
Protokół Nr 33/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 2 grudnia 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
- Anna Kucharska z-ca naczelnika Wydziału

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

 
Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Jolanta Schatt – w imieniu mieszkańców poruszyła sprawę budowy oświetlenia ulicznego przy
ul. Szkolnej, według własnej oceny potrzebne byłoby zainstalowanie 3 lamp.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę na brak oświetlenia alejki w parku wzdłuż szkoły,
- również zwrócił uwagę na wycięte słupki na nowej spacerowej alejce od strony ul. Namysłowskiej,
które stwarzają niebezpieczeństwo, bo wystają z asfaltu,
- następnie podziękował za poprawę zapadniętych studzienek na ul. Opolskiej.

Radny  Pasternak  –  pytał,  jaki  jest  koszt  utrzymania  tężni  w  skali  jednego  miesiąca  i  czy  jest
zatrudniona osoba do obsługi?

Ad. 3 
Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 (załącznik do protokołu).

Zastępca Burmistrza – zabierając głos  podkreślił,  że  sporządzenie i  przedłożenie Radzie niniejszej
informacji wynika z delegacji ustawowej art. 11 ust. 7 Prawo Oświatowe.
W dalszej wypowiedzi podkreślił sprawy:
-   nasza  Gmina,  jak  wiele  innych w Polsce  posiada  niekorzystny  trend demograficzny,  w 2020 r.
przyrost naturalny w naszej Gminie był ujemny i ponad dwukrotnie wyższy niż w 2019 r., 
- z analizy tej wynika, że około 15% dzieci rodzących się na terenie naszej gminy realizuje obowiązek
szkolny poza nią,
- bardzo ważnym wskaźnikiem mówiącym o kosztach funkcjonowania oświaty jest liczba uczniów w
oddziałach, średnia liczba uczniów w oddziałach w naszej gminie to jest 12,7 dzieci, a przeciętna liczba
uczniów w oddziale klasowym jest najważniejszym wyznacznikiem jednostkowych kosztów nauczania
i wydatków oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia,
- kolejna kwestia to organizacja jednostek oświatowych, aktualnie mamy 6 jednostek prowadzonych
przez Gminę Wołczyn i 2 jednostki prowadzone przez Stowarzyszenia,



- następnie poruszył sprawę edukacji przedszkolnej – łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku
szkolnym 2020/2021 było 380 wychowanków, tj. około 74% dzieci w wieku od 2,5-6 lat,
-  oprócz  opieki  przedszkolnej  w  ostatnim  czasie  uruchomiliśmy  również  żłobek,  który  dysponuje
42 miejscami.
Edukacja szkolna - w okresie sprawozdawczym w systemie było 814 uczniów, w tym 98 uczniów
w  szkołach  stowarzyszeniowych.  Zwrócił  uwagę  na  niepokojący  stan,  który  będzie  miał  miejsce
w 2022, ponieważ ósmą klasę skończy około 150 uczniów, natomiast do klasy pierwszej przyjdzie
około 50 uczniów i to będzie przełożenie na naszą subwencję.
Zatrudnienie  kadry  pedagogicznej  –  zatrudnionych  mamy  151  nauczycieli  i  73  pracowników
niepedagogicznych,  zwrócił  również  uwagę  na  zestawienie  dotyczące  zatrudnienia  nauczycieli
w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem na uzyskany stopień awansu zawodowego.
Inne  zadania  jakie  realizuje  nasza  Gmina  w ramach  systemu oświaty,  to  jest  organizacja  dowozu
uczniów. Jest to kosztowne zadnie, ponieważ organizujemy dowożenie uczniów do wszystkich szkół
podstawowych, przedszkola w Wołczynie oraz punków przedszkolnych, jak również do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup, Szkoły
Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Kluczborku,  Przedszkola  Publicznego  z  Oddziałami
Integracyjnymi w Kluczborku. Przewozy te organizowane są za pomocą naszych środków transportu
jak i  też  środkami  transportu  publicznego na podstawie biletów miesięcznych.  Łączne wydatki  na
funkcjonowanie dowozu uczniów do szkół w 2020 r. wyniosły 456.458,13 zł.
Kolejna dziedzina związana z oświatą to jest dożywianie i opieka świetlicowa – z dożywiania korzysta
około 683 uczniów i wychowanków, z tego 74 uczniów korzysta z dofinansowania z Ośrodka Pomocy. 
Ponadto  realizujemy  zadanie,  takie  jak  dofinansowanie  kosztów kształcenia  młodocianych,  jest  to
dofinansowanie  przedsiębiorcom,  którzy  zawarli  umowę  z  młodocianymi  pracownikami  w  celu
przygotowania zawodowego. W 2020/2021 roku szkolnym wydanych zostało pozytywnych 18 decyzji
na łączna kwotę 126 814,76 zł.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił sprawę wyników egzaminów ósmoklasisty i maturalnych.
Finansowanie gminnej oświaty – wydatki jakie ponieśliśmy na poszczególne dziedziny działalności
oświatowej wynosiły ponad 20 mln, dochody jakie uzyskaliśmy w tych działach łącznie z subwencją
oświatową wynosiły 11 mln 600 tys. zł, sama subwencja wynosiła 10 mln 700 tys. zł.
W ogólnej sumie wydatków ponoszonych na oświatę 80% to są płace pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych.

