
Protokół Nr 16/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 25 kwietnia 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności oraz zaproszeni goście      (zał. nr 1).

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                    (zał. nr 2).

Burmistrz  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  posiedzenia  poprzez  wprowadzenie  projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok w związku z tym, że otrzymaliśmy
informacje o dofinansowaniu budowy drogi w Brunach w wysokości 500 tys. zł,
- przedmiotowy projekt uchwały zaproponował wprowadzić w pkt 5 lit. d).

W/w wniosek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Sołtys Edward Mazur – poruszył sprawę złego stanu przepustu w Świniarach Małych, jest spękany i
wypłukiwany asfalt, 
- pytał, czy przepust ten będzie robiony w  tym roku?

Radny Mrugalski – stwierdził, że a drodze powiatowej w Ligocie Małej na wysokości posesji 9 jest
dziura, która zalewa budynek, była zaklejana ale już jest wszystko wypłukane.

Sołtys Adaszyński – pytał, kiedy będzie puszczona równiarka na drogi polne?

Pan Wiesław Szczerba Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku – odnosząc
się do poruszanych spraw – stwierdził, że remont przepustu w Świniarach to koszt 400 tys zł, -
zadanie  było  wnioskowane  do  budżetu  na  ten  rok  ale  są  zbyt  małe  środki  żeby  to  zadanie
zrealizować, 
- największa inwestycja w tym roku to droga przez Gierałcice i Wąsice w kierunku Murowa,
- wyremontowane zostaną wszystkie przepusty zlokalizowane pod drogą,
- odnośnie zalewania posesji w Ligocie Małej – musi rozeznać sprawę w terenie.

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  równiarka  rozpoczęła  roboty,  do  tej  pory  nie  pozwalały  warunki
atmosferyczne,  dzisiaj  pracuje  w Brzezinkach,  w miarę  możliwości  będzie  uruchamiać  kolejne
wioski.

Radny Bartosiński  –  zwrócił  uwagę na zły stan  dróg gminnych w Wołczynie,  między innymi:
parking koło Urzędu Miejskiego, ul. Młyńska, ul. Rzeczna na wyjeździe na ul. Kluczborską, łącznik
od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej
- prosił o informację  o zakresie robót na drodze przez Gierałcice,
- pytał o plany odnośnie ul. Dworcowej w Wołczynie.
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Pani Urszula Pękala Duda Wicestarosta Kluczborski – co do ul. Dworcowej stwierdziła, ze jest
wykonany projekt na 56 miejsc parkingowych wzdłuż aktualnego pasa zieleni oraz przebudowa
przejścia dla pieszych koło Urzędu.

Pan  Szczerba  –  podkreślił,  że  była  analiza  wstępna,  będzie  częściowa  likwidacja  zieleni  na
stanowiska  parkingowe,  po  jednej  stronie  będzie  36  miejsc  po  drugiej  20,  spowoduje  to
ograniczenie chodnika, będzie też trzeba wyciąć kilka drzew,
- koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na ok. 660 tys. zł,
- rozważana jest kwestia wprowadzenia opłaty parkingowej.

Radny Mały – pytał, kiedy rozpoczną się prace na drodze w Gierałcicach i jaki będzie ich zakres?

