
Protokół Nr 2/2015
z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 27 stycznia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecnością 
oraz 

 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Kierownik OPS – Agnieszka Wilczek
 Prezes PGKiM Sp. z o.o. - Marek Mądrzycki
 Naczelnik Wydziału PiO – Grażyna Majcherska
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Naczelnik Wydziału SO – Andrzej Maliński
 Inspektor w Wydziale T-I – Henryk Malkiewicz
 Sołtys Brun – Bogusław Dorociak
 Sołtys Świniar Małych - Edward Mazur 

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

Zastępca Burmistrza – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia w celu zaopiniowania 
projektów uchwał tj.: 
1) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020, jako pkt 3 lit. a),
2) oraz w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn, jako pkt 3 lit. c)
-  ponadto  poinformował,  że  w  związku  z  wieloma  autopoprawkami  do  uchwały  budżetowej 
przedłożono radnym nowy projekt uchwały.

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

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pan  Bogusław  Dorociak  Sołtys  Brun  –  poruszył  sprawę  opłat  cmentarnych  na  cmentarzu  
w Brunach, 

− podkreślił, że przez kilka lat mieszkańcy sołectwa opiekują się cmentarzem, we własnym 
zakresie zakupiona została chłodnia oraz wyremontowana została kaplica,

− teraz słyszymy, że mamy przejść pod skrzydła PGKiM, źle że tak się robi i nie informuje 
zebranie wiejskie,

− jeśli tak, to nie ładnie.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził,  że mieszkańcy domagali  się chłodni,  nigdy nie było na to 
pieniędzy, 

− wszelkie remonty robią we własnym zakresie,
− podejmując taką uchwałę wsadzamy kij w mrowisko.

Zastępca  Burmistrza  –  odnosząc  się  do  poruszonej  sprawy  stwierdził,  że  dyskusja  jest 
bezprzedmiotowa, nie jest podejmowana decyzja, która by dotyczyła cmentarzy komunalnych na 
terenie gminy, 

− przekazał informację radnemu Nowakowi, że do tematu będzie trzeba usiąść i rozmawiać 
jak to rozwiązać,



− radny robi złą robotę, prosił o niepodgrzewanie emocji,
− tematem tym będziemy się zajmować i będziemy rozmawiać aby jak najrozsądniej i prawnie 

rozwiązać sprawę.

Pan Bogdanowicz - poruszył sprawy:
− nieprzejezdnej drogi do oczyszczalni ścieków, 
− budowy odcinka drogi ok. 800 m łączący Polkowskie i Świniary Małe.

Pan Mazur Sołtys Świniar – stwierdził, że składał pismo odnośnie wykonania drogi, która byłaby 
skrótem dojazdu do szkoły, 

− tam gdzie był kamień nie ma już nic.

Radny  Marek  Nowak  –  poruszył  sprawę  pobocza  przy  drodze  krajowej  w  Duczowie,  prosił  
rozważenie, aby autobus wjeżdżał 1 km w wioskę, 

− jednocześnie  w  imieniu  mieszkańców  Duczowa  wnioskował  o  podstawienie  autobusu  i 
przewóz mieszkańców Duczowa na zebranie wyborcze do Wierzbicy Górnej.

Radny Ryszard Nowak – zwrócił uwagę, że w marcu 2014 roku złożył zapytania na piśmie i do 
dzisiaj nie otrzymał odpowiedz na jakiej podstawie i jakimi kryteriami operuje Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, która  umorzyła opłatę za transport uczniów dojeżdżających spoza 
swoich obwodów szkolnych do szkoły nr 1 , 

− prosił o szybką odpowiedź.

Ad. 3 

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
oraz zmiany w budżecie gminy na 2015 rok                                                                      (zał. nr 2-3).
Podkreśliła, że zmiana wydatków na przedsięwzięcia  w wpf musi być zmieniona uchwałą Rady,

− zwiększamy wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej na ODJ Poznańska,
− zmiany w budżecie dotyczą również zwiększenia dochodów i spłaty pożyczki, ponieważ 

gmina Wołczyn w 2013 roku wykonała remont świetlicy wiejskiej w Szumie, na to zadanie 
gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW i zaciągnęła pożyczkę w wysokości 
wkładu środków unijnych, 

− otrzymanie środków z PROW i spłatę pożyczki planowano w 2014 roku, Urząd 
Marszałkowski w Opolu nie rozliczył w 2014 roku zadania, a procedura rozliczenia 
środków trwa, 

− zabezpieczamy również środki własne na zakup wozu bojowego dla OSP Wołczyn.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2015-2020 
zaopiniowany został jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok – zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Pani Kierownik OPS – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę 
Wołczyn                                                                                                                                 (zał. nr 4),

− podkreśliła, że uchwała taka obowiązuje od 2012 roku ale, aby uszanować wolę zmarłych, 



bądź  członków  rodziny  uchwała  wymaga  wprowadzenia  zapisu  o  możliwości  kremacji 
osoby zmarłej, to nie wpływa znacząco na koszt pogrzebu.

Dyskusji nie było.

