
Protokół Nr 31/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 30 września 2021 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności 
oraz zaproszeni goście w osobach:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
- Lesław Czernik Wicestarosta Kluczborski

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

 
Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Ryszard Nowak pytał kiedy zostanie wykonany remont sieci wodociągowej na odcinku 800
metrów w Komorznie. Częste awarie powodują bulwersację mieszkańców. Problem ten zgłaszał już
2 lata temu. 

Radna Agata Teodorowska zgłosiła  interwencję mieszkańców posesji  ul.  Powstańców 6 w sprawie
niesprzątania terenu zielonego od strony ul. Młyńskiej. 
- następnie zgłosiła problem znęcania się ojca nad pełnoletnią córką, prosiła o spotkanie w tej sprawie
z Burmistrzem.
 
Radny Waldemar Łuczek zaproponował, aby wykonać przegląd oświetlenia ulicznego przed okresem
jesienno  –  zimowym w Wołczynie,  zwrócił  uwagę  na  to,  że  nie  świeci  kilka  lampa  np.  przy  ul.
Kościelnej, ul. Powstańców i w parku przy szkole,
- poruszył sprawę dewastacji mieszkania komunalnego przy ul. Rynek 18,

Ad. 3 

Problematyka stanu dróg powiatowych w Gminie Wołczyn 

Wicestarosta Kluczborski – zabierając głos stwierdził,  że nie chciałby, aby rozliczać za to co było,
czuje  się  odpowiedzialny  za  Zarząd  dzisiaj,  bo  zna  problemy  oraz  starania  i  działania  jakie  są
podejmowane, aby ten stan zmienić. Jeżeli będzie wola radnych to zostanie przygotowana informacja
kiedy były robione drogi, jak robione i ile kosztowały. 

Radna Agata Teodorowska – poruszyła sprawę stanu chodników przy ul. Przemysłowej, chodniki są w
strasznym stanie, ludzie chodzą na przystanek autobusowy nie trudno o wypadek, również zwróciła
uwagę na utrzymanie porządku na chodnikach i w pasie zieleni, nikt tego nie sprząta.



Wicestarosta – w wypowiedzi swojej podziękował Burmistrzowi za pomoc w utrzymywaniu porządku
na ulicy Dworcowej. Jeżeli chodzi o ul. Przemysłową został złożony wniosek na przebudowę przejścia
dla pieszych przy ul. Opolskiej i Przemysłowej, dostaliśmy dofinansowanie. Został ogłoszony przetarg
na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, co do projektu nikt się nie zgłosił. Projekt przewidywał przebudowę
częściową chodnika, przejścia dla pieszych i wymianę nawierzchni. Dofinansowanie tego projektu to
ok. 150 tys. zł, po stronie Powiatu ok. 60 tys. zł. Jeżeli ktoś się zgłosi to w przyszłym roku byłoby
robione. 

Radny Szczepan Mały – pytał, na czym polegałaby przebudowa tego przejścia.

Pan Czernik – stwierdził, że zrobiona byłaby wysepka, aby ograniczyć ruch ciężarowy, doświetlenie
przejścia,  odsunięcie przejścia od skrzyżowania przy ul. Opolskiej,  przebudowa chodników po obu
stronach wycięcie krzewów. Wszystko jest zrobione zgodnie z warunkami technicznymi.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę, że na drodze powiatowej w stronę Murowa są mostki, które były
remontowane, ktoś ściągnął znaki ograniczające ciężar 25 t, prosił o zgłoszenie do służ drogowych, aby
znaki zostały uzupełnione, jeżdżą tam ciężkie tiry z drzewem,
- w dalszej wypowiedzi podkreślił, że na drodze w Gierałcicach przy ścieżce rowerowej miały być
zrobione  przy  zakrętach  nalewki,  czy  będzie  coś  robione  są  bardzo  wyrobione  zakręty  jest
niebezpiecznie?

