
Protokół Nr 38/2010
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 26 sierpnia 2010 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście.
                                                                                                      
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji              (zał. nr 1 ).

                                                                                                                                       
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.                                

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan Mały – poruszył sprawę drogi w Gierałcicach Małych oraz załamanego mostu w Markotowie Dużym
− odbyła się wizja  w terenie, w odpowiedzi jest, że brak środków finansowych, sprawa ta jest dość 

pilna, jest to przepust między polami,
− następnie pytał, czy były podejmowane działania odnośnie przepustu koło Huty w Wołczynie,
− słowa  podziękowania  skierował  do  naczelnika   Tymrakiewicz  i  do  Spółki  Wodnej  za  działania 

podjęte na rowie tzw. „zbieraczu” dzięki temu udało się uniknąć zalania po ulewie lipcowej.

Pan Włos – kontynuując wypowiedź przedmówcy przyłączył się do podziękowań, 
-  stwierdził,  że  jednak  należy  iść  za  ciosem i  wyczyścić  ten  odcinek  dalej,  w  korycie  tego  cieku  są 
samosiejki.

Pani  Mazurczak  –  w wypowiedzi  swojej  również  podziękowała  Spółce  Wodnej  za  udrożnienie  dwóch 
przepustów oraz wszystkim zaangażowanym w akcję prowadzoną podczas podtopień, 

− zwróciła również uwagę na nurtującą ja sprawę odcinka drogi od skrzyżowania w Wierzchach w 
kierunku Szumu, obsunęło się tam pobocze i nikt się tym nie zainteresował,

− prosiła Kierownika WZiR żeby przyjechała na oględziny, przy rzece droga jest pochylona, bardzo 
niebezpiecznie jest tam zimą,

− prosiła o pomoc w załatwieniu tej sprawy.

Ad. 3 

Zaopiniowanie  projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji:

Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyna na 2010 r. ( zał. nr 2)
− stwierdziła, że w § 2 zmniejszamy i zwiększamy wydatki w związku z oszczędnościami jakie mamy 

po przetargu dotyczy budowy zaplecza socjalnego w Skałągach.

Pan  Włos   -  zwrócił  uwagę  na  pozyskaną  kwotę  z  Agencji  w  wysokości  286  730  zł  na  remont  dróg 
przejętych od Agencji, pytał które to drogi będą remontowane?

Zastępca Burmistrza – odpowiadając stwierdził, że dotyczy to remontu dwóch przepustów na osiedlu domów 
przy Poznańskiej i Słonecznikowej, drogi w Krzywiczynach, Rożnowie, dwóch dróg w Gierałcicach i drogi 
tzw. „do Marasa”, tj. ścieżka rowerowa w Krzywiczynach.

Pan Włos – pytał, czy jest rozważany jest w przyszłości remont ul. Kwiatów Polskich, 
− cieszy się, że pozyskiwane są środki finansowe.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że wniosek o dofinansowanie budowy drogi Dzierżona rozszerzony został  
o przebudowę ul. Kołłątaj i Kościuszki w ramach „schetynówek”, 

− na ul. Kościuszki będzie poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z ZOL na drogę krajową,



− przebudowa ul. Kwiatów Polskich i Polna to zadania do realizacji w dalszej kolejności.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok  zaopiniowany został pozytywnie  
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Pan Tymrakiewicz Naczelnik Wydziału RiGG – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  
odnowy miejscowości Szum                                                                                                              ( zał. nr 3).

Pan Włos – stwierdził, iż dzięki takiemu opracowaniu można dowiedzieć się dużo o miejscowości, wielki  
ukłon dla osób, które opracowały ten materiał.

Przedmiotowy projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności  13 członków 
komisji.

W dalszej  kolejności  p.  Olejnik Naczelnik Wydz.  T-I  –  omówił  projekt  uchwały w sprawie aktualizacji  
„Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Wołczyn”  oraz  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy 
Wołczyn”                                                                                                                                          ( zał. nr 4 ).

Pan Włos – zwrócił uwagę że w Programie Ochrony Środowiska jeśli chodzi o akustykę nie jest wymieniona 
droga  krajowa  42,  nie  wymieniono  dróg  powiatowych  Wołczyn  –  Murow i  Wołczyn  –  Komorzno  ani 
Wołczyn – Biskupice, 

− w Planie Gospodarki Odpadami dane demograficzne są nie do końca przemyślane, ludności ubywa,
− jeśli chodzi o dzikie wysypiska śmieci to dość optymistyczny raport,
− poruszył sprawę segregacji śmieci, utylizacji azbestu,
− pytał, dlaczego nie można wprowadzić kolejnych surowców ja metale i papier?
− nie zauważył również w tekście zapisu dotyczącego przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Olejnik – stwierdził,  że  było rozważane z  PGKiM odnośnie  zbierania  metali,  jednak doszliśmy do 
wniosku że w tej kwestii „zbieracze” metali wyręczają nas w tym, 

− jeśli chodzi o papier pomijając element finansowy jest obawa przed podpalaniem,
− dzikie wysypiska – wymieniamy tu jedynie te, które są usytuowane na terenach gminnych, a nie 

liczymy tych na terenach prywatnych.

Pan Dłubak – podkreślił, że zostały podjęte działania o pozyskanie środków finansowych pozabudżetowych 
na  utylizację  azbestu,  jest  światełko  na  pozyskanie  środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska, 

− jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków tekst został uzupełniony.

Projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołczyn” oraz „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn”- zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 
członków Komisji.

Ad. 4

Pan Olejnik – stwierdził, że nie ma środków finansowych aby wykonać przepust na drodze gruntowej
− mamy dwa postępowania przetargowe, jeśli wystąpią oszczędności to będziemy rozważać.

Pan Mały – podkreślił, że należy to zabezpieczyć, trzeba coś z tym zrobić.

Pan Olejnik – stwierdził, iż zabezpieczymy, na razie nie jesteśmy w stanie wyremontować, 
− odnosząc  się  do  rowu w ciągu  ul.  Opolskiej  aktualnie  jest  drożny,  nie  wiadomo  na  jak  długo, 

kolektor usytuowany jest w Hucie, w przyszłości może być kłopot.

Pan Włos – pytał, którędy płynie teraz woda.



Pan Olejnik – przez kolektor w Hucie.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do wypowiedzi p. Mazurczak stwierdził, że umówimy się na oględziny 
wspólnie z P. Olejnikiem i Tymrakiewiczem, wystosujemy również pismo do zarządcy.

Pan Nowak – odczytał pismo PKP odnośnie naprawy przejazdów kolejowych w Wołczynie.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że jeśli chodzi o prace na rowach jest harmonogram prac Spółki Wodnej.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                                       Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


