
Protokół Nr 11/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego 28 października 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Tomasz Olejnik Prezes PGKiM Sp. z o.o.
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji (załącznik
do protokołu).

Zastępca Burmistrza – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia Komisji jako pkt 3 lit.
h)  projektu  uchwały  w sprawie  rodzajów dodatkowych  usług  oraz  stawek świadczonych  przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Burmistrz  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  rozważa  wycofanie  z  obrad  sesji  projektu  uchwały
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
- prosił radnych o dyskusję w tym temacie na Komisji,  
- przedłożony projekt uchwały zakłada obniżenie stawek,
- podkreślił, że uważa jednak, iż pozostawienie stawek na tym samym poziomie to też przychylność
dla przedsiębiorców.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny  Łuczek  –  zwrócił  się  do  Burmistrza  jako  zwierzchnika  Straży  Miejskiej  o  skuteczne
egzekwowanie  zakazu  spalania  odpadów  zielonych,  ponieważ  Strażnicy  przychodzą  i  tylko
upominają, a mieszkańcy ul. Leśnej skarżą się,

Pani  Sołtys  Markotowa  Dużego  –  prosiła  o  rozważenie  umożliwienia  starszym  mieszkańcom
dojazdu do Wołczyna na zakupy.

Sołtys Świniary Małe – pytał, czy zostały podjęte decyzje odnośnie remontu świetlicy wiejskiej?

Sołtys  Duczowa –  pytał,  czy  mieszkańcy sami  muszą  zakupić  pojemniki  na  bio,  bo w innych
gminach dostarczają.

Radny Marek Nowak  - poruszył sprawę braku numerów domów, 
- pytał co z fabryką mebli?

Radna Teodorowska – poruszyła sprawę lecących gałęzi dębu na osiedlu przy ul. Opolskiej.



 
Ad. 3 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2019-2024 (stanowiący załącznik do protokołu) jednocześnie omówiła projekt
uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  rok  na  podstawie  załączonych
uzasadnień do przedmiotowych uchwał (załącznik do protokołu), 
- zgłosiła autopoprawkę dotyczącą zmian w funduszu sołeckim na wniosek sołectwa Skałągi.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2019-2024
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w  obecności 15 członków.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  rok  2019  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani  Majcherska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości ( załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, ze w przedłożonym projekcie uchwały w § 1 pkt 1 lit. b) i d) oraz w pkt 2 lit. d)
wysokość  stawek  podatku  podniesiono  do  wysokości  stawek  górnych  jakie  określa  ustawa,
natomiast pozostałe stawki podniesiono o 5% w stosunku do obowiązujących,
- nasze propozycje stawek porównywalne są ze stawkami gmin sąsiednich,
-  zwróciła  również  uwagę,  że  stawki  dla  budowli  związanych  z  gospodarką  wodno-ściekową
i  budowli  służącym  zaspakajaniu  potrzeb  ludności  w  zakresie  zaopatrzenia  w  wodę  oraz
oczyszczania ścieków zaproponowano niższą stawkę celem uniknięcia obciążenia mieszkańców.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się 2 głosy.

Burmistrz – zabierając głos  poruszył sprawę stawek podatku od środków transportowych, 
- podkreślił, że wsłuchując się w głosy firm transportowych obniżyliśmy stawki w tamtym roku,
-  patrząc  na  to  co  nas  czeka  w  przyszłym  roku,  rosnące  koszty  jest  skłonny,  aby  wycofać
przedłożony projekt uchwały,w którym zaproponowano obniżenie stawek i pozostawić wysokość
stawek jak w 2019 roku
- prosił radnych o zabranie głosu w tej sprawie.

Skarbnik Gminy – podkreśliła, że obniżając stawki podatku intencją nie było zaniżenie dochodów
gminy, to działanie było idące za głosem naszych właścicieli firm transportowych.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że wszystkie inne podatki podnosimy, a dla małej grupy mamy
obniżać.



Radny  Antkowiak  –  stwierdził,  że  zgadza  się  z  p.  Skarbnik,  ważne  jest  że  rozmawiamy  i  że
słuchamy głosów ma na myśli transportowców ale też trzeba wyciągać wnioski.

Radny Łuczek – podkreślił, że jest za tym, aby utrzymać to co dotychczas, 
- transport ciężki powoduje też duże straty na drogach, uszkadzany jest asfalt, krawężniki, znaki
drogowe, słupki,
- tabor nie jest nowy, emituje hałas, zanieczyszcza powietrze.

Radny Pasternak – stwierdził, że obniżka stawki podatkowej spowoduje zmniejszenie wpływów do
budżetu gminy o około 25 tys. zł, czyli też będziemy musieli z czegoś zrezygnować, 
- jest za tym, aby pozostawić stawki na poziomie jakim są.

