
Protokół Nr 21/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 14 września 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

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

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku poprzez rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów
uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy jako Partnera do projektu pn.:”Realizacja
strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”,
- ponieważ aby móc aplikować o środki unijne każda z gmin musi podjąć uchwałę o przystąpieniu
do partnerstwa;
2)  w  sprawie  zawarcia  partnerstwa  pomiędzy  Powiatem  Kluczborskim,  a  Gminą  Wołczyn  na
realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa,
- w związku z zamiarem inwestycyjnym w roku przyszłym, ale w tym roku składane są wnioski
o dofinansowanie, jest to inwestycja w układzie zadaniowym powiatu, przebudowa ul. Dworcowej,
a  my przy tej  inwestycji  chcielibyśmy wpisać nasze zadanie przebudowę Placu Wolności  wraz
z parkingiem przy Urzędzie.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że na ostatniej sesji zadeklarował, iż na najbliższym
posiedzeniu Komisji podejmie temat dotyczący rozważenia zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej w
Szkole Podstawowej nr 1 w temacie ciągle powracającym, opłat za dowóz dzieci spoza obwodu
szkół, 
- w wypowiedzi swojej podkreślił, że temat ten był przedmiotem kontroli audytu wewnętrznego
Urzędu, protokoły są do wglądu u p. Małgorzaty Muzyki.

Ad. 3 

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej                                                                                                                             (zał. nr 2), 
-  zadanie,  które  wprowadzamy  to  zadanie  do  realizacji  w  przyszłym  roku,  dlatego  też  nie
zmieniamy budżetu na 2016 r.,
- w przedłożonym projekcie proponujemy wprowadzić zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Pl.
Wolności w Wołczynie,
-  planujemy na realizację tego zadania pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 148 808 zł oraz
w ramach partnerstwa z Powiatu Kluczborskiego 76 636 zł,



- również w ramach partnerstwa w 2017 r. zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Dworcowa w Wołczynie,
- w tym przedmiocie była podejmowana uchwała intencyjna, jednak żeby Burmistrz mógł podpisać
umowę partnerską zabezpieczenie tej kwoty musi być w prognozie,
- te kwoty to 51% wkładu własnego i mają zabezpieczyć dodatkowe 5 punktów w ocenie wniosku,
- drugi projekt uchwały w sprawie partnerstwa  to zadanie realizowane w subregionie, a dotyczy
budowy ścieżki rowerowej Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn,
-  zgłosiła  autopoprawkę  dotyczącą  kwot  dotacji  inwestycji  ul.  Dworcowej  i  Placu  Wolności
ponieważ należy zaokrąglać do zł, a nie tak jak zaokrągliliśmy do tys., w związku z tym dotacja dla
powiatu  wyniesie  218  565  zł,  a  nie  219  tys.  zł,  dotyczy  to  również  datacji  jaką  otrzymamy
z powiatu nie 77 000 zł, tylko 76 636 zł.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  inwestycja  powiatu  ma  kosztować  ponad  800  tys.  zł  w  ramach
dofinansowania można uzyskać około 400 tys. zł do tego wkład własny powiatu i datacja gminy, 
- aby otrzymać dofinansowanie ważne jest,  żeby uzyskać jak najwięcej punków, za partnerstwo
maksymalnie można uzyskać 5 punktów, jeżeli ta inwestycja znajdzie się na liście rankingowej ma
szanse na realizację,
- jeżeli powiat nie znajdzie się na liście rankingowej, to za 800 tys. zł tego nie wykona, a my też nie
dołożymy  400  tys.  zł,  dlatego  chcemy  zwiększyć  sobie  szanse  żeby  to  zadanie  uzyskało
dofinansowanie i stąd taka konstrukcja tego dofinansowania, 
- Plac Wolności - proporcjonalnie, czyli całe zadanie około 300 tys. zł, w naszym zadaniu nie do
całej  inwestycji  możemy  uzyskań  dofinansowanie  z  budżetu  państwa  i  nie  do  całego  zadnia
Starostwo może nam dofinansować,  ponieważ część parkingowa  nie jest w pasie drogowym, czyli
tylko tą część kwalifikowaną pasa drogowego dzielimy na 51% z wkładu własnego i dzisiaj jest to
kwota 76 636 zł., dofinansowanie może się zmienić po przetargu.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
gminy Wołczyn jako Partnera do realizacji projektu pn.:”Realizacja strategii niskoemisyjnych na
obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”                                             (zał. nr 3),
-  w  uchwale  wymienione  są  wszystkie  gminy,  które  są  partnerami  do  realizacji  strategii
niskoemisyjnej na obszarze subregionu,
- województwo zostało podzielone na subregiony czyli na obszary mniejsze niż województwo, a
większe niż powiat, które mogą pozyskiwać środki unijne,
- nie było sprawą łatwa dogadać się z tyloma gminami ale udało się uzgodnić inwestycje, liderem
tego projektu jest powiat kluczborski,
- takie uchwały są niezbędne, aby składać wnioski.

