
Protokół Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 27 czerwca 2019 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
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji  
(zał. nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia projekt
uchwały o zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Burmistrz  –  wnioskował  o  zmianę porządku  obrad  poprzez  wyprowadzenie  projektu  uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- w zaproponowanym projekcie uchwały wzrost stawki za odpady jest o 3 zł,
- podniesienie stawki o 3 zł w stosunku do wzrostu cen na składowisku to jednak nie do końca
aktualnie ma pokrycie, choć ceny na składowisku systematycznie rosną  i będą rosnąć,
- jeżeli dzisiaj ceny na składowisku odpadów nie uzasadniają podwyżki to nie znaczy, że koszty
funkcjonowania całego systemu odbioru i zagospodarowanie odpadów nie rosną,
- koszty rosną przez to, że prowadzony przez nas dobry system odbioru śmieci, ma na myśli to, że
każdą ilość wytworzonych odpadów mieszkaniec ma prawo odstawić, a Przedsiębiorstwo odebrać,
- z analizy wynika, że odnotowujemy wzrost odpadów,
- zleciliśmy odbiór odpadów naszej Spółce w systemie in haus i podpisaliśmy umowę na 1 rok,
zapisy jej mówią że nie można jej aneksować,
- jeżeli stawka byłaby podniesiona przez Radę nie mogłaby być przekazana dla PGKiM,
-  dlatego wnioskował o wycofanie tego projektu z  obrad Komisji  ale  prosił,  aby w to miejsce
wprowadzić punkt jako informacja o problemach, które są i które są przed nami, prosił o dyskusje
w tym temacie, która da szerszą wiedzę do tego, by wrócić do tematu pod koniec roku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmiany do porządku posiedzenia:
- wniosek dotyczący wyprowadzenia z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami.
W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Kto jest za wprowadzeniem w to miejsce informacji - dyskusji na temat funkcjonowania gospodarki
odpadami  w  gminie  –  wniosek  przyjęty  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13  członków
Komisji.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku posiedzenia Komisji projektu uchwały o zmianie uchwały
w sprawie regulaminu dla nauczycieli – wniosek przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.



Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Pasternak – prosił,  aby w ramach dyskusji o odpadach podjąć temat zmian w regulaminie
porządku, a  konkretnie częstotliwości odbioru na terenach wiejskich.

Radna Schatt – ponowiła wniosek o ustawienie lampy ulicznej w  Brzezinkach.

Radny  Zarych – zwrócił uwagę na zarośnięte krzakami pobocze drogi od  Świniar Wielkich do
Szymonkowa – prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Sołtys p. Mendel – również zgłosiła problem zarośniętych poboczy, między lasem, a Krzywizną, 
- montaż lamp ulicznych w Rożnowie.

Do wniosków o konieczność wycinki  krzaków przy poboczach dołączyła się  również p.  Sołtys
Markotowa Dużego – krzaki wychodzą na drogę.

Radna  Teodorowska  –  poruszyła  sprawę,  aby  przy  remoncie  ul.  Młyńskiej  zrobić  kawałek
nawierzchni przy wyjeździe na ul. Kluczborską z ul. Rzecznej.

Ad. 2 
Informacja na temat gospodarki odpadami - dyskusja.

Radny Pasternak – zabierając głos zacytował zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie  gminy  Wołczyn  podjęte  uchwałą  z  28  listopada  2012  w  rozdziale  IV §  15  dotyczące
częstotliwości wywozu jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miasta i wsi – stwierdził, że
to  to  od  strony  prawnej,  natomiast  od  strony  praktycznej  na  stronie  mamy  opublikowany
harmonogram odbioru odpadów – podał przykłady ilości odbiorów na wsi i w mieście, stwierdził,
że harmonogram nie jest zgodny z zapisami regulaminu, 
-   przed  przystąpieniem  do  podwyższania  opłat  za  odbiór  należy  się  zastanowić  nad  zmianą
regulaminu w tym zakresie albo zwiększyć częstotliwość odbioru na terenie wiejskim, ponieważ
wszyscy jednakowo płacimy,
-  ponadto  od 1 stycznia  2018 r.  Urząd nie  opublikował  żadnego materiału  odnośnie segregacji
śmieci.

