
 Protokół Nr 37/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 30 marca 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
- Andrzej Maliński  Naczelnik wydziału Społeczno - Obywatelskiego
-  Marcin  Dłubak   Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości  i
Inwestycji
- Anna Kucharska Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Inwestycji
- Andrzej Szajniuk Komendant Staży Miejskiej w Wołczynie
- Tomasz Chwiła Komisariat Policji w Wołczynie
- Anna Wesoły Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Wołczynie
- Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy w Wołczynie

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
 
 

Ad.2  Wnioski i zapytania

Radny  Waldemar  Łuczek  –  zabierając  głos  poruszy  sprawy  i  zadał  kilka  pytań  w  imieniu
mieszkańców, tj:
- kiedy zostanie uruchomiona wołczyńska tężnia,
- czy funkcjonuje fabryka mebli w Wołczynie,
- czy firma Lesaffre sprzedaje drożdże do Rosji,
- jest konieczność wyrównać teren gminny – plac za blokiem Rynek 5 od strony ulicy Ogrodowej,
ponieważ są coraz większe dziury,
- dlaczego nie jest sprzątane po psach, po rozmowie z mieszkanką, która ma psa stwierdził, że Pani
nie wie o podatku od posiadania psa, który powinien być uiszczany co roku – sugerował, aby środki
za podatek przeznaczyć na sprzątanie miasta.

Radny  Jan  Bartosiński  –  pytał,  czy  wpłynęło  pismo  do  tut.  Urzędu  z  Hospicjum  Ziemi
Kluczborskiej w sprawie dotacji dla Hospicjum?
- zwrócił uwagę na fatalny stan dróg powiatowych w miejscowości Wierzchy, Szum, Brynica,
-  jednocześnie  wnioskował o powołanie  Komisji  wszystkich radnych powiatowych i  dokonanie
wizji, aby zobaczyli w jakim stanie są te drogi.
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Ad. 3 
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn.

Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działaniach jakie podejmowała Straż Miejska
(załącznik do protokołu),
-  następnie  odpowiedział  na  pytania  zadane  przez  radnego  Waldemara  Łuczka,  które  zostały
przesłane do biura rady (załącznik do protokołu),tj.:
- koszty utrzymania Straży Miejskiej w 2021 roku - to kwota 196 994 zł,
- wpływy z nałożonych mandatów - to kwota 729 zł, podkreślił, że w czasie pandemii działania
były bardziej służebne, jeżeli były wykroczenia to były podejmowane rozmowy. 
Odnośnie parkujących pojazdów, z których wyciekał olej – odpowiedział, że były takie przypadki
ale było ich bardzo mało, sprawcy usuwali, sprzątali. 
Odnosząc się do pytania odnośnie sprzątania po psach - odpowiedział, nie jest dużo takich osób, ale
trafiają się.

Przewodniczący Komisji – prosił o wyjaśnienie co się kryje pod zwrotem „wyjazdy gospodarcze”
dotyczy to jednostek OSP.

Pani Anna Wesoły – stwierdziła, że są to wyjazdy, którymi nie dysponuje stanowisko kierowania
KP PSP w Kluczborku, 
- w roku 2021 były to wyjazdy związane z dowozem osób do punktu szczepień, rozwożenie ulotek
informacyjnych, maseczek ochronnych, przewiezienia sprzętu, wyjazdy te są zgłaszane,  bo musi
być zgoda PSP. 

Radny Waldemar Łuczek – w wypowiedzi swojej zasugerował, aby robić wspólne patrole Policji
i Straży Miejskiej,
-  mało widać patroli  pieszych,  widuje tylko patrole  w samochodzie,  a  jednak jest  dużo spraw,
problemów, których z samochodu nie widać,
- podkreślił, że mieszkańcy oczekują efektywnego działania.

Komendant Straży Miejskiej – podkreślił, że kontroli było bardzo dużo, spotykali się z różnymi
dramatami jakie spotykały ludzi w związku z epidemią.

