
Protokół Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 22 września 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności (załącznik do protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Przewodniczący  wnioskował   o  wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  projektu  uchwały  w
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

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

Ad. 2 

Wnioski i zapytania:

Przewodniczący  Rady - zabrał głos związku z dochodzącymi do niego sygnałami od radnych w
sprawie  podwyżki  diet  oraz  po  rozmowie  z  przewodniczącym  Komisji  Budżetu  jako
przedstawicielem grupy radnych w tej sprawie.
W wypowiedzi swojej przypomniał zasady ustalania wysokości diety jaka przysługuje radnemu.
Podkreślił,  że  według  dokonanej  analizy  w  zakresie  wysokości  diet  w  innych  gminach   nie
odstajemy od innych gmin - wysokości diet są porównywalne. Diety radnych pełniących  funkcję
przewodniczącego rady, podobnie jak u nas kształtują się na poziomie około 1300 zł.
Następnie zaproponował,  aby do projektu  budżetu gminy na 2021 rok od stycznia zaplanować
podwyżkę diet o 10% oraz uwzględnić wypłatę diet przez 12 miesięcy. Ponadto dokonać zmiany
zapisu w uchwale, że potrącenie za nieobecność będzie w wysokości 10%, a nie jak do tej pory
25%.  Ta  propozycja  rozważana  była  w  gronie  Przewodniczący  i  Zastępca  Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
W dalszej kolejności poinformował o wysokościach diet po podwyżce, 
- prosił o dyskusję i opinie radnych w tym temacie,
- jeżeli będzie zgoda Burmistrza zostanie wpisane do budżetu, a w późniejszym czasie zostanie
przedłożony projekt uchwały.

Radny Marcin Pasternak – stwierdził, że jest zgodny co do podwyżki, ale wydaje mu się, że to nie
najlepszy czas na podwyżki, 
- odbiór społeczny tego będzie fatalny nie zważając kto jest pomysłodawcą tego projektu uchwały,
-  nie  będzie  umiał  umotywować  tego  swoim  wyborcom,  chce  mieć  konkretny  argument  co
powiedzieć mieszkańcom, efekt może być taki, że radny który dostanie 60-100 zł podwyżki więcej
na tym nie straci,
- stwierdził, że zamiast martwić się teraz, że mamy czerwoną strefę, bierzemy się za podwyżki,
- uważa, że nie jest to czas na ten projekt, aczkolwiek uważa, że podwyżka jest zasadna, ale nie w
tym momencie.



Radny Antkowiak –  podkreślił,  że  grupa radnych proponowała,  aby diety  podnieść  o 20%, po
burzliwej rozmowie doszliśmy do porozumienia, że o 10%,
- poinformował kiedy inne gminy podejmowały uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji – stwierdził,  że uchwała w sprawie podwyżek będzie podejmowana w
grudniu, wtedy wrócimy do dyskusji, radni w glosowaniu wyrażą swoje za i przeciw. 

Radna Agata Teodorowska - zgłosiła problem ze studzienką deszczową, jest nieczynna na ulicy
Ligonia i Jadwigi, 
- w Gierałcicach Małych przy budowie drogi wykopany został  rów, który nie ma odpływu, stoi
woda, kiedy pada deszcz wygląda jakby była to kałuża, nie ma żadnego zabezpieczenia i jest to
bardzo niebezpieczne.

Radny  Pasternak Marcin –  stwierdził,  że  z  jednej  strony jest  mu wstyd,  że a  miasto nie  może
zaprosić do siebie do parku, a z drugiej jest dumny, że telewizja przyjeżdża do Skałąg, 
-  mamy monitoring,  czy on działa,  czy ktoś go przegląda,  cały czas  są  problemy,  które nie  są
rozwiązywane, w parku piją, biją się, jest niebezpiecznie wieczorem,
- na orliku bałagan, pełno kapsli i puszek,
- mamy stworzoną infrastrukturę, bo Gmina robi wiele, ale o to nie dbamy.

Radny Waldemar  Antkowiak -  zgłosił  pretensje  mieszkańców Krzywiczyn odnośnie  wykonania
drogi wśród bloków, temat znany od dawna coś było mieszkańcom obiecane ale bez efektów.

Radny Mrugalski – ponowił zgłoszenie problemu zapadniętej studzienki na ulicy Poznańskiej.

Radny  Szczepan  Mały  –  zwrócił  uwagę  na  ogromny  problem z  utrzymywaniem porządku  na
drogach powiatowych,
-  drogi  są  zaniedbane,  niewykoszone  pobocza  leżą  kamienie,  zaniedbana  jest  bardzo  ścieżka
rowerowa w Gierałcicach, którą przemieszcza się dużo ludzi, musimy coś z tym porządkiem zrobić.