Pan  Dłubak  –  stwierdził,  że  regulamin  wspomniany  przez  radnego  nie  obowiązuje,  jest  nowy
uchwalony w 2017 r. i częstotliwości są zgodne z harmonogramem wywozu, 
- jeśli chodzi o informacje na temat segregacji,  to były rozprowadzane ulotki, były organizowane
spotkania edukacyjne w szkołach, każdy mieszkaniec, jak przychodzi po worki dostaje taką ulotkę.

Radny Mrugalski – pytał, kiedy zostanie zakupiona zamiatarka, na zakup został zwiększony udział
kapitału dla PGKiM .

Pan Tomasz Olejnik – stwierdził,  że  na wzrost  opłaty ma wpływ,  zdecydowanie większa ilość
odpadów  innych  niż  odpady  komunalne,  w  dalszej  swojej  wypowiedzi  podał  przykłady  ilości
odpadów w okresie 5 miesięcy w roku ubiegłym i bieżącym,
-  podkreślił,  że  system  jaki  obecnie  funkcjonuje  w  naszej  gminie  jest  systemem  workowym,
mieszkaniec  uzyskuje  od  nas  każdą  ilość  worków  i  każda  ilość  odpadów  jest  przez  PGKiM
odbierana, w Kluczborku jest regulamin że odpady odbierane są tylko z pojemnika,
- odpowiadając na pytanie radnego Mrugalskiego - na ta chwilę wynik finansowy na tej działalności
jest trochę wyższy na minusie jak podwyższony kapitał o 100 tys. zł, niestety środki finansowe
przeznaczone zostały na utrzymanie płynności finansowej Spółki,



- były prowadzone rozmowy z firmami ale w tej sytuacji zakup zamiatarki został wstrzymany,
-  co  do  informacji  na  temat  opłat  w  okolicy,  w  Kluczborku  jest  15  zł  od  osoby  ale  też  jest
konieczność wyposażenia posesji w dwa pojemniki, miesięcznie za dzierżawę pojemników 1 zł, w
gminie Byczyna stawka została podniesiona do 17 zł.

Radny Mały – zwrócił uwagę, że w ciągu pół roku opłata za składowisko odpadów wzrosła o 32
tys. zł, pytał skąd taki przypływ śmieci?

Pani Grażyna Płotycia – stwierdziła, że społeczeństwo jest bogatsze i więcej kupuje, segregacja też
pozostawia wiele do życzenia, 
- cena na składowisku śmieci będzie rosła, przy takiej stawce Spółka zbankrutuje,
-  w innych firmach umowy są konstruowane w sposób, że gmina płaci  w zależności  od ilości
zebranych śmieci.

Pan Olejnik  –  stwierdził,  że  jest  więcej  produktów zapakowanych,  jest  bardzo dużo sprzedaży
wysyłkowej i to generuje więcej odpadów.

Radny Mały – zwrócił uwagę, że mieszkańców gminy jest około 13 tys., złożonych deklaracji ok.
10 500, druga sprawa jest taka, że w gminie jest około 500 osób pochodzenia ukraińskiego, czy te
osoby płacą za śmieci, 
- należy zacząć od uszczelnienia tej działalności.

Radny Zarych – zwrócił uwagę, że w gminach sąsiednich jak Domaszowice czy Rychtal ceny za
śmieci są niższe jak u nas, 
- uważa, że segregacja śmieci na wsi przebiega w miarę poprawnie, gorzej jest w mieście, należy
zacząć od konkretnej segregacji śmieci, ludzie ze wsi nie będą płacić za miasto.

Pan Olejnik – stwierdził, że jeśli chodzi o segregację nie rozróżniałby wieś i miasto ale zabudowy
wielorodzinne i jednorodzinne,  mieszkańcy domów jednorodzinnych bardziej segregują śmieci, bo
nie jest anonimowi, 
- dzisiaj ustawa nie przewiduje zróżnicowania ceny za śmieci na terenie wsi i miasta,
-  wspomniana  Gmina  Domaszowiece  obsługiwana  jest  przez  firmę,  która  ma  system
samosegregacji.

Radny Pasternak – pytał, czy był rozważany inny system odbierania odpadów, 
- przedstawił system tzw. workowy z jakim się spotkał w innej gminie,
- czy wzrost opłat za 5 miesięcy tego roku w porównaniu do ubiegłego roku jest podyktowany
wzrostem niesegregowanych odpadów, czy produkcją większej ilości śmieci?

