
Protokół Nr 10/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 26 października 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek 
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Naczelnik Wydziału RiGG – Marcin Dłubak

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

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie do porządku 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale 
środków budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy 
jako pkt 3 ppkt g).

W/w wniosek radni w głosowaniu przyjęli jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Ad. 2 

Radny Kwaśnicki – pytał,  czy mieszkańcy okolic ORLEN-u zostali poinformowani o podjętych 
działaniach?

Sołtys Skałąg – zabierając głos poruszył sprawy:
-  funkcje  sołtysa  pełni  4  kadencję,  a  nie  został  wyróżniony  podczas  uroczystości  25-  lecia 
samorządu, to jest przykład kiedy nie docenia się funkcji sołtysa, nie chce wymieniać nazwiska ale 
wyróżnienie dostała osoba, która od niedawna pełni pewną funkcję,
- następnie poruszył sprawę oświetlenia ulicznego w Skałągach, po rewitalizacji wsi było włączone 
całą noc, miesiąc temu wyłączono,
- podobnie było przed wyborami włączono po wyborach wyłączono,
- dlaczego tak się dzieje, niedawno zginęło kilkaset litrów paliwa, innym razem samochód wjechał 
do stawu bo było ciemno,
-  w  imieniu  mieszkańców  prosił  o  włączenie  światła  przez  całą  noc,  bo  to  dyskryminacja 
mieszkańców wsi, w mieście się świeci całą noc, to nie takie duże oszczędności, a szkody które 
powstają są duże,
- prosił o zareagowanie na to Burmistrza, bo chyba zależy mu na poparciu,
- następnie poruszył sprawę odbioru śmieci dużych gabarytów – ludzie wystawiają, a później muszą 
zabierać, bo firma zabiera jedynie to co jest dobre,
- nie dostał odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas zebrania wiejskiego.

Radna Markowicz – pytała, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na krzyżówce dróg ul. 
Kluczborskiej i Opolskiej?

Radny Mrugalski – zwrócił uwagę na brak oznakowania ulic na osiedlu Kwiatów Polskich oraz 
zarośnięte działki.



Ad. 1 

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
 (zał. nr 2)

-  wniosła  również autopoprawkę dotyczącą przeniesienia kwoty 29 727 między działami z 854 
edukacyjna opieka wychowawcza na 801 oświata i wychowanie,
- § 2 otrzyma brzmienie: Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 42.602 zł i zmniejsza się wydatki 
bieżące o kwotę: 70.764zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15 
radnych. 

Pani  Majcherska -   stwierdziła,  że  zanim przejdzie  do omówienia projektu uchwały w sprawie 
wysokości  stawek podatku  od nieruchomości  przedstawi  informację  na  temat  podatku  rolnego,
leśnego i od posiadania psa i tak:
-  proponuje się  pozostawić do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok cenę żyta  ogłoszoną w 
komunikacie przez GUS w wysokości 53,75 zł za 1 dt,
-  wg  opracowanej  na  2016  rok  prognozy dochodów z  tytułu  podatku  rolnego,  przy  przyjęciu 
niezmienionej ceny żyta, dochody z tytułu podatku rolnego w 2016 roku zmniejszą się o 298 tys. zł  
w porównaniu do 2015 roku,
- następnie zwróciła uwagę na zmiany w ustawie o podatku rolnym jakie obowiązywać będą od 
2016 roku,
- odnośnie podatku lenego proponuje się pozostawić do naliczenia na 2016 rok cenę sprzedaży 
drewna ogłoszoną przez GUS w komunikacie: 191,77 zł za 1 m3,
- przy pozostawionej bez zmian cenie sprzedaży drewna stawka podatku leśnego w 2016 roku od
1 ha wyniesie 42,19 zł ,
-  wg  opracowanej  na  2016  rok  prognozy dochodów z  tytułu  podatku  leśnego,  przy  przyjęciu 
niezmienionej  ceny sprzedaży drewna,  dochody z tytułu  podatku leśnego wzrosną o 19 tys.  zł
w porównaniu do 2015 roku,
-  zmiany w ustawie o podatku leśnym obowiązujące od 2016 roku to zniesienie preferencyjnej 
stawki podatku dla lasów ochronnych,
-  odnośnie  opłaty  z  tytułu  posiadania  psa  również  proponuje  się  pozostawienie  w  dotychczas 
obowiązującej wysokości 55 zł rocznie od jednego psa,
- stawka górna opłaty od posiadania psa, ogłoszona w Monitorze Polskim, wynosi 120,05 zł rocznie 
od jednego psa,
-   w  dalszej  kolejności  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości                                                                                                                        (zał. nr 3),
-  w  przedłożonym  projekcie  proponuje  się  utrzymanie  stawek  w  niezmienionej  wysokości  w 
porównaniu do roku 2015, za wyjątkiem stawek dotyczących:
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych - zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty 
te stanowią nowy przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
i przyjęto dla nich stawki maksymalne 
- w naszej gminie do opodatkowania przyjęta zostanie powierzchnia około 3 ha,
-  budynków  lub  ich  części  związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu 
przepisów o  działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  -  dla 
których w roku ubiegłym stosowana była stawka maksymalna,  więc zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy ją zaktualizować, 
- stawki, których wysokości nie zmieniano nie przekraczają stawek maksymalnych.



Projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  zaopiniowany  został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

W dalszej kolejności pani Majcherska – omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych                                                                                      (zał. nr 4)
-  podkreśliła,  że  również  w  przedmiotowej  uchwale  proponuje  się  utrzymanie  stawek
w  niezmienionej  wysokości  w  porównaniu  do  roku  2015,  gdyż  są  one  wyższe  od  stawek 
minimalnych i nie przewyższają stawek maksymalnych,
- zmiana uchwały spowodowana jest zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której 
zmieniono przedmiot opodatkowania w przypadku autobusów,
-  po  nowelizacji  ustawy  opodatkowaniu  podlegają  autobusy  z  liczbą  miejsc  siedzących  poza 
miejscem  kierowcy  mniejszą  niż  22  miejsca  oraz  równą  lub  wyższą  niż  22  miejsca  przed 
nowelizacją mniejszą niż 30 miejsc oraz równą lub wyższą niż 30 miejsc.

Dyskusji nie było.

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

Pan Tomasz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 
terenie gminy Wołczyn                                                                                                          (zał. nr 5), 
-  stwierdził,  projekt  podyktowany  jest  zmianą  przepisów  prawnych,  tj.  ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa ma charakter fakultatywny, 
wobec tego opłata nie może być pobierana na podstawie dotychczas obowiązującej uchwały, 
- zgłosił autopoprawkę § 3 ust. 2 poprzez zmianę wysokości procentu wynagrodzenia za inkaso
z 50% na 10%.

Dyskusji nie było.

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

Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie                                                                                                            (zał. nr 6),
- uchwała daje możliwość właścicielom obiektów zabytkowych ubiegania się o dotację oraz ma 
zachęcić ich do podejmowania prac konserwatorskich i restauratorskich przy wsparciu z budżetu 
gminy, 
-  w stosunku do poprzedniej  uchwały proponuje  się  zmiany,  które  umożliwią  wnioskodawcom 
ubieganie się o dotację na prace wykonane i zakończone w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
- projekt uchwały przesłany został Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uwagi 
które wskazał zostały uzupełnione.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym 
się  na  obszarze  gminy Wołczyn  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15 
członków Komisji.

W dalszej kolejności pan Tadeusz Olejnik – omówił projekt o zmianie uchwały w sprawie zasad 
korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposób ustalania opłat 
za korzystanie z tych obiektów i urządzeń                                                                            (zał. nr 7),



- zmiana uchwały ma na celu rozszerzenie definicji organizatora, zmiana umożliwi mieszkańcom 
korzystanie w szerszym zakresie z gminnych obiektów kultury fizycznej,
- stawka za wynajem 50 zł, dla dzieci i młodzieży nieodpłatnie.

Radny Zarych – pytał, czy Ludowe Kluby Sportowe muszą płacić?

Pan Olejnik – stwierdził, że Kluby opłaty za wynajęcie sali dokonują w ramach otrzymywanych 
dotacji.

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

Burmistrz  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  zadania 
inwestycyjnego  przy  udziale  środków  budżetu  państwa,  Powiatu  Kluczborskiego  oraz 
zagwarantowania wkładu własnego gminy                                                                           (zał. nr 8),
- podjęcie niniejszej uchwały umożliwi podpisanie umowy partnerskiej na wspólne finansowanie 
zadania remont drogi powiatowej Wołczyn – Murów,
- zgodnie z zasadami programu dofinansowania Powiat w trakcie oceny wniosku może otrzymać 
punkt za udział finansowy naszej gminy,
-  do  wniosku  o  dofinansowanie  Powiat  musi  dołączyć  uchwałę  intencyjną  zapewniającą 
deklarowany wkład finansowy gminy oraz umową partnerską.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4

Pani  Matelska  –  przedstawiła  projekt  regulaminu głosowania  w wyborach ławników do sądów 
powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2018 r., które przeprowadzone zostanie na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej 28 października 2015 r.                                                                                (zał. nr 9),
- w wypowiedzi swojej podkreśliła, że:
-  radni,  wybierają  3  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku  spośród  
4 kandydatów,
- głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania,
- kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym,
-  wybór  ławników  następuje  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy 
ustawowego składu Rady,
-  za  wybranych  na  ławników  uważa  się  3  kandydatów  na  ławników  do  Sądu  Rejonowego
w Kluczborku, którzy uzyskali największą ilość głosów - znaków „x” w kratce przy nazwiskach 
tych kandydatów.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy regulamin głosowania zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 
członków Komisji.