Radny Antkowiak – zwrócił uwagę, że w przedłożonym dokumencie jest dużo sugestii, jako radni na
tym dokumencie przez najbliższy rok powinniśmy popracować,
- nasze dzieci powinny mieć stworzone jak najlepsze warunki do nauki i uważa, że takie mają, nie
musimy się wstydzić,
- ale musimy pracować nad tym, aby różnica kosztów, którą dopłacamy z budżetu gminy nie rosła jak
to jest co roku, musimy analizować gdzie można zmniejszyć koszty i jest to zadanie na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji – pytał,  czy mamy nauczycieli,  którzy kwalifikują się na emeryturę? Być
może trzeba ich uświadomić i zachęcić do przejścia na emeryturę,
-  w  przyszłym  roku  szkolnym  ilości  dzieci  znacznie  się  zmniejszy,  a  za  tym  idzie  zmniejszenie
subwencji.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że musimy zdawać sobie sprawę z faktu, chociaż w naszej gminie nie
było jeszcze odczuwalne, że występuje duży deficyt nauczycieli, 
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- odnosząc się do tego, żeby zachęcać nauczycieli do odejścia na emeryturę – wchodzimy w taką fazę,
że duża grupa nauczycieli osiągnie wiek emerytalny i to może skutkować tym, że będzie brakować
nauczycieli, a związane jest to z tym, że płaca dla nauczycieli rozpoczynających nie jest atrakcyjna,
-  obawia  się,  że  możemy  mieć  problem  nie  z  przechodzeniem  nauczycieli  na  emeryturę,  ale  
z pozyskaniem nowych nauczycieli, aby zapewnić funkcjonowanie szkoły.

Radny Pasternak – pytał, czy w przyszłym roku są planowane prace nad reorganizacją szkół?

Radny  Mały  –  stwierdził,  że  w  jego  przekonaniu  jest  błędne  myślenie  w  szukaniu  oszczędności
w redukcji nauczycieli, patrząc na tabele o ilościach dzieci w poszczególnych rocznikach, chyba że
będziemy łączyć klasy, 
- pytał, czy wiadomo ile jest dzieci dowożonych z Brun do szkoły i przedszkola w Komorznie, a ile do
Wołczyna?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  w  tej  chwili  nie  prowadzimy  żadnych  prac  jeśli  chodzi
o restrukturyzację sieci szkolnej na terenie naszej gminy, 
- będziemy ten temat monitorować, być może zmienią się zasady subwencjonowania oświaty, na ten
moment  nie planujemy żadnych zmian, zmiany jakie wprowadziliśmy weszły w życie od 1 września
br.,
- cenna uwaga radnego Małego, czy w oddziale jest 3, 10 czy 20 uczniów to koszty funkcjonowania
oddziału są takie same, a pieniądze jakie przychodzą na ten oddział są albo na 3 uczniów albo na 15
uczniów,
- ogromną rolą szkoły jest, aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną na tyle, żeby rodzice chcieli pozostawić
dzieci w tej szkole.