Pan Czernik – odnosząc się do znaków określających tonaż stwierdził, że według przepisów nie można
ograniczać tonażu na drogach powiatowych, nie można stawiać znaków określających tonaż. Starostwo
nie pobiera opłat, ani nie wydaje zgód na przejazd. Na drodze w stronę Murowa, gdzie się kończy
nasza droga powiatowa stoi znak z ograniczeniem 15 t, który został postawiony przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu. jest to niezgodne z przepisami. To był jeden z pierwszych tematów jaki drążył
w starostwie, nie są w stanie nic zrobić, nie można ograniczać ruchu. Droga jest w coraz gorszym
stanie.
Co do drogi  w Gierałcicach, to  cały czas próbują znaleźć jakieś rozwiązanie,  na ostatniej  Komisji
mówił o tym, nie jest to taka łatwa sprawa, to nie jest też jedyna taka droga w powiecie. Nie jest w
stanie odpowiedzieć dzisiaj co będzie z tą drogą robione.

Radna  Krystyna  Mazurczak  -  droga  między  Szumem,  a  Wierzchami  potrzebna  jest  nakładka  na
odcinku 300 m i remont przepustu przy posesji 76 w Wierzchach – pytała, czy są jakieś plany w tym
temacie,
- na drodze w kierunku Szumu była robiona przecinka zakrzaczeń i jest bardzo dobra to widoczność,
natomiast jadąc w stronę Szklarni jest bardzo zarośnięte, gałęzie wychodzą na ulicę, przez to kierowcy
ścinają zakręty, jest niebezpiecznie od posesji 63 jadąc w stronę Szklarni.
- droga na Opole tłuczeń z poboczy wyrzucany na asfalt, na zakręcie – kamień wpadł do sklepu.

Pan Czernik - odnośnie zakrzaczeń – po raz pierwszy po wielu latach zostały wycinane zakrzaczenia,
na ten cel w ciągu dwóch lat  wydatkowano ok. 230 tys.  zł,  stwierdził,  że wycinanie krzaków jest
bardzo  kosztowne  i  zdają   sobie  pytanie,  czy  lepiej  wycinać  zakrzaczenia,  czy  zrobić  nakładkę
asfaltową, 
- co do przepustów to też jest wiele do zrobienia był zrobiony w tym roku jeden ponieważ się zawalił,
- zakręt w Wierzchach uważa, że kierowcy szybko tam jeżdżą.

Radna Mazurczak - dodała, że na tym zakręcie wystarczy dolać 0,5 m asfaltu i nie będzie problemu
z kamieniami.



Radna Ewelina Sękala – podkreśliła,  że  od kilku lat  prosi  o czyszczenie rowu od straży w stronę
Wierzbicy Górnej, tam cały czas woda stoi w rowie i zalewa piwnice, czy są jakieś plany czyszczenia.

Pan Czernik - odpowiedział, że Zarząd Dróg ma orientację co i gdzie powinno być zrobione, jednak na
tą chwilę nie ma pieniędzy.

Radna Ewelina Sękala - stwierdziła, że trwa to już prawie 7 lat kiedy zostało zgłoszone,
- zgłosiła konieczność wykonania nakładki na odcinku Świniary Wielkie – Wierzbica Dolna.

Radny  Kazimierz  Bar  –  zgłosił  konieczność  wycinki  uschłych  lip  na  odcinku  drogi  do  Gierałcic,
stwarzają niebezpieczeństwo,
- stwierdził, że na drodze w kierunku Brzezinek wyznaczony jest pas, prowadzi on do cmentarza, jest
tam duży ruch  pieszych,  jeżdżą  na  rolkach,  czy  nie  można  postawić  tam oznakowania  dla  ruchu
pieszego, dzisiaj nie wiadomo do czego służy ten wydzielony pasem odcinek drogi.

Pan Czernik – sprawdzi, czy można postawić jakiś znak,
- odnośnie suchych drzew w Gierałcicach - zakończono przetarg na wycięcie drzew, w tym roku poszło
90 tys. zł na wycinkę drzew, sprawdzi czemu te drzewa nie zostały wycięte.

Radny  Marek  Nowak  –  pytał,  czy  jest  gdzieś  na  stronie  opublikowany  projekt  planowanego  do
remontu odcinka drogi od torów do lasu w Wierzbicy Górnej, czy mieszkańcy mogą gdzieś zobaczyć.

Pan  Czernik  –  stwierdził,  że  dokumentacja  jest  zrobiona,  wniosek  o  dotację  jest  złożony,  koszt
wykonania remontu to ok. 2,5 mln zł, w tym przebudowa drogi, wycinka drzew, podjazdy. Ten projekt
jest na stronie.