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

Pani Majcherska – omówiła projekt uchwały w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek 
od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zał. nr 5), 

− stwierdziła,  że  w  związku  z  prowadzoną  informatyzacją  usług  świadczonych  przez 
podmioty publiczne, mając na względzie aktualny stan prawny w zakresie korzystania ze 
środków  komunikacji  elektronicznej,  proponuje  się  wprowadzenie  w  gminie  Wołczyn 
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Dyskusji nie było.

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

Pan Marek Mądrzycki Prezes PGKiM – przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 
terenie gminy Wołczyn                                                                                                         ( zał. nr 6),

− w uchwale zmienia się zapisy poprzez zamianę słów „na terenie miasta Wołczyna” na „na 
terenie gminy Wołczyn” oraz wprowadza się nowy zapis dotyczący zwolnienia z opłaty 
targowej  działalności  handlowej  na  imprezach  o  charakterze  charytatywnym,  festynach 
wiejskich oraz na jarmarkach promujących kulturę i zdrowy tryb życia.

Dyskusji nie było.

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

W dalszej kolejności Prezes PGKiM – omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat 
cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie                                          ( zał. nr 7).
W wypowiedzi swojej podkreślił, że stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i kaplicy 
cmentarnej w Wołczynie nie były zmieniane od kwietnia 2004 roku, i ich dotychczasowy poziom 
jest zbyt niski w stosunku do wciąż wzrastających kosztów zarządzania cmentarzem, 

− niniejsza uchwała ujednolica i kompleksowo reguluje stawki opłat na obu cmentarzach w 
Wołczynie, 

− w przedłożonym projekcie jest,  że za korzystanie z kaplicy cmentarnej od dnia złożenia 
zwłok do dnia pochówku będzie opłata w wysokości 100 zł jednorazowo, zaproponował 
pozostawić zapis, który był od lat to jest 60 zł za dobę,

− zwrócił  uwagę,  że  czasami  chłodnia  wykorzystywana  jest  przez  zakłady  pogrzebowe 
jedynie do przechowywania zwłok,

− zaproponował żeby pozostawić jak dotychczas.

Burmistrz – odnosząc się do przedłożonego projektu, podkreślił, że były weryfikowane uchwały 
gmin sąsiednich po to, aby było podobne traktowanie i naszych mieszkańców, 

− w pierwotnej propozycji  uwzględniono podwyżkę, która też jest uzasadniona,



− wywołany temat nie jest po to, aby utrzymać stawki ale po to, by one wzrosły i tak w ppkt a) 
propozycja  PGKiM  była  140  zł,  zaproponowałem 100  zł,  bo  trudno  jest  mieszkańcom 
wytłumaczyć znaczący wzrost opłat,

− w ppkt b) dotychczas było 60 zł, propozycja PGKiM 140 zł, proponuję 100 zł,
− ppkt c) pierwotnie 150 zł i proponuję utrzymanie uznając że pobieranie opłaty za to że chce 

się postawić pomnik jest nieuzasadnione, to tak jak „karanie” kogoś za to, że go stać na 
postawienie pomnika,

− ppkt d)  było 300 zł pozostaje 300 zł,
− ppkt e) było 450 zł i pozostaje 450 zł
− ppkt f) dotychczas było 60 zł za dobę zaproponował zapis 100 zł jednorazowo niezależnie 

od ilości dni za korzystanie, bo sugerował się tym, że często nie jest to zależne od rodziny 
ile  dni  zwłoki  są  przechowywane,  po  wysłuchaniu  argumentów  Prezesa  jest  skłonny 
pozostawić na tym samym poziomie jak dotychczas.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Mały – pytał, czy firmy pogrzebowe przechowują zwłoki nie z naszej gminy?
− Może należy wprowadzić dodatkowy zapis jeżeli zwłoki będą chowane poza gminą.

Burmistrz – stwierdził,  żeby nie różnicować, jednocześnie wniósł autopoprawkę do § 1 ppkt f) 
„opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 60 zł za dobę”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką ppkt f).

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 14 głosów
- przeciw – 0 głos
- wstrzymujący się – 1 głos.

Pan Malkiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna            ( zał. nr 8).
Przedmiotowa działka została wydzielona do odrębnego postępowania i powtarza się procedurę ze 
względu na to, że na zmianę przeznaczenia gruntów chronionych na cele nierolnicze i nieleśne 
należy uzyskać opinię Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dyskusji nie było.

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

Pan Maliński – omówi projekt uchwały dotyczący zmiany zasad udzielania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn              ( zał. nr 9).
Podkreślił, że działając w trosce o prawidłowe wydatkowanie publicznych środków finansowych 
jak  również  mając  na  uwadze  zaobserwowany  bark  spełniania  obowiązku  meldunkowego 
wprowadza się tak zwany czynnik kontrolujący, 

− zmiany mają dążyć do tego, aby ta zapomoga trafiała wyłącznie do mieszkańców naszej 
gminy.



Dyskusji nie było.

