępca Burmistrza – zabierając głos podkreślił, że dochody zostały wykonane na poziomie 56% , wydatki 
zaś na poziomie 41% 
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat realizacji budżetu jest pozytywna,
- zmierzamy do realizacji dochodów jak i wydatków w 100 %.

Pan  Włos  –  stwierdził,  iż  rozumie,  że  realizacja  wydatków  majątkowych  na  takim  niskim  poziomie 
spowodowana jest sprawami proceduralnymi, czy w związku z tym zrealizowanie któregoś zadania jest pod 
znakiem zapytania?

Zastępca Burmistrza  – podkreślił,  że  większość zadań realizowane jest  zgodnie  z zawartymi  umowami,  
wydatkowanie kwot za wykonanie roboty nastąpi w II półroczu, 
- budowa kanalizacji sanitarnej sprawia nam trochę kłopotu, ponieważ dokumentacja była wykonana bardzo 
dawno  temu,  przez  te  kilka  lat  nastąpiło  wiele  zmian  między innymi  zmienili  się  właściciele  działek,  
powstało kilka nowych posesji, nastąpiły podziały działek, wyprowadzenie tego wymaga dużo czasu i pracy,  
do tego jeszcze warunki pogodowe wpływają na termin wykonania, mimo to wierzymy, że do końca roku 
skończymy,
- aktualnie przebudowa ul. Harcerskiej  i Przyjaciół została zakończona,
- remont świetlicy w Krzywiczynach jest w trakcie,
- przebudowa części budynku szkoły na bibliotekę, do połowy października powinno być skończone, mamy 
trochę problemu z położeniem parkietu,
-  jeśli  chodzi  o  boisko  sportowe w Wierzbicy Górnej,  a  konkretnie  przyłączenie  energii  to  sprawa  się  
skomplikowała po zmianach w Zakładzie Energetycznym, kiedyś było tak że my zlecaliśmy elektrykowi,  
teraz  Zakład  Energetyczny  robi  to  sam,  a  to  wymaga  kolejnych  uzgodnień,  dokumentacji  i  stąd  też 
opóźnienie z przyłączeniem prądu,
- zadania rozpoczęte i planowane będą do końca roku zakończone.

Pan Włos  -  poruszył sprawę terminu zakończenia robót w bibliotece, planowany był na koniec sierpnia,  
dzisiaj Zastępca Burmistrza wspomniał o październiku, 
- pytał, czy szkody wyrządzone na palach w  związku z budową kanalizacji będą doprowadzone do stanu  
pierwotnego, 
- czy dzisiaj  można już mówić o oszczędnościach na zadaniu, które wynikły z przetargu.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że jeżeli wykonawca nie mógł przewidzieć przeszkód w realizacji zadania 
to termin umowny może  być  aneksowany, 
-  zwykle po przetargu koszty realizacji zadania są niższe, niż kwoty wynikające z kosztorysu, jednak na  
wszystkich zadaniach jest potrzeba wykonania dodatkowych  robót,
- jeśli chodzi o szkody to należy je zgłaszać,
- obecnie są roznoszone porozumienia odnośnie podpisania zgody na wykonanie ostatniego etapu.

Informacja  została  przyjęta  w  drodze  głosowania  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12  członków 
Komisji.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektów uchwał :
Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok

 ( zał. nr 5),
- podkreślił, że zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38 620 zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu 
otrzymanych darowizn na Serce dla  Wołczyna  w wysokości  17 920 zł,  700 zł  darowizna dla  Sołectwa 
Skałągi na organizacje dożynek oraz 20 tys. zł  subwencja oświatowa,

Dyskusji nie było.



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

Pani Grażyna Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu  
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

(zał. nr 6),
- przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją zmiany ustawy o finansach publicznych.

Pan Włos – zaproponował aby w § 7 w pkt 2) zapis otrzymał brzmienie „Burmistrz Wołczyna po uzyskaniu 
opinii pozytywnej Komisji właściwej...”

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że taka konstrukcja zapisu jaką proponuje radny daje delegacje do podjęcia 
decyzji komisji właściwej a nie burmistrzowi.

Pan Włos – prosił o wyjaśnienie co oznacza „de minimis”.

Pani Majcherska – stwierdził, że jest to pomoc publiczna określona w pewnych kwotach.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
– za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Sekretarz  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu 
konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji                                                                       ( zał. nr 7 ),
-  przedmiotowy  projekt  przedłożony  został  w  związku  z  nowelizacją  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Pan Włos - prosił o przykład takich konsultacji.

Pani Sekretarz – stwierdziła, że będzie to np. roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie.

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

Pan  Tymrakiewicz  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  programu  „Odnowa  wsi  w 
województwie opolskim” sołectwa Duczów Wielki i Mały                                                                (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

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

W dalszej kolejności p. Tymrakiewicz – przedstawił projekt uchwały dotyczący przystąpienia do programu 
„Odnowa wsi w województwie opolski” sołectwa Rożnów                                                               (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

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

Pan Tymrakiewicz – omówił zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi 



- zmian dotyczy dopisania w tabeli 3 ppkt B „wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej”
- zapis ten umożliwi staranie o dofinansowanie przedsięwzięcia                                                    (zał. nr 10).

Dyskusji nie było.

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

Pan  Tymrakiewicz  –  omówił  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości 
Wierzbica Dolna                                                                                                                                 (zał. nr 11)
- zmian dotyczy dopisania punkcie dotyczącym priorytetów stworzenia oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla 
mieszkańców i odwiedzających  „wyposażenie świetlicy wiejskiej” i „ szkolenia dla mieszkańców”,
-  zapis ten umożliwi staranie o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 7 

Pan Nowak – odczytał pismo GDDKiA w Opolu będące odpwiedzią na wniosek w sprawie remontu drogi  
krajowej 42.

Ad. 8

Zastępca Burmistrz – odnosząc się do zapytaniach stwierdził, że pula środków była określona na początku 
roku i trzeba było gospodarować tym co został przydzielone, nie można ciągle liczyć na to, że środki się  
znajdą, 

− nie możemy korzystać ze wszystkiego, trzeba zdecydować się na jedną dyscyplinę i ją kształtować, 
niejednokrotnie uczula dyrektorów na rozsądne wydatkowanie,

− temat ten powinien być rozwiązany na poziomie dyrektor szkoły – naczelnik wydziału oświaty,
− jeżeli chodzi o podłączanie do kanalizacji podłączamy wszystkich kto chce, prosimy o zgłaszanie się  

zainteresowanych,
− prąd na boisku sportowym w Wierzbicy – prąd będzie w najbliższym czasie ,  jesteśmy w toku 

załatwiania, jak wspomniałem wcześniej zmieniły się procedury w Zakładzie Energetycznym,
− podobne problemy mamy z podłączeniem prądu do przepompowni w Wierzbicy Górnej.

Pan Włos – zwrócił uwagę na sprawy:
- brak lokalizacji na wywóz liści, skoszonej trawy, ponoć w Kluczborku takie miejsca są wyznaczone.

Zastępca Burmistrza  - stwierdził, że rozezna sprawę.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                          Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