Dyskusji nie było. 

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



Burmistrz – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zawarcia partnerstwa pomiędzy Powiatem
Kluczborskim,  a  Gminą  Wołczyn  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  przy  udziale  środków
budżetu państwa dotyczy tylko przebudowy ul. Dworcowej                                                (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały w  sprawie  zawarcia  partnerstwa  pomiędzy Powiatem Kluczborskim,  a  Gminą
Wołczyn  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  przy  udziale  środków  budżetu  państwa
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji – pytał, czy Rada Miejska zleci Komisji Rewizyjnej kontrolę w Szkole
Podstawowej nr 1 w zakresie opłat za dowóz dzieci spoza obwodu szkół?
- czy ktoś chciały w tym temacie zabrać głos?

Radny Mieczysław Kwaśnicki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - stwierdził,  że rozmawiał z
Panią Muzyką prowadzącą audyt wewnętrzny i nie widzi potrzeby ponownej kontroli, 
-  jako  przewodniczący  komisji  nie  bardzo  wie  czym  komisja  miałaby  się  zająć,  jeżeli  radni
zdecydują, że ma być kontrola, to chciałby bardzo konkretne sprecyzowanie tematu,
- wydaje mu się, że w kontekście wcześniejszych pytań radnego Ryszarda Nowaka i odpowiedzi
Pani Dyrektor chodzi o coś konkretnego co nie zostało wypowiedziane.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził,  że temat ten chciał poruszyć na sesji,  w której uczestniczy
większe grono przede wszystkim więcej sołtysów,
- o co chodzi? mówiąc kolokwialnie chodzi o to, że pani Dyrektor Zając podbiera dzieci ze szkół
wiejskich,
- przytoczył z protokołu audytu ile dzieci uczęszcza spoza obwodu, tj: 6 z Komorzna, 9 z Wąsic,
6 ze Skałąg, 5 z Wierzbicy Górnej i stwierdził, że w którymś momencie okaże się, że te szkoły są
nierentowne i trzeba zamykać,
- stwierdził,  że cała batalia jest o to, bo dba o byt szkoły w Komorznie i przy okazji o szkoły
w innych sołectwa,
- w uchwale Rady Miejskiej jest jasno zapisane, że dzieci spoza obwodu płacą za dowóz,
- na sesji Pani Dyrektor mówiła, że był audyt i nie stwierdził uchybień w tej sprawie,
- zapoznał się z protokołami i twierdzi, że Pani Dyrektor mijała się z prawdą, bo nie do końca jest
tak jak przedstawiła na sesji, 
- po pierwszym audycie były zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień - zacytował
zapisy protokołu,
- druga kontrola miała na celu sprawdzenie, czy zalecenia zostały zrealizowane i okazuje się że
jedno z zaleceń nie zostało wykonane,
- obawia się, że jak tak dalej będzie to w Wołczynie będzie trzeba otworzyć dodatkowy oddział
i  zatrudnić  nauczycieli  ze  skutkiem  takim,  że  w  szkole  wiejskiej  zmniejszy  się  ilość  dzieci
i  zmniejszy się subwencja wiejska,
- następnie zaproponował, aby w uchwale Rady Miejskiej dodać w § 6 pkt 5 po słowach: zachodzi
ważny interes dłużnika lub interes publiczny „po dostarczeniu odpowiednich dokumentów”,
- wnioskował o wystosowanie na piśmie do pani dyrektor pytań:
1) czy zostały uregulowane wszystkie należne zaległości dotyczące opłat za dowóz dzieci spoza
obwodu Szkoły Podstawowej nr 1?



2) ile uczniów aktualnie uczęszcza do szkoły Nr 1 spoza obwodu szkoły (konkretnie z obwodów
wiejskich)?
3) dlaczego Pani Dyrektor umarzała opłaty za dojazd bez jakichkolwiek dokumentów?

