
Protokół Nr 13/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 25 stycznia 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek 
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Inspektor w Wydziale T-I – Henryk Malkiewicz
 Naczelnik Wydziału EKSiR – Tadeusz Olejnik 
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rafał Neugebauer

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                    (zał. nr 1).
Porządek przyjęty został bez z mian jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny  Ryszard  Nowak  –  zaproponował  zmiany  w  godzinach  pracy  Straży  Miejskiej,  np.  
w czwartek i piątek służbę w godzinach popołudniowych, 
- rozważyć zakup aparatu do badania osadu kominowego.

Ad. 3 

Pan  Malkiewicz  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna                                                    (zał. nr 2), 
-  przedmiotowy  projekt  uchwały  jest  powtórzeniem  procedury  w  sprawie  zmiany  zapisów
dotyczących nachylenia kąta dachowego i  pokrycia dachowego, ponieważ dokonane dotychczas
zmiany planu nie spełniły oczekiwań wnioskodawcy.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Tadeusz  Olejnik  –  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  uchwały  w  sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Wołczyn                                                                                                            (zał. nr 3),
- podkreślił, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza  szereg zmian między innymi
reguluje  w  sposób  kompleksowy zasady  przyjęć  do  poszczególnych  typów  jednostek  systemu
oświaty,  w  tym  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  i  innych  form  wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu,
-  jedną z istotnych obecnie wprowadzanych zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest
przesunięcie  terminu przekształcenia  w przedszkola  oddziałów przedszkolnych  funkcjonujących



w szkołach podstawowych – z dnia 1 września 2016 roku na dzień 1 września 2019 roku.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nowelizacja dotyczy przesunięcia o 1 rok wiek rozpoczynania
nauki w szkole podstawowej i nie ukrywamy, że to nam komplikuje sytuacje, zmiany następują rok
po roku, jednak musimy dostosować się do obowiązującego prawa, 
- poinformował, że podjęliśmy decyzje, że będziemy tworzyć oddziały „0” w szkołach, a to pozwoli
nam  zabezpieczyć miejsca w przedszkolu dla dzieci młodszych,
- problem będzie z klasą I,  bo może powstać pustka, aktualnie pierwsza klasa może się składać z
dzieci które rodzice zdecydują, że dzieci będą powtarzały klasę I, które rodzice poślą jako 6-letnie,
-  robiliśmy  już  rozeznanie  i  wynika,  że  będzie  bardzo  mała  liczba  „pierwszoklasistów”,
prawdopodobnie utworzymy z obwodów wołczyńskich jedną I klasę, a bardziej  skomplikowana
sprawa będzie na terenach wiejskich, bo tam będą pojedyncze osoby i w tej sytuacji dla rodziców
będą składane propozycje aby dzieci uczęszczały do Wołczyna.

Pan Bartosiński – pytał, czy jest możliwość łączenia klasy I i II?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że można łączyć ale problem bo pierwszoklasistów może nie być.

Radny Mały – pytał, co z dziećmi, których rodzice pracują?

Zastępca  Burmistrza  –  w  szkole  funkcjonują  świetlice  i  te  dzieci  będą  mogły  przebywać
w  świetlicy,  w  czasie  przekraczającym  wymiar  zajęć,  to  jest  5  godzin  będzie  opłata
w wysokości 1  zł za każdą godzinę zajęć, 
- podkreślił, że w konsekwencji tych zmian gmina otrzyma mniejszą subwencję.

