
Protokół Nr 20/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 29 sierpnia 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
 Tomasz Olejnik  Naczelnik Wydział Techniczno-Inwestycyjnego
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

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

Porządek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Ad. 2 

Przewodniczący  Komisji  –  wszyscy  radni  otrzymali  pismo  mieszkańców  spółdzielni
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z terenu wiejskiego dotyczące częstotliwości wywozu
odpadów komunalnych, 
- zwrócił uwagę, że w piśmie brak jest adresu do korespondencji,
- jego zdaniem aktualnie nie należy nic zmieniać, uważa, ze ten system działa dobrze,
- prosił o zabranie głosu w tym temacie.

Przewodniczący Rady – stwierdzi, że jest zobligowany udzielić odpowiedzi,
- prosił o wyrażanie swoich opinii, która będzie kształtowała odpowiedź dla tych mieszkańców,
- jego propozycja jest taka, że Rada Miejska nie przewiduje zmian co do częstotliwości wywozu
śmieci,
- w piśmie poruszona jest sprawa niesprawiedliwości społecznej, więc uważa że z treści uchwały
wynika, iż w kosztach tego wywozu uczestniczą wszyscy mieszkańcy w równym stopniu,
- odnośnie nieprzyjemnego zapachu po prostu co jakich czas należy myć te pojemniki.

Radny Zarych – stwierdził,  że bez wzrostu opłaty za wywóz nie widzi możliwości zwiększenia
częstotliwości, a tego chyba nikt nie chce.

Burmistrz – uznać należy że jest to wniosek mieszkańców, żeby częściej wywozić śmieci,
-  w  piśmie  podniesione  jest,  że  mieszkańcy  spółdzielni  mieszkaniowej  w  Wołczynie  mają
opróżniane pojemniki na śmieci dwa razy w tygodniu, a są to tacy sami mieszkańcy jak na wsi, 
- decyzje takie zostały podjęte z powodu kilku argumentów: po pierwsze w mieście jest większe
skupisko niż  na wsi,  dostawienie dodatkowych pojemników po prostu jest  już nie  możliwe,  na
terenie  wiejskim  spółdzielnie  mieszkaniowe  dysponują  większa  powierzchnią  na  dostawienie
pojemników niż w Wołczynie,
-  jeżeli  podnoszone  jest  że  jest  niesprawiedliwość,  należy  też  wziąć  pod  uwagę  to  że  dzisiaj
mieszkaniec miasta jak i wsi płaci 11 zł, faktyczne koszty odbioru i dowiezienia na składowisko są
niższe odbierając z miasta niż z wioski,
- uważa, że powołując się na niesprawiedliwość w tej kwestii nie ma uzasadnienia,
- kolejna rzecz to jest też to, że dzisiaj koszty 11 zł od 1 mieszkańca są skalkulowane o taki system
jaki  funkcjonuje  i  jeżeli  mielibyśmy zwiększać  częstotliwość  to  tych  pieniędzy  na  pewno  nie
wystarczy, wobec tego trzeba byłoby podnieść stawkę,



-  jeżeli  mielibyśmy podnieść  stawkę na  ten  wniosek,  to  nasuwa mu się  pytanie,  czy obciążać
wyższą opłatą większą część mieszkańców gminy po to, by mniejsza była usatysfakcjonowana,
- jest dylemat, czy ta stawka wystarczy, na pewno sprawa powróci przed kolejnym przetargiem,
dzisiaj analizy wskazują, że nie unikniemy podwyższenia tej opłaty,
-  ten system pozytywnie oceniany ma ten plus,  że nasze Przedsiębiorstwo odbiera każdy jeden
pojemnik, worek przygotowany do wywiezienia,
- i to co mówił Przewodniczący Rady, jeżeli Zarządca zadbałby o to, aby pojemniki były częściej
myte i jeszcze kilka pojemników dostawić na pewno problem ten mógłby być rozwiązany.

