
Protokół Nr 32/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 27 października 2021 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
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
- Tomasz Paluch Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”
- Joanna Bulak Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

 
Ad. 2
Informacja na temat działalności LGD „Dolina Stobrawy”

Pan Tomasz Paluch – zabierając głos podkreślił, że w październiku 2021 roku podpisany został aneks
do umowy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczący dodatkowych środków finansowych
i tak: na poddziałanie 19.2 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 571 000 Euro, 200 000 Euro na
poddziałanie  19.3  Projekty  współpracy  i  68  520  Euro  na  poddziałanie  19.4  Funkcjonowanie
i aktywizacja.
Następnie przedłożono radnym i  omówiono zestawienie środków, które trafiły  do Gminy Wołczyn
w ramach ogłaszanych konkursów w 2020 i 2021 roku (załącznik do protokołu).

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że patrząc na zestawienie, które przedłożono radnym, to nie jest
taka kwota jaką Gmina Wołczyn otrzymała tylko kwota całego wniosku, gmina wniosła swój wkład i
jest to niespójne z tym co mamy w budżecie, należałoby to uściślić.

Pani Joanna Bulak – poinformowała, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego PROW jest
tak skonstruowany, że kwota całkowita równa się kwocie dofinansowania.

Pan Tomasz Paluch – stwierdził, że 36,37% jest wkładem gminy, jeżeli wniosek składa organizacja
pozarządowa to otrzymuje 100% dofinansowania.

Burmistrz -  stwierdził, że dzisiejsze spotkanie jest na wniosek radnych, chcieli posłuchać jak działa
Stowarzyszenie, jakie są środki, jakie są korzyści przynależności Gminy do Stowarzyszenia i dlatego
dla radnych ważna jest ta informacja o możliwości pozyskiwania środków i o wysokości przyznanych
dotacji,  bo  jeżeli  w  budżecie  planujemy  jakieś  zadanie  z  dofinansowaniem musimy  zabezpieczyć
wkład własny dlatego też taka forma dokumentu nie jest zrozumiała dla radnych.

Pan Tomasz Paluch – stwierdzi, że zostanie to sprostowane, dodamy tabelę wykazując wkład własny
samorządu.
 
Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy sąsiad który rzeźbi mógłby starać się o dofinansowanie?



Pan  Tomasz  Paluch  –  stwierdził,  że  Stowarzyszenie  wspiera  lokalnych  twórców,  w różny  sposób
realizowany  był  projekt  współpracy  który  zakładał  szkolenia  dla  rękodzielników podczas,  którego
mogli nauczyć się jak prowadzić marketing, jak stworzyć stronę internetową, jak zwiększyć sprzedaż,
mogli nauczyć się jak funkcjonować, 
- zależy na co rzeźbiarz potrzebuje dofinansowanie, czy na dalszy swój rozwój firmy, czy kontynuować
pasję, zależy też, czy ta osoba wykonuje hobbistycznie, czy prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli
zgłosi się do nas to my pomożemy.

Burmistrz – w wypowiedzi swojej potwierdził, że jest taka osoba, można mu pomóc, tylko ta osoba
musi chcieć,
- trzeba rozpoznać jakie są jego oczekiwania i jakie są możliwości pozyskania dofinansowania,
-  można  otrzymać  dofinansowanie  na  rozwój  działalności  ale  też  na  założenie  działalności
gospodarczej.

Radny  Waldemar  Antkowiak  –  prosił,  aby  rozszerzyć  informację  jakie  gminy  są  zrzeszone  i  jak
wyglądamy jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na tle tych gmin.

Pan Tomasz Paluch – zabierając głos podkreślił, że obecnie Lokalna Strategia Rozwoju realizowana
jest  na  terenie  5  gmin  –  4  gmin  z  powiatu  Kluczborskiego  i  gmina  Olesno,  od  przyszłego  roku
przystąpienie zadeklarowała gmina Pokój, 
-  dofinansowanie  między  gminami  jest  bardzo  zbliżone,  była  umowa,  że  każdy  samorząd  dostaje
jednakową, bez znaczenia na wielkość samorządu, która jest liczona w ilości mieszkańców i od tej
liczby mieszkańców też naliczane są składki (1 zł od mieszkańca),
-  wszystkie  obszary wiejskie  liczą się  do strategii,  a  także miasta  do 20 tysięcy mieszkańców, tj.:
Wołczyn,  Byczyna,  Olesno,  Kluczbork  nie  i  mieszkańcy  Kluczborka  nie  mogą  ubiegać  się
o dofinansowanie,
- aktywność mieszkańców jest różna z poszczególnych gmin i należałoby podjąć działania zachęcające
mieszkańców  do składania wniosków
- prosił, aby zachęcać osoby żeby składały wnioski.