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził, że nie ma aktualnie informacji ile dzieci z Brun uczęszcza do
Komorzana, a ile do Wołczyna,
-  na  pewno  wie,  że  dzieci  z  Krzywiczyn  jest  więcej  w  przedszkolu  w  Wołczynie  niż
w Komorznie.

Radny Pasternak – odniósł się do egzaminów ósmoklasistów i  maturalnego, jeśli  chodzi o Liceum
mamy  bardzo  dobre  wyniki,  natomiast  egzaminy  ósmoklasistów  są  poniżej  średniej  powiatu
i województwa,
- czy to było analizowane, jak to rozkłada się na szkoły?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że uczniowie klas VII i VIII uczęszczają tylko w Wołczynie, są to
dzieci z całej gminy, są dzieci zdolne i mniej zdolne.

Burmistrz – podkreślił, że w przedłożonym projekcie budżetu na 2022 rok nie ma założeń dotyczących
restrukturyzacji oświaty,
- stwierdził, że nigdy nie podejmowaliśmy decyzji o tym, że trzeba redukować, jeżeli tylko w danym
roczniku była mała liczba dzieci, zawsze analizowaliśmy demografię na przyszłość,
-  to są bardzo trudne sprawy, jeżeli będziemy zmuszeni podjąć taki temat, to musi składać się wiele
czynników,  a   nie  tylko  ilość  uczniów,  ale  też  wielkość  przyznawanej  subwencji,  warunki  nauki,
dowozu, ale też i to o czym wspomniał radny Pasternak wyniki egzaminów.

Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. 4
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  dla  Kościoła  Zielonoświątkowego
w  Wołczynie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  gruntu  niezabudowanego  położonego  w  Wołczynie
(załącznik do protokołu).

Radny Pasternak – zabierając głos w dyskusji stwierdził, że nie do końca uważa za zasadne podjęcie
takiej  uchwały,  ponieważ  podmiot  ten  w  odróżnieniu  od  kościoła  katolickiego  może  komercyjnie
sprzedać tą nieruchomość,
- być może żeby nie pozbawiać się prawa własności mogłoby być przekazanie w długotrwały najem za
symboliczną kwotę.

Burmistrz – odnosząc się do przedmówcy stwierdził, że temat wyniknął stąd, ponieważ Kościół nabył
tą nieruchomość od prywatnego przedsiębiorcy, obiekt który aktualnie użytkują jest dla nich za mały,
- projekt taki został przygotowany, ponieważ Kościół Zielonoświątkowy wpisany jest w nasz polski
ekumenizm i chcemy traktować sprawiedliwie wszystkich,
-  przypomniał,  że  w  podobny  sposób  potraktowaliśmy  Parafię  w  Wierzbicy  gdzie  udzieliliśmy
bonifikaty  na  sprzedaż  nieruchomości,  by  mogła  powstać  parafia  w  Wierzbicy  Górnej,  podobnie
podeszliśmy  do  wniosku  złożonego  przez  Zgromadzenie  Sióstr  Elżbietanek  w  sprawie  sprzedaży
terenu pod ogrodzenie i z podobnym wnioskiem zwrócił się Kościół Zielonoświątkowy,
- przed przygotowaniem tego projektu analizowaliśmy co chcemy sprzedać i gdyby była to atrakcyjna
nieruchomość dla  gminy,  na której  można byłoby stawiać inne nieruchomości  na pewno teren ten
sprzedawany byłby w drodze przetargu, a to  jest wąski pas przylegający bezpośrednio do budynku,
-  każdy  może  sprzedać  nieruchomości  kościoły  katolickie  również  mają  prawo  sprzedawać
nieruchomości.

