
Protokół Nr 19/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 10 sierpnia 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
 Bożena Grabas Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

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

Porządek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Ad. 2 

Wnioski i zapytania.

Radna Beata Górska Markowicz – zbierając głos poruszyła sprawy:
- parkingu koło poczty gdzie w dalszym ciągu jest zły jego stan,
- stacji paliw i okolic- ciągle są rozróby, zdarzenia niepokojące mieszkańców, rozmawiała w tym
temacie z Kierownikiem Posterunku Policji i jak twierdzi policjanci patrolują ten teren, nałożono
już dużo kar, ale ludzie nadal narzekają,
- kolejna sprawa to teren rekreacyjny koło stawu, mieszkańcy zaprosili ją na ten plac, była tam
chwile  i  stwierdziła,  że  ten  plac  rekreacyjny  jest  dla  osób  pijanych,  osoby  bezkarnie  chodzą
z piwem w ręku, najgorsze jest to, że uczestniczą w tym dzieci, mieszkańcy skarżą się na nocne
libacje,
- następnie poruszyła kwestie wołczyńskich zapachów, które są nie do zniesienia.

Przewodniczy  Komisji  –  odczytał  pismo  skierowane  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego z zapytaniem o informację o działaniach związanych ze złym stanem budynku po
byłej meblarni.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że wpłynęła już informacja zwrotna w tym temacie,  z  której
wynika, że służby nadzoru budowlanego dotychczas wzywali usilnie właściciela, 
- obecnie zmienił się właściciel i zostały wyznaczone nowe terminy usunięcia zagrożenia.

Radny Marek Nowak – poruszył  sprawę sołeckich  tablic  ogłoszeniowych,  na  których wieszają
wszyscy i wszytko zaklejając istotne informacje dla mieszkańców wsi, 
- pytał, czy można wyegzekwować od właścicieli porządek na ich posesjach,
-  budynek na stacji  kolejowej  –  jest  niezabezpieczony,  wchodzą  tam osoby trzecie  i  urządzają
libacje,  dodatkowo  w  pobliżu  nieruchomości  odkryte  jest  szambo,  zgłaszał  już  ten  problem
odpowiednim służbom ale bez reakcji.



Ad. 3 

Pani  Bożena Grabas  – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie przystąpienia i  zabezpieczenia
środków finansowych  jako  wkładu  własnego  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  projektu:  „Wysoka
jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” ,
-  wprowadziła  autopoprawkę  dotyczącą  §  2  ust.  1  poprzez  nadanie  mu brzmienia:  „Projekt  nr
RPOP.09.01.01-16-031/15 pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół
w Wołczynie” realizowany jest w ramach Osi IX  Wysoka jakość edukacji, Działania 9.1  Rozwój
edukacji, dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.”,
-  w  ramach  projektu  będą  odbywać  się  dodatkowe  zajęcia,  w  tym  zajęcia   dydaktyczno-
wyrównawcze (matematyka,  blok przyrodniczy,  język angielski)  i  zajęcia  z  informatyki  i  nauki
korzystania z technologii TIK,
-  projekt  ma  na  celu  podniesienie  kompetencji  kluczowych  u  186  uczniów  z  Gimnazjalno-
Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie w tym 64 uczniów liceum
-  doposażenie  pracowni  matematycznych,  informatycznych,  przyrodniczych  oraz  objęcie
indywidualizacją  nauczania  4  uczniów  gimnazjum  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,
objęcie doradztwem zawodowym 8 uczniów liceum,
- również w ramach tego projektu będą kształcić się nauczyciele,
- wartość projektu wynosi 141.080,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 134.026,00
zł tj. 95% w tym 85 % EFS i 10% BP, 5 % wkładu własnego, wniesionego w formie niepieniężnej
w postaci użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu w  roku szkolnym 2016/2017;
- drugi podobny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, z którego
skorzysta 5 naszych szkół podstawowych,
- również wprowadziła autopoprawkę dotyczącą § 2 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: Projekt
nr RPOP.09.01.01-16-32/15 pn.  „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację”
realizowany jest  w ramach Osi  IX  Wysoka jakość edukacji,  Działania  9.1  Rozwój edukacji,  dla
Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”,
- celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 399 uczniów z 5 szkół podstawowych
gminy Wołczyn poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowych zajęć,
-  wnioskowana  przez  gminę  Wołczyn  całkowita  wartość  projektu  wynosi  396.553,34  zł,
wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 376.725,67 zł,  tj.: 95%, 5 % wkład własny wynosi
19.827,67  zł  również  w  formie  niepieniężnej  w  postaci  użyczenia  sal  lekcyjnych  na  potrzeby
realizacji projektu,
- trudno byłoby z tego nie skorzystać, dokumentacje należy złożyć do 12 sierpnia br.

Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę, że są to dwa duże projekty jak na naszą gminę, 
- będzie odbywało się dużo zajęć dodatkowych i będą one bezpłatne dla uczestników,
- oprócz tego będą zakupione pomoce dydaktyczne.

Pani Grabas – poinformowała, że zakup pomocy dydaktycznych w GLZS będzie na kwotę 26 550
zł, a w szkołach podstawowych na kwotę 130 445 zł,
- środki przyznane są na podstawie analizy potrzeb poszczególnych szkół, dyrektorzy zgłaszali ilość
godzin i zajęć jakie będą realizowane w ramach projektu.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  jako  wkładu
własnego  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  projektu:  „Wysoka  jakość  edukacji  w  Gimnazjalno-
Licealnym  Zespole  Szkół  w  Wołczynie”  -  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 14 członków Komisji                                                                                        (zał. nr 2).



Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  jako  wkładu
własnego Gminy Wołczyn do realizacji projektu: „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają
na edukację” - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji 

(zał. nr 3).

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016
rok                                                                                                                                        (zał. nr 4), 
-  zwróciła  uwagę że  zmiany między innymi  dotyczą  omawianych wcześniej  projektów uchwał
poprzez zwiększenie dochodów bieżących  o kwotę: 268.028,17 zł  na projekt: szkoły  podstawowe
w Gminie Wołczyn stawiają na edukację,  zwiększenie wydatków bieżących o 268.055,84 zł  na
realizację przedmiotowego zadania,
- oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 75.646 zł  na projekt:  wysoka jakość edukacji
w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie, zwiększenie wydatków bieżących o 75.650
zł na realizację przedmiotowego zadania,
-  na  wniosek  sołectw  zmienia  się  plany  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  funduszu
sołeckiego sołectw: Szymonków, Skałągi, Brzezinki, Wierzbica Górna.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Następnie Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 -2021                                                                                          (zał. nr 5),
- w związku z planowaniem złożenia wniosków o dofinansowanie zadań ze środków UE, dokonano
zmian w przedsięwzięciach, tj.:
-  zmieniono limit  wydatków na zadanie:  Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej.
Gmina  zleciła  wykonanie  dokumentacji  na  termomodernizację  z  przebudową  kotłowni
i instalacji c.o. w budynku biblioteki w Wołczynie - wstępny koszt zadania wyniesie ok. 700.000 zł
do realizacji w 2018 roku i termomodernizację budynku wraz z remontem dachu świetlicy przy
Szkole  Podstawowej  nr  1  w Wołczynie -  wstępny koszt  zadania  ok.  800.000 zł  -  do realizacji
w 2019 r. W 2019 roku wprowadzono do planu dochodów kwotę 500.000 zł , którą gmina planuje
pozyskać na przedmiotowe przedsięwzięcie ze środków UE;
-  wprowadzono  nowe  zadanie:  Budowa  wyznaczonej  ścieżki  rowerowej  oraz  parkingów
"Park&Ride"  oraz  "Bike&Ride"  Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn  o  długości  15,60
km.  W  2016  roku  zostanie  wykonana  dokumentacja  i  planowane  jest  złożenie  wniosku
o dofinansowanie ze środków UE. Planowany koszt zadania do wykonania w 2018 roku wynosi
300.000 zł, w tym 255.000 zł ze środków UE i 45.000 zł środki gminy;
- wprowadzono przedsięwzięcie: Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół
w Wołczynie - w latach 2016-2017,
-  wprowadzono przedsięwzięcie:  Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają  na edukację,
zadanie finansowane w 95% z RPO WO;
-  ponadto  zaplanowano  przedsięwzięcie:  Opracowanie  zmian  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno. Zadanie realizowane
będzie w latach 2016-2017

Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.



Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Zastępca  Burmistrza  –  odniósł  się  do  sprawy  parkingu  przy  poczcie,  podkreślił,  że  został
nawieziony  tłuczeń,  zdaje  sobie  sprawę,  że  jest  to  prowizorium  ale  kompleksowe  załatwienie
sprawy jest niemożliwe ze względu, że teren nie jest własnością gminy.

Burmistrz – poruszył sprawę dotycząca stacji paliw i mieszkańców tej okolicy, będzie trzeba wrócić
do ustaleń, pierwszej kolejności odbyć spotkanie z Policją i Strażą Miejską, 
-  aktualnie  jest  nowy  pełniący  obowiązki  komendant,  zapowiedział  że  chciałby  spotkać  się
i porozmawiać o bieżących sprawach,
- zasugerował, aby to spotkanie poszerzyć o grono radnych.

Radna Markowicz – podkreśliła, że rozmawiając z Kierownikiem Posterunku stwierdził, że karani
są młodociani zamieszkujący właśnie okolice Orlen.

Przewodniczący Rady –  stwierdził,  że  mieszkańcy powinni  zostać  poinformowani  o  podjętych
działaniach.

Burmistrz  –  informacja  o  ilości  osób  ukaranych  mieszkańców  nie  usatysfakcjonuje,  najpierw
musimy odbyć spotkanie, 
-  teren koło kina - w planach jest dalszy ciąg renowacji, to również temat na spotkanie ze służbami
mundurowymi,
-  zapachy – trudno je  zlokalizować,  była niedawno interwencja o procederze fermy z Brynicy,
z  tego  powodu  odbyła  się  kontrola  i  stwierdzono  rozszczelnienie  zbiorników  z  gnojowicą
i niekontrolowane wylewanie,
- zostało to zgłoszone do nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Radny Mały - stwierdził, że często wylewają na pole i od razu nie zaorzą, stąd też te zapachy.

Burmistrz – odnosząc się do do sprawy wieszania na tablicy ogłoszeń, stwierdził, że jeżeli tablica
jest niezamykana jest to nieuniknione, 
-  porządek  na  prywatnej  posesji  –  Straż  Miejska  nie  ma  instrumentów,  aby  konsekwentnie
egzekwować
- wystąpimy z pismem do PKP o zabezpieczenie obiektu.

Radny Marek Nowak – zwrócił uwagę na złą widoczność przy wyjeździe z ul.  Byczyńskiej  do
Rynku.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że oczekuje przy następnych zmianach w budżecie, że będą
zabezpieczone środki na zakup aparatu do badania wymazu z kominów,

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                            Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