Radny Kazimierz Bar – pytał, czy z gminy Wołczyn było tylko 3 wnioskodawców w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju i 3 w ramach Działaj Lokalnie?

Pani  Joanna  Bulak  –  odpowiedziała,  że  w  tym  roku  był  nabór  gdzie  mogło  być  przyznanych
13 dofinansowań,
- wniosków wpłynęło 18 wniosków, na 4 wnioski z Wołczyna przekazano dofinansowanie, a 2 wnioski
są w trakcie rozpatrzenia, to w ramach Lokalnej Strategii,
-  natomiast  w  ramach  Działaj  Lokalnie  przyznaliśmy  12  dofinansowań  plus  4  dofinansowania
w dodatkowym programie Działaj Lokalnie Ekologicznie, w tym rozdaniu Gmina Wołczyn otrzymała
3 dofinansowania.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  musimy starać  się  poprawić  tą  strefę  informacyjną,  aby jeszcze  więcej
docierać do potencjalnych beneficjentów, 
- współpracujemy z LGD, mamy swoich przedstawiciele i te informacje są przekazywane, im więcej
wniosków tym większa konkurencja. 



Ad. 3
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
lata  2021-2026  wraz  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021
rok(załącznik do protokół), 
- zmiana dotyczy wprowadzenia przedsięwzięcia Przebudowa drogi w Gierałcicach do WPF, zadanie to
realizowane będzie 2022 r.,  środki na to zadanie w wysokości 39 tys. zł przeznacza się na remont
mostów 21 tys. zł, na budowę zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminna przy ul. Byczyńskiej 12
tys. zł i na budowę wiaty na boisku w Wierzbicy Dolnej 6 tys. zł.
- na wniosek Sołectwa Świniary Wielkie zmienia się ich plan przedsięwzięć,
- zwiększa się wydatki o kwotę 10 570 zł na rodziny zastępcze i działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
(załącznik do protokołu), 
-  proponuje się zwiększyć obowiązujące w 2021 roku stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik
inflacji 3,6%,
- natomiast zostaje utrzymana wysokość stawki dotyczącej budowli związanej z gospodarką wodno-
ściekową
w zakresie zaspakajania potrzeb ludności w zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie ścieków,
- podkreśliła również że podatek od środków transportowych pozostaje na poziomie tego roku.

Pani Grażyna Majcherska – zabierając głos odniosła się do podatku rolnego stwierdziła, że cena żyta na
przyszły rok, która będzie obowiązywać jest  o 2,90 zł  wyższa, w związku z tym podatek od 1 ha
przeliczeniowego będzie o 7 zł wyższy, a dla tych osób które nie posiadają gospodarstw rolnych będzie
wyższy o 14,60 zł , 
- natomiast podatek leśny – cena drewna na 2022 r. jest o 15 zł wyższa od ceny w 2021 r. w związku
z tym stawka podatku będzie wyższa o 3,40 zł.

Radny  Łuczek  –  pytał,  czy  na  terenie  gminy  funkcjonują  przedsiębiorcy,  którzy  są  zwolnieni  
z podatku?

Pani Majcherska – stwierdziła, że zwolnienia funkcjonują na podstawie podjętych przez Radę Miejską
uchwał, 
- są to zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy albo wybudowania nowych budynków,
- aktualnie ze zwolnienia korzysta jeden przedsiębiorca w związku z utworzeniem nowym miejsc pracy
i drugi korzysta z tytułu rozpoczęcia działalności jako osoba bezrobotna,
- ponadto poinformowała, że jeżeli przedsiębiorca wybudował hale i oddał inwestycję do użytkowania
z mocy ustawy do końca roku zwolniony jest z podatku.



