
Protokół Nr 39/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 19 marca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Beata Siwak Sekretarz Gminy 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości

i Inwestycji
 Marcin Kaczmarczyk p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
  (zał. nr 1).

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków. 

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny  Marek  Nowak  –  zwrócił  uwagę,  że  nasiliły  się  najazdy  złomiarzy  i  dewastują  starą
oczyszczalnię ścieków w Wierzbicy Górnej, jest tam niebezpiecznie.

Radna Joanna Tokarska – poruszyła sprawę osób bezdomnych przebywających w nocy na klatkach
schodowych.                                                                                                                               

Radny Mieczysław Kwaśnicki – przyłączając się do głosu przedmówczyni stwierdził, że dotyczy to
budynków gdzie na klatkach jest ogrzewanie,
- problem ten pojawił się od czasu mrozu i stanowi wielką uciążliwość,
- jako prezes spółdzielni ma codziennie telefony,
- są to dwie osoby, poza tym że przebywają załatwiają potrzeby fizjologiczne,
- mieszkańcy zgłaszają na policję, jest reakcja służb, niestety osoby te przemieszczają się do innego
miejsca,
-  kolejny  temat  do  którego  wraca,  to  wywóz  nieczystości  z  terenów  zabudowy
wielokondygnacyjnej w mieście: odpady ulegające biodegradacji (tzw. "BIO") w uchwale mamy
zapis, że w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  w okresie
od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
- kiedy wcześniej poruszał tą sprawę mówiono, że jest to nowy system, że dajemy sobie jakiś czas
żeby zobaczyć jak będzie funkcjonować gospodarka śmieciowa po nowemu,
-  niestety mieszkańcy spółdzielni zwracają uwagę, że wywóz tych nieczystości jest stanowczo za
rzadko,
- teraz wchodzimy w okres kiedy częstotliwość się zwiększa, jednak temat powróci od października
i powinniśmy się nad nim pochylić.

Radny Mały – prosił o informację, w sprawie budowy fabryki mebli, ponieważ dochodzą do niego
głosy, że inwestor się wycofał.

Burmistrz – odnosząc się do sprawy osób bezdomnych, stwierdził że również otrzymał zgłoszenie
od mieszkańców o przesiadywaniu na klatkach schodowych, problem nie narasta ale się utrzymuje, 



- temat jest nam znany,
- na środową naradę kierownictwa Urzędu zaprosił Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
w naradzie  uczestniczą  także Kierownik  Posterunku Policji  i  Komendant  Straży  Miejskiej,  aby
wspólnie zastanowić się jak ten problem rozwiązać, dotychczasowe działania nie są skuteczne,
- jeden z tych mężczyzn nie jest mieszkańcem naszej gminy, powinien być objęty pomocą przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich.

Radna Tokarska  –  stwierdziła,  że  mieszkańcy  proszą  o  wywieszenie  apelu,  aby nie  wystawiać
resztek jedzenia, ponieważ to te osoby przyciąga.

Burmistrz – to jest bardzo trudne, bo inne osoby powiedzą jak można zabronić dożywiać drugiego
człowieka, 
- myśli że przede wszystkim trzeba dotrzeć do tej osoby, załatwić ośrodek dla osób bezdomnych i
zawieź, chociaż tak też robiliśmy i osoby wracały.

                                             
Ad. 3

Przewodniczący Komisji  -  ze  względu,  że  nikt   z  zarządców dróg nie  przybył  na  posiedzenie
Komisji, temat wpisany w dzisiejszy prządek, tj. stan dróg na terenie gminy Wołczyn zaproponował
przełożyć na najbliższe posiedzenie w kwietniu, albo dzisiaj dyskutować, spisać nasze wnioski i
przesłać im.

Radny Mały – stwierdził, że ma dwa bardzo ważne wnioski odnośnie dróg, które chciałby dzisiaj
zgłosić.

Radny Kwaśnicki – stwierdził, że wniosek Przewodniczącego Komisji należy przegłosować.

Radny Bartosiński – zaproponował, aby w ramach spotkania z zarządcami dróg zaplanować wyjście
na teren miasta.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, dlaczego tylko wyście na drogi w Wołczynie, a co z drogami w
sołectwach?                                                      

Radny Zarych – podkreślił, że zarządcy dobrze znają stan dróg, i nie ma to sensu, 
- temat przełożyć na kwiecień i ponownie zaprosić zarządców.

Przewodniczący  komisji  poddał  pod  głosowanie  kto  z  radych  jest  za  przełożeniem  tematu  na
kwiecień.
Wyniki głosowania:
- za - 13 głosów
- przeciw - 0 głosów.
- wstrzymujących się - 1 głos.



Ad. 4 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Wołczyn za 2017 r.                  (zał. nr 2-4).