Radny Paweł Krzemiński - pytał czy coś wiadomo już w sprawie rowu biegnącego od działek przy
ulicy Leśnej w kierunku ulicy Byczyńskiej.

Przewodniczący Komisji - odczytał pytania zadane przez nieobecnego radnego Waldemara Łuczka,
tj.:
- „Kiedy rozpocznie się budowa wołczyńskiej tężni solankowej? Kiedy zostanie wbita pierwsza
przysłowiowa łopata pod inwestycję?. Mieszkańcy są zniecierpliwieni i dopytują się o tak hucznie
obiecaną inwestycję?
- Droga z Wierzchów w stronę Opola aż do skraju lasu, pobocze jest bardzo zarośnięte nie widać
zakrętu czy z naprzeciwka auto nadjeżdża. Zarośla są bardzo wysokie. Czy ktoś skosi? Czy musi
dojść do wypadku na tej drodze?
- Ul. Plac Partyzantów dziura w drodze przy parku, po prawej stronie od wjazdu ze strony Rynku.
Proszę o naprawę.
-  Kto i  kiedy zrobi  półkę na znicze do ponownego wykorzystania  na wołczyńskim cmentarzu?
Ostatnio Pan Burmistrz zachwalał mój pomysł i nawet deklarował się, że sam może zrobić. Czy
doczekamy się realizacji?
- Zmiany w budżecie, rozdział 85219 zwiększenie wynagrodzenia w OPS o kwotę 50 tys zł. Jakie
są  argumenty  za  taką  podwyżką?  Czy  jest  to  podwyżka  związana  z  zatrudnieniem  nowego
pracownika?  W  jaki  sposób  podwyżka  wpłynie  na  wynagrodzenie  pracowników?  Czy  kadra
kierownicza jest ujęta w podwyżce wynagrodzenia?”

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy wpłynęła dotacja ze budżetu państwa, która była obiecana



gminie Wołczyn.

 
Ad. 3
Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Wołczyn  za  I  półrocze  2020  roku  –  radni
otrzymali materiały.

Dyskusji nie było.

W/w informacja przyjęta została bez uwag jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Ad. 4 
Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Skarbnik Gminy - omówiła zmiany w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020- 2025 oraz w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok (załączniki do protokołu).
W wypowiedzi  swojej podkreśliła,  że  mamy ciężki rok,  trudno jest  podejmować decyzje,  które
finansowo pozwalałyby na zaciąganie zobowiązań, dlatego ze względu na zmniejszenie dochodów
jakie obserwujemy wstrzymujemy się. Wpływa mniejszy podatek dochodowy od osób fizycznych,
oraz  od osób prawnych.  Do tej  pory nie  wstrzymywaliśmy inwestycji,  realizowaliśmy zadania,
które są zaplanowane w budżecie, ale niestety nie uda nam się wszystkich zrealizować. Ze względu
na konieczność przesunięcia środków, co wynika z procesu pozyskiwania środków europejskich
musimy przenieść na 2021 rok zadania  takie  jak budowa tężni  z  ogrodem halofitowym i  Park
Przyjaźni  w  Wołczynie.  Środki  otrzymamy  dopiero  w  przyszłym  roku.  Jest  nowy  wzór  nowe
wyłączenia z powodu COVID. Wraz z przeniesieniem tych zadań do realizacji  na rok następny
zdecydowaliśmy o przesunięciu również zaciągnięcia kredytu na przyszły rok. 
Następnie zgłosiła autopoprawki do uchwały w sprawie zmian budżetu:
- dotyczące funduszu sołeckiego sołectwa  Komorzno, Brzezinki, Bruny, Szum,
- na wniosek Wydziału RI przenosimy środki, które zostały z remontu ul. Traugutta w wysokości 42
tys. zł i przeznaczamy je na dotacje do ogrzewania proekologicznego, na remont świetlicy wiejskiej
w Brunach, na lokale komunalne dodatkowo i na zatrudnienie pracowników, którzy zajmują się
koszeniem w gminie i dodano środki które zostały ze względu nieodbytego wyścigu kolarskiego.
Odnosząc się do pytania radnego Waldemara Łuczka dotyczącego podwyżek dla pracowników OPS
stwierdziła, że nie ma mowy o żadnych podwyżkach. Środki były w formie rezerwy, liczyliśmy na
większą dotację z budżetu państwa, są to środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
nie na podwyżki.
Jeżeli  chodzi  o  dotację  z  funduszu  covidowego  wpłynęła,  jest  po  stronie  wykonania,  jest
niewykorzystana na razie nie ma wskazanego zadania,  środki możemy wykorzystać do 2022 roku,
również te środki mogą zabezpieczać wkład własny na budowę dróg.