Pan Szczerba – podkreślił,  że  aktualnie  prowadzone jest  postępowanie przetargowe,  wyłoniony
został wykonawca zadania, 
- po podpisaniu umowy zostanie przedstawiony harmonogram prac
- zakres robot obejmuje: na całej powierzchni pasa drogowego (pobocza, rowy przydrożne) zostaną
wycięte  krzewy,  na  całym  odcinku  drogi  zostanie  ścięte  zawyżone  gruntowe  pobocze  oraz
sfrezowane pnie znajdujące się w poboczu drogi, rowy przydrożne zostaną odmulone, oczyszczone
z  namułu  zostaną  części  przelotowe  przepustów  zlokalizowanych  w  pasie  drogowym,  a  ich
konstrukcja zostanie poddana naprawom,
- w ramach przebudowy wymienione zostaną części przelotowe przepustów,
- przy zatokach autobusowych zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- przy przepustach zostaną ustawione stalowe bariery ochronne, zostanie wymienione oznakowanie
pionowe oraz wykonane nowe oznakowanie poziome,
-  drzewa  rosnące  w  pasie  drogowym  zostaną  poddane  zabiegowi  cięcia  pielęgnacyjnego
i korygującego oraz część zostanie ściętych,
-  wykonane  zostaną  remonty na  4  mostach,  z  czego 2  obiekty zostaną  poddane gruntownemu
remontowi,  zostanie  wykonana  nowa  nawierzchnia  jezdni,  w  Wierzchach  będzie  przebudowa
skrzyżowania,
- nie będą remontowane przepusty do posesji.

Radny Bar – wniósł o rozważenie oznakowania przejścia dla pieszych na wysokości „Biedronki”, 
- dzisiaj ludzie łamią przepisy przechodząc na wjeździe i wyjeździe z Biedronki, sytuacja ta stwarza
niebezpieczeństwo.

Pan Szczerba - stwierdził, że organem zarządzający ruchem jest Wydział Komunikacji w Starostwie
Powiatowym, 
-  w  sprawie  przejścia  dla  pieszych  w  tym  przypadku  należy  zwrócić  się  z  wnioskiem
o przeprowadzenie wizji w terenie.

Radna Mazurczak – zabierając głos stwierdziła, że to o czym mówi p. Szczerba to I etap, czy będzie
II etap, czy będą chodniki, ścieżka rowerowa, bo to nas zbytnio nie satysfakcjonuje, 
- podkreśliła,że przez całą wioskę Wierzchy są straszne ubytki w nawierzchni.

Pan Szczerba – stwierdził, że to jest remont drogi czyli odtworzenie istniejącej infrastruktury, 
- poinformował, że rozpoczęto remonty ubytków masą bitumiczną, w pierwszej kolejności drogi
gdzie będzie przebiegał wyścig kolarski, a następnie kolejne drogi, w których jest najwięcej dziur.

Radna  Mazurczak  –  pytała,  odnośnie  przebudowy  skrzyżowania,  jak  będzie  się  wysiadać
z autobusu jadąc od Szumu.
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Pan Szczerba – stwierdził, że zatoczka będzie po prawej stronie,
- czekamy też na dane z PKS-u o ilości osób wysiadających z autobusu, to będzie podstawa do
budowy zatok autobusowych.

Radny  Mały  –  stwierdził,  że  przy  okazji  remontu  przedmiotowej  drogi  liczy  na  rozwiązanie
problemu przepustu przy jednej z posesji w Gierałcicach, problem ten jest znany, 
- czy nie można tego załatwić, po opadach angażowanych jest gro ludzi.

Pan Szczerba – stwierdził,  że  Zarząd Dróg nie może w to ingerować,  to nie  jest  infrastruktura
należąca do Zarządu, można napisać pismo ale nie ma instrumentu aby nakazać, 
-  Starostwo analizuje  możliwość budowy chodnika w Gierałcicach,  ponieważ ten pas jest  dość
wąski, a zachowanie przepisów obowiązuje, szerokość określona jest na 2 m przy przym musi być,
1 m oddalone od jezdni, około 1m zajmuje odwodnienie terenu i są miejsca gdzie ciężko będzie
zachować ciągłość, w niektórych miejscach musiałby powstać mur oporowy.

Radny Mrugalski – zgłosił, że na drodze krajowej zapchany jest przepust.

Sołtys Vogiel – zgłosił bardzo zły stan drogi w Duczowie Małym.

Pan Olejnik – stwierdził, że aktualnie będzie łatanie dziur, chociaż najłatwiejsze byłoby ułożenie
chodnika asfaltowego, takich dróg jak w Duczowie mamy więcej.