Kierownik Posterunku Policji – zabierając głos podkreślił sprawy:
-  w  okresie  objętym  sprawozdaniem  w  Posterunku  Policji  w  Wołczynie  służbę  pełniło  11
funkcjonariuszy,  z  tego  3  funkcjonariuszy  Zespołu  Kryminalnego,  8  funkcjonariuszy  Zespołu
Prewencji,
- w tym okresie wszczęto 184 postępowania, tj. o 8 więcej niż w roku 2016, wskaźnik przestępstw
w porównaniu do 2016 r. wzrósł o 19,92% i wyniósł 104,54%,
-  policjanci  zatrzymali  34  sprawców  na  gorącym  uczynku  przestępstw  kryminalnych,  w  tym
kradzieży z włamaniem - 2, kradzieży mienia – 3, pobicia  3 oraz posiadających środki odurzające 4
-  najwięcej  przestępstw  stwierdzono  w  kategorii  przeciwko  mieniu  21,  przeciwko  życiu  8,
przestępstwa  drogowe  23  w  tym  22  nietrzeźwych  kierujących  pojazdami  mechanicznymi,
5 przestępstw narkotykowych,
- w zakresie działalności prewencyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wzrosły wykroczenia
przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu – 49 mandatów, obyczajności publicznej – 172
mandaty, ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 234 mandaty, bezpieczeństwu na drodze – 213
mandatów,
- ponadto policjanci przeprowadzili 1376 różnego rodzaju interwencji, w tym 429 domowych oraz
dotyczących przemocy w rodzinie 28,
- w dalszej wypowiedzi zachęcał do korzystania z mapy zagrożeń .

Komendant Straży Miejskiej – zabierając głos stwierdził, że uciążliwość dla mieszkańców klatek
schodowych  ze  strony  osób bezdomnych  jest  znana,  jedna  z  tych  osób została  odwieziona  do
Kędzierzyna-Koźla, ale wróciła , 
- 4 osoby zostały odwiezione na leczenie odwykowe,
-  również  nałożone  zostały  mandaty  z  tytułu  wykroczeń  przeciwko  porządkowi  i  spokojowi
publicznemu,  bezpieczeństwu  osób  i  mienia,  bezpieczeństwa  i  porządku  w  komunikacji,
utrzymaniu czystości i porządku,
-  zaproponował,  aby  rozważać  wystąpienie  z  wnioskiem  do  Komendy  Wojewódzkiej
o przywrócenie Komendy Policji w Wołczynie.

Prezes Zarządu OSP – stwierdził, że od kilkunastu lat mamy 10 jednostek OSP na terenie gminy
Wołczyn, 
- każda jednostka wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, 
- w grudniu 2017 r. dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy, oraz wkładowi własnemu OSP
Wołczyn zakupiona została autodrabina z koszem ratowniczym 3 osobowym, dzięki temu zakupowi
w znacznym stopniu podniesiony został poziom bezpieczeństwa, drabina jest niezbędna, od zakupu
wiele razy była wykorzystana w akcji ratunkowej, 
- liczba wyjazdów wzrosła dosyć znacznie, m.in. z powodu wypadków, tlenku węgla i wypalaniu
traw, nasze jednostki najczęściej dysponowane są na terenie powiatu,
- przepisy dla strażaków ochotników bardzo się zaostrzają, każdy strażak musi przejść odpowiednie
badanie lekarskie  oraz szkolenia,  które są dość dużym obciążeniem, ponieważ strażak ochotnik
musi to pogodzić z pracą zawodową i życiem rodzinnym,
- sprzęt mamy bardzo dobry, tabor samochodów pożarniczych stary ale utrzymany jak najlepiej
umiemy,
- w dalszej wypowiedzi wymienił potrzeby inwestycyjno - remontowe poszczególnych jednostek.

Pan Andrzej Maliński – stwierdził, że w ramach zarządzania kryzysowego ubiegłym roku nie było
żadnych działań.