Burmistrz – podkreślił, że żadne rozwiązanie nie jest idealne i nie rozwiązuje sprawy, ważne jest że
rozmawiamy, liczymy się z głosami radnych, 
- prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie wycofania tego projektu uchwały z obrad.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Członkowie Komisji jednogłośnie w obecności 15 radnych wyrazili aprobatę, aby wycofać projekt
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pani Majcherska – omówiła projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na lata 2020-2021 (załącznik do protokołu), 
- zapisy uchwały mają zastosowanie do zwolnienia od podatku od nieruchomości budynku lub ich
części  zajęte  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  dla  przedsiębiorcy,  który  przed
rozpoczęciem działalności był osobą bezrobotną,
- podkreśliła, że aktualnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą konsekwencje dla naszego
budżetu.

Burmistrz  –  zwrócił  uwagę,  że  zwolnieniem  objęte  będą  również  nowo  wybudowane  lub
dobudowane budynki po 31 grudnia 2019 r., 
- nie wiele gmin ma te ulgi, na razie nic nie tracimy, a mamy możliwość pozyskania inwestorów.

Radny Pasternak – podkreślił, że jest to również zachęta i aktywizacja osób bezrobotnych.

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

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości
ponoszenia tej opłaty ( załącznik do protokołu), 
- w wypowiedzi swojej podkreśliła, że po analizie kwot proponujemy podnieść stawkę do 18 zł,
znieść ulgę dla rodzin wieloosobowych,
-  generalnie  obowiązuje  segregacja  śmieci,  jednak  jeżeli  właściciel  nieruchomości  nie  będzie
segregował śmieci, będzie ponosił opłatę w wysokości 36 zł.

Skarbnik gminy – stwierdziła, że w druku deklaracji nie ma wyboru, czy ktoś segreguje, czy nie,
wszyscy segregują, jak pracownik stwierdzi, że brak jest segregacji wydaje decyzję, 
-  poinformowała również,  że nowelizacja ustawy nakłada obowiązek  zamieszczenia w rocznym
sprawozdaniu z realizacji budżetu  informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku



dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych
na  funkcjonowanie  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  wyszczególnieniem
kosztów.

W  dalszej wypowiedzi p. Majcherska – zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały zamieszczony
został zapis dotyczący opłat dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, stawkę
za  gospodarowanie  odpadami  proponuje  się  w  wysokości  169,00  zł,  a  w  przypadku
niesegregowania 338,00 zł, 
- przedmiotowa uchwała obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r.
Będąc  przy  głosie  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik do protokołu), 
- podkreśliła,  że zwolnienia  z części opłaty dotyczą  właścicieli  domów jednorodzinnych,  którzy
kompostują odpady w kompostowniku przydomowym,
- odliczenie 1 zł  jest od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pan Olejnik – stwierdził,  że  system gospodarki  odpadami można podzielić  na:  koszty odbioru,
koszty zagospodarowania, koszty obsługi i likwidacji dzikich wysypisk, 
- stawka 18 zł od osoby wynika z 180 tys. zł nieprzewidzianych kosztów na RIPOK.

Pani  Iwona  Mendel  Sołtys  Rożnowa  –  poruszyła  sprawę  częstotliwości  wywozu  odpadów  ze
spółdzielni mieszkaniowej w Rożnowie.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że będzie przeciwny tej zmianie.

Pani  Honorata  Szubert  –  zwróciła  uwagę,  że  jedzie  samochód  i  ładuje  wszystko  do  jednego
samochodu, czy to segregowane, czy niesegregowane.

Radny Pasternak – stwierdził,  że podatki płacimy wszyscy jednakowo i powinniśmy się pochylić
nad częstotliwością wywozu odpadów z terenów wiejskich.

Pan Olejnik – stwierdził, że ustawa wprowadziła obowiązek odbioru odpadów co dwa tygodnie,
na dostosowanie naszych przepisów mamy czas 1 rok, 
- podkreślił, że zwiększenie częstotliwości spowoduje zwiększenie kosztów.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził,  że  wprowadzając pojemniki  na BIO nie było
naszą intencją ograniczenie odbioru tych odpadów, 
- chcemy odbierać od tych, którzy nie mają możliwości kompostowania.

Radny Mały – stwierdził, że gro odpadów  to odpady plastikowe, 
- jesteśmy członkami Związku Gmin Śląska Opolskiego – czy za pośrednictwem tego Związku nie
można postulować, aby te opakowania były zwrotne?

Radny Antkowiak - zabierając głos stwierdził, ze nie jest sztuką mieć życzenia, roszczenia, sztuką
jest, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, 
- uchwała dotycząca zwolnień za kompostowanie jest nowością i za jakiś czas pokaże efekty, 
-  ściągalność  podatku  „śmieciowego”  w  naszej  gminie  jest  wysoka,  bo  95% ale  nadal  trzeba
egzekwować i uszczelniać system.