Radna Neugebauer – zwróciła uwagę na zły stan nawierzchni przy Pl. Partyzantów, 
- wnioskowała w imieniu mieszkańców przebudowę odcinka od ul. Ogrodowej przez posesję Rynek
1-5 do wjazdu pod bramą.

Pan Olejnik – stwierdził, że Pl. Partyzantów do ul. Rzecznej jest w zarządzie gminnym, jest to stara
nawierzchnia asfaltowa, będzie uzupełnianie ubytków, 
- odnosząc się do wniosku stwierdził, że nie jest to droga, jest to działka, droga jest wyjeżdżona,
w tym roku można jedynie utwardzić.

Pan  Szczerba  –  podkreślił,  że  ustawiane  są  nowe  oznakowania  miejscowości,  są  problemy
z nazwami niektórych miejscowości i przysiółkami, zdarza się, ze mieszkańcy interweniują,że nie
taka nazwa, na tablicach są nazwy urzędowe, a nie takie jak nazywają ludzie.

Radny Kwaśnicki - poruszył sprawy:
- pytał skąd pomysł wprowadzenia opłaty parkingowej na ul. Dworcowej?
- kiedy to będzie realizowane, była wydana decyzja o zakazie, co dalej?

Pan Szczerba – stwierdził, że rozważane było ograniczenie, ponieważ ma to służyć jako miejsca
postojowe ale przede wszystkim dla osób załatwiających sprawy w pobliskich instytucjach, 
-  szukamy rozwiązania,  które będzie satysfakcjonujące dla mieszkańców i nie będzie sprzeczne
z przepisami.

Radna Schatt  –  zgłosiła  konieczność  remontu części  drogi  między Jakubowicami  a  Skałągami,
cześć jest zrobiona, część nie, 
-  pytała,  czy w najbliższej  perspektywie czasowej  jest  brany pod uwagę remont drogi Rożnów
Krzywizna.

Pan Szczerba – przyjmujemy pewną kolejność to znaczy najpierw te, które są ważniejsze.
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Radny Bogdanowicz – zgłosił potrzebę remontu drogi w Świniarach Wielkich na odcinku od sklepu
w kierunku kościoła.

Radny Zarych – poruszył sprawę drogi z Zielonej Góry na Wesołą, rozjazd załamuje się, poza tym
w całej wiosce wszystkie drogi są do remontu, ludzie nie dają przejść spokojnie.

Pan Szczerba – stwierdził, że inwestycje rozkładane są na kilka lat, w tym roku bardzo ważna droga
przez Gierałcice w kierunek Murowa,
-  priorytety  skierowane  są  na  główne  ciągi  komunikacyjne,  przyjmuje  się  priorytety,  które
warunkuje ustawa.

Radny  Antkowiak  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  w  gminie  Wołczyn  nie  robi  się  żadnych
przebudów tylko remonty, i przez to wcale nie poprawiamy bezpieczeństwa, 
- uważa, że jeżeli się coś robi to po to by poprawić bezpieczeństwo, a jest w drugą stronę, jeżdżą
szybciej,
- wiele razy było monitowane żeby to polepszyć, a w Krzywiczynach nie wiele nakładów trzeba
aby poprawić bezpieczeństwo,
- dziwi się, że w Gierałcicach nie będzie chodnika.

Radna Markowicz – wnioskowała o poprawę warunków do parkowania naprzeciwko poczty.

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  stan  zostanie  poprawiony,  ponadto  wspomniał  o  prowadzonych
rozmowach w kwestii przejęcia tego na gminę ale przepisy nie pozwalają do końca 2017 roku.

Radna Mazurczak – poruszyła sprawę wizji drogi przy rzece w Wierzchach, WZIR wywiązał się
z obietnicy, a Starostwo ciągle zwleka, pas drogowy jest znacznie obniżony, kiedy będzie nowa
nawierzchnia?

Pan Szczerba – stwierdził, że w tym roku będzie ustawiona barierka, 
- remontujemy systematycznie na ile pozwala nasz budżet.