Burmistrz – zabierając głos – stwierdził, że niektóre działania wymagają wsparcia budżetowego, te
zgłaszane potrzeby są jak najbardziej zasadne, 
- niebawem ma ruszyć nabór wniosków na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla strażaków
z funduszy Ministerstwa sprawiedliwości – taki wniosek chcemy złożyć,
-  część  środków  finansowych  dla  OSP przeznaczamy  z  budżetu,  ale  też  dużą  część  środków
przeznaczają  sołectwa  z  funduszu  sołeckiego,  pozyskują  z  organizacji  festynów,  od  sponsorów
i wkładają ogrom swojej pracy,
-  w  dalszej  wypowiedzi  podkreślił,  że  w  naszych  cotygodniowych  naradach  kierownictwa
uczestniczą  Kierownik  Posterunku  Policji  i  Komendant  Straży  Miejskiej,  podczas  których
omawiają swoje podjęte działania, problemy i potrzeby, my również zgłaszamy nasze uwagi,
- zadeklarowaliśmy zakup narkotestów dla policji,
- podkreślił, że powinniśmy podjąć działania o utworzenie Komisariatu, z takim zamiarem również
się nosił, ale chciał aby wniosek  był umocowany także stanowiskiem Rady Miejskiej,
-  argumenty jakie  przemawiają  to  to,  że nasza gmina jest  jedną z  większych gmin obszarowo,
nasilający się klimat wykroczeń, przestępstw wszystkich zagrożeń,
- uważa również , że argumentem jest skuteczność funkcjonariuszy w ujawnianiu przestępstw, 
-  ale  też  to,  że  jako samorząd wołczyński  nie  jesteśmy obojętni  na  pracę  policji  i  dlatego też
przeznaczyliśmy nie małą kwotę na remont pomieszczeń, na stworzenie lepszych warunków pracy
naszym policjantom,
-  wniosek tak  trzeba  napisać,  żeby Komendant  nie  odebrał,  że  trzeba  stworzyć  komisariat,  bo
policja nie daje sobie rady, wręcz przeciwnie należy podkreślić, że jesteśmy zadowoleni z takiego
działania  ale niestety jest to za mało,
- w najbliższy piątek jest zaplanowana debata organizowana prze Komendę Powiatową Policji w
Kluczborku i ten temat również zasygnalizuje,
- podziękował służbom mundurowym za takie zaangażowanie, za pracę którą bardzo pozytywnie
ocenia  zarówno  Straży  Miejskiej  jak  i  Policji  kierowanej  przez  pana  Adama  Moskala,
funkcjonowanie  OSP niewątpliwie  bardzo  potrzebne,  ukłon  w  kierunku  Prezesa  i  wszystkich
komendantów jednostek,
-  zaproponował,  aby na najbliższej sesji  Rada Miejska przyjęła  stanowisko w sprawie podjęcia
działań zmierzających do utworzenia Komisariatu Policji.

Radny Nowak – stwierdził,  że  na  ostatniej  sesji  mówił  o  uciążliwości  smogu,  ponieważ to  co
wydobywa się z kominów nie da się znieść,
-  przytaczał  również  paragrafy  na  podstawie  których  straż  miejska  może  wejść  na  posesje  i
sprawdzić,
- kilka razy już poruszał sprawę zakupu urządzenia do wymazu z komina,
- w tej wypowiedzi ponowił swój wniosek.

Radny Kwaśnicki – zbierając głos jako radny i jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, stwierdził,
że współpraca ze Strażą Miejską jest bardzo dobra, zawsze jest pomoc z ich strony, 
- jeżeli chodzi o mapę zagrożeń, korzysta z tego i może potwierdzić że działa, ponieważ dwa jego
zgłoszenia zostały skutecznie usunięte,
- co do OSP – my jako zarządzający nieruchomością mamy obowiązki jakie wynikają z przepisów,
- niezrozumiałą rzeczą jest to, że przejeżdża patrol i widzi, że samochód ciężarowy zaparkowany
jest dwoma kołami na trawniku i nie ma reakcji, reakcja  dopiero jest jak ktoś to zgłosi,
- podobnie jest latem z piciem piwa,
- prosił o reakcje, przynajmniej pouczenia.

Komendant Straży Miejskiej – stwierdził, że przejazdy przez wioskę dały pozytywne efekty, jeżeli
chodzi o palenie w piecach.

Radny Bartosiński – stwierdził,  że należy zacząć od edukacji.



Ad. 5

Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższej sesji.

Pani  Skarbnik Gminy – przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2018-2023                                                                                                (zał. nr 5),
- stwierdziła, że proponuje się zmiany do przedmiotowej uchwały poprzez:
- zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej o
kwotę 2 200 zł na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków
UE;
- zmniejszenie środków o kwotę 260 700 zł w 2018 r. na zadaniu: „Budowa ponadregionalnego
centrum spotkań „Park Przyjaźni”;
- wprowadziła do uchwały autopoprawkę zwiększając wydatki o kwotę 30 tys. zł na rozbudowę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołczyn,
- następnie omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.

 (zał. nr 6).

Radny Mały – pytał, o ile zmniejszona została subwencja i czym to jest spowodowane?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że została zmniejszona subwencja ogólna z części oświatowej o kwotę
214  834  zł,  zmiana  ta  podyktowana  jest  otrzymaniem  z  Ministerstwa  Finansów  informacji
o ostatecznych kwotach zapisanych w budżecie państwa, 
-  liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji.