Ad. 5

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Pani  Matelska  –  odnosząc  się  do  zapytania  w  sprawie  poinformowania  mieszkańców  okolic 
ORLEN stwierdziła, że przygotowany został w formie pisemnej komunikat o działaniach mających 
na  celu  wyeliminowanie  zdań  niepokojących  mieszkańców,  komunikat  został  dostarczony 
mieszkańcom do skrzynek, również wywieszony na tablicach ogłoszeń i na staranie internetowej 
tut. Urzędu,
-  odnośnie  zaś  braku  wyróżnienia  Sołtysa  Skałag  podczas  uroczystości  jubileuszu  25-lecia 
samorządu – przeprosiła w imieniu własnym i Burmistrza za niedopatrzenie przy sporządzaniu listy 
osób wyróżnianych.

Burmistrz  -  poinformował,  że wyróżnienia składane były na ręce kierowników jednostek,  firm, 
spółek,  dla  pracowników  Urzędu  symbolicznie  wręczono  Pani  Wiesławie  Skotnik  najdłużej 
pracującej w Urzędzie, 
- Pan Sołtys ma prawo i doskonale rozumie, że mógł się tak poczuć ale absolutnie nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że burmistrz lekceważy funkcje sołtysa.

Pan  Dłubak  –  stwierdził,  że  wszystkie  odpady komunalne,  które  nie  mieszczą  się  w kuble  są 
odpadami wielkogabarytowymi, 
- jeżeli jest sytuacja taka, że firma nie odbiera, prosił o telefon do Urzędu.

Radny Bartosiński – stwierdził, że nie jest do końca prawda, bo ludzie wystawiają wszystko, m.in. 
opony, a one  nie są odpadami komunalnymi.

Radny Ryszard  Nowak  –  odnośnie  oświetlenia  ulicznego  stwierdził,  żeby  włączyć  oświetlenie
 w całej gminie i wtedy zobaczy się jaka jest różnica w rachunkach.

Pan Olejnik – stwierdził, że w Skałągach oświetlenie było włączone podczas rewitalizacji parku, 
poza Ligotą Wołczyńską oświetlenie uliczne na terenie wsi w nocy jest wyłączone, 
- z roboczych wyliczeń włączenie oświetlenia w skali roku to koszt około 40-50 tys. zł,
- z oszczędności dobudowujemy oświetlenie i ciągle są wnioski o więcej.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  włączenie  oświetlenia  w Brunach  wynika  z  rozmów  prowadzonych
z służbami mundurowymi w ramach prowadzonego postępowania w związku z podpaleniami, 
-  nie  jesteśmy jedyną  gminą  z  taką  praktyką,  ale  który  z  Burmistrzów  nie  chciałby  żeby  się 
wszędzie świeciło, 
- to nie jest zła wola burmistrza, to jest wynik gospodarowania, wybór mniejszego większego zła,
- dofinansowanie w oświetlenie nie wiąże się tylko z powieszeniem lampy tylko z postawieniem 
słupa i dociągnięciem przewodów,
-  kilka  lat  wstecz  gminy  otrzymywały  dofinansowanie  z  budżetu  państwa  w  wysokości  50% 
kosztów,  państwo  się  z  tego  wycofało  i  dlatego  byliśmy  zmuszeni  przeprowadzić  inwestycję 
energooszczędną, dzisiaj rozważamy czy nie pójść w oświetlenie ledowe,
-  oczywiście,  że  zależy na  poparciu  mieszkańców,  ale  oczekiwania  są  też,  żeby Burmistrz  był 
przedsiębiorczy, gospodarny i oszczędny,
- więc nie można też wymagać od Burmistrza realizacji każdego zgłoszonego wniosku.

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  wniosek  słuszny co  do  nazw  ulic,  zrobimy symulacje  kosztów i 
zobaczymy jakie będą.

Pan  Dłubak  –  podkreślił,  że  rokrocznie  wykaszamy  działki  komunalne  znajdujące  się  na 



wspomnianym terenie i nie tylko, zgłosi ta interwencję Straży Miejskiej.

Burmistrz- podkreślił, że co roku prace nad projektem budżetu są bardzo trudne i w tym roku wcale  
nie będzie lepiej, 
-  zadania zlecone to są dowody osobiste, sprawy meldunkowe, urząd stanu cywilnego, niektóre 
sprawy  z  zakresu  rolnictwa  -  to  ile  dostaliśmy  środków  finansowych  z  budżetu  państwa  to 
przerażenie nas ogarnia.

Pan Marek Nowak – pytał, o możliwość zrealizowania budowy świetlicy w Duczowie,
- czy przeprowadzony remont w budynku Policji satysfakcjonuje Sanepid?

Burmistrz  –  podkreślił,  że  co  do  świetlicy  w  Duczowie  wykonana  została  dokumentacja
i oczekujemy na możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, 
-  odnośnie  Policji,  możliwe  że  Sanepid  usatysfakcjonuje  ale  nie  wiemy  jak  ustosunkuje  się 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
- warunki Policji znacznie się poprawiły.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                      Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