Radny  Mały  –  podkreślił,  że  podziela  wątpliwość  Radnego  Pasternaka  ale  też  wypowiedź  Pana
Burmistrza rozwiała parę wątpliwości, 
-  stwierdził,  że  wiele  gruntów  jest  dzierżawionych  jeżeli  rolnicy  się  dowiedzą,  że  mogą  uzyskać
bonifikatę 99% mogą chcieć kupić.

Burmistrz – jeżeli rolnik użytkuje pole, to to jest w pełni użytkowe pole, a tu mówimy o gruncie, który
nie jest wydzielony, by mógł funkcjonować w odrębnym celu i jako odrębna nieruchomość, to jest
teren bezpośrednio przyległy do budynku.

Radny Pasternak –  złożył  wniosek  o  wycofanie  z  porządku posiedzenia  przedmiotowego  projektu
uchwały i przygotowanie projektu uchwały w formie najmu tego gruntu.

Radny Antkowiak – prosił o wyjaśnienie dlaczego tylko 1% dla Gminy.

Pani Kucharska – wyjaśniła,  że  mamy operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę i  jest  to
kwota 16 928 zł.

Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pasternaka.
Kto z  radnych jest za przyjęciem wniosku o wycofanie projektu uchwały z porządku posiedzenia?
- za wycofaniem wniosku - 2 głosy
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- przeciw – 9 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

W związku z powyższym wniosek nie uzyskał większości głosów.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  dla  Kościoła  Zielonoświątkowego
w  Wołczynie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  gruntu  niezabudowanego  położonego  w  Wołczynie
zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 2 głosy,

Skarbnik  Gminy  –  zabierając  głos  omówiła  jednocześnie  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 (załącznik do protokołu), 
-  oraz  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  (załącznik  do
protokołu),
- następnie wniosła autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej, która wynika:
- z rozliczenia programu usuwania azbestu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o 20 809,47 zł,
-  zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 52 874 zł z tytułu otrzymanej z rezerwy subwencji
oświatowej, ponieważ składaliśmy wniosek o dofinansowanie odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- oraz zmiana na zadaniu, które jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy, a dotyczy rozbudowy
oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  -  zwiększamy  o  20  tys.  zł,  a  zmniejszamy  dotację  na
ogrzewanie proekologiczne, ponieważ zostały wycofane wnioski o dofinansowanie,
- podkreśliła, że po przeanalizowaniu wpf planowane wydatki i dochody zgodne są z wielkościami
wynikającymi z uchwały budżetowej.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę na dział 852 zakup samochodu dla OPS w Wołczynie 46 tys. zł – pytał,
czy to jest ten, o którym była mowa wcześniej, czy kolejny?

Skarbnik  Gminy – stwierdziła, że jest to samochód o który była mowa wcześniej, 
- w związku z tym, że dokonaliśmy rozliczeń w poszczególnych jednostkach i okazało się, że zostały
środki  na  płacach  z  powodu  covid,  Ośrodek  Pomocy  wnioskował  o  dokonanie  zmian,  by  mogli
realizować to zadanie w ramach swoich środków.

Przewodniczący poddał pod głosowanie:
-   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2021-2026  –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji. Jeden radny opuścił
salę obrad.

- projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji. Jeden radny opuścił
salę obrad.
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W dalszej kolejności Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu (załącznik do protokołu), 
-  podkreśliła,  że  Powiat  rozliczył  dotację,  która  wcześniej  była  przyznana  na  działanie  „szpitala
covidowego”  w  wysokości  18  tys.  zł,  dotacja  nie  została  wykorzystania  z  powodu  zakończenia
działania szpitala,
- w związku z tym Powiat zwrócił się z prośbą, aby o ta kwotę zwiększyć dotację na remont drogi w
kierunku Brynicy,
- następny projekt uchwały jaki jest w porządku dzisiejszego posiedzenia to jest uchwała dotycząca
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu (załącznik do
protokołu) i uchwałą tą zmieniamy wysokość dotacji z 50 tys. zł na 68 tys. zł.