Pan Olejnik – stwierdził, że odpadów segregowanych jest więcej, a najwięcej jest bio odpadów,
a wynika to z tego że ludzie dbając o swoje posesje, nie kompostują liści, skoszonej trawy, gałęzi,
a nie jest rozliczany z ilości oddawanych odpadów, 
-  uważa,  że zmniejszenie  tego rodzaju odpadów może spowodować wprowadzenie do systemu
odbiór tylko z pojemników.

Sołtys  Schatt  –  zwrócił  uwagę,  że  w Skałągach mieszkańcy  skarżą  się,  że  pracownicy,  którzy
przyjeżdżają po śmieci, zaglądają jak jest połowa pojemnika to nie odbierają, 
- pojemniki na szkło są ciągle przepełnione, a w koło pełno rozbitego szkła, nikt tego nie sprząta,
-  wielkogabarytowe odbierane są tylko te,  które się podobają,  dlaczego jeśli  płacimy firma nie
zabiera wszystkiego,
- nie opróżniane są kosze na przystankach autobusowych,



- następnie zwrócił uwagę na czystość miasta, na której powinno zależeć, a jak wygląda brzeg rzeki
przy parkingu na ul. Byczyńskiej,
- mieszkańcy Skałąg 2 marca na odcinku 6 km nazbierali 145 worków śmieci.

Pan Olejnik – odnosząc się co do przystanków rozezna sprawę i wyciągnie konsekwencję, 
- śmieci wielkogabarytowe to nie jest tak, że odbieramy to co nam się przyda, ceramika, opony
sedesy i inne materiały budowlane zgodnie z regulaminem można przywieźć do PSZOK-u,
- jeśli chodzi o śmieci przy rzece, czy przy drogach - Spółka odbiera z terenów zamieszkałych.

Radny Antkowiak – podkreślił, że system odbioru odpadów komunalnych jaki funkcjonuje został
skonstruowany i przyjęty przez Radę w głosowaniu i uważa że funkcjonuje bardzo dobrze, 
- jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany to musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi,
między innymi zwiększenie częstotliwości odbioru,
- uważa, że należy wycofać stosowanie ulg,
- PGKiM podpisało umowę na realizację tego zadania w określonej kwocie i powinno się z tego
zadania wywiązać,
-  cztery  miesiące  temu  podnosiliśmy  stawki  i  znowu  wracamy  do  tematu,  każdy  ma  jakąś
odpowiedzialność,
- jeżeli firma jest na minusie niech szuka oszczędności w innych obszarach.

Pan Olejnik – podkreślił, że w Spółka woziła odpady z tworzyw sztucznych do Oleszowej była
bardzo niska cena 150 zł z tonę – w efekcie składowisko zostało zasypane i wypowiedziano nam
umowę, 
- dzisiaj w Olszowej za odpady niesegregowane 520 zł, my wozimy za 320 zł, mówi o tym żeby
naświetlić co nas niedługo czeka.

Pani Płotycia – zabierając głos stwierdziła, że PGKiM nie jest zakładem budżetowym tylko  spółką
z o.o.i musi zarobić żeby mieć na sprzęt.

Zarządca  Wspólnot  Mieszkaniowych  z  terenu  gminy  -  stwierdził,  że  w  Kluczborku  od  marca
wystawione są kosze na butelki plastikowe, 
- w związku z tym, że ludzie słabo segregują, nie zgniatają opakowań, czy nie warto byłoby też
takie kosze wprowadzić na terenie gminy Wołczyn,
- zwrócił, również uwagę że pracownicy PGKiM niszczą kubły na śmieci, na dowód ma zrobione
zdjęcia.

Pani Majcherska – w kwestii uszczelniania systemu – we współpracy z PGKiM chcieliśmy podjąć
działania, aby zweryfikować ilość mieszkańców podanych w deklaracji jednak po zaczerpnięciu
opinii u inspektora danych osobowych niestety nie mogliśmy tego zrobić, 
- jeśli chodzi o zgłoszenia obcokrajowców – kilku jest zgłoszonych.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nie powinniśmy się dziwić, że wzrasta ilość śmieci, wynika to
z wielu rzeczy, co można zaobserwować w własnym gospodarstwie, 
- jedyną rzecz jaką możemy zrobić żeby nieco ograniczyć ilość odpadów to są odpady bio, dlatego
że na terenach wiejskich mieszkańcy mogą część kompostować,
- porównując pięć miesięcy z tamtego roku i 5 miesięcy tego roku jest wzrost o 100% PGKiM
odebrał, odwiózł i musiał zapłacić z tej umowy,
- chcemy zaproponować zmianę taką, że odbiór odpadów bio będzie tylko z pojemników,
- obawia się, że jeżeli ograniczymy odbiór śmieci to one wylądują w rowach i w lesie,
- aktualnie stoimy przed dylematem, ponieważ zostały wstrzymane podwyżki, PGKiM ma większe
koszty odbioru i w tej chwili odbiór odpadów odbywa się ze stratą,



- będziemy rozważać czy pod koniec roku będziemy występować do Rady z propozycją podwyżki
opłat i podtrzymujemy umowę in hause z PGKiM, czy ogłaszamy przetarg i może być tak, że ceny
mogą być jeszcze wyższe ale być może niższe,
- prosił o rozważenie, w którym kierunku iść,
-  działamy  w takim systemie,  że  RIPOK  ustala  ceny  jak  monopolista,  a  my  jesteśmy  ustawą
przymuszeni do tego aby na to wysypisko wywozić.

Burmistrz  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  jako  Gmina  nie  zaniedbaliśmy  edukacji,  promocji
segregacji  śmieci,  w  każdym  sołectwie  zorganizowaliśmy  spotkania  informacyjne  ale
zainteresowanie  mieszkańców  było  znikome,  były  organizowane  pogadanki  w  szkołach,
wykonaliśmy i rozpropagowaliśmy kilkanaście tysięcy ulotek,
-  nie  ulega wątpliwości,  że  musimy prowadzić działania  uszczelniające,  mamy świadomość,  że
jakaś część nam ucieka,
- w przyszłości podwyżki stawki śmieciowej nas nie ominie, wczoraj Rada w Strzelcach Opolskich
podniosła stawkę z 13 zł na 18 zł,
- nie do końca jest przekonany, czy ogłaszać przetarg, bo co wtedy z naszą Spółką, czy inna firma
lepiej nas obsłuży, nie wiemy, czy będzie taniej, czy drożej, uważa że gmina jest zadbana, czy jak
będzie inna firma będzie czyściej?

Na tym dyskusje zakończono.

Ad. 4

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli
(załącznik do protokołu).
Zastępca  Burmistrza  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  chcemy  wprowadzić  zmiany  w
dotychczasowym  regulaminie  wynagradzania  nauczycieli  poprzez  umożliwienie  dyrektorom
wypłacania  dodatków  motywacyjnych,  jednocześnie  pozostawienie  w  dyspozycji  dyrektorów
środków pozostających z tytułu niepłacenia wynagrodzeń za okres nieświadczenia pracy.

Radny Ryszard Nowak – pytał, czy w strajku brali udział pracownicy niepedagogiczni.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nie mamy listy osób strajkujących.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  zapisy  przedłożonego  projektu  uchwały  nie  powodują  zwiększenia
wydatków z budżetu gminy, są to środki z puli wcześniej zaplanowanych i niewykorzystanych, 
- uchwała dotyczy tylko pracowników pedagogicznych, ale ta uchwała nie obliguje dyrektorów do
wykorzystania wszystkich środków na dodatki motywacyjne,
- to dyrektor poszczególnej jednostki będzie decydował o ich wykorzystaniu.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za – 7 głosów
- przeciw – 5 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.



Ad. 5

Sołtys Schatt – poruszył sprawę zagłębień 30-40 cm i ubytków w rabatach w parku zabytkowym z
powodu budowy kanalizacji.

Pan Dłubak – odnosząc się do wniosków radnych w sprawie zarośniętych poboczy stwierdził, że
będzie interweniował w Zarządzie Dróg Powiatowych ale obawia się, że w tej sytuacji w jakiej jest
Powiat może to być nie zrobione.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                         Ryszard Nowak 

Protokołowała 
Julita Matelska