Burmistrz – zwrócił uwagę, że Rada Miejska kilka lat temu podjęła uchwałę zachęcającą inwestorów
do inwestowania w Gminie Wołczyn, 
- taka uchwała funkcjonuje i daje możliwości dla przedsiębiorcy, który wybudował, stworzył nowe
miejsca pracy ale musi wystąpić do Urzędu z wnioskiem i na mocy tej uchwały może ubiegać się  
o zwolnienie,
- jeżeli chodzi o inne podatki chcemy utrzymać stawki podatku od środków transportowych, pozostałe
zwiększamy tylko o poziom inflacji 3,6%, kiedy inflacja tak naprawę jest ok. 7%.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pani Anna Kucharska – przedstawiła trzy projekty uchwal dotyczące przyznania dotacji na nakłady
konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załączniki do
protokołu), 
- dotację przyznaje się na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 11 na kwotę 424,60 zł jest
to częściowe dofinansowanie nakładów poniesionych na sporządzenie dokumentacji projektowej,
- kolejną datację przyznaje się na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 1 na kwotę
677,80  zł,  również  jest  częściowe  dofinansowanie  nakładów  poniesionych  na  sporządzenie
dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy technicznej,
- trzeci projekt uchwały dotyczy dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 10 na
kwotę  2  276,10  zł,  na  dofinansowanie  nakładów  poniesionych  na  sporządzenie  dokumentacji
projektowej, ekspertyzę techniczną i badania konserwatorskie.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  nakłady  konieczne  na  wykonanie  prac
konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dotyczy wspólnoty przy ul. Dworcowej
11) zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  nakłady  konieczne  na  wykonanie  prac
konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dotyczy wspólnoty przy ul. Młyńskiej
1) zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  nakłady  konieczne  na  wykonanie  prac
konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej  ewidencji  zabytków  (dotyczy  wspólnoty  przy  ul.
Powstańców 10) zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Kolejny  projekt  uchwały  dotyczący  uchylenia  uchwały  Nr  XXX/301/2021  Rady  Miejskiej
w  Wołczynie  dotyczącej  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), 
- w związku ze złożeniem oświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej o rezygnacji z otrzymanej dotacji z
powodu wycofania się wykonawcy, zasadne jest uchylenie przedmiotowej uchwały.



Dyskusji nie było.

W/w  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12  członków
Komisji.

Następny  projekt  uchwały  to  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  gminy  Wołczyn  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 (załącznik do
protokołu).

Dyskusji nie było.

W/w projekt zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Ad. 4

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy nie można otworzyć bocznej furtki na cmentarzu przy kościele
ewangelickim, 
- następnie poruszył sprawę czyszczenia rzeki Wołczynki wzdłuż nowej ścieżki, mieszkańcy zwracają
uwagę że czyściej było jak było zarośnięte, bo nie było widać butelek, plastików, worków itp., jest
wykoszone ale nie jest posprzątane,
- odnośnie tężni – pytał, co z psami, które tam chodzą i zanieczyszczają, co z palącymi tam papierosy?
- ponadto widzi konieczność umożliwienia korzystania z toalety.

Radny Szczepan Mały – prosił o krótką informację na temat budowy społecznej inicjatywy mieszkań.

Radny Marek Nowak – prosił o informację co z kupnem nieruchości w parku oraz ile nasza gmina
otrzymała środków w ramach Polskiego Ładu?

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Pan Kazimierz Bar –  w imieniu zarządcy cmentarza poinformował, że wszystkie furtki, bramy zostaną
otwarte na ten czas świąteczny, aby ułatwić dostęp do cmentarza.

Burmistrz – odniósł się do sprawy czyszczenia rzeki – udało się wyprosić, żeby Wody Polskie zajęły
się tą rzeką szczególnie wzdłuż alejki, w tej chwili to trwa, też porządkują drzewa, które wcześniej
zostały ścięte, o których też wspominał p. radny Mrugalski, 
- jest przekonany że w najbliższych dniach to miejsce będzie takie jak być powinno,
- miejsce to jest bardzo uczęszczane siedzi dużo młodzieży i jak w takich sytuacja się zdarza, że siedzą
i wrzucają do rzeki i to na pewno będzie się powtarzać i trzeba będzie systematycznie dbać, wczoraj
również czyszczony był staw koło kina;
- co do tężni – jest bardzo mile zaskoczony tym,  że jest  taki pozytywny odbiór mieszkańców tej
inwestycji,