Radny Mrugalski – podkreślił, że rok temu zgłaszał zapadnięte studzienki na ulicy Poznańskiej, nic nie
zostało zrobione w tym temacie, 
- w Ligocie Małej na wysokości posesji Pana Kozińskiego i Pani Zawadzkiej jest głęboka dziura w
asfalcie, było pismo do powiatu sprawa się ciągnie od 5 lat,
- w kierunku Brynicy wycięto drzew i nic nie jest zrobione.

Pan Czernik odpowiedział, że będzie robiona nakładka na odcinku ok. 1 km od Ligoty Wołczyńskiej do
torów kolejowych i drugi odcinek za torami, te najgorsze odcinki do Brynicy przy okazji będą usunięte
pnie
- aktualnie jest ogłoszony przetarg, będzie to wykonane przy wsparciu gminy Wołczyn,
- dziury na Ligocie Malej było klejone.

Radna Jolanta Schatt  - droga Skałągi – Jakubowice,  mieszkańcy oczekują konkretnych odpowiedzi
kiedy będzie zrobiona oraz kolejne dwie drogi, które wymagają remontu to: Rożnów – Krzywizna,
Skałągi  - Unieszów.
Odnośnie podczesania poboczy, czy nie lepiej byłoby na bieżąco wykaszać poboczy, czy nie byłoby
taniej.

Pan  Czernik  -  odpowiedział,  w  wydziale  dróg  pracują  fachowcy  oni  powinni  podejmować  takie
decyzje, a okazuje się, że to Zarząd musi, 
- w tym roku wydatki zwiększyły się o ponad 500 tys. zl na utrzymanie zimowe, 
- Zarząd podjął decyzję, aby robić nakładki asfaltowe przy dofinansowaniu gmin.



Radna  Jolanta  Schatt  -  prosiła,  aby  wymienić   drogowskaz  na  wysepce  Rożnów -  Biskupice  jest
nieczytelny został zniszczony.

Pan Czernik - poinformował, że jeżeli uda się zrobić drogę w Brynicy, to kolejna jaka jest brana pod
uwagę droga to Skałągi – Jakubowice.

Radny Szczepan Mały - potwierdził to co powiedział Pan Bar, że dużo jest drzew suchych, trzeba coś
z tym zrobić, 
- stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby namalowanie pasów na środku jezdni  w Gierałcicach,
-  następnie  podkreślił,  że  utrzymanie  zieleni  w naszej  gminie  jest  bardzo zaniedbane,  mimo jakiś
działań zostawia wiele do życzenia. 

Pan Czernik - odnosząc do utrzymania zieleni potwierdza, sam zauważa, że jest zarośnięte,
- jeżeli chodzi o suche drzewa były ogłoszone przetargi na usunięcie suchych drzew i wszędzie się to
udaje zrobić, nie wie dlaczego nie zostały ujęte te wspomniane tutaj
- co do namalowania linii na drodze w Gierałcicach, nie wie czy jest taka możliwość, czy szerokość
drogi na to pozwala.

Radny Mały – stwierdził, że wcześniej uzyskali odpowiedź, że na takich drogach nie są wymagane
linie.

Pan Czernik - poinformował, że zakup 60 l farby kosztuje 4 tys. zł.

Radny Adam Zarych - prosił, o wzięcie pod uwagę wykonania nakładki na drodze w Szymonkowie w
kierunku Wesołej, chociaż na najgorszym odcinku 150 m, ciągnie się to już od wielu lat,
- apel mieszkańców, aby przy zakręcie w kierunku na Buczek postawić oznakowanie i lustro, ponieważ
wyjazd jest niewidoczny- samochody zamiast skręcać na Buczek to jadą w złym kierunku,
- prosił o oczyszczenie rowu i udrożnienie przepustu przy szkole.

Radny Pasternak – pytał, czy powiat rozpatruje ewentualnie przekazanie PGKiM Wołczyn utrzymanie
zieleni i czystości dróg powiatowych, czy jest taka możliwość,
- jeżeli są wykaszane pobocza to dobrze byłoby, aby przy tej okazji zostały wysprzątane.

Pan Czernik - zabierając głos stwierdził, że Powiat cieszyłby się gdyby sprzątanie przejęła gmina,  ale
propozycja jaką złożyło PGKiM była nie do przyjęcia.

Radny  Waldemar  Antkowiak -  od  12  lat  stara  się  o  wykonanie  chodnika  w Krzywiczynach,  były
zapewnienia mieszkańcom, że będzie robione, do tej pory nic nie jest zrobione, kawałek rowu 20 m
zarurować, aby było bezpiecznie, również przy asfalcie jest dziura, można samochód uszkodzić.

Pan Czernik - odpowiedział, że dopilnuje tej sprawy, 
- ponadto podkreślił, że remonty dróg powiatowych nie mają szans jak tylko przy pomocy finansowej
gmin, innej opcji nie ma. 
W  dalszej  swojej  wypowiedzi  poinformował,  że  udało  się  uruchomić  szpital  wewnętrzny  w
Kluczborku dzięki lekarzom z Białorusi i Ukrainy 
- oddział ten zapełnił się w ciągu tygodnia,
- budowany jest łącznik, budowa jest zaawansowana,
-  ceny  poszły  w  górę  i  nie  wiadomo  jakie  będą  możliwości  zagospodarowania  byłego  szpitala
ginekologicznego, który ma być szpitalem laryngologicznym, aby był jeden blok operacyjny



-  w bieżącym roku powiat dołożył do szpitala  950 tys.  zł,  w ostatnim czasie spaliła się lampa do
tomografu, która kosztowała 250 tys. zł,
- podkreślił, że Starostwo prowadzi politykę, aby zadłużenie spadało.

Burmistrz - zabierając głos podkreślił, że te wnioski i uwagi, które zgłaszali radni są bardzo zasadne,
- podziękował Wicestaroście za jego wielkie zaangażowanie i rozwiązywanie problemów, za bardzo
dobrą współpracę
-  stwierdził,  że  gdyby  nie  zaangażowanie  Wicestarosty,  to  nie  byłoby  środków  finansowych  na
częściowy remont drogi do Brynicy.

Ad. 4 

Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Wołczyn  za  I  półrocze  2021  r.  (załącznik  do
protokołu).

Dyskusji nie było.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I  półrocze 2021 r.  przyjęta została
w głosowaniu pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Ad. 5

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

Prezes ZWiK przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn (załącznik do protokołu),
-  podkreślił,  że  zmiany  te  zostały  wymuszone  przez  zmiany  w  prawie  budowlanym  w  zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
-  projekt  tych  zmian  zgodnie  z  delegacją  ustawową zaopiniowany  został  pozytywnie  przez  organ
regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach.

Radny  Waldemar  Łuczek  -  pytał,  czy  jeżeli  jest  brak  wody  na  terenie  gminy  lub  ta  woda  jest
w gorszym stanie niż wymogi, czy mieszkaniec może zgłosić się o obniżenie ceny wody – płacimy za
jakość i dostęp wody.

Pan Pieńkowski - odpowiedział, że jeżeli brakuje wody to jest ogłoszenie, jeżeli jest awaria i woda jest
gorszej  jakości,  nie  ma  możliwości  obniżania  ceny.  Są  zawierane  umowy  i  w  regulaminie  są
obowiązki.

Burmistrz - rozumie pytanie radnego Łuczka, tu trzeba patrzeć inaczej na to dlaczego w regulaminach
naszych nie ma ujętych rekompensat, mieszkaniec płaci za zużytą wodę,
-  każda  przerwa  w  dostawie  wody  działa  przeciwko  Zakładowi  nie  tylko  wizerunkowo  ale  też
ekonomicznie. 



Radna Krystyna Mazurczak - podziękowała za konserwację wodociągu – prosiła, żeby na tym odcinku
podciąć gałęzie, aby nie uszkodziły wodociągu i ochronić przed awarią.

Prezes ZWiK – stwierdził, że przyjmuje do wiadomości – zostanie zrobione.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie  
w obecności 13 członków Komisji.

Skarbnik Gminy - omówiła 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),
- oprócz zmian, które opisane są w uzasadnieniu do projektu zgłosiła autopoprawki dotyczące:
- zwiększenia dochodów i wydatków dla żłobka o 1 000 zł z tytułu wpływ darowizny,
-  wpłynęły dwa wnioski  z  Sołectwa Ligota Wołczyńska  i  Bruny o zmianę  wydatków w funduszu
sołeckim,
- w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zakończeniem budowy
tężni dokładamy 10 tys. zł, środki te zabieramy z zadania przeniesionego do realizacji na drugi rok, tj. 
z uzbrojenia ul. Fabrