
 Protokół Nr 39/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 20 maja 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności 
oraz zaproszeni goście w osobach:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Elżbieta Bar Sekretarz Gminy
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
-  Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości
i Inwestycji
- Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
- Lesław Czernik Wicestarosta Kluczborski
- Celina Zając Radna Powiatu Kluczborskiego
- Mariusz Pieńkowski Radny Powiatu Kluczborskiego
- Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
- Małgorzata Szkoruda Zastępca Kierownika Pomocy Społecznej w Wołczynie
- sołtysi według listy obecności (załącznik do protokołu)

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  zmianę  w  porządku  posiedzenia  poprzez  zamianę
kolejności punktu 3 na punkt 5.
Zmiana w porządku posiedzenia została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2 Wnioski i zapytaniach

Waldemar Łuczek w imieniu mieszkańców pytał, kiedy będzie położona nawierzchnia asfaltowa na
parkingu przy bibliotece, który jest dla odwiedzających tężnie,
-  następnie  pytał  o  toalety,  czy  nie  można  byłoby  zrobić  znaku,  że  obecnie  można  korzystać
z toalety znajdującej się przy Orliku.

Krystyna  Mazurczak  zgłosiła  problem  jaki  wynikł  na  rzece  Stobrawa,  która  została
zanieczyszczona. Stwierdziła, że w rzece płyną ścieki, zdychają ryby, bardzo śmierdzi. Stwierdziła,
że  są  różne  próby zatrzymywania  wody na  jazie  na  Krężlu  i  dlatego powstaje  muł,  który  jest
wpuszczany pod wielkim prądem do rzeki Stobrawy. Podkreśliła, że niektórzy rolnicy poją bydło tą
wodą. Prawo wodne mówi, że nie można zatrzymywać cieku wodnego.
 Wnioskowała o zajęcie się tą sprawą przez Urząd Miejski.

Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok,
oraz
Ad. 4 Opracowanie stanowiska „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn za 2021 r”.

Pani Małgorzata Szkoruda omówiła zakres zadań jakimi zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Podkreśliła, że w 2021 roku były wykonywane dodatkowe zadania związane z Covid-19. Ośrodek
realizował program „Wspieraj Seniora”, którego celem było zapewnienie usług wsparcia seniora
70+,  również  Ośrodek  świadczył  mieszkańcom  pomoc  w  ramach  Marszałkowskiego  kuriera
społecznego, były zatrudnione 2 osoby na umowę zlecenie,  które dostarczały posiłki do domów
seniorów. Ośrodek Pomocy Społecznej  pozyskał  od Ośrodka Wsparcia  Ekonomi Społecznej  20



obiadów dziennie. W dni robocze, był dowożony katering do osób w trudnej sytuacji życiowej. 
Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  Agnieszka  Wilczek  omówiła  sprawozdanie  z  realizacji
wspierania rodziny podkreśliła, że cały czas jest zapotrzebowanie na opiekę zastępującą rodziców
co powoduje większe zapotrzebowanie finansowe. Zwróciła uwagę koszty jakie są ponoszone na te
zadania.

Waldemar Łuczek poruszył problem z osobami,  które poruszają się w mieście,  a mają problem
z zaburzeniami psychicznymi, prawdopodobnie po środkach odurzających, coraz więcej jest takich
osób. Pytał, jak Ośrodek Pomocy będzie do tego nastawiał się w przyszłości.

Kierownik OPS podkreśliła,  że Ośrodek Pomocy już od dłuższego czasu boryka się z młodymi
osobami  z  zaburzeniami  psychicznymi,  Ośrodek  reaguje  pisząc  wnioski  do  sądu  o  zgody
w umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, ale niestety są to bardzo trudne sprawy. W ubiegłym
roku udało się odesłać do szpitala dwie osoby. 

Waldemar Antkowiak zabierając głos odniósł się do „Oceny zasobów pomocy społecznej w gminie
Wołczyn za 2021 r.” zwrócił uwagę na liczbę osób korzystających ze świadczeń, która to z roku na
rok zmniejsza się. Dlaczego?