-  o  to  miejsce trzeba  bardzo dbać  i  podjęliśmy decyzję,  że inwestycją  administrować będzie nasz
Wydział Edukacji i Sportu,
-  zauważamy  też  konieczności  w  trakcie  użytkowania,  między  innymi  spacerowanie  z  psami
w związku z tym zostały zlecone do wykonania tabliczki zakazujące wchodzenia z psem,
- rozmawiał ze Strażą Miejską, aby odwiedzali często to miejsce i zwracali też uwagę, żeby nie jeździli
tam rowerami,
- brakuje też tablicy informacyjnej o właściwościach tej solanki – zdecydowaliśmy się taką tablice
postawić,
- brakuje tam toalet i to też jest rzecz, o którą w przyszłości musimy zadbać.

Radny Marek Nowak – pytał, czy są chętni na kupno solanki?

Burmistrz  –  stwierdził,  że  bardzo  chciałby,  aby  solankę  sprzedawać  co  pomniejszyłoby  koszty
utrzymania tej inwestycji,
- odwiert przypisany jest do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, to Zakład ma koncesję,
-  musimy przekalkulować,  czy będzie się nam to opłacać,  bo chcąc sprzedawać będziemy musieli
zainwestować,  żeby  produkować  solankę  o  różnym  stężeniu  procentowym  musimy  zainstalować
parowniki.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że w tej chwili trwają prace na tym ujęciu, aby wydobycie odbywało
się w sposób automatyczny, 
- w strukturze organizacyjnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyodrębniono dział, który zajmuje
się wydobyciem.

Burmistrz – odniósł się do kwestii społecznej inicjatywy mieszkaniowej w skrócie nazywanej SIM, jest
to  pomysł  rządowy  i  polega  na  budowie  mieszkań  na  terenach  gmin,  na  które  będą  przed
wybudowaniem będą zawierane umowy z potencjalnymi najemcami tych mieszkań, pod warunkiem, że
w ten program wejdą gminy, 
- w pierwszej wersji siedziba SIM-u miała być w Kluczborku, później zmieniono na Nysę,
- sprawa jest skomplikowana, analizowaliśmy to od strony samorządowej, prawnej, finansowej, dziwne
jest dla nas to, że budowę mieszkań mogłyby prowadzić towarzystwa budownictwa społecznego, są
spółdzielnie mieszkaniowe, które mają tereny i mogą budować, a jednak projektodawcy nie poszli  
w tym kierunku, tylko do samorządów,
- Spółka będzie powołana przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN),
-  warunkiem,  aby  te  mieszkania  powstały  na  terenie  gminy  jest  przekazanie  terenu  pod  budowę,
Kluczbork jest w dobrej sytuacji, bo nie musi przekazywać swojego terenu, ponieważ ma działki, które
są  w zasobach  KZS,  nasza  gmina  chcąc  wejść  musi  przekazać  własną  działkę  i  wtedy  stanie  się
akcjonariuszem tej spółki,
- na naszym terenie posiadamy pod budownictwo działkę 30 arów w rejonie ul. Poznańskiej,
- rozważaliśmy, czy tą działkę przekazać, czy sprzedać, bo są zainteresowani kupnem tej działki pod
budownictwo mieszkaniowe,
- gmina, która do programu przystąpi otrzyma 3 mln zł, ale musi te środki przekazać do Spółki i będzie
akcjonariuszem,
- decyzje i podjęcie uchwał w tej sprawie należałoby podjąć do końca października br.,
- stwierdził, że po analizie za i przeciw uchwał w tym przedmiocie nie przedłoży Radzie Miejskiej.
W dalszej  wypowiedzi  poinformował,  że  Rzeczpospolita  opublikowała  ranking samorządów,  gdzie
Gmina  Wołczyn  na  2500  gmin  jest  na  166  pozycji,  ok.  6  w  województwie  opolskim.
Zgodnie z metodologią ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju  wspólnoty  lokalnej  ujmowanego  w kategoriach  trwałości  ekonomicznej,



trwałości środowiskowej w zakresie jakości zarządzania. Jesteśmy pozytywnie oceniani jeśli chodzi
o naszą gminę. 
Dlatego  nie  przedkłada  projektów  uchwał,  do  których  nie  jest  przekonany,  do  końca  chce  być
odpowiedzialny za to w jaki sposób prowadzona jest nasza gmina.

