
 Protokół Nr 29/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 13 lipca 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
                                                                                                                  
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Nikt nie wniósł uwag ani zmian do porządku posiedzenia.      

                                                                                                                                                            
Ad.2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Łuczek – pytał, czy jest już wybór miejsca, w którym powstanie miasteczko rowerowe, jeśli tak
to gdzie?

Burmistrz – stwierdził, że teren na budowę miasteczka rowerowego był wyznaczony z chwilą podjęcia
tej decyzji, zdecydowaliśmy, że powstanie za biblioteką publiczną, 
- aktualnie inwestycja już się rozpoczęła, teren został utwardzony,
- na tym terenie planujemy też w przyszłości wyznaczenie kilku miejsc parkingowych.
Będąc  przy  głosie  odniósł  się  do  kwestii  poruszanej  na  wcześniejszej  na  Komisji  w  sprawie
zagrodzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.  Opolskiej.  W tej  sprawie wpłynęło również
pismo od  jednej  mieszkanki  tej  Wspólnoty.  Spotkał  się  z  wnioskodawcą  i  poinformował,  że  jako
Burmistrz nie ma prawa bezpośredniej ingerencji. Do tej pory nie wpłynęło więcej głosów sprzeciwu.
Ogrodzenie postawione zostało za zgodą współwłaścicieli.
Jednak,  aby nie  być  obojętnym wystąpił  z  pismem do Powiatowej  Straży Pożarnej  w Kluczborku
z  zapytaniem,  czy  w  związku  z  tym  nie  są  naruszone  przepisy  bezpieczeństwa.  Kilka  dni  temu
wpłynęła  odpowiedź,  że  została  przeprowadzona  kontrola  i  w  opinii  Powiatowej  Straży  Pożarnej
w Kluczborku przedmiotowe ogrodzenie nie ogranicza swobodnego dostępu do budynków podczas
ewentualnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Radny  Mały  –  zabierając  głos  zwrócił  uwagę  na  zieleń  przyziemną,  w  jego  opinii  jest  bardzo
zaniedbana, skwery chodniki są zarośnięte, najbardziej przy drogach powiatowych, 
- w naszym budżecie przeznaczamy nie male pieniądze na utrzymanie zieleni, być może potrzebne jest
więcej środków, teraz nie wygląda to dobrze.

1



Burmistrz - zgadza się z wypowiedzią radnego, jeśli chodzi o zieleń przy drogach powiatowych, np. ul.
Drzymały – brak utrzymania czystości przez Powiat.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował radnych o odbytym spotkaniu z Kierownikiem Posterunku
Policji w Wołczynie i Strażnikiem Miejskim w sprawie przekraczającej granice w parku koło stawu ale
również okolice gdzie powstaje tężnia, park miejski. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało za dwa
tygodnie w temacie jakie są efekty.

Radny Pasternak - pytał, czy prawo pozwala, żeby Powiat zlecił jednej z naszych Spółek utrzymanie
porządku na drogach powiatowych nawet jeżeli mielibyśmy dopłacać do tego.

Burmistrz – stwierdził, że jest taka możliwość ale gmina nie powinna ponosić kosztów na nie swoje
zadania. Jeżeli chodzi o utrzymanie porządku, to nie są aż takie duże nakłady finansowe, aby Powiat
doprowadzić do bankructwa.

Zastępca Burmistrza – podkreślił,  że  nie  możemy do każdego zadania  powiatowego dopłacać,  my
mamy swoje  zadania  i  tak  dopłacamy do wielu  ich  zadań,  jest  to  obowiązek Powiatu,  aby swoje
zadania realizować.

Ad. 3
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
załącznik do protokołu.

Skarbnik Gminy – podkreśliła, że proponowane zmiany do budżetu związane są z zagospodarowaniem
wód termalnych, ponieważ po otwarciu oferty przetargowej na realizacje tego zadania okazało się, że
mamy za mało środków, 
-  sytuacja  się  zmieniła  kiedy  po  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  termomodernizacji
Wołczyńskiego  Ośrodka   Kultury  zwiększyło  się  dofinansowanie  ze  środków  UE  zadania
termomodernizacja budynku WOK  o 190 tys. zł,  kwota ta stanowiła dotację dla WOK jako wkład
Gminy do realizacji zadania, 
- w związku z tym proponujemy środki te przeznaczyć w wysokości 150 tys. zł na zagospodarowanie
źródeł termalnych, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 40 tys. zł przeznaczyć na remonty mostów
w Markotowie Dużym,
-  wprowadzamy  również  do  budżetu  zwiększenie  dochodów  i  wydatków  jako  dotacje  celową
w wysokości 40 tys. zł, tj. zwiększamy część oświatową subwencji ogólnej i przeznaczamy zgodnie
z wnioskami o zwiększenie subwencji złożonymi przez szkoły prowadzone przez stowarzyszenia na
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Burmistrz – stwierdził, ze wpłynęła tylko jedna oferta na zagospodarowanie źródeł na kwotę ponad 
56 tys. zł, nie była żadnego zainteresowania, aby ktoś chciał to wykonać.
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Dyskusji nie było. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Radny Mały – wnioskował o zaproszenie na jedno z posiedzeń radnych powiatowych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                             z-ca Przewodniczącego Komisji
                                                                                                           Marek Nowak

Protokołowała
Julita Matelska 
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