Kierownik odpowiedziała,  że cały czas się zmniejsza liczba mieszkańców, spada też bezrobocie
w gminie Wołczyn,  podopieczni  umieszczani  są w Centrum Integracji  Społecznej  pracując tam
maja swój dochód.
Podkreśliła  też,  że  czasy  coraz  trudniejsze.  Dochodzą  problemy  z  osobami  z  zaburzeniami
psychicznymi, które zakłócają spokój w naszych instytucjach, często interweniuje policja.
W  dalszej  wypowiedzi  poinformowała  o  opaskach  dla  seniorów,  osób  samotnych.  Prosiła
o informację od radnych i sołtysów, aby poinformowali o tym czy mają w swoich sołectwach takie
osoby, które potrzebują  takiej opaski dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ad. 5 Stan dróg w Gminie Wołczyn

Radny Ryszard Nowak zgłosił, że w minionym tygodniu były 4 wypadki spowodowane dziurami na
poboczach, które zostały zgłoszone na policję, osoby będą się starały o odszkodowania. 

Wicestarosta  Lesław Czernik  stwierdził,  że  drogi  powiatowe  nie  spełniają  norm dla  transportu
ciężkiego,  którego pojawia się  dużo na drogach i  niszczą nawierzchnię  asfaltową.  Była sprawa
zgłaszana  do  Inspekcji  Transportu  Drogowego,  niestety  oni  nie  widzą  potrzeby  kontrolowania
przejazdów na tych drogach.

Radny  Ryszard  Nowak  pytał,  czy  jest  szansa  zasypania  poboczy  na  drodze  Krzywiczyny  –
Komorzno.

Wicestarosta odpowiedział, że pobocza będą zasypywane.

Radny Pasternak Marcin pytał, czy leją już masę asfaltową.

Wicestarosta  odpowiedział,  że  masa  jest  w  trakcie  przygotowywania  i  na  ten  cel  w tym roku
przeznaczono środki w kwocie 1 miliona złotych.

Radna  Agata  Teodorowska  zwróciła  uwagę  na  ulicę  Przemysłową.  Stwierdziła,  że  droga  jest
w  złym  stanie,  jest  zaniedbana  przez  Powiat,  w  kwestii  jej  stanu  jak  również  z  utrzymaniem



porządku.

Wicestarosta odpowiedział, że na ulicy Przemysłowej planowane jest tylko łatanie dziur i zostaną
podjęte prace porządkowe. 

Radna Ewelina Sękala pytała o możliwość pogłębienia rowu w Wierzbicy Dolnej oraz remont drogi
z Wierzbicy Dolnej do Świniar Wielkich i Świniar Małych.

Wicestarosta odpowiedział, że jesienią będą robione przetargi na czyszczenie rowów. Odnosząc się
do drogi to w przyszłym roku jest w planie robienie więcej nakładek asfaltowych i po uzgodnieniu z
gminami  będą  takie  wykonane.  Przez  nałożenie  nakładek  Starostwo  chce  naprawić  te  trudne
odcinki nawierzchni  tj.  między Wierzbicą Dolną,   a Świniarami Wielkimi,  też Szum – Zawiść,
Wierzchy – Szum czy Szymonków.

Radna  Sękala  zgłosiła  o  konieczność  zamontowania  lustra  przy  wyjeździe  Świniary  Małe  –
Szymonków.

Wicestarosta  odpowiedział,  że  należy  złożyć  pismo  do  wydziału  komunikacji  o  potrzebie
ustawienia lustra, komisja oceni czy takie lustro zostanie założone.

Radny Marcin Pasternak sugerował,  żeby po wykoszeniu rowów również posprzątać to co tam
zostało.

