
Protokół Nr 12/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 21 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek 
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Rafał Neugebauer

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                    (zał. nr 1).

Ad. 2 

Radna  Neugebauer  –  zgłosiła,  że  na  ul.  Byczyńskiej  za  basenem  przy  wjeździe  na  posesję
wielorodzinną poskładane są stare  wersalki,  fotele,  bardzo niekorzystnie wpływa to na estetykę
otoczenia.

Ad. 3

Pani Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej                                                                                                                              (zał. nr 2),
- planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2016 zgodne są z wielkościami wynikającymi
z projektu uchwały budżetowej,
- plan wydatków bieżących zawiera obligatoryjne zadania gminy, wysokość wydatków w kolejnych
latach budżetowych oszacowano w oparciu o planowane wskaźniki inflacji,
-  projekt  wieloletniej  prognozy  finansowej  i  projekt  budżetu  otrzymał  pozytywną  opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
- prosiła o zadawanie pytań do przedmiotowego projektu uchwały.

Nikt nie zabrał głosu.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Pani Skarbnik Gminy – stwierdziła, że projekt budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi przesłany został radnym                                                                             (zał. nr 3),
-  podkreśliła,  że  zaplanowane  wydatki  bieżące  zabezpieczają  realizacje  obligatoryjnych  zadań
gminy,
-  natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2015
roku i latach wcześniejszych,
- priorytetowe dla gminy zadania inwestycyjne, które z powodu braku środków finansowych nie
znalazły się w planie na 2016 r. zaplanowano do realizacji w latach następnych, zadania te zapisano
jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021 r.,
- prosiła o zadawanie pytań do przedmiotowego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.



Projekt  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2016  rok  –  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 14 członków Komisji.

Pan Rafał Neugebauer – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wołczyn w 2016 roku                                                                                                           (zał. nr 4), 
- program przedstawia diagnozę w zakresie spożywania alkoholu w skali kraju i gminy,
-  dokument  stanowi  kontynuację  prowadzonych zadań  we wcześniejszych  latach  oraz  nowych,
między innymi występowanie do biegłego sądowego  o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
z czym wiążą się dodatkowe koszty,
- podkreślił, że ze zjawiskiem problemów alkoholowych łączy się zjawisko przemocy w rodzinie,
są to sprawy bardzo trudne ale też jest wiele satysfakcji, bo są osoby, które przestały pić,
- w dalszej kolejności omówi preliminarz wydatków,
- środki łącznych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone
są na :
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych dla - Grupy AA,
-  funkcjonowanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Kluczborku z przeznaczeniem na całodobową
pomoc ofiarom przemocy domowej,
-  dla  Centrum  Psychoedukacji  przy  Gimnazjalno-Licealnym  Zespole  Szkół  w  Wołczynie  dla
uczniów i ich rodzin oraz z możliwością konsultacji dla mieszkańców gminy, 
- realizację programów profilaktycznych,
- zajęcia prowadzone w środowisku i na tworzenie warunków do uprawiania sportu,
- prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży,
-  zwrócił  uwagę,  że  nie  ma  wsparcia  zatrudnienia  socjalnego  –  integrację  społeczną  osób
uzależnionych,
-  wniósł  autopoprawkę  w  Rozdziale  7.  Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,poprzez zmiane wysokości % i tak: 
-  ustalić  kwartalne  wynagrodzenie  dla  Przewodniczącego  Komisji  42  %  minimalnego
wynagrodzenia  miesięcznego,  dla  Sekretarza  Komisji  36  %   minimalnego  wynagrodzenia
miesięcznego,  dla  Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  36% minimalnego  wynagrodzenia
miesięcznego, dla pozostałych członków 30 %  minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Radny Nowak Marek – pytał, jak mieszkańcy mogą skorzystać z porady psychologa.

Pan Neugebauer – stwierdził,  że wystarczy zadzwonić do gimnazjum w Wołczynie i  można się
umówić, jest to p. Marian Koska.

Burmistrz – odnosząc się do finansowania zatrudnienia socjalnego – Centrum Integracji Społecznej
w Polanowicach stwierdził, że przeznaczyliśmy 30 tys., zł na 3 uczestników, Centrum uznało, żeby
się opłacało jest to za mało uczestników, jest umówiony na rozmowy z przedstawicielem CIS-Pol,
- 30 tys. zł jest zabezpieczone.