Radny Mały – poruszył sprawę w związku z prowadzonym remontem drogi i mostów w Wąsicach
i Wierzchach, ruch lokalny odbywa się przez ul. Młyńską, droga ta jest bardzo wyboista i dobrą
sprawą dla mieszkańców byłoby puścić tam równiarkę.

Ad. 3

Informacja  na  temat  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Wołczynie                                                                                                          (zał. nr 2).

Prezes PGKiM – stwierdził, że informacja została przedłożona na piśmie, 
- zaproponował w formie zadawania pytań.

Pan Kwaśnicki – pytał, czy zadłużenie Przedsiębiorstwa jest na rzecz Przedsiębiorstwa, czy Gminy?

Prezes Spółki – zadłużenie jest na rzecz Przedsiębiorstwa i Gminy, jest to zadłużenie prawie 800
tys. zł, które narosło w ciągu 13 lat z tytułu opłat czynszowych, jeszcze część długu monitowana
jest sprzed reformy
- dzisiaj płatności czynszowe utrzymywane są na poziomie 90%

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Komisji uznał,  że przedłożona informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 4 

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

Uchwała  w  sprawie  w  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołczynie na lata 2016-
2020                                                                                                                                       (zał. nr 3).

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że Rada Miejska taką uchwałę podejmowała w czerwcu ale
w związku z uwagami Wojewody ponownie wraca pod obrady, 
- jeżeli chodzi o planowane zadania i zakres robót nic się nie zmienia jedynie rozszerzona jest część
opisowa  czyli  aktualny zakres  działania,  planowany zakres  działania,  przedsięwzięcia,  nakłady
inwestycyjne i sposoby finansowana tych przedsięwzięć.

Dyskusji nie było.

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



Pan Tomasz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych                                                                                                                              (zał. nr 4), 
-  droga nazwana ul.  Kwiatów Polskich planowana jest  do przebudowy w roku 2018, realizacja
zadania  możliwa  jest  po  uzyskaniu  dofinansowania,  żeby  poczynić  starania  o  dofinansowanie
jednym z warunków jest, że droga ma status drogi gminnej.

Dyskusji nie było.

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

Pani  Grażyna  Majcherska  –  przestawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od
nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn 

(zał. nr 5),
- przedłożony projekt uchwały ma na celu przyciągnąć nowych inwestorów ale również  pobudzić
przedsiębiorców już działających na terenie naszej gminy,
-  ma to stanowić zachętę do prowadzenia działalności gospodarczej  i  tworzenia nowych miejsc
pracy,
- warunkiem jest, że dany podmiot nie ma żadnych zaległości w podatkach i opłatach należnych
gminie,
- uchwała ta reguluje zasady zwolnienia i np. za utworzenie od 2 do 3 włącznie nowych miejsc
pracy  przedsiębiorca  uzyskuje  zwolnienie  z  podatku  od  nieruchomości  za  40m2 powierzchni
budynków związanych z działalnością gospodarczą 

Zastępca Burmistrza – uchwała ma być pewnego rodzaju zachętą dla przedsiębiorców do tego by
podjąć decyzje o zainwestowaniu w naszej  gminie,  to z  jednej  strony z drugiej  zaś zachęta by
zatrudniać kolejne osoby, 
- jak już wspomniano dotyczy to zarówno nowych przedsiębiorców, jak i tych którzy już prowadzą
działalność  nie ma zróżnicowania tak jak w projekcie przedkładanym kilka lat wcześniej,
- skutki ewentualnych zwolnień można wyliczyć.

Pani  Majcherska – jeżeli  wszystkie  podmioty utworzą dwa dodatkowe miejsca pracy to  skutek
finansowy w stosunku rocznym będzie 52 tys. zł, przy trzech nowo zatrudnionych osobach jest to
76 tys. zł, 
- z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy my też otrzymamy rekompensatę w podatku CIT.

Burmistrz – podkreślił, że skutek ten jest w przypadku kiedy wszystkie podmioty w danym roku
wystąpiłyby o zwolnienie.

Pan Bartosiński – pytał, ile jest podmiotów gospodarczych.

Pani Majcherska - stwierdziła, że około 34 podmioty. 

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

Ad. 6

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził, że temat przejazdu skrótem z Szumu do Wąsic
również  poruszała  radna  p.  Krystyna  Mazurczak,  wnioskowała  aby  w  jakiś  sposób  tą  drogę



poprawić,   ale  też  musimy  uzupełnić  na  moście  znak  dotyczący  nośności,  bo  to  jest  wielkie
zagrożenie jeżeli mieszkańcy mówią, że tam przejeżdżała gruszka z cementem, 
- obawia się że jeżeli poprawi się tą drogę, będą przejeżdżać różne pojazdy i tym bardziej trzeba
ustawić znak, aby była świadomość, że narażają się na niebezpieczeństwo,
- jeszcze przez jakiś czas będą utrudnienia związane z remontem drogi, p. Burmistrz apelował do
Starosty aby w jakiś sposób mobilizować wykonawcę żeby było większe nasilenie prac i żeby były
wykonywane z większym zaangażowaniem,
- Starosta podkreślał, że inspektor nadzoru z wielka dokładnością przestrzega aby prace na mostach
były wykonane z zachowaniem wszelkich norm,
-  niewątpliwie  należy  przyspieszyć  prace  na  tych  trzech  mostach,  my  ze  swojej  strony  aby
usprawnić ruch lokalny postaramy się poprawić drogę i na pewno ustawić znak na moście.

Pan Bogdanowicz – zwrócił uwagę na konieczność wyczyszczenia 100m rowu w Wierzbicy Dolnej,
tj. od kościoła do asfaltu.

Pan Olejnik – w sprawie rowu wybierze się na wizję, wcześniej uzgodni termin z radnym,
-  odnosząc  się  do  drogi  Szum Wąsice  stwierdził,  że  równiarka  ruszy  ziemię  i  będzie  jeszcze
większy kurz, to też może być niezadowolenie.

Radna Błaszczykiewicz – pytała,  czy wpłynęła jakaś odezwa na nasz apel  w sprawie zasiłków
wyrównawczych w związku z pozostaniem dzieci sześcioletnich rok dłużej w przedszkolu.

Burmistrz – stwierdził, że pismo wpłynęło w odpowiedzi rząd nie przewiduje rekompensaty dla
gmin.

Radna Mazurkiewicz – odnosząc się do pracy na mostach podkreśliła, że robotników jest trzech nie
mają nawet porządnych narzędzi, jeden z mieszkańców pomagał im użyczając swojej koparki.

Radny Antkowiak – zwrócił uwagę na wykonaną niedawno inwestycję Krzywiczyny-Komorzno,
stan poboczy stwarza niebezpieczeństwo, asfalt jest około 40 cm wyżej niż pobocze, 
- uważa ze trzeba zwrócić się do zarządcy zanim będzie jakieś nieszczęście.

Radny Zarych –  prosił ponownie o interwencję w sprawie skrzyżowania przy nowo wybudowanej
drodze w Szymonkowie gdzie ciężkie samochody wyrzucają kamienie na asfalt, być może ta droga
jest za wąska albo ten kamień powinien być wymieszany z jakaś masą.

Burmistrz – stwierdził, że droga na pewno jest zrobiona dobrze, ludzie za szybko przechodzą z
cieszenia się na narzekanie, 
-  w końcu projektowali  to drogowcy,  gdyby kierowcy nie zjeżdżaliby na pobocze to na pewno
zmieściliby się na asfalcie,  a oni jeżdżą bo jest  tam tłuczeń, gdyby były barierki to też by się
zmieścili,
-  jest  to  zrobione  zgodnie  z  projektem i  nie  możemy wnosić  takich  uwag ale  trzeba  się  temu
przyjrzeć.