Radny Waldemar  Łuczek pytała,  czy  przy  wyjeździe  z  ulicy  Rzecznej  na  ul.  Kluczborską  jest
możliwość postawienia znaku, jest słaba widoczność dla wyjeżdżających.
Następnie zgłosił, aby rozważyć oznakowania przejścia dla pieszych wyjazd z ul. Rzecznej przy
Przedszkolu.
Prosił o poprawę znaku o wąskim przejeździe przy Placu Partyzantów.
Zgłosił, że przy mostkach stoją puste słupy bez znaków w stronę Szumu.
Pytał,  co  oznacza  linia  wymalowana  na  drodze  w  kierunku  Brzezinek,  kierowcy  trąbią  na
użytkowników, którzy poruszają się za tym pasem.
Odniósł  się  do  ścieżki  rowerowej  w  Gierałcicach,  aby  nigdy  już  nie  brać  tej  firmy,  która
wykonywała tą inwestycję jest to bardzo źle zrobione. Wyjazd ze ścieżki rowerowej prowadzi od
razu na drogę powiatową jest to niebezpieczne.

Wicestarosta  odniósł się wymalowanego pasa w stronę Brzezinek z tego co pamięta  to było to
robione z przeznaczeniem dla ruchu pieszego. 

Radna Powiatu Celina Zając dodała, że przepisy drogowe jasno określają, że nie można przekraczać
linii ciągłej.

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  w momencie  remontu  tej  drogi  wnioskowano  o  wykonanie
szerszego pasa drogi  na  wykorzystanie  tej  części  drogi  do ewentualnych  przemarszu  konduktu
żałobnego. Szerokość drogi w miejscu poszerzenia jest prawidłowa i ta część wyznaczona jest dla
ruchu pieszych.

Pani Sołtys Rożnowa pytała,  czy planowany jest remont drogi ze Skałąg do Krzywizny między
Rożnowem, a lasem droga jest w bardzo złym stanie. 
Droga Skałągi-Jakubowice odbyło się czyszczenie poboczy z drzew i zakrzaczeń, bez pozwolenia
złożono te gałęzie na drodze gminnej. Zgłaszała sprawę do Starostwa, że gałęzie zarasta już trawa
ale  za  każdym razem zostaje  zbywana.  Mieli  nasadzenia  w ubiegłym roku zostały  zniszczone,
słupki połamane.   



Wicestarosta odpowiedział, że z informacji jaką posiada to gałęzie były sprzątnięte. Co do stanu
drogi między Rożnowem, a Krzywizną mają być robione kawałkami. 

Sołtys Paulina Zalewska zgłosiła, że po robotach ziemnych między Wierzbicą Dolną, a Wierzbicą
Górną przy kopaniu światłowodu zniszczono pobocze. 

Wicestarosta odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona, wykonawca jeszcze nie zgłosił odbioru robót.

Sołtys Elżbieta Jędrzejko prosiła, o poprawę nawierzchni drogi w Wąsicach, jest bardzo w złym
stanie.

Pani Sołtys Honorata Szubert pytała o remont drogi Brynica – Zawiść.

Wicestarosta odpowiedział, że w tym roku droga nie będzie robiona, poinformował, że wpłynęła
petycja w sprawie tej drogi. 

Pani Bełej  Barbara pytała,  czy jest  planowany remont drogi w Markotowie Dużym, w lesie  są
wyboje od korzeni drzew. Następnie pytała o drogę od przysiółka Cygany do Markotowa Małego
gdzie są duże dziury. Zgłosiła konieczność wycięcia przyrostów drzew. Podkreśliła, że w rowach
jest bardzo dużo śmieci.

Wicestarosta odpowiedział, że odbywają się sprzątania przy drogach, jeżeli sołectwo posprząta to
można zgłosić i zostaną śmieci zabrane.

Radny Paweł Krzemiński zgłosił, że wyjazd z Osiedla Młodych na ulicę Opolską jest niewidoczny
ponieważ przysłania żywopłot prosił, aby zgłosić do zarządcy o przycięcie.
Również wyjazd z marketu Polo w stronę ulicy Kluczborskiej  drzewa zasłaniają  wyjazd, prosił
o podkrzesanie tych drzew.

Radny Kazimierz Bar pytał  o pień,  który został  na ulicy Drzymały korzenie podniosły chodnik
stwarza niebezpieczeństwo - poprosił o ścięcie.

