
Protokół Nr 22/2017 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 13 września 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz:

- Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza
- Danuta Szlachta – Zastępca Skarbnika Gminy

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji      (zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian.

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  –  stwierdził,  że  przedłożona  radnym informacja  z  przebiegu  budżetu
gminy  Wołczyn  za  I  półrocze  2017  roku  (zał.  nr  2),  zawiera  dane  o  wykonaniu  dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów w formie tabelarycznej  oraz część opisową,  która zawiera
dane dotyczące zadłużenia gminy, stopień realizacji inwestycji.

Zastępca Skarbnika Gminy – przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Burmistrz – zbierając głos podkreślił, że przedłożona informacja zawiera dane o realizacji budżetu
do końca czerwca, jesteśmy już nieco dalej, między innymi z realizacją zadań inwestycyjnych, II
półrocze pokaże efektywność działalności rocznej, 
- nie ma zagrożenia, że któreś z zadań nie zostanie wykonane,
-  jedno  zadanie  się  przeciąga  to  „Park  Przyjaźni”  -  budowa  alejki  spacerowej,  nie  mamy
rozstrzygniętego przetargu,
-  rozważamy podjęcie  się  zadania  z  wykorzystaniem wód termalnych,  ponieważ  wraz  z  grupą
specjalistów z Wrocławia zrodził się pomył budowy tężni, ta inicjatywa pozwoliłaby wykorzystać
nasze wody solankowe,
- zainteresowaliśmy ta sprawą Urząd Marszałkowski i inicjatywa ta ma duże poparcie Marszałka
Buły,
- wybudowanie tężni wraz z elementami składowymi to koszt ok. 700-800 tys. zł,
- termin naboru wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia mija 18 września br., środki można
pozyskać w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję. 

W dyskusji nit nie zabrał głosu.

Przewodniczący stwierdził, przedłożona informacja z realizacji przebiegu budżetu gminy Wołczyn
za I półrocze 2017 roku - przyjęta została bez uwag.



Ad. 3 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Mazurczak – zwróciła uwagę, że przy drodze powiatowej za remizą OSP w Wierzchach
rosną chaszcze, podobnie w Wąsicach w kierunku ul. Kuźnickiej.

Zastępca Burmistrza – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych ułożył asfalt w miejscowości
Świniary  Wielkie,  Wierzchy,  Wierzbica  Górna  (w  kierunku  Wierzbicy  Dolnej  i  za  torami
w kierunku Osiedla), Rożnów i Brynica.

Burmistrz – poinformował,  że czekają nas wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w związku
z zrzeczenie się mandatu p. Barbary Błaszczykiewicz w związku z objęciem stanowiska Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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