Radna  Schatt  –  wnioskowała  o  dodatkowy  kosz  na  szkło  koło  szkoły,  ponieważ  przy  tej
częstotliwości wywozu w tym miejscu jest zawsze przepełniony.

Radny Ryszard Nowak – zwrócił uwagę, że w Wołczynie w Rynku przez środek parkingu gdzie jest
asfalt jest kilkucentymetrowa szpara, leci tam woda, należałoby to zalać, 
- prosił zaplanowanie środków finansowych na zakup przyrządu do badania wymazu z kominów.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że w pierwszej  kolejności  trzeba dowiedzieć się  czy strażnik
miejski ma możliwość egzekwowania na bazie tego przyrządu.



Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy:
-  dotarła  do  niego uwaga,  że  na parkingu koło BS w Rynku stawiają  samochody z  kartką  do
sprzedaży, sam też to zauważył, ze coraz częściej stawiane są tam samochody,
- nie może tak być, kiedy miejsc parkingowych brakuje, żeby się temu przyjrzeć sprawę przekaże
Straży Miejskiej,
- na ul. Opolskiej na wysokości „Polo” była potężna dziura, dziwiło go to, że przez dwa dni nikt ze
służb na to nie reagował, po naszej interwencji dopiero wysypali tłuczeń,
-  objechał  drogi  Wąsice,  Wierzchy,  Szum, Zawiść,  Brynica  i  stwierdził,  że  stan tych  dróg jest
fatalny, jesteśmy już po wstępnych rozmowach ze Starostą i Starostwo jest skłonne położyć nowa
nakładkę od Ligoty Wołczyńskiej do końca Brynicy, oczywiście są  skłonni ale oczekują naszego
udziału finansowego, nie zdeklarował że na pewno tak bez rozmowy z radnymi, ale obawia się że
jeżeli gmina nie dołoży to Starostwo nie zrobi,
- będąc przy głosie prosił radnych o przyzwolenie na rozszerzenie porządku obrad najbliższej sesji
o  przyjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  partnerskiego  w  sprawie  remontu  ul.
Dworcowej,
- Starostwo wykonało projekt i chce złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach „schetynówki”
i oczywiście jeżeli jest partnerstwo, które wiąże się z finansowym wkładem gminy wtedy można
otrzymać dodatkowe punkty i są większe szanse na realizację,
- my z kolei przy tym chcemy wykonać kapitalny remont Placu Wolności, przebudowanie parkingu
przed Urzędem i remont nawierzchni i chodnika przy kościele i chcemy żeby też Starostwo podjęło
uchwałę  o  partnerstwie,  ponieważ  termin  składania  wniosków  jest  do  15  września  Starosta
zadeklarował zwołać nadzwyczajną sesję w tym temacie,
-  poinformował,  że  6  września  br.  o  godz.  12.00  zaplanowane  zostało  spotkanie
z Komendantem Powiatowym Policji, zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu zainteresowanych
radnych.

Radny Mrugalski – pytał,  czy podjęto sprawę na którą zwracał uwagę wcześniej,  a mianowicie
udostępnianie toalet podczas pogrzebów.

Burmistrz  –  to  pytanie  do  obecnego  tu  Prezesa  PGKiM,  pytał  czy takie  sygnały  docierają  do
PGKiM?

Prezes PGKiM – stwierdził, że sprawa będzie rozwiązana.

Radny Mały – zwrócił uwagę, że jeżeli mowa o nakładkach asfaltowych to rozważyć nie do granicy
powiatu ale od skrzyżowania w Brynicy przez Wąsice, ludzie byliby bardziej zadowoleni.

Burmistrz – potrzebna jest nakładka Wołczyn Zawiść.

Radna Mazurczak – pytała, czy Starostwo nic nie myśli o nakładce Szklarnia – Wierzchy – Szum.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                            Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