Radny Bartosiński – stwierdził,  że rozmawiał ze Starostą Powiatu, który prosił o uzbrojenie się
w cierpliwość, w tym roku mają być analizy i dokumentacje, 
-  jeżeli  chodzi  o  drogi  krajowe  pytał,  ile  razy  będą  poprawiane  kostki  kolo  studzienek  na  ul.
Kluczborskiej,
- samochody ciężarowe wyrywają te kostki i stwarza to niebezpieczeństwo.

Pan  Jerzy  Derechowski  Zarząd  Dróg  Krajowych  –  podkreślił,  że  właścicielem studzienek  jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie,
- włazy są remontowane ale nie w zadowalającym stopniu.

Burmistrz  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  najwięcej  pytań  i  wniosków  kierowanych  jest  pod
adresem Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, 
- powinien być wniosek do Starostwa Powiatowego o zwiększenie budżetu na drogi powiatowe,
- są wieloletnie zapóźnienia na drogach powiatowych ale na gminnych również,
- wiemy jakie są potrzeby u nas, powiedzieliśmy, że będziemy zwiększać środki na drogi i ma to
odzwierciedlenie w budżecie gminy,
- nasi radni powiatowi muszą dążyć i zabiegać o to, aby środki na drogi w budżecie zwiększyć,
-  nie  można  też  mówić,  że  nic  się  nie  robi  ale  ubolewa,  że  tylko  w  zakresie  remontu,  a  nie
przebudowy,
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- jak jest temat dróg to nikt nie chce przyjeżdżać, bo tak dużo jest krytyki i oczekiwań ale to wynika
z potrzeb,
- pokreślił,  że niepokoi go jeszcze jedna rzecz, to że gminy traktuje się zrobimy jak gmina się
dołoży, w końcu jest ustawa kompetencyjna, która mówi jakie są zadania gminy, a jakie są zadania
powiatu,  niemalże  każda  inwestycja  powiatowa  na  terenie  gminy  Wołczyn  jeżeli  nie  dostanie
dofinansowania to nie ma  szans na zrealizowanie, to jest niepokojące dla samorządów gminnych
by powiaty tak stawiały sprawy,
- o ul. Dworcowej i o ul. Słowackiego rozmawiamy już kilka lat dzisiaj jest koncepcja ale obawia
się,  że inwestycja nie  będzie zrealizowana jeśli  się nie dołożymy,  w trosce żeby było zrobione
pewnie to zaakceptujemy ale zastanawia się jak długo to ma tak wyglądać,
- żeby ul. Dworcową przebudować trzeba wyciąć około 30 drzew, podobnie w Gierałcicach jeżeli
chcemy żeby nie tylko była nowa jezdnia, myśląc perspektywicznie musimy sobie odpowiedzieć na
pytanie, czy drzewa są ważniejsze czy bezpieczeństwo i trzeba mieć świadomość, że Burmistrz
wydał decyzje bo jest taka konieczność żeby takie decyzje wydawać,
- sygnalizowaliśmy tez taki temat, o którym radny wspomniał, aby połączyć inwestycje jeśli ul.
Dworcowa to i parking koło Urzędu i dalej ul. Młyńska ale na wszystko trzeba pieniądze,
- należy złożyć wniosek, o którym wspomniał radny Bar o zmianę organizacji ruchu, przejście dla
pieszych na wysokości Biedronki,
-  ogólny  wniosek  należy  składać  poprzez  radnych  powiatowych  to  to  żeby  systematyczne
zwiększać środki budżetowe na drogi, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, żeby zwiększyć środki
na drogi trzeba z czegoś zrezygnować.

Radny  Bar  –  prosił  żeby  chociaż  jeden  raz  na  kwartał  wszystkie  drogi  zamiatała  zamiatarka
mechaniczna, jest znaczna różnica.