Rany Ryszard Nowak – stwierdził, że jest przekonany, że będą głosy niezadowolenia, że gmina nie
przystąpiła do SIM, ale to też rola radnych, aby rzetelnie przekazywać mieszkańcom informację w tym
temacie.

Radny Szczepan Mały – pytał, czy temat w tym momencie zostaje zamknięty?

Burmistrz – stwierdził, że w województwie opolskim są samorządy, które przystępują, ale też takie
które nie przystępują, 
-   z informacji  jaką nam przekazano na późniejszym etapie  gminy będą mogły przystąpić,  ale nie
otrzymają 3 mln zł, a co za tym idzie gmina nie będzie akcjonariuszem Spółki. 

Radny Mały – stwierdził,  że  na terenie  gminy jest  problem z działkami,  ale  mamy tereny będące
w zasobie KOWR, czy nie można podjąć działań, aby te działki przejąć?

Burmistrz – podkreślił, że jeśli chodzi o własności Skarbu Państwa, pozyskiwaliśmy nieruchomości
nieodpłatnie  przenosząc  na  własność  gminy,  a  nawet  udawało  się  pozyskać  dofinansowanie,  ale
dotyczyło to tylko terenów pod drogi.
Starając  się  o  przekazanie  nieruchomości  w  Komorznie  przekazano  nam,  że  wszystkie  inne
nieruchomości poza drogami do przejęcia są odpłatnie.

Radny Waldemar Antkowiak – stwierdził, że wspólnie musimy wziąć odpowiedzialność za podjęcie
takiej decyzji, 
-  z  projektów  dokumentów  w  sprawie  SIM  nie  wynika  ile  gmina  będzie  miała  udziału,  ani  że
mieszkania zostaną wybudowane za rok, czy dwa.

Burmistrz – stwierdził, że projekt umowy przewiduje wybudowanie mieszkań do 2030 roku,
- jeżeli chodzi o kupno budynku w parku, nic się od ostatnich rozmów nie zmieniło, czyli trwają prace
nad  umową,  z  właścicielem  mamy  ustalanie  takie,  że  najpóźniej  w  nowym  roku  budżetowym
sfinalizujemy zakup budynku,
-  w  dalszej  wypowiedzi  odniósł  się  do  zapytania  w  zakresie  Polskiego  Ładu  –  Gmina  Wołczyn
uzyskała dofinansowanie w najbliższym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego ma wystawić gminie
promesę,  która  będzie  upoważniać  nas  do  ogłaszania  przetargu.  Otrzymaliśmy  dofinansowanie  w
wysokości 4 750 tys. zł na sfinansowanie jednego zadania na budowę kanalizacji sanitarnej Świniary
Wielkie  połączone  z  kolonią  Krzywiczyny  i  przyłącze  do  rurociągu  w  Krzywiczynach,  zadanie
projektowane  było  na  5  mln  zł,  95% dofinansowanie,  a  5% to  wkład  gminy  i  z  tego  się  bardzo
cieszymy.
W dalszej wypowiedzi podkreślił, że Gmina Wołczyn złożyła wnioski na 41 mln 120 tys. zł z czego
dostaliśmy 4 mln 750 tys. zł, w tym rozdaniu nie było kryteriów oceny wniosków, tylko jakie zadanie,
czemu ma służyć i ile może kosztować. 
Złożyliśmy w trzech kategoriach: rozwój i poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn
w tym budowa szatni na stadionie w Wołczynie, budowa hali sportowej w Komorznie, modernizacja
otwartego  basenu  w  Wołczynie,  budowa  boiska  sportowego  wraz  z  łącznikiem  przy  Szkole
Podstawowej w Wierzbicy Górnej, na łączną kwotę 21 mln 700 tys. zł.



W kategorii uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej otrzymaliśmy 4 mln 750 zł oraz na poprawę
infrastruktury  drogowej,  to  na  czym nam najbardziej  zależało  złożyliśmy  na  14  mln  500  tys.  zł.
Następnie wymienił poszczególne gminy ile otrzymały dofinansowania.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  nie  było  żadnych  kryteriów  przydziału  środków,  były  tylko
ograniczenia jeśli chodzi o opis zadania, w postaci ilości znaków, brak kryteriów merytorycznych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                                 Ryszard Nowak
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Julita Matelska
Julita Matelska