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że budowę ogrodu wraz z tężnią przesuwamy na przyszły rok, nie
mniej jednak w tym roku chcemy rozpocząć postępowanie przetargowe, w dniu dzisiejszym został
podpisany wniosek o przetarg.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2020-2025  -
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok - zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pan Marcin Kaczmarczyk omówił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki



paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2020/2021 (załącznik do protokołu),
- podkreślił, że przepisy ustawy Prawo oświatowe zobowiązują radę gminy do określenia w drodze
uchwały,  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w gminie,  na  każdy  rok  szkolny,  uwzględniając  ceny
jednostki paliwa w gminie,
- ustalona i przyjęta cena jednostkowa paliwa będzie stosowana przy refundacji rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół z terenu gminy Wołczyn,
-  średnia cena  jednostki  paliwa została  wyliczona na podstawie danych dwóch stacji  Orlen ul.
Kluczborska i Dom Gaz s.c.t. ul. Opolska w Wołczynie. 

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Dłubak  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu),
-  dotacja  przyznana  na  podstawie  złożonego  wniosku  Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  ul.
Kluczborskiej 31 opiewa na kwotę 20 tys. zł,
- kwota ta stanowić będzie częściowe dofinansowanie robót budowlanych związanych z remontem
dachu w budynku mieszkalno – usługowym.

Dyskusji nie było.

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

Następnie Pan Marcin Dłubak - omówił projekt uchwały  w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu), 
- jest to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Skałągach, przedmiotem dotacji jest piramida w
Rożnowie,
-  prace już trwają,   a przyznana kwota dofinansowania 8 926,79 zł  stanowić będzie częściowe
dofinansowanie robót budowlanych związanych z naprawą nagrobka – piramidy w Rożnowie. 

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy zostały jeszcze środki w budżecie na tego typu zadania i czy
jakieś podmioty przymierzają się jeszcze na terenie miasta.

Marcin  Dłubak -  odpowiadając  podkreślił,  że  przyznawaliśmy już  środki  na dotacje  i  wszyscy
wnioskodawcy dostali dofinansowanie, 
- wnioski na rok 2021 składa się do końca września,
-  zainteresowanie  jest  bardzo  duże,  zarządcy  wspólnot  przekonują  mieszkańców  do  realizacji
takich zadań i kolejne wnioski są szykowane na przyszły rok.

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

Naczelnik Marcin Kaczmarczyk - przedstawił projekt uchwały w zmieniający uchwałę w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia



26 stycznia  1982 r.  -  Karta  Nauczyciela  oraz projekt  uchwały zmieniający  uchwałę  w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest gmina Wołczyn (załączniki do protokołu).
W wypowiedzi swojej podkreślił, że organ prowadzący jednostki oświatowe określa zasady 
udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w tych 
jednostkach i z uwagi na zmiany kadrowe jakie zaszły w naszych jednostkach wśród kierowników 
oraz uwzględniając warunki pracy, zasadnym jest ustalenie nowych zasad udzielenia i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
- następnie zgłosił autopoprawkę dotyczącą zapisów w tabeli w sprawie tygodniowego wymiaru 
obowiązkowych zajęć po udzieleniu zniżki w ilości 12 godzin ( a w przedłożonym projekcie jest 10 
godzin) dla wicedyrektora przedszkola i wicedyrektora szkoły podstawowej,
- projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedstawiony do zaopiniowania 
związkom zawodowym reprezentującym nauczycieli, opinia związków jest pozytywna.

Radny Marcin Pasternak - pytał jaka była przyczyna powierzenia stanowiska dyrektora osobie nie 
mającej wykształcenia pedagogicznego, czemu nie przeprowadzono konkursu?

Marcin Kaczmarczyk - stwierdził, że aktualne przepisy pozwalają na powierzenie pełnienia funkcji 
dyrektora na 1 rok, 
- oczywiście w tym przypadku było robione rozeznanie i najlepszą osobą byłaby osoba z kadry 
nauczycieli, niestety nie było chętnych na stanowisko dyrektora,
- tą osobę wskazał również były dyrektor, jest to tylko powierzenie stanowiska dyrektora i po tym 
czasie będzie rozpisany konkurs.  

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że odejście Pana Czernika było w wakacje i przepisy na to 
zezwoliły, aby powierzyć stanowisko, chcieliśmy zapewnić ciągłość funkcjonowania szkoły, 
rozpisanie konkursu oznaczałoby okres, w którym nie było by dyrektora, bo Pan Czernik odchodził 
z dniem 1 września.