Wicestarosta  odpowiedział,  że  jak  będą  cięte  drzewa  zostanie  on  wycięty.  Odnosząc  się  do
chodnika  stwierdził,  że  cały  rząd  tych  drzew  nadaje  się  do  wycięcia,  potem  będzie  naprawa
chodnika.

Radny Marek Nowak poinformował, że na wysokości szkoły w Wierzbicy Górnej są zapadnięte
studzienki, oraz zgłosił zniszczone pobocze na skrzyżowaniu.

Radny Waldemar Antkowiak pytał, czy jest więcej pieniędzy na remonty. Zauważa, że w innych
miejscowościach remonty są robione solidniej, w naszej gminie jest zawsze tak, że za chwilę trzeba
poprawiać, nowy asfalt odpada łatami, nikt nie reaguje. Kamień jak zostanie wysypany na pobocza
to zaraz jest rozsypany.

Wicestarosta odpowiedział, że wydatki na drogi są coraz większe. W przyszłym roku zamierzają
zmienić sposób łatania dziur. Podkreślił, że lepiej jest zrobić nakładkę asfaltową niż łatać dziury na
zimno, a potem na gorąco.

Radny  powiatu  Mariusz  Pieńkowski  dodał,  że  masa  na  zimno  jest  mniej  trwała  stosuje  się  ją
w interwencjach, masa na gorąco jest inaczej wytwarzana i jest trwalsza. 

Wicestarosta dodał, że będą prowadzone rozmowy z gminami, aby dofinansowywały remonty dróg,



w  tym  roku  Gmina  Lasowice  zadeklarowała  dofinansowanie  w  50%,  Gmina  Byczyna  też
zadeklarowała  wkład  50% i  tam  będą  robione  odcinki  drogi,  liczą  na  to,  że  Gmina  Wołczyn
dofinansuje drogę w Wierzbicy Górnej. 

Radny Szczepan Mały zwrócił uwagę odniósł się do dróg gminnych ul. Polna i ul. Kwiatów nie ma
oznakowania.

Pan Marcin Dłubak stwierdził, że te drogi są równorzędne i tam znaków nie będzie.

Następnie radny Mały odniósł się do drogi w Gierałcicach Małych prowadzącej  do Dino, żeby
zrobić dla bezpieczeństwa mijankę na drodze. Prosił, aby wyrównać karby na drodze z Gierałacic
do  Markotowa sprawiają niebezpieczeństwo można uszkodzić pojazd.
Zbulwersowany  jest,  że  nikt  nie  poniósł  odpowiedzialności  za  złe  wykonanie  drogi  i  ścieżki
w  Gierałcicach.  Poinformował,  że  między  rowerzystami,  a  pieszymi  dochodzi  do  konfliktu
ponieważ ścieżka jest oznaczona jako rowerowa.
Zwrócił  uwagę,  że  po  ostatniej  interwencji  zgłaszanej  na  Komisji   zmieniło  się  w  kwestii
przejazdów ciężkich samochodów.

Zastępca Burmistrza dodał, że przy dochodach jakimi dysponuje gmina,  czy powiat nie nastąpi
wielka  poprawa  stanu  dróg,  musi  być  dofinansowanie  zewnętrzne,  aby  coś  się  w  tej  sprawie
zmieniło.
Na terenie powiatu i gminy są inwestycje gdzie są budowane łącza internetowe, często zdarza się,
że znajdują się w pasie drogi, zaapelował do Wicestarosty, aby nie zezwalać na stawianie słupów
w  tych  miejscach,  gdzie  może  utrudniać  pracę  rolników.  Stwierdził,  że  należy  umieszczać  te
instalacje w ziemi.

Wicestarosta odpowiedział, że odbyło się spotkanie z właścicielami firmy, która wykonuje te roboty
i są uzgodnienia,  nie mogą robić czegoś bez zezwolenia.  Prosił  o podanie dokładnej lokalizacji
gdzie sprawiają trudność rolnikom.