Pan Tomasz Chwiła – stwierdził, że nie ma na tyle osób, które wykonywałyby patrole piesze,
- w czasie pandemii odbywały się takie patrole ze Strażą Miejską w celu kontroli przestrzegania
restrykcji,
- w dalszej wypowiedzi przedstawił informację o działaniach Policji w roku 2021 i nakładanych
mandatach (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji – pytał, czy jest możliwość zwiększenia ilości osób na Posterunku Policji.

Pan Tomasz Chwiła – stwierdził, że maksymalna ilość osób na posterunku to jest 12 osób, jeżeli
byłoby więcej to musi być Posterunek przekształcony w Komisariat Policji.

Radny Szczepan Mały – zabierając głos przytoczył niebezpieczną sytuacją z jaką spotkał się na
drodze Gierałcice – Wierzchy, był świadkiem niewłaściwego zachowania się kierowcy na drodze,
na które nie zareagowała policja, a która była w pobliżu, 
- następnie zwrócił uwagę na jeżdżące samochody z transporterem drzewa, jeżdżą bardzo szybko
nie zwracają uwagi na inne pojazdy,
- prosił o reakcję w tej sprawie, ponieważ jest coraz gorzej, samochody z drzewem przejeżdżają
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codziennie i nie stosują się zalecanych prędkości.
Pan Tomasz Chwiła - prosił o wskazanie godzin, w których samochód przejeżdża przez Gierałcice,
- następnie poinformował o aplikacji gdzie można zgłaszać zagrożenia, policja musi interweniować
po takich zgłoszeniach.

Waldemar Antkowiak - stwierdził, że nie jest coraz gorzej, trzeba porównywać do tego co było,
- uważa, że służby wykonują dobrze swoją pracę i należą się podziękowania, 
- temat dróg jest nam znany, trzeba wskazywać sprawy, które wymagają interwencji i należy je
rozwiązywać.

Pan Tomasz Chwiła - podkreślił, że wielokrotnie zwracali się do Straży Miejskiej o pomoc, często
wyręczają policjantów z wielu zadań,
- oceniając współpracę ze Strażą Miejską nie ma żadnych zastrzeżeń, jest wzorcowa.

Radna Agata Teodorowska – poruszyła problem palenia nocą w piecach toksycznych odpadów,
- pytał jak skutecznie zgłosić ten problem?

Komendant  Straży  Miejskiej  –  stwierdził,  że  w  nocy  można  tylko  zaobserwować,  w  którym
budynku wydobywa się toksyczny dym, 
-  po  godzinie  22:00  nie  ma  prawa  wkroczenia  na  posesję,  można  następnego  dnia  przyjechać
i pobrać popiół do badania,
-  stwierdził,  ze  często prowadzą działania  informujące  mieszkańców o możliwości  skorzystania
z dopłaty na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
- prosił o wskazanie numerów budynku jeżeli zostanie zauważone ponowne spalanie toksycznych
odpadów.

Radny Jan Bartosiński podziękował Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej za działania jakie są
wykonywane na terenie Gminy. Podkreślił, że zawsze po jego zgłoszeniu była interwencja. 

Radna Jolanta Schatt - pytała odnośnie egzekwowana zapisów uchwały Rady Miejskiej odnośnie
handlu na targowisku, spotkała się ze sprzedawcami własnych produktów, którzy skarżyli się, że są
przeganiani z miejsc wyznaczonych do handlu i przenieśli się sprzedawać na miejsca parkingowe. 

Komendant Straży Miejskiej - potwierdził, że takie sytuacje miały miejsce,
- były to osoby, które nie posiadały zezwoleń, był to jednorazowy handel dlatego zezwolono na
dokończenie handlu.