Skarbnik  Gminy –  odnosząc  się  do  zaproponowanej  zmiany zapisu  w uchwale  stwierdziła,  że
należy konkretnie wskazać jakie dokumenty mają być przedkładane, ponieważ dzisiaj odchodzi się
od dostarczania różnych dokumentów, ponieważ może to być również oświadczenie wnioskodawcy,
- dla tego dobrze byłoby doprecyzować jakie to mają być dokumenty, żeby ta zmiana spełniła pana
oczekiwania.

Radny Nowak – ma na myśli dokumenty, które są potwierdzone przez odpowiednią instytucję.

Przewodniczący Rady – podkreślił, że z rozmowy z panią audytor wynika że na podstawie zaleceń,
które wynikły w trakcie kontroli będzie zwracała szczególna uwagę, 
- dobrze, że radny zwraca uwagę na tą sprawę, ale też musimy sobie wierzyć,
- podkreślił, również że Rada Miejska inną uchwałą dała kompetencje dyrektorom do udzielania
umorzeń,
- zgadza się z tym, że to musi być udokumentowane ale jest audyt wewnętrzny, który będzie kład
szczególny nacisk na tą kwestię.

Zastępca Burmistrza – uważa,  że brniemy w problemy,  które zostały zadeklarowane że zostaną
rozwiązane, 
-  to,  że były zalecenia dla  Pani  Dyrektor nie ulega wątpliwości,  Pani Dyrektor  w jakiś sposób
naprawiła te usterki,
- intencją tej uchwały było ograniczenie przepływu dzieci do szkół spoza obwodu,  z założeniem że
jeżeli rodzic chce posłać dziecko do innego obwodu niż jest wpisane musi ponieść wszystkie koszty
związane z dojazdem,
- trochę uwarunkowania się zmieniły od czasu kiedy ta uchwała była podejmowana, to też trzeba
wziąć pod uwagę, drugi element to jest to, że na jednej z sesji p. Dyrektor zadeklarowała, że będzie
to weryfikowane jeżeli rodzina, która chce umorzenia, a otrzymuje pieniądze z 500+ to takiego
umorzenia nie otrzyma, ponieważ ten program adresowany jest do dzieci,
- kolejna sprawa to jest to, że coś decyduje że rodzic chce przenieść dziecko do innej szkoły, nieraz
jest to że dojeżdża do pracy,
- poinformował, że w najbliższym czasie będzie o wiele więcej i trudniejszych spraw związanych z
reformą oświatową, która zmieni strukturę naszych szkół,
- apelował, aby nie tracić energii na to, a skupić się na poważnych sprawach, które są przed nami.

Radny Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  że  nie  do  końca  zgadza  się  z  tą  wypowiedzią,  ponieważ
istnienie szkoły jest dla niego bardzo ważne.

Burmistrz – zastanawia się w czy to brnąć, nie umniejszając temu tematowi, myśląc co nas czeka
przy zapowiadanej reformie oświatowej, za parę miesięcy dojdziemy do wniosku, że zajmowaliśmy
się tak drobnymi rzeczami, 
- czeka nas bardzo ciężki okres, gdzie dzieci mają się uczyć, co będzie z kadrą,
- niezadowolenie społeczne przechodziliśmy już przy likwidacji szkół, teraz też tego nie unikniemy,
-  rozumie  też  emocje  radnego  Nowaka,  może  dzisiaj  byłyby  mniejsze  gdyby  pani  Dyrektor
przedstawiła inaczej sytuacje,
- zgadza się, że jeżeli nie będziemy myśleć globalnie o naszej sieci szkół to możliwe, że te małe
szkoły kiedyś będą zlikwidowane,
-  patrząc  na  budżet  gminy,  na   rosnące  wydatki  w  oświacie,  zmniejszającą  się  subwencję  to
powinien być za tym żeby szkoły likwidować, oczywiście tego nie chce,
- może należy rozważyć dlaczego jest odpływ dzieci z danej szkoły,



- absolutnie nigdy nie było i nie będzie zgody na to, że napływ dzieci spoza obwodu powoduje
konieczność  utworzenia  dodatkowego  oddziału,  dzieci  z  innego  obwodu  nie  powodowały
zwiększenia oddziału było tyle ile było dzieci obwodowych,
- może trzeba się zastanowić nad uchwałą, która upoważnia dyrektorów do umarzania.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kto jest za tym, aby Rada Miejska zleciła Komisji
Rewizyjnej kontrolę w przedmiotowej sprawie.

Nikt z radnych nie wyraził aprobaty w/w wniosku.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że może trzeba zająć się tym co dzieje się w szkole, bo może
dlaczego dzieci odchodzą.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                                        Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