Burmistrz – w uzupełnieniu podkreślił, że decyzje powołania Pana Czernika na wicestarostę 
zapadły pod koniec wakacji, nie czasu, aby ogłosić i zorganizować konkurs na dyrektora Szkoły
w Wierzbicy, 
- mieliśmy prawo powierzyć nauczycielowi tej jednostki, nie było nikogo chętnego, nikt się nie 
zdecydował, aby podjąć tą funkcję,
- przedłożony projekt uchwały otwiera możliwość na takie działania w przyszłości.

Projekt  uchwały  w  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiarów zniżek dla  nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli  nie wymienionych w art.  42 ust.  3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta
Nauczyciela został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji

Projekt  uchwały  w  zmieniający uchwałę  w sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiarów zniżek dla  nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli  nie wymienionych w art.  42 ust.  3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta
Nauczyciela – zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych



przepisami  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta  Nauczyciela,  zatrudnionych
w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Marcin Dłubak - przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Komorzno (załącznik do protokołu),
- wprowadzone zmiany są z Urzędu i mają na celu umożliwienie realizacji przedsięwzięcia budowy
hali  sportowej  membranowej  w  Komorznie  przy  Szkole  Podstawowej  oraz  możliwość
odprowadzenia ścieków pochodzących z obiektu szkoły,
- ta uchwała pozwoli nam zaprojektować drenaż i tym zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu.

Dyskusji nie było. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenów wsi Komorzno  został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.

W następnej kolejności Pan Dłubak przedstawił projekt  uchwały w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wierzbica Dolna (załącznik do
uchwały),
- zmiany planu dokonuje się  na wniosek właściciela nieruchomości  w  Wierzbicy Dolnej, obszar
który planuje pod zabudowę jest za mały i zwiększamy obszar możliwy do zabudowy.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  wsi  Wierzbica  Dolna  został  przyjęty  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Następnie  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rożnów (załącznik do protokołu), 
- wnioskodawcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, zmiana dotyczy przeznaczenia terenów rolnych
na oznaczenie terenu na 1C z przeznaczeniem na budowę nowej kotłowni na potrzeby Spółdzielni.

Dyskusji nie było.
  
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  terenów  wsi  Rożnów  został  przyjęty  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Następnie omówił  projekt  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
(załącznik do protokołu),
- zmiany dokonywane są z Urzędu, intencją tej  uchwały jest  ustanowienie dróg publicznych na
terenach przylegających do terenów inwestycyjnych,
- idea jest taka, aby połączyć ulicę Fabryczną z ulicą Sienkiewicza i nadać status drogi publicznej a
to  pozwoli  na  zachowanie  przejazdu  kolejowego  i  w  przyszłości  umożliwi  starania
o dofinansowanie.

Dyskusji nie było.



Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Naczelnik Marcin Dłubak omówił również projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych (załącznik do protokołu), 
-   przypomniał,  że  2018  roku  przedłożony  był  taki  projekt  uchwały  ale  droga  nie  była
wyremontowana i nie uzyskał aprobaty radnych,
- wracamy do tematu, aktualnie droga jest wyremontowana przez Powiat z naszą dotacją,
- taką deklarację złożyliśmy, że po remoncie przejmiemy ją i teraz tego dopełniamy,
-  to  kompleksowe  działanie,  ma  na  celu  skomunikować  tereny  przemysłowe  przez  przejazd
kolejowy z drogami publicznymi w kierunku do ul. Fabrycznej.

Ryszard  Nowak  –  pytał,  czy  było  wystosowane  pismo  w  sprawie  zachowania  przejazdu
kolejowego.

Marcin Dłubak –  poinformował, że w tej sprawie korespondencja jest bardzo bogata, każdy ruch
jaki jest czyniony, jest informacja na piśmie do PKP.

Marcin Pasternak – pytał, czy istnieje prawdopodobieństwo, że PKP nam zamknie szlaban.

Marcin  Dłubak  –  stwierdził,  że  po  to  korespondujemy  tyle  lat  i  wykonujemy  wszystkie  ich
polecenia i wskazówki, aby utrzymać przejazd.
 
Zastępca Burmistrza - podkreśli, że robimy kompleksowe działania związane z ulicą Fabryczną i
Sienkiewicza, które mają na celu ulepszenie dojazdu do terenów inwestycyjnych. Chcemy to spiąć
w ciąg komunikacyjny, który będzie miał duże znaczenie dla miasta, bo kolejne działki zostały
sprzedane drugiemu inwestorowi.