Radny Mały – pytał, kiedy ta droga będzie robiona?

Burmistrz  -  ma  informacje,  że  przetarg   został  rozstrzygnięty,  wyłoniono  wykonawcę,  podpisano
umowę, więc prace powinny się już rozpocząć.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kluczborskiemu – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Kluczborskiemu – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla
radnych (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że nowelizacja  ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
oraz niektórych innych ustaw, dokonuje korekty wysokości diet dla radnych wszystkich szczebli,
- wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, w oparciu o który kształtuje się wysokość diet radnych, podniesiono
z 1,5-krotności na 2,4-krotność,
-  jednocześnie  należy  brać  pod  uwagę  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w  sprawie  maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy poniżej 15 tys. mieszkańców.

Radny Mały – pytał, czy w związku z tym bierze się również pod uwagę zwiększenie diet dla sołtysów,
- zdaje sobie sprawę, że trawa pandemia, działalność sołtysów jest trochę przez to ograniczona, ale
mimo tego wielu sołtysów jest bardzo aktywnych,
- prosił o uwzględnienie w przyszłości tej kwestii.

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

Przewodniczący  Rady  –  zabierał  głos  w  sprawie  przedłożonego  projektu  uchwały  dotyczącego
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna (załącznik do protokołu), 
- wnioskował o dokonanie zmiany wysokości kwot wynagrodzenia uzasadniając to tym, że projektując
uchwałę nie mieliśmy wiedzy jak podejdą do sprawy inne Rady,
- podkreślił, że w roku 2018 pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów zostały obniżone o 20%,
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- zwrócił również uwagę, że efektem pracy burmistrza jest kondycja finansowa naszej gminy, a uważa
że  nasza  gmina  jest  jedną  z  wyróżniających  się  gmin  w  województwie,  nasze  zadłużenie  jest
minimalne, a inwestycje są prowadzone i większość mieszkańców to zauważa,
-  kolejny  argument  jaki  przemawia,  aby  to  wynagrodzenie  podnieść  to  fakt  zaangażowania
i poświęcania czasu przez naszego Burmistrza w inne działania podejmowane na terenie naszej gminy,
to nie tylko 8 godzin dziennie w Urzędzie,
- w projekcie uchwały zaproponowaliśmy wynagrodzenie zasadnicze 9 225 zł, wnioskuje aby podnieść
do  9  800  zł,  dodatek  funkcyjny  z  2  835  zł  na  2  900  zł,  dodatek  specjalny  30% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego z 3 618 zł na 3 810 zł plus wysługa lat.

Radna Mazurczak – podkreśliła,  że 2018 r.  została zmniejszona pensja Burmistrza o 20 %, czy ta
podwyżka  zrekompensuje  tą  stratę,  czy  to  wynagrodzenie  jest  wyższe,  czy  takie  same  jak  przed
obniżką?

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że zaproponowana kwota jest  większa niż w 2018 r.  i  w jakimś
stopniu wyrównuje stratę. 

Radny Antkowiak – podkreślił, że ustawodawca określił maksymalny poziom wynagrodzenia, wobec
tego  stawki  wynagrodzeń  wójtów,  burmistrzów  w  gminach  do  15  tys.  mieszkańców  nie  mogą
przekroczyć  maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10 250 zł  i  maksymalnego
poziomu dodatku funkcyjnego w wysokości 3 150 zł. 

Radna Mazurczak – stwierdziła, że Burmistrz zasługuje na najwyższy pułap wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Rady, tj., :
- kto ja za tym, aby podnieść kwoty:
„- wynagrodzenie zasadniczego - 9 800 zł, 
- dodatku funkcyjny - 2 900 zł,
- dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 3 810 zł plus wysługa
lat”.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania
- za przyjęciem wniosku – 11 głosów,
- przeciw- 1 głos,
- wstrzymujących się – 1 głos.