Burmistrz – zabierając głos dołączył się do podziękowań dla służb mundurowych. Podkreślił, że
rok był bardzo trudny, oprócz tego, że trzeba dbać o porządek, ład i być surowym dla kogoś to
trzeba  być  również  wyrozumiałym dla  innych.  Chciałby,  aby  zgłaszać  jakie  i  gdzie  występują
problemy, aby była odpowiednia reakcja. 
Odnośnie  przejeżdżających  przeładowanych  tirów,  które  przejeżdżają  przez  Gierałcice  należy
zgłaszać na Policję i do Inspekcji Transportu Drogowego, aby była reakcja.
Również zwrócił uwagę na zły stan drogi w Gierałcicach, który powoduje zagrożenie dla pieszych,
rowerzystów, generalnie dla wszystkich uczestników ruchu. 
Zarządcą drogi jest Powiat należy podjąć działania, aby zostały podjęte jakieś kroki w celu poprawy
bezpieczeństwa na tej drodze.
Sprawą odbywania się handlu na naszym targowisku należy się ponownie zająć.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że zostaną przygotowane materiały w zakresie drogi
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w Gierałcicach i złożony wniosek do Sądu.
Radny  Pasternak  -  dodał,  że  z  informacji  jaką  posiada  o  samochodach  ciężarowych,  które
przejeżdżają przez Gierałcice, przewoźnicy mają zgodę od zarządcy drogi na przewóz drewna.

Ad. 4 
Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższej sesji.

Kierownik Ośrodka Pomocy w Wołczynie  -  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie lokalnego
programu osłonowego „SOS dla seniora” na 2022 rok (załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, że program ma na celu zapewnienie opasek bezpieczeństwa dla seniorów powyżej 65
roku w szczególności dla osób samotnych.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  lokalnego   programu  osłonowego  „SOS dla  seniora”  na  2022  rok
zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem 12 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1 głos.
Dwóch radnych opuściło salę obrad.

Pani  Anna  Kucharska  -  omówiła  dwa  projekty  uchwał  w sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załączniki do protokołu), 
-  przyznawana  dotacja  w  wysokości  20  000  zł  dotyczy  Wspólnoty  Mieszkaniowej  przy  ul.
Dworcowej  2  w  Wołczynie  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  związanych  z  remontem
elewacji,
-  drugi  projekt  uchwały  dotyczy  przyznania  dotacji  w  wysokości  20  000  zł  dla  Wspólnoty
Mieszkaniowej  przy  ul.  Kluczborskiej  37  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  związanych
z wymianą pokrycia dachowego.

Dyskusji nie było.

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 (  dot.  wspólnoty  przy ul  Dworcowej  )  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 13 radnych. Dwóch radnych opuściło salę obrad.

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 (dot. wspólnoty przy ul.  Kluczborskiej)  zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie
w obecności 15 radnych.

Pani Anna Kucharska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych (załącznik do protokołu).
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Dyskusji nie było.

W/w projekt zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem 14 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1 głos.

Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Skarbnik Gminy - omówiła jednocześnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian
budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok (załącznik do protokołu),
- projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok (załącznik do protokołu)
- oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027
(załącznik do protokołu).

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał  odnośnie  przeznaczonych  środków  finansowych  na
termomodernizację budynku OPS w kwocie 220 000 zł, 
- stwierdził, że były już zwiększane środki na to zadanie, teraz znowu, czy tak bardzo rosną koszty?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że jesteśmy po otwarciu ofert, niestety oferty wycenione są bardzo
wysoko i żeby wykonać to zadanie należy dodać 120 000 zł, 
- koszty zadania zostały wpisane na podstawie kosztorysu, ale też przewidziano, że będzie wzrost i
dodano  100  000  zł,  niestety  ceny  jakie  wynikają  z  ofert  są  jeszcze  wyższe,  niż  to  co
zaplanowaliśmy w budżecie, jeżeli środki nie zostaną dodane trzeba będzie zwrócić dotację. 

Zastępca Burmistrza - dodał, że w przetargu zostały złożone cztery oferty,
- najtańsza oferta to kwota 798 000 zł,  najdroższa 897 000 zł,
-  jeżeli  dołożymy do zadania to  będzie wykonane,  jeżeli  nie to  nie będzie można rozstrzygnąć
przetargu i zadanie nie będzie wykonane.