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn - zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Następnie  p. Tadeusz  Olejnik  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie określenia  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjum
prowadzonych przez gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania tych kryteriów                                                                                                      (zał. nr 4),
- podkreślił, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty reguluje kompleksowo zasady przyjęć do
poszczególnych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  prowadzonych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego,
-  ważnym  elementem  nowelizacji  jest  powierzenie  radzie  gminy  kompetencji  do  określenia
kryteriów obowiązujących  w postępowaniu  rekrutacyjnym dla  kandydatów zamieszkałych  poza
obwodem danej szkoły podstawowej lub gimnazjum, a ubiegających się o przyjęcie do tej szkoły w
sytuacji, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci i młodzieży zamieszkałych
w obwodzie tej szkoły, 
- zgodnie z delegacją ustawową w projekcie uchwały określono kryteria, których stosowanie winno
umożliwić  zapewnienie  jak  najpełniejszej  realizacji  potrzeb  dziecka  i  jego  rodziny,  w  tym
konieczność  godzenia  obowiązków  zawodowych  i  rodzinnych,  a  także  miejscowych  potrzeb
społecznych, liczbę punktów przyporządkowanych danemu kryterium oraz dokumenty wymagane
do potwierdzenia spełniania danego kryterium, 
- przyjęcie proponowanych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym konsultowano z dyrektorami
jednostek oświatowych.

Radny Nowak Ryszard – pytał, czy aby dziecko zostało przyjęte do szkoły musi spełniać wszystkie
te kryteria oraz czy dalej będzie obowiązywała uchwała w sprawie opłat za dowóz uczniów spoza



obwodu?

Pan Olejnik – stwierdził, że kryteria stosowane będą wtedy kiedy w danej szkole będzie więcej
miejsc niż dzieci z obwodu.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że uchwała nadal będzie obowiązywać w zakresie pobierania
opłat za dowóz dzieci spoza obwodu.

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

Pan Rafał Neugebauer – przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku                                                                                                                           (zał. nr 5),
- preliminarz wydatków zwiększa się o kwotę 51 391,00 z roku poprzedniego co stanowi razem
kwotę 251 391,00 zł,
-  środki  z  poprzedniego  roku  rozdzielone  zostają  na  poszczególne  przedsięwzięcia,  które  są
niedoszacowane,
- ponadto preliminarz wydatków rozszerzany jest o punkt w brzmieniu „wspieranie zatrudnienia
socjalnego –  integracja  społeczna  osób uzależnionych:  finansowanie  zatrudnienia  socjalnego” -
w formie dotacji w wysokości 40 000,00 zł,
-  dotacja  przeznaczona  będzie  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Polanowicach  w  celu
zatrudnienia pracowników z ternu naszej gminy,
- od kilku lat współpracujemy z CIS-Pol-em w tym roku zmieniły się zasady finansowania.

Dyskusji nie było.

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

Pani Skarbnik Gminy – omówiła propozycje zmian budżetu gminy na 2016 r (zał. nr 6), to jest:
- zwiększa się wydatki dla sołectwa Brynica na remont świetlicy wiejskiej   wysokości 3.000 zł
z tytułu darowizny,
- również z tytułu darowizny zwiększa się wydatki dla sołectwa Markotów Duży w kwocie 600 zł
z przeznaczeniem na plac zabaw,
- wprowadza się kwotę 13.700 zł na dotacje na remonty obiektów zabytkowych są to środki, które
nie zostały wykorzystane w 2015 r,
- zwiększa się wydatki w wysokości 8.000 zł na program ochrony środowiska dla gminy Wołczyn -
prace nad programem nie zostały zakończone w 2015 r,
-  zwiększa  się  wydatki  na  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych
i narkomanii z tytlu rozliczenia środków niewykorzystanych w 2015 r, tj. o kwotę 51.391 zł,
-  w związku z informacją  Ministerstwa Edukacji  o  wysokości  wydatków jakie  gmina  powinna
przeznaczyć na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  nauki i  metod
pracy dla dzieci i młodzieży zwiększa się wydatki na ten cel w wysokości 63.051 zł,
- wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji zadań z zakresu termomodernizacji obiektów
gminnych w celu złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków UE, tj.:  termomodernizacja
budynku świetlicy Szkoły Podstawowej  nr  1  w Wołczynie  -  30.000 zł  i  budynku użyteczności
publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5 - 45.000 zł, 
- zmniejsza się wydatki o kwotę 214.742 zł na zadaniu przebudowa drogi gminnej w Szymonkowie
- II etap - zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków z budżetu państwa, gmina przygotowuje
wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z PROW.



Dyskusji nie było.