Radna Krystyna Mazurczak stwierdziła, że drogi gminne są w dobrym stanie, gorsza sprawa jest
z drogą powiatową w Szumie.
Podkreśliła,  że  jest  23  lata  sołtysem i  nic  nie  było robione  z  drogą  w stronę  Szumu,  również
pobocze tej drogi jest bardzo zanieczyszczone przez osoby tam przejeżdżające.
W dalszej wypowiedzi zgłosiła potrzebę naprawy przepustu w stronę Szumu stwarza zagrożenie. 
Zgłosiła konieczność remontu drogi w stronę Zawiści.

Wicestarosta  odpowiedział,  że  będzie  miał  spotkanie  z  Wicestarostą  Namysłowskim  będzie
rozmawiał na temat remontu tej drogi.
Przepust jest brany pod uwagę, aby wykonać remont.

Radna Jolanta Schatt poruszyła sprawę drogi Rożnów–Krzywizna, Jakubowice–Skałągi i Skałągi-
Unieszów drogi są w bardzo złym stanie. 
Pytała, czy powiat dysponuje jakąś strategią remontów dróg w powiecie.

Wicestarosta stwierdził, że Starostwo cały czas ubiega się o środki zewnętrzne, startują tam gdzie
tylko  nadarza  się  okazja,  aby  pozyskać  fundusze.  Przygotowana  została  dokumentacja,  jest
rozstrzygnięcie przetargu na drogę między Skałagami a Jakubowicami, jeśli będzie możliwość będą
się ubiegać o środki zewnętrzne. W danej chwili jest ok 10 przepustów, które  wymagają remontów.
Wpływają petycje na remonty dróg. Podkreślił, że ciężkie samochody i maszyny rolnicze niszczą
drogi.



Radny  Adam  Zarych  pytał  o  nakładkę  na  ulicy  Wesołej  w  Szymonkowie  oraz  prosił
o przyśpieszenie wykaszania traw na poboczach. Podkreślił, że jest zadowolony z remontów dróg
gminnych.

Sołtys Edward Mazur pytał,  czy będzie prowadzona wycinka drzew w Świniarach  Małych jest
zgniła brzoza, która zagraża bezpieczeństwu.

Pan Czernik odpowiedział, że będą wycinane drzewa, nie jest w stanie odpowiedzieć, czy ta brzoza
jest  uwzględniona,  podkreślił  że  w  zeszłym  roku  wycięto  przy  drogach  ok  200  drzew.  Prosił
o zgłoszenie sprawy. 

Radny Marek Nowak zgłosił, że kubeł na śmieci przy drodze jest ciągle przepełniony, ponieważ
zatrzymują się tam przejezdni i opróżniają swoje samochody ze śmieci.

Marcin Dłubak odpowiedział, że PGKiM opróżnia ten pojemnik i może zdarzyć się sytuacja, że po
opróżnieniu ktoś ponownie zapełnia pojemnik.

Radny Marcin  Pasternak  prosił,  aby w ramach  inwestycji  na ulicy  Leśnej  w Wołczynie  został
zamontowany próg zwalniający. 

Radna powiatu Celina Zając odniosła się do słów Szczepana Małego podkreślając, że korzysta z tej
ścieżki i nie spotkała się nigdy, aby rowerzysta zwracał pieszemu uwagę. Kiedy była budowana ta
ścieżka, skorzystano z dofinansowania wyłącznie na budowę ścieżki rowerowej dlatego oznaczenie
jest ścieżki rowerowej. Zwróciła się do Starosty o to gdy minie karencja tej ścieżki, żeby postawić
znak ścieżki pieszo – rowerowej jeżeli spełni wymogi.