Radny Szczepan Mały - pytał o drugi etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice  Małe,  czy była jakaś informacja,  dlaczego zadanie nie
dostało dofinansowania? 

Skarbnik  Gminy  -  stwierdziła,  że  nie  było  żadnej  informacji  dlaczego  droga  nie  dostała
dofinansowana,  zadanie  zostało  przeniesione  na  rok  2023  i  ponownie  złożono  wniosek  do
Polskiego Ładu.

Zastępca Burmistrza - dodał, że coraz częściej jest tak że dowiadujemy się z listy kto otrzymał
dofinansowanie, nie ma dodatkowych informacji dlaczego nie otrzymano dofinansowania.
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Radny Marcin Pasternak – pytał, jak będą pozyskiwanie środki na przesunięcia w budżecie jeżeli
środków zabraknie na zadania czy będzie brany kredyt?
Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  że  będą  analizowane  wszystkie  wydatki  bieżące,  będą  robione
analizy,  aby sprawdzić,  czy w razie  braku środków będzie trzeba zaciągać kredyt,  na razie  nie
chcemy podejmować takich decyzji,
- poinformowała, że jest na sprzedaż działka gminna za kwotę  1 500 000 zł. 

Radny Waldemar Łuczek – stwierdził, że odnosi wrażenie, że firmy traktują samorządy tak, że na
samorządach mogą się wzbogacić.

Skarbnik Gminy - podkreśliła, że w poprzednich latach zawsze były oszczędności po przetargach,
natomiast w tej chwili koszty materiałów budowlanych bardzo rosną i trzeba reagować na bieżąco.

Zastępca  Burmistrza  -  dodał,  że  postępowanie  przetargowe  jest  najlepszą  formą  wyboru
wykonawcy, 
-  jest  ogłoszenie w internecie,  wszyscy zainteresowani  wykonawcy mają do tego dostęp,  oferty
wpływają, wykonawcy nie podejmą się zadania, które przyniosłyby straty.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  firmy wygrywające  przetarg  zastanawiają  się,  czy  podpisać  umowę,
a tam gdzie podpisali zastanawiają się, czy nie zerwać umowy, bo kara za zerwanie umowy będzie
niższa niż dopłacenie do wykonania zadania.

Skarbnik Gminy – zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Wołczyn na 2022 r. dotyczącą przeznaczenia dotacji  dla OSP Gierałcice ze środków z nagrody
„ Rosnąca Odporność” na zakup agregatu do ratownictwa drogowego wraz z urządzeniami tnąco –
rozpierającymi.
W dalszej wypowiedzi poinformowała, że w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Wołczyna do dokonywania zmian w planie
dochodów i  wydatków, przeniesień  w wydatkach miedzy działami  oraz zmian polegających na
wprowadzeniu wydatków inwestycyjnych o ile nie pogorszą wyniku budżetu. W związku z tym, iż
część  wydatków  finansowana  będzie  z  utworzonego  na  podstawie  ustawy  Funduszu  Pomocy
zasadne jest wprowadzenie upoważnienia, tak aby zmiany finansowane z Funduszu nie wymagały
zwoływania  posiedzenia  Rady Miejskiej  (tj.  głównie wypłata  zasiłków, pomoc w wyżywieniu).
Możliwość udzielenia przez Radę Miejską upoważnienia wynika z art. 111 przedmiotowej ustawy.
Wpłynęły  pieniądze  na  zasiłek  300+  dla  uchodźców  z  Ukrainy.  Na  podstawie  uchwalonego
uchwałą upoważnienia wprowadzone zostaną zarządzeniem burmistrza środki po stronie dochodów
i wydatków.  
Odnosząc  się  do  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn
stwierdziła, ze jest to w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Opolu,
- dokonuje się zmiany w uchwale XXXIX/368/2022 poprzez uchylenie rezerwy celowej na wydatki
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 69.000 zł.  Wobec tego zwiększa się o kwotę
69  000  zł  zadanie  „Remont  drogi  dojazdowej  do  terenów  inwestycyjnych  ul.  Fabrycznej
w Wołczynie II etap”.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2022  rok
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności  15 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2022  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. Jeden radny nie głosował z przyczyn
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technicznych.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2022  –  2027  został
zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14  członków  Komisji.  Jeden  radny  nie
głosował z przyczyn technicznych. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia  „Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  dotyczącego
obniżenia  wysokości  subwencji  oświatowej  na  edukację  w  zakresie  języków  mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022” oraz projekt uchwały w sprawie
poparcia  Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie  dyskryminacji  Mniejszości
Niemieckiej (załącznik do protokołu)