Marcin Dłubak - dodał, że jest przygotowywana kolejna inwestycja polegająca na uzbrojeniu w sieć
wodociągową,  jest  problem z ciśnieniem wody na ulicy Fabrycznej,  aktualnie  zlecone są mapy
kolejowe, 
- chcielibyśmy realizować to zadanie wraz z remontem ulicy Fabrycznej,
- doprowadzenie wody to nie tylko problem przy powstałej fabryce mebli, ale również w Hucie
Szkła.

Przedmiotowy projekt uchwały został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.

Ad. 5 
W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Marcin Dłubak – odnosząc się do sprawy dotyczącej nieczynnej studzienki na ul. Jadwigi i Ligonia
w Wołczynie stwierdził, że sprawa została zgłoszona do wodociągów, jeżeli nie jest to zrobione to
sprawa zostanie ponaglona,
- co do studzienki na ulicy Poznańskiej, sprawa jest nam znana, problem był zgłaszany telefonicznie
do Powiatu, po dzisiejszej komisji sprawa zostanie przelana na papier i zgłoszenie pójdzie w formie
pisemnej, jeżeli będzie odpowiedź poinformuje na posiedzeniu.
Następnie odniósł się do kwestii rowu w Gierałcicach Małych – że rów nie ma odpływu wynika to z
ukształtowania terenu, działa na zasadzie chłonnej



- kierowcy powinni być ostrożniejsi, jest zbyt duży koszt budowy bariery przy tak małym natężeniu
ruchu jaki tam jest.

Radny Szczepan Mały -  dodał,  że rów tam był  zawsze i  nic  się nigdy tam nie stało teraz jest
wyczyszczony, jest to droga na której jeździ się 20 km na godzinę.

Burmistrz – zabierając głos odniósł się do dewastacji w parku w Wołczynie, 
-  podkreślił,  że  w  każdą  środę  odbywamy  narady  kierownictwa  Urzędu  oraz  Policji  i  Straży
Miejskiej, na każdym spotkaniu jest ten temat poruszany, tam Policja i Straż Miejska nie potrafią
sobie poradzić, przesuwane są służby dzienne na nocne,
- został wykonany dodatkowy monitoring,  który został zniszczony odcięto wszystkie kable,
- mieszkańcy nie reagują w odpowiednim czasie,
-  podobnie  dzieje  się  w  okolicy  kompleksu  sportowego,  rozbudowaliśmy  oświetlenie,
podłączyliśmy monitoring oraz podjęliśmy decyzję o zamknięciu bramy na kompleks sportowy  
o godzinie 22.00.

Marcin  Dłubak  -  odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  drogi  między  blokami  w Krzywiczynach
przedstawił procedurę przejęcia drogi przez gminę,
- jest to technicznie do zrobienia, ale jest to bardzo kosztowne i czasochłonne.

Burmistrz – stwierdził, że najprostszą formą byłoby, aby właściciel drogi przekazał teren na rzecz
gminy, wtedy gmina może inwestować,
-  w tym przypadku właścicieli  jest  bardzo dużo, a brak uregulowań własności nie pozwala na
przejęcie drogi,
-  odnosząc  się  sprawy  utrzymania  porządku  przy  drogach  powiatowych  poinformował,  że  na
ostatniej  sesji  Rady Powiatu poprzez brak efektywności pracy i  generowane wysokich kosztów
został rozwiązany Zarząd Dróg Powiatowych,
-  wniosków  i  uwag  dotyczących  dróg  powiatowych  bardzo  dużo  zgłaszamy  i  telefonicznie  i
papierowo,
-  w  ostatnim  czasie  mieliśmy  przykład  z  ulicą  Dworcową,  która  była  zarośnięta  trzeba  było
interweniować kilka razy, aby zostało wykoszone. 

Marcin Dłubak - przyjął zgłoszenie załatania dziury w Gierałcicach koło schroniska, ul Kościuszki
w Wołczynie oraz zgłoszenie dziury na Placu Partyzantów w Wołczynie. 
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące czyszczenia rowu przy działkach, poinformował, że odbyło
się  spotkanie  z  przedstawicielami  Wód  Polskich  z  Kluczborka,  aktualnie  trwa  postępowanie
przetargowe i rów ma być wykoszony, po oczyszczeniu odcinka cieku przez Wody Polskie, Gmina
oczyści pozostałą część przy działkach.

Radny  Jan  Bartosiński  –  poinformował,  że  półka  na  cmentarzu  na  znicze  do  ponownego
wykorzystania została wykonana i stoi na cmentarzu. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.    
                                                                                            
                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak
Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz