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

Przewodniczący Rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi          (zał. nr 7),
- członkowie Komisji Rewizyjnej 20 stycznia przeprowadzili postępowanie wyjaśniające względem
zarzutów i stanowisko przedstawione zostanie Radzie na najbliższej sesji.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 4 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Burmistrz  –  poinformował,  że  planowane jest  spotkanie  z  radnymi,  sołtysami  oraz  strażnikami
miejskimi na temat ich funkcjonowania,  spotkanie nie ma polegać jedynie na tym, że strażnicy
przedstawią swoje obowiązki i statystykę tego co zrobili ale też w obecności swoich przełożonych
wysłuchać uwag wniosków co do swojej pracy, między innymi te które na początku Komisji zgłosił
radny Nowak odnośnie godzin pełnienia służb, czy też nowych zadań przekazanych do realizacji
m.in.  ochrony środowiska ale  żeby egzekwować od straży miejskiej  musimy też  ją  wyposażyć
w odpowiednie instrumenty.

Radny Kwaśnicki – pytał, skąd wypłynął wniosek aby zająć się funkcjonowaniem straży miejskiej?

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że głosy wypłynęły spośród radnych.

W dalszej  kolejności  Przewodniczący  Komisji  –  odczytał  pismo  Komendy Powiatowej  Policji
dotyczące wsparcia finansowego na dodatkowe patrole, 
- prosił, aby radni wyrazili wolę odnośnie wsparcia finansowego, w celu udzielenia odpowiedzi na
pismo.

Radny Antkowiak – stwierdził, że widzi zasadność wsparcia w celu wzmożenia patroli policji po
wcześniejszej analizie działań z przed dwóch lat, 
- dodatkowe patrole powinny być ale w okresie letnim,
- harmonogram patroli powinien być uzgodniony przez i powinien być egzekwowany.

Radny  Zarych  –  stwierdził,  że  nic  złego  nie  będzie  jeżeli  spotkamy  się  ze  Strażą  Miejską
i porozmawiamy, uważa że powinni być więcej widoczni.

Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy: dwa lata temu też był taki wniosek i na początku nie
spotkał się z entuzjazmem,
- przekazaliśmy środki ale też chcieliśmy koordynować patrole, wówczas policja była zdziwiona że
chcemy ich  rozliczać,  kontrolować,  ale   był  to  warunek  przekazując  nasze  środki  budżetowe,
chcieliśmy wskazywać czas i miejsca patroli,
- nasuwa się pytanie czy środki te były dobrze wykorzystane? Uważa, że znacznym zakresie tak,
-  Kierownik tut.  Posterunku Policji  we współpracy ze Strażą Miejską dostosowywał patrole  do
wymagań,  były  też  mankamenty,  bo  kiedy  były  nam  potrzebne  patrole  to  liczna  ilość



funkcjonariuszy przebywała na urlopach i nie było chętnych na dodatkowe służby,
- więc chcąc to kontynuować musimy to przedyskutować patrząc na to jak funkcjonowało po to, by
wyeliminować to  co  było  nie  tak,  posłuchać  strażników miejskich,  bo oni  mieli  zadanie  bycia
koordynatorem tych służb dodatkowych, to oni również przekazywali uwagi jak to widzą, a jak to
jest trudne do zrealizowania,
-  spotkanie  ze  strażą  miejską  byłoby  też  okazją,  żeby  o  tym  porozmawiać,  te  patrole  mają
wzmocnić funkcjonowanie straży miejskiej,
- podziela wypowiedź Przewodniczącego Rady, żeby udzielić odpowiedzi w tej sprawie, że decyzję
podejmiemy po analizie jak to funkcjonowało i ustaleniu naszych oczekiwań.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  –  odczytał  treść  pisma  Prezesa  Związku  Nauczycielstwa
Polskiego oddział  w Wołczynie w sprawie zaplanowania środków w budżecie na podwyżki dla
pracowników niepedagogicznych.

Radny Nowak – pytał,  czy jest prawdą, że pracownicy niepedagogiczni najniższą płace mają w
wysokości 1850 zł wraz z dodatkami, 
-  sprawa  była  poruszona  na  przykładzie  nowo  zatrudnionego  pracownika,  który  otrzymał
wynagrodzenie 1850 zł i wieloletniego pracownika, który ma 20 lat pracy i też ma 1850 zł.

Pan Olejnik Naczelnik Wydziału EKSiR – stwierdził, że taka sytuacja jest możliwa, 
- kwota 1850 zł to minimum pracownika za pełny wymiar pracy, w tym może być wynagrodzenie
zasadnicze, premia, wysługa i inne, w rozporządzeniu płacowym są również grupy zaszeregowania,
zależy to od wewnętrznej polityki płac w danej jednostce, a drugą sprawą są możliwości budżetowe
gminy.

Burmistrz – poruszył sprawy:
-  jeżeli  z  pisma  czytamy,  że  wynagrodzenia  pracowników  niepedagogicznych  są  niskie  i  nie
współmierne  do  wykonywanej  pracy,  to  się  z  tym  nie  zgadza,  ponieważ  pracownicy
niepedagogiczni to nie tylko sprzątaczki ale też główny księgowy, sekretarki i absolutnie nie można
uogólniać, że wszyscy są źle wynagradzani,
- jeżeli chodzi o kadrę niepedagogiczną tego najniższego rzędu, mieliśmy informacje bezpośrednio
od tej kadry, że są duże różnice w wynagrodzeniach w porównaniu do innych jednostek, w zwiazku
z tym dokonaliśmy analizy na podstawie informacji od dyrekcji jednostek i tam gdzie były duże
równice  chociaż  trudno  zweryfikować  sprawiedliwie  ze  względu  na  przypadający  np.  metraż
wyraził zgodę po przeanalizowaniu swoich budżetów na podwyższenie płac i takie zmiany były
dokonane,
-  przyjmując  budżet  na  2016  rok  nie  założyliśmy  podwyżek  dla  kadry  pedagogicznej  ale
założyliśmy na poziomie 2,5 % od stycznia dla pracowników administracyjnych w każdej jednostce
samorządowej, 
-  to  nie  oznacza,  że  każdy  z  pracowników  ma  otrzymać  2,5%,  podwyżki  nie  powinny  być
mechanicznie przyznawane.

Pan Olejnik – stwierdził, że niektórzy dyrektorzy już robili podwyżki inni są w trakcie.

Przewodniczący Komisji – prosił o przygotowanie odpowiedzi na niniejsze pismo.

Radny  Marek   Nowak  –  w  imieniu  mieszkańców  Kołoczka  pytał,  kiedy  zostanie  rozwiązany
problem bieżącej wody? 
- następnie poruszył sprawę notorycznego oklejania różnymi ofertami, informacjami przystanków
autobusowych,
- pytał, czy gminy mają jakiś wpływ na budowę kolejnych marketów?



Burmistrz – odnośnie marketu są ograniczenia co do powierzchni i wyłącznie na podstawie planów
zagospodarowania przestrzennego co do szczegółów trzeba sprawdzić, 
- do Urzędu wpłynęło pismo od mieszkańców Kołoczka, w związku z tą sytuacją były rozmowy na
Zgromadzeniu  Wspólników ZWiK,  Spółka  ma  zrobić  rozeznanie  odnośnie  możliwości  budowy
sieci wodociągowej i kosztów, temat jest nam znany,
- temat przystanków prosił aby ten temat poruszyć na spotkaniu ze Strażą.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy znany jest już termin rozpoczęcia i zakończenia przebudowy
drogi Wołczyn – Murów?
- oraz co z decyzją Starostwa odnośnie zakazu parkowania na ul. Dworcowej?

Burmistrz – poinformował, że:
- Starostwo jest na etapie przygotowywania przetargu, 
- po naszej akcji ulotek do mieszkańców, że my się temu sprzeciwiamy Starosta odłożył sprawę ,
- gmina nasza na szczeblu ogólnopolskim w konkursie najładniejsze oświetlenie miasta zajęła III
miejsce - podziękował tym którzy brali w tym udział.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