Burmistrz  podkreślił,  że  inwestycje  na  drogach  są  bardzo  potrzebne,  jeżeli  nie  będzie
dofinansowania to nie zauważymy poprawy stanu na drogach powiatowych.
Samorządów  nie  jest  stać  na  przesunięcie  środków  z  wydatków  bieżących,  które  są  na
utrzymywanie i funkcjonowanie samorządu na inwestycje drogowe.
Żeby zwiększyć ilość finansowania na inwestycje drogowe trzeba byłoby zrezygnować z innych
inwestycji. 
Podkreślił, że wysoka inflacja powoduje dokładanie do wszelkich inwestycji jakie są realizowane
w gminie. 
Nie jest zadowolony ze stanu dróg w gminie, bo jest jeszcze wiele dróg, które wymagają poprawy.
Poinformował  o  złożeniu  wniosków  do  Polskiego  Ładu,  między  innymi  na  rozbudowę  ulicy
Leśnej,  przebudowę  ulicy  w  Markotowie  Dużym,  ulicy  Ligonia,  Jadwigi  i  Waryńskiego
w  Wołczynie,  w  Gierałcicach  Małych  II  etap,  przebudowę  drogi  w  Brunach,  ul.  Krokusowej
w Wołczynie, Wierzbicy Dolnej, ulicy Parkowej w Skałągach, Wolnej Wsi w Komorznie, ulicy
Ciemnej w Wąsicach, remont drogi w Duczowie Wielkim również zostały złożone wnioski na inne
zadania tj. infrastrukturę sportową, kulturalną, świetlice, na gospodarkę wodną i inne.
Ma nadzieję, że minister p. Marcin Ociepa i osoby z ministerstwa, którym przedstawiono sytuację
gminy wesprą w tych staraniach otrzymania dofinansowania.
Odniósł  się  do  drogi  w  Gierałcicach  twierdząc,  że  trzeba  z  tą  drogą  coś  zrobić.  Na  tą  drogę
otrzymano dofinansowanie,  przy odbiorach wyglądało  przyzwoicie,  ale  teraz wymaga poprawy,
uzupełnienia asfaltu.
Następnie  odniósł  się  do  drogi  w stronę  Brzezinek  uwzględniono  poszerzenie  drogi  asfaltowej
w celu wytyczenia ciągu  pieszo–rowerowego.
Poinformował,  że  był  na   spotkaniu  ze  Starostą,  na  którym powiedział,  że  od  3  lat  w gminie
Wołczyn nie były wykonane żadne inwestycje drogowe. Znana jest sytuacja finansowa powiatu, ale
nie tłumaczy tego.
Wracając do drogi w Gierałcicach potwierdził, że tą drogę trzeba przebudować bo jest zagrożeniem



dla życia. 

Radny  Szczepan  Mały  stwierdził,  że  z  tych  samych  dofinansowań  korzystały  inne  gminy
i rozwiązania budowy tych ścieżek są inne, uważa, że tylko w powiecie kluczborskim doszło do
takiego zaniedbania i jest to kary godne.

Wicestarosta  podziękował  za  zaproszenie  i  podkreślił,  że  jest  otwarty  na  wszelkie  spotkania
i rozwiązywania problemów.

Ad. 6 Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na sesji.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  zaopiniowany  został  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu.

Dyskusji brak.

W/w projekt został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
za pozytywnym zaopiniowaniem - 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 1 głos.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty
budowlane w zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków (dotacja dotyczy kościoła w Brzezinkach).

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty
budowlane w zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji. 

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty
budowlane w zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków ( dotacja dotyczy kościoła w Świniarach Małych).

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołczynie.



Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołczynie zaopiniowany został pozytywnie większością
głosów.
Wyniki głosowania:
za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 1 głos.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  pomocy  obywatelom  Ukrainy  w  związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Radny Pasternak pytał, czy otrzymujemy środki rządowe na te zadania i czy pokrywają wydatki?

Skarbnik Gminy podkreśliła,  że zadnia które są finansowane z budżetu państwa są wymienione
w ustawie, są to: świadczenia jednorazowe 300 zł, i 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli osoby
do siebie – środki są wypłacane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
Realizowane są zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych według zgłaszanego zapotrzebowania.  
Środki  finansowe z  tytułu  nadawania  numeru Pesel  i  zrobienie  zdjęć,  środków na  ten  cel  jest
nadwyżka, którą po półroczu należy zwrócić.
Otrzymujemy środki na zadania związane ze szkołami tj. dożywianie realizowane przez OPS, który
ma wytyczne od Wojewody, następnie rozliczenia dotyczące nauki języka polskiego dla uczniów
przyjętych z Ukrainy. 
Dodała,  że są wstępne ustalenia,  iż  wydatki które są ponoszone na osoby zakwaterowane będą
płacone z rezerwy zarządzania kryzysowego. 
Pojawiła się nowa możliwość finansowania uchodźców - złożony został  wniosek do Marszałka,
który ma przyznawać środki dla gmin, które mają uchodźców . Stąd jest ten projekt uchwały.
Pojawiła  się  możliwość  finansowania  uchodźców  z  funduszu  przeciwdziałania  alkoholizmowi,
jedna transza już wpłynęła i jest wyższa i można przeznaczyć na pewne działania.