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, że subwencja nam spadła, co więcej w obniżonej  kwocie
subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz podwyższenie
wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

Pani Skarbnik Gminy – na razie zakładamy rezerwę budżetową  i będziemy przeliczać ile mamy
i na co przeznaczymy, 
- mamy zdolność kredytową ale nie możemy brać kredytu na wydatki bieżące, wydatki bieżące
muszą się równoważ z dochodami bieżącymi.

Burmistrz  –  zwrócił  uwagę,  że  inwestycje,  które  mamy  zaplanowane  są  droższe  niż  mamy
w kosztorysach, stąd też te zmiany w budżecie,
- jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na budowę drogi ul. Chabrów i ul. Kwiatów Polskich
i za mało mamy w planie wydatków na te inwestycje i musimy zwiększyć o 135 tys. zł,
-  jesteśmy jeszcze przed kolejnymi rozstrzygnięciami przetargowymi i nie wiemy jaki będzie finał.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2018-20123
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  budżetu  gminy Wołczyn na  2018 rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w  sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania
w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu ( zał. nr 7),
- dofinansowaniem mogą być objęte koszty demontażu i zbierania wyrobów zawierających azbest
oraz  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  azbestowych  powstałych  w  związku  z  wymianą
pokryć dachowych lub elementów elewacji, 



- koszty sfinansowane będą w 85% ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Opolu, gminy 
Wołczyn i 15% ze środków własnych beneficjenta końcowego, z którym zostanie zawarta umowa 
na dofinansowanie,
- po podjęciu uchwały ogłoszony zostanie nabór wniosków.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  11
członków Komisji.

Następnie  p.  Dłubak  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn            (zał. nr 8), 
- Rada Miejska corocznie do 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania  bezdomności  zwierząt,  jest  to  wypełnienie  obowiązku  zapewnienia  opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie gminy, 
- na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu w 2018 roku nasza gmina przeznacza
środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 38 000,00 zł,
-  niniejszy  projekt  zaopiniowany  został  przez  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  dzierżawców
obwodów łowieckich działających na obszarze naszej gminy oraz organizacje społeczne.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  11
członków Komisji.
                               
Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Wołczyna na okręgi
wyborcze                                                                                                                               (zał. nr 9),
- zmiany okręgów dokonuje się w związku ze zmianą Kodeksu wyborczego,
- przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze  wyborców danej  gminy oraz  liczbę  radnych wybieranych do rad  w
wyborach w 2018 roku, zgodnie z Kodeksem wyborczym liczbę radnych ustala wojewoda,
- należy też przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest 
sołectwo, a w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględniać utworzone jednostki 
pomocnicze, 
- normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybieranych do danej rady; następnie oblicza się liczbę mandatów w danym okręgu, 
- liczba mieszkańców ogółem wynosi 13 208,
- jednolita norma przedstawicielstwa gminy (wg. IV kwartału 2017 r.) – 880,53; 0,5 normy - 440,26
oraz 1,499 normy – 1.319,91, 
- na ustalenia rady w sprawach okręgów wyborczych wyborcy – w liczbie co najmniej 15 – mogą 
wnieść skargę do komisarza wyborczego, na co mają pięć dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości.

                             
W dalszej kolejności Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe
obwody głosowania                                                                                                             (zał. nr 10),
- stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców, 
- Rada Miejska tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych.

Dyskusji nie było.
                                                                       



Projekt  uchwały w sprawie  podziału gminy Wołczyn na okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu obwodowych komisji wyborczych
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie  podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Ad. 6

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  na  pewno  jak  najszybciej  podejmiemy  działania,  aby
zabezpieczyć teren byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej.

Burmistrz – odnosząc się do wywozu odpadów bio z zabudowy wysokiej, stwierdził, że tak ułożony
harmonogram obioru  wynika  z  ustalonej  stawki,  zwiększenie  częstotliwości  bez  podwyższenia
opłaty będzie trudne,
-  następnie zdementował  głosy na temat  wycofania się inwestor  z  budowy fabryki  mebli,  były
trudności  z  przekształceniem  wieczystego  użytkowania  na  własność,  ale  aktualnie  inwestor
otrzymał  decyzję  Wojewody  Opolskiego  o  przekształceniu  na  własność,  nie  ma  żadnego
wstrzymania budowy.

Radny  Mały  –  wnioskował  o  wystąpienie  z  pismem  do  GDDKiA w  Opolu  o  ustawienie  w
Markotowie Małym oznakowania ograniczającego prędkość do 50 km na godzinę oraz o możliwość
zatrzymywania  się  autobusu w Gierałcicach Małych,  jadącego od strony Kluczborka,  aktualnie
zatrzymuje się w mieście.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
                                                                                                                              
                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                        Ryszard Nowak
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