Radny Jan Bartosiński – pytał, ile jest godzin języka niemieckiego, a ile godzin języka polskiego.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że z tytułu zwiększenia subwencji na naukę języka mniejszości
przyznano  3  dodatkowe  godziny  języka  niemieckiego  dla  tych  oddziałów  gdzie  dzieci
zadeklarowały chęć nauki języka niemieckiego,
- były to dodatkowe 3 godziny nieodpłatne nauki języka, z których korzystało około 300 dzieci w
naszej gminie,
- po zmniejszeniu tej subwencji będzie tylko 1 godzina.

Skarbnik Gminy -  dodała,  że subwencja została  obniżona tylko dla  nauki języka niemieckiego,
wszystkie inne języki zostały bez zmian.

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że gmina chciała umożliwić naukę języka niemieckiego, która w
przyszłości byłaby bardzo pomocna dla dzieci uczących tego języka.

Radny Marcin Pasternak – stwierdził, że jako rodzic jest bardzo zadowolony, że jego dzieci mogły
korzystać z nauki, zauważał  efekty tej nauki,
- uważa, że podjęcie decyzji o obcięciu dotacji jest niekorzystna dla dzieci.

Radny Waldemar  Antkowiak -  dodał,  że  podjęta  decyzja  jest  błędna,  należy  się  przeciwstawić
takiemu działaniu, należy znaleźć inne rozwiązanie w tej sprawie. 

Burmistrz - podkreślił, że przedstawia Radzie projekty uchwał do, których jest w pełni przekonany.

Projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia  „Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  dotyczącego
obniżenia  wysokości  subwencji  oświatowej  na  edukację  w  zakresie  języków  mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022” zaopiniowany został pozytywnie
większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem 13 głosów,
- przeciw 1 głos,
- wstrzymujących się 1 głos.

Projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia  Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  w  sprawie
dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem 11 głosów,
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- przeciw 1 głos,
- wstrzymujących się 3 głosy.

Projekt  uchwały  w  sprawie  załatwienia  petycji  OR.152.1.2022  dotyczącej  przeciwdziałania
dyskryminacji mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście
tzw. Narodowego Programu Szczepień (załącznik do protokołu)

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem 12 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 3 głosy.

Ad. 5 
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Burmistrz – zabierając głos odpowiedział na pytanie odnośnie otwarcia tężni, są prowadzone prace
konserwacyjne,  oczyszczony  został  zbiornik,  dzisiaj  rozpoczęto  jego  napełnianie,  które  może
potrwać dwa dni i po tym nastąpi otwarcie tężni.
- Odnośnie utwardzenia placu przy blokach na Rynku odpowiedział,  że stan tego terenu będzie
poprawiony drobnym tłuczniem.  Jednocześnie  poinformował,  że  wpłynął  wniosek o możliwość
kupna tego terenu na rozbudowę, na prośbę mieszkańców został załatwiony odmownie. 

Radny  Marek  Nowak  -  zwrócił  uwagę  na  reklamę  tężni,  która  znajduje  się  przy  wjeździe  do
Wołczyna, reklamę przysłania drzewo. 

Burmistrz  –  sprawa  podcięcia  gałęzi  zostanie  przekazana  do  właściciela  terenu,  a  jest  nim
„Tauron”.
- odpowiadając na kolejne zapytanie co do funkcjonowania Fabryki Mebli stwierdził, że trudno jest
nam rozliczać inwestora, nie mamy na to wpływu. Funkcjonuje szwalnia, ale nie wie, czy w pełni.
- W najbliższym czasie chce się spotkać z inwestorem. Nie mniej jednak bardzo cieszymy się, że
fabryka istnieje i wpływy podatkowe wzrosły dla gminy. Inwestor jest wiarygodny i stabilny.
- Odnośnie sprzedaży drożdży do Rosji - nie orientuje się, czy taka sprzedaż jest prowadzona. To są
decyzje i działania firm, które muszą być kontrolowane, ograniczane przez wyższe szczeble niż
samorząd.
Poinformował, że odbył spotkanie z Prezesem Lesaffre, rozmawiał na temat uchodźców, ponieważ
Lesaffre ma fabrykę na Ukrainie i mają problem z pracownikami. Część pracowników została już
sprowadzona  do  Polski  również  do  Wołczyna.  Lasaffre  pomaga  im  wynajmując  im  lokale.
Rozmawiał również na temat wsparcia, pomocy ze strony Rządu.
-  Aktualnie  na  terenie  Gminy  Wołczyn  jest  ponad  150  uchodźców  z  Ukrainy,  którzy  są
utrzymywani przez mieszkańców i z tego tytułu nikt jeszcze nie otrzymali wsparcia od Rządu.

Radny Waldemar  Antkowiak -  poinformował,  że do Biura  Rady wpływają  uchwały  od innych
samorządów  o  podjęciu  rezolucji  w  sprawie  wyrażenia  solidarności  z  narodem Ukraińskim  w
związku z agresją Rosji na Ukrainę. Takie też stanowisko zostało przygotowane do przyjęcia na
sesję przez Radę Miejską w Wołczynie. 
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Radny Szczepana Mały – pytał, jakie i gdzie zostały przeprowadzone zbiórki dla uchodźców, gdzie
zostały przekazane te dary.

Burmistrz – poinformował, że zbiórki  prowadzą wszystkie jednostki OSP, zwrócił się do PGKiM
w  Wołczynie  o  udostępnienie  świetlicy  na  magazyn  zbiorczy,  gdzie  wszystkie  dary  są
magazynowane. Dary nie są wysyłane za granicę. Prowadzone są dyżury do wydawania artykułów. 

Skarbnik Gminy - dodała, że osoby które potrzebują pomocy zgłaszają się do pokoju nr 1 w tut.
Urzędzie, tam otrzymują informację kiedy i jak można uzyskać pomoc, 
-  dodatkowo  została  uruchomiona  rezerwa,  z  której  będą  dokonywane  zakupy  ubrań  i  innych
artykułów, których brakuje. 

Przewodniczący Komisji - podkreślił, że gmina jest bardzo zaangażowana w pomoc.

Na pytanie odnośnie sprzątania po psach i informacji o podatkach za psa - Burmistrz stwierdził, że
właściciele mają taką informację, ale trzeba też przypomnieć o podatku. Przekaże Straży Miejskiej,
aby konsekwentnie podchodzili do sprawy.

Radny Waldemar  Łuczek – stwierdził,  że  właściciele  psów traktują  trawniki  jak wychodek dla
psów.

Burmistrz - odnośnie pisma z Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  potwierdził,  że pismo w sprawie
wsparcia finansowego wpłynęło. Jest za tym aby dotacji udzielić, ale musi to być zgodne z prawem.
Hospicjum to będzie funkcjonowało i zapewne wsparcia finansowego będzie potrzebowało każdego
roku.

Radny Jan Bartosiński – zaproponował powołać dodatkowo Komisję do oceny dróg, aby wybrać się
z radnymi powiatowymi i Strażą Miejską na oględziny, aby sami dokonali oceny w jakim stanie są
drogi.

Przewodniczący Komisji - poinformował, że w planie pracy Komisji Budżetowej na posiedzeniu
w maju, będzie temat stanu dróg, będą zaproszeni radni powiatowi i zarządcy dróg.

Radny Marcin Pasternak - zgłosił, że w parku przy szkole nr 1 zniszczone są latarnie.
 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz
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