Pan Szczerba – poinformował, że środki na zamiatarkę wygospodarowane były w ramach akcja
zima, nie ma na to środków, 
- skupiamy się na zadaniach, które zapewniają bezpieczeństwo,
-  remontowane  drogi  na  terenie  gminy Wołczyn,  czy  też  w  innych  gminach  są  to  drogi  przy
pozyskiwaniu  środków  zewnętrznych  i  są  warunki  dla  dróg  o  określonym  znaczeniu
komunikacyjnym  i  nie  przypadkowo  wybieramy  drogi  tylko  te  na  które  można  otrzymać
dofinansowanie.

Pan  Adaszyński  Sołtys  Krzywiczyn  –  stwierdził,  że  w  miejscowości  Bruny  będzie  kolejna
inwestycja pytała, dlaczego znowu Bruny w Krzywiczynach też są przysiółki.

Burmistrz – odnosząc się podkreślił, że droga którą będziemy budować to jest droga która mogła
uzyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jest to droga dojazdowa do pól ale
też łącząca przysiółki,
- daleki jest od tego żeby mówić dlaczego tam, a nie tu, potrzeb w gminie jest bardzo dużo, na
ostatniej  sesji  wpisaliśmy  w  budżet  wykonanie  dokumentacji  na  budowę  kolejnych  dróg,  jest
jeszcze wiele dróg które są nie wpisane np. w Duczowie i w Szymonkowie,
- wykonanie jednej i drugiej drogi rozbudza potrzebę kolejnych, a na to nas nie stać żeby w jednym
czasie wykonać wszystkie.

Zastępca Burmistrza – prosił, aby nie mówić że przywożenia tłucznia i te remonty są niepotrzebne,
proszę sobie wyobrazić co by było gdyby tego tłucznia nie przywozić, 
- poprawiamy ich stan poprzez to, że ten tłuczeń dostarczamy.
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Radny Marek Nowak – poruszył zły stan nawierzchni w Wierzbicy Górnej od torów do zjazdu na
Osiedle, bardzo wąsko, asfalt wykruszony, dwa samochody się nie miną, często jeździ tam ciężki
rolniczy sprzęt, 
- pytał, czy to że oznaczane są drzewa będzie jakiś remont,
- bardzo dużo dziur od skrzyżowania w kierunku Wierzbicy Dolnej,
- zwrócił uwagę na poprawę bezpieczeństwo na skrzyżowaniu?

Pan  Szczerba  –  drzewa  są  usytuowane  bardzo  blisko  jezdni,  stwarzamy  sobie  warunki,  by
poszerzyć sobie tą drogę, bo jest ona za wąska.

Zastępca Burmistrza – odnośnie poprawy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Wierzbicy Górnej -
już zostały poprawione warunki ale prośba o to  aby jeszcze pomyśleć o aktywnym migającym
świetle.

Radny Ryszard Nowak – skierował słowa podziękowania dla pana Dunaja za dobrą współpracę, 
- poinformował, że złożył pismo odnośnie złego stanu drogi przy której usytuowana jest świetlica,
szkoła, kościół, cmentarz, 82 posesje, zakład pracy.

Wicestarosta Powiatu – podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Komisji.

Ad. 4 

Ocena zasobów pomocy społecznej                                                                                    (zał. nr 3).

Pani Kierownik OPS – zabierając głos podkreśliła, że zestawione w dokumencie liczby pokazują,
że środki przeznaczane na pomoc społeczną w naszej gminne są znaczące, 
-  wzrost  utrzymania  rodzin  i  osób  spowodowane  m.in.  bezrobociem,  trudnościami  dnia
codziennego, stwarzające się społeczeństwo obrazują, że wydatki nie zmaleją, a wzrosną i będą
stanowić znaczny wydatek budżetu gminy,
- zasadne byłoby rozważenie utworzenia dziennego ośrodka wsparcia osób starszych,
- zatrudnienie i rozwijanie form pracy asystentów rodzinny,
- zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie dodatkowej kadry ze względu na coraz to
więcej zadań przypisywanym ośrodkom pomocy.

Radny Zarych – pytał, czy będzie ktoś do prac porządkowych?