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia  się  dziecka osobom zamieszkałym na terenie  gminy Wołczyn – zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani Matelska -  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków 
rad sołeckich                                                                                                                      ( zał. nr 10 ),

− stwierdziła,  że  przedmiotowy  projekt  uchwały  został  przedłożony  na  podstawie  statutu 
sołectw w związku z kończącą się kadencją sołtysów i członków rad sołeckich 

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4 

Członkowie Komisji przeszli do opracowania planu pracy Komisji na 2015 r. w celu przedłożenia 
Radzie Miejskiej do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Pan Ryszard Nowak – zaproponował, aby tradycyjnie w lutym zająć się stanem bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, 

− w kwietniu zająć się tematem dróg i mostów w gminie,
− w czerwcu w związku z procedura absolutoryjną rozpatrzyć i zaopiniować sprawozdanie z 

wykonania budżetu, 
− we wrześniu rozpatrzyć informację z przebiegu realizacji budżetu i za I półrocze 2015 r.
− w  październiku   rozpatrzyć  informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku 

szkolnym 2014/2015,
− w  grudniu  rozpatrzymy  projekt  budżetu  na  2016  r.  oraz  opracujemy  sprawozdanie  z 

działalności Komisji i plan pracy na kolejny rok,
− poza tym rozpatrywanie spraw bieżących,
− prosił o zgłaszanie innych propozycji do planu pracy.

Nikt nie zgłosił innych propozycji.

W/w propozycje do planu pracy przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił propozycje planu pracy Rady na 2015 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.



Ad. 5 

Burmistrz  – odnosząc się  do poruszonej  sprawy w zakresie  opłat  cmentarnych na cmentarzach 
komunalnych w sołectwach stwierdził, że zostało już wypowiedzianych wiele słów, 

− zajęcie  się cmentarzami komunalnymi na terenie  gminy nie  wynika z  tego,  że szukamy 
pieniędzy,  tylko  dlatego,  że  jest  to  zaniechanie  dochodów z  mienia  komunalnego  czyli 
uchybienie prawa,

− zastanawialiśmy się jak to rozwiązać i postanowiliśmy oddzielnie do tematu usiąść,  aby 
uszanować pracę i wkład mieszkańców sołectw,

− nie wiemy jeszcze jak to zrobić, żeby było zgodne z prawem,
− na spotkanie zaprosimy sołtysów,
− niedopuszczalne jest zróżnicowanie opłat.

Radny R. Nowak – stwierdził, że cmentarze to wizytówki sołectw, 
− nie może wypowiadać się za mieszkańców.

Pan Dorociak– stwierdził, że będą zebrania wiejskie jak przedstawi ludziom sprawę to będą emocje.

Burmistrz – stwierdził, że nie ma sensu już dzisiaj o tym rozmawiać.

Radny Kwaśnicki – pytał, czy ten nowy cmentarz jest już udostępniony, 
− kiedy może nastąpić „przymus” pierwszych pochówków?

Pan Mądrzycki  -stwierdził, że już można dokonywać pochówków.

Pan Olejnik – podkreślił, że droga do oczyszczalni to droga w zarządzie powiatu, 
− jest  to  odcinek  gruntowy i  stanowi  on  utrudnienie,  na  pewnym  odcinku  droga  została 

utwardzona tłuczniem, 
− możemy jedynie motywować zarządcę.

Burmistrz – prosił, aby nie rozliczać go za drogę nie będącą  w zarządzie gminy, 
− będziemy monitować u Starosty.

Zastępca Burmistrza  - zobowiązał się na najbliższej sesji Rady Powiatu poruszyć ten temat.

Burmistrz  – odnosząc się  do wniosku o budowę drogi  ze Świniar  stwierdził,  że  aktualnie  tego 
zadania nie mamy w wieloletniej prognozie finansowej, mamy natomiast ul. Polna w Wołczynie, ul. 
Młyńską w Szymonkowie oraz drogę do terenów inwestycyjnych w Gierałcicach ale i na te zadania 
nie mamy pełnego współfinansowania, 

− przy nadwyżce budżetowej będziemy rozważać, na które zadanie będzie nas stać,
− mamy jeszcze wiele dróg do wykonania przy której mieszkają ludzie,
− jeśli chodzi o drogę Świniary -Polkowskie też uznaje, że jest zasadna ale musimy zderzyć 

się z prawdą,
− pobocze w Duczowie – jest pewna koncepcja,
− brak lokum w Duczowie – jak najbardziej zasadny wniosek radnego o udostępnienie lokum 

w Wierzbicy, ponieważ tez nie mamy pełnego finansowania budowy pawilonu w Duczowie, 
jeżeli będzie taka wola mieszkańców to podstawimy autobus,

− w związku z tym że radny Nowak nie otrzymał pełnej odpowiedzi, to ją uzyska.

Burmistrz będąc przy głosie wnioskował, aby na najbliższej sesji Rada Miejska przyjęła stanowisko 



w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Wołczyna w kierunku Opola do granicy 
powiatu

− wniosek złożył na piśmie do Przewodniczącego Rady.

Rany Bartosiński – stwierdził iż w pełni popiera wniosek Burmistrza, inwestycja konieczna.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