Radny Bartosiński – poruszył sprawę osób przybyłych z zagranicy za pracą.

Radny Pasternak – zwrócił uwagę na sprawę edukacji,  podkreślił,  o konieczności przeznaczania
środków a ten cel, bo jeżeli mamy obciążać mieszkańców za nie segregację trzeba ich uświadamiać.



Zastępca  Burmistrza  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  rodzajów  dodatkowych  usług  oraz
stawek świadczonych przez  gminę  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych (załącznik  do
protokołu), 
- podkreślił, że uchwała wraca pod obrady w związku z Wyrokiem WSA w Opolu,
- proponujemy dopisać § 2, w którym mówi się w jakich sytuacjach pobierane są dodatkowe opłaty
za odbiór odpadów.

Radny Zarych – uważa za słuszne, że wszyscy muszą segregować śmieci, a jeśli tego nie robią to
dla nich stawka 36 zł,
- 1 zł mniej dla mieszkańców za bio to bardzo dobry kierunek
- prosił  o rozważenie jak w roku ubiegłym  akcji zbierania śmieci na cmentarzu przed  świętem
zmarłych.

Pan Olejnik – poinformował, że od 22 października RIPOK wstrzymał odbiór odpadów BIO, 
- inny odbiorca odbiera 50 ton BIO tylko do końca roku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie:
-   projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia  stawki  oraz  określenia  terminu  i  częstotliwości  ponoszenia  opłaty  –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji;

-  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji;

- projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  –  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 14 członków Komisji.

Zastępca  Burmistrza  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że przedmiotowa uchwała była przez Radę Miejską podejmowana w sierpniu br. wtedy
wprowadziliśmy zadanie termomodernizacja naszych jednostek organizacyjnych, by móc pozyskać
dofinansowanie,
-  ponownie  wraca  pod  obrad   ponieważ  dokonujemy  zmiany  wskaźników,  aby  współgrały
z projektem termomodernizacji.

Dyskusji nie było. 

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

Następnie Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM
w aglomeracji Wołczyn (załącznik do uchwały), 
- zmiana spowodowana jest zmniejszeniem liczby mieszkańców na obszarze aglomeracji Wołczyn,
stąd zachodzi potrzeba urealnienia tej liczby,
- aktualnie przeprowadziliśmy aktualizację równoważną ilości mieszkańców dotyczy to Wołczyna
i miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie,
- uchwała ta też jest elementem przy składaniu wniosku o dofinansowanie do budowy kanalizacji.

Dyskusji nie było.



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

Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Burmistrz – stwierdził, że na temat spalania gałęzi odpowie na najbliższej sesji, 
- odnośnie dojazdu starszych osób do Wołczyna – mieszkańcy mogą korzystać z  kursu  autobusu,
którym dojeżdżają dzieci do szkół, kupując bilet PKS.

Radny Pasternak – zabierając głos stwierdził, aby perspektywicznie rozważyć program „taxi senior”
dla osób powyżej 65 roku życia.

Przewodniczący  Rady – przypomniał,  że w środę po sesji  Rady o godzinie 14.30 odbędzie się
krótkie szkolenie radnych z tematyki RODO, 
- następnie przedstawił pismo, które wpłynęły do wiadomości Rady Miejskiej, tj.: w sprawie działki
graniczącej z działką boiska sportowego w Rożnowie oraz pismo z OSP w Wołczynie w sprawie
ujęcia  w  budżecie  gminy  Wołczyn  na  rok  2020  środków  na  projekt  i  rozbudowę  strażnicy
w Wołczynie.

Pan Sołtys Duczowa – podziękował za przebudowę drogi w Duczowie oraz za usytuowanie dwóch
punków oświetlenia ulicznego.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że aktualnie opracowywany jest projekt uchwały budżetowej na
2020 r., propozycje zadań do realizacji zostaną przedłożone i ostatecznie Rada zadecyduje, 
- numery domów to obowiązek mieszkańców,
- odnośnie budowy fabryki mebli – odbyło się spotkanie z inwestorem – budowa jest opóźniona ale
nic jej nie zagrożona, uruchomienie jej przewidywane jest w pierwszym kwartale, co do naboru
pracowników podania można wysyłać na adres, który jest upubliczniony.

Burmistrz – lecące gałęzie dębu na osiedlu – to na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, ze względu
na jego stan zdrowotny gałęzie muszą być podkrzesane.

Radny  Zarych  -  prosił  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  w  budżecie  na  2020  r.  na
opracowanie  dokumentacji  na  budowę  ul.  Kasztanowej  w  Szymonkowie  oraz  na  dokończenie
ocieplenia remizy OSP w Szymonkowie.

Pani Iwona Mendel  Sołtys Rożnowa – poinformowała o zbiórce pieniędzy na poszkodowanego
w wypadku.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