Pani Kierownik – prosiła, aby sołtysi w tej sprawie kontaktowali się indywidualnie, nie kierujemy
osób w ramach prac społeczno-użytecznych. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w
obecności 14 członków Komisji. 

Ad. 5 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Pan  Malkiewicz  -   projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno                       (zał. nr 4),
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- projekt wraca ponownie pod obrady po uchyleniu poprzedniej uchwały przez Wojewodę z powodu
braku  jednoznacznego  wyznaczenia  granic  zmian  planu  przedstawionych  na  załącznikach
graficznych,
-  po  wyznaczeniu  granic  terenów  projektowanych  do  zmian  na  mapach  ewidencyjnych
i przeprowadzeniu ponownej analizy stwierdza się, że istnieją uzasadnione przesłanki dokonania
zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Komorzno,
-  zmiany  planu  są  krokiem  w  kierunku  uregulowania  przeznaczenia  podstawowego
i dopuszczalnego terenu, umożliwienie zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie mieszkalnictwa,
usług  rzemiosła,  usług  zdrowia,  prowadzonej  działalności  rolniczej  i  poprawy warunków życia
mieszkańców, jest racjonalne z punktu widzenia kształtowania zabudowy wsi Komorzno
-  działania  te  są  również  zgodne  z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Dłubak  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków                                                                                                                             (zał. nr 5),
- dotację przyznaje się na podstawie złożonego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka
w Wierzbicy Górnej, dotacja opiewa na kwotę 30.000,00 zł, kwota ta stanowić będzie częściowe
dofinansowanie robót budowlanych polegających m.in.  na skuciu tynków, wymianie elementów
konstrukcyjnych ścian drewnianych, impregnację drewna z odgrzybieniem.

Dyskusji nie było.

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

Realizując  porządek  posiedzenia  Burmistrz  przedstawił  kandydatury  osób  do  nadania  odznaki
honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” wraz z uzasadnieniem wniosku dla:
- Pana Zbigniewa Sławińskiego, 
- Państwa Wandy i Ryszarda Łuczyńskich
- Pani Elżbiety Puchalskiej
- Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Filia w Wołczynie
- oraz wniosek który złożony został przez radnego Mieczysława Kwaśnickiego dla pana Bogusława
Ambroszewskiego.

Przewodniczący Komisji w/w kandydatury poddał pod glosowanie.

Kandydatura Zbigniewa Sławińskiego –  pozytywnie jednogłośnie 14 głosami za.
Kandydatura Wandy i Ryszarda Łuczyńskich – pozytywnie jednogłośnie 14 głosami za.
Kandydatura Elżbiety Puchalskiej – pozytywnie jednogłośnie 14 głosami za.
Kandydatura Polskiego Związku Hodowców Gołębi -  pozytywnie jednogłośnie 14 głosami za.
Kandydatura Bogusława Ambroszewskiego – pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
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- za pozytywnym zaopiniowaniem – 10 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 3 głosy.

Następnie  Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy
Wołczyn na 2016 rok                                                                                                             (zał. nr 6),
-  poinformowała,  że  pojawiła  się  lista  rankingowa  dofinansowania  dróg,  nasz  wniosek
o dofinansowanie budowy drogi w Brunach uzyskał aprobatę, wobec tego zwiększamy dochody
o 500 tys. zł.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 6

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających
ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku                                                                     (zał. nr 7).

Dyskusji nie było.
Przedstawiony projekt regulaminu zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.

Ad. 7 

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia głos zabrali:

Przewodniczący  Rady  –  przypomniał  o  dobiegającym  końca  terminie  składania  oświadczeń
majątkowych.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy jest szansa żeby puścić równiarkę – parking koło Szkoły nr 2
jest tragiczny.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że jeszcze nie rozpoczęto rozwożenia tłucznia na drogi,
- myśli że coś uda się zrobić w ramach tego zadania,
-  ale  podkreślił,  że  to  nie  jest  rozwiązanie,  zdecydowanie  więcej  powinno być  zaangażowania
Dyrektora Szkoły.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                      Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska
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