Projekt  uchwały  wraz  z  poprawkami  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Wołczyna
zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów,
- przeciw- 0 głosów,
- wstrzymujących się – 1 głos.
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Ad. 5
W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:
Burmistrz – odnosząc się do sprawy oświetlenia ulicznego w Skałągach prosił o złożenie pisemnego
wniosku, 
-  prosił,  aby wszystkie  wnioski  składane były na piśmie dlatego,  że jeżeli  podchodzimy do zmian
w budżecie żebyśmy mogli spośród tych wniosków decydować, które i w jakiej kolejności, 
- w tej chwili nie odpowie jakie są możliwości, mamy projekt budżetu na 2022 r., jak pamięta mamy
zaplanowane około 50 tys. zł na nowe oświetlenia,
- podkreślił również, że w tym roku w Skałągach oświetlenie uliczne realizujemy na kwotę 78 tys. zł,
a mamy też i inne wnioski.

Radny Mały – stwierdził, iż analizując fundusz sołecki zauważył tendencję, że wiele sołectw chcąc
mieć nowe lampy przeznacza spore środki ze swojego funduszu, 
- w związku z tym pytanie, czy Skałąłgi też miały swój wkład z funduszu sołeckiego?

Radna Schatt – stwierdziła, że jeżeli sołectwa nie mają innych potrzeb i tak uważają to przeznaczają,
Sołectwo Skałagi uważa inaczej, każdy w sołectwie rozdysponowuje pieniądze według swoich potrzeb,
każdy ma inne potrzeby.

Burmistrz – stwierdził, że prawdą jest, że są sołectwa, które cześć środków przeznaczają nie koniecznie
na wykonanie, ale na projekty, między innymi Wierzchy, Markotów Mały i Duży i oczywiście chciałby,
aby środki z budżetu szły do tych sołectw, które przeznaczyły pieniądze na oświetlenie, 
- następnie odniósł się do sprawy poprawy oświetlenie w parku na wysokości szkoły, faktycznie jest
tam  odcinek  bardzo  ciemny  i  musimy  pomyśleć  jak  to  zmienić,  czy  zmienić  źródło  światła  czy
dostawić lampy.

Radny Pasternak - zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu chodnika w parku, parę metrów starej
betonowej płytki na odcinku za szkołą.

Burmistrz – co do wyciętych słupków na nowej ścieżce spacerowej, słupki zostały wycięte z powodu
wjazdu  sprzętem w  celu  wycinki  powalonego  drzewa,  ale  na  pewno  upomnimy  się,  aby  barierki
wróciły na miejsce.

Zastępca Burmistrza – odpowiadając na pytanie o koszt utrzymania tężni i zatrudnienie – stwierdził,  że
aktualnie  nie  jest  zatrudniona  osoba,  obsługa  odbywa  się  w  ramach  zatrudnionych  w  Wydziale
Edukacji, Kultury, Rekreacji i Sportu,
-  przed nami okres  zimowy, tężnia nie  funkcjonuje,  w przyszłości  zastanowimy się w jaki  sposób
docelowo to rozwiązać, możliwe że będą to obsługiwać osoby, które zatrudnione są do utrzymania
terenów zielonych wokół hali i pozostałych terenów zielonych.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że tężnia funkcjonuje i generuje koszty, nie jesteśmy jeszcze
w  stanie  określić  jakie  będą  te  koszty,  wiążą  się  one  z  częstotliwością  sprzątania,  koszenia,
dokonywania ubytków solanki, zużycie energii wyliczane jest w oparciu o prognozę więc faktyczne
koszty będziemy znali po roku funkcjonowania, teraz mamy kalkulację tylko prognozowaną.

Radny Mrugalski – pytał,  czy w ramach remontu drogi w kierunku Brynicy będzie położony tylko
asfalt, czy pniaki też będą wycięte?
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Zastępca Burmistrza -  stwierdził,  że będzie zrobiona tylko nakładka asfaltowa, nie będą wycinane
drzewa, zaplanowana przez Powiat kwota wraz z naszym dofinansowaniem nie pozwoli  na więcej
robót.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska
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