Szczepan Mały pytał, czy jest prowadzona weryfikacja tych osób z Ukrainy? Stwierdził, że wiele
osób pracuje  w Polsce  od  kilku  lat  i  teraz  do  takiej  osoby przyjechała  rodzina  i  nie  powinna
otrzymywać takich świadczeń. Uważa, że taka weryfikacja powinna być prowadzona.

Pan Andrzej Maliński odpowiedział, że są to osoby, które uciekły z kraju gdzie jest wojna i ustawa
mówi jasno, że osoby które przybyły do kraju po 24 lutym otrzymały numer Pesel są uprawnione
do świadczeń socjalnych – jest to 300 zł jednorazowe, 40 zł jest dla osoby, która zakwaterowała
takie osoby.
Ustawodawca określił kto ma prawo do takich świadczeń.

Skarbnik Gminy podkreśłiła, że Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje wszystkie dane. Martwią
się jak minie 120 dni, na które było dofinansowanie 40 zł, co będzie dalej, czy te osoby znajdą
pracę. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  pomocy  obywatelom  Ukrainy  w  związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
w obecności 12 członków Komisji. Jedna osoba opuściła salę.

Anna Kucharska omówiła projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości podkreśliła, że jest to
zamiana między gminą Wołczyn, a osobą fizyczną jest to nieruchomość położona w Wąsicach.



Uchwała podejmowana jest w celu doprowadzenia do stanu faktycznego.

Radna Jolanta Schatt pytała kto był wnioskodawcą tej uchwały?

Anna Kucharska odpowiedziała, że była to osoba fizyczna, ponieważ zaistniała niezgodność należy
doprowadzić do stanu pierwotnego.

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie
w obecności 12 członków Komisji. Jedna osoba opuściła salę.

Ad. 7 Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Zastępca Burmistrza odpowiedział na pytanie dotyczące parkingu koło biblioteki - jest w planie,
aby  zrobić  kostkę  brukową,  niestety  aktualnie  nie  ma  środków  w  budżecie.  Podkreślił,  że  na
wytyczonym miejscu można parkować samochody, teren jest utwardzony.
Następnie  odniósł  do  budowy  toalety,  poinformował,  że  wykonanie  dokumentacji  jest  na
ukończeniu. Jeżeli pojawią się środki będą się zastanawiać nad budową. Toaleta jest potrzebna.

Radny  Waldemar  Łuczek  prosił  o  umieszczenie  informacji,  gdzie  jest  możliwość  skorzystania
z toalety.

Zastępca odpowiedział,  że toalety są przy hali sportowej stwierdził,  że takie znaki informacyjne
mogą się pojawić.
Następnie odniósł się do sprawy związanej z zanieczyszczeniem rzeki Stobrawa sprawa wymaga
zgłoszenia do Wód Polskich, wpuszczanie ścieków do rzeki jest karane ,co do regulacji cieku jazu
na Krężlu należy to do Wód Polskich. Sprawa zostanie zgłoszona Straży Miejskiej.

Radna Krystyna Mazurczak dodała, że ktoś zakręca wodę na jazie na Krężlu nie ma prowadzonej
książki  kto  i  kiedy  zakręca  wodę.  Był  dyrektor  z  Wód  Polskich  i  nic  to  nie  zmieniło,  wodę
zakręcono ponownie. Na dowód radna przyniosła w wiaderku wodę jaka płynie w rzece, był to
cuchnący szlam.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  
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