Pan Zarych – pytał, czy jest informacja o spożywaniu alkoholu w poszczególnych miejscowościach.

Pan Neugebauer – nie ma ale może przygotować.

W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  14  członków
Komisji.



Zastępca  Burmistrza  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  gminy  Wołczyn
z Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego                         (zał. nr 5),
-  w wypowiedzi  swojej  podkreślił,  że  od 2017 roku kolejne obowiązki  spadają na gminę,  aby
skutecznie wdrożyć zadanie, należy przyjąć przedmiotową uchwałę, podpisać umowę o współpracy
i  na  rok  czasu  zamieścić  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenie  o  zamiarze
bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w zakresie publicznego transportu,
-  podmiotem  wewnętrznym  Powiatu  Kluczborskiego  świadczącym  ogólnodostępne  usługi
przewozowe,  jest  Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej  w Kluczborku,  któremu gmina
Wołczyn, jako organizator, po zawarciu umowy bądź porozumienia o współpracy z Powiatem w
zakresie publicznego transportu zbiorowego, może zlecić odpłatnie świadczenie usług na terenie
gminy i w jej imieniu, począwszy od 2017 roku.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  14  członków
Komisji 

Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu związku Gmin Śląska
Opolskiego                                                                                                                             (zał. nr 6),
- trwa procedura przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego – wymaganą prawem
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy,
- w wyniku zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzeszać będzie 38 gmin,
-  aktualnie  do  Związku  Gmin  Śląska  przystępuje  gmina  Namysłów  oraz  występuje  gmina
Kędzierzyn-Koźle.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 6

Realizując  porządek  posiedzenia  członkowie  przystąpili  do  opracowania  planu  pracy  Komisji
Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2016 rok. W toku dyskusji zaproponowali aby w trakcie
roku podjąć tematykę:
- stanu dróg i mostów na terenie gminy Wołczyn,
- działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie,
- rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016.

Ostatecznie plan pracy otrzymał brzmienie:
w styczniu:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących;
w lutym:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących
2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
gminie Wołczyn
w marcu:
1.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn.
2. Rozpatrzenie spraw bieżących;
w kwietniu:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących.



2. Stan dróg i mostów na terenie gminy Wołczyn.
3.  „Ocena zasobów pomocy społecznej na 2015 rok w gminie Wołczyn”
w maju:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących;
w czerwcu
1. Działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w 
Wołczynie.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
w lipcu
- przerwa wakacyjna;
w sierpniu:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących;
we wrześniu:
1. Rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016 r.
w październiku:
1. Rozpatrzenie spraw bieżących.
w listopadzie:
1.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku  szkolnym 2014/2015.
2. Rozpatrzenie spraw bieżących.
w grudniu:
1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2017 r.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 r .
3. Opracowanie planu pracy na 2017 r. 

(zał. nr 7)

W/w/ plan pracy przyjęty został przez członków Komisji jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Ad. 7 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 
2016 wraz z propozycjami tematycznymi                                                                             (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

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

Ad. 8 

Następnie przystąpiono do opracowania sprawozdania z działalności Komisji w okresie od grudnia 
2014 r. do listopada 2015 r. w celu przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej     (zał. nr 9).

Ad. 9 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrał:

Burmistrz – odnośnie nieporządku na posesji przy ul. Byczyńskiej zgłoszone zostanie Straży 
Miejskiej w celu podjęcia interwencji.



Radny Bartosiński – dodał, że Spółka PGKiM odpady wielkogabarytowe zbiera dwa razy do roku 
poza tym codziennie przyjmowane są do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK-u.

Radny Kwaśniki – poruszył sprawę podrzucania śmieci, rozmawiał ze Strażą Miejską ale uważa, że 
oni zbyt dużo pouczają, a nie karzą.

Przewodniczący Komisji – przedstawił pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:
- Biskupa Opolskiego o wsparcie finansowe na remont Katedry Opolskiej,
- Komendy Powiatowej Policji – o wsparcie finansowe dodatkowych patroli policji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji 
                                                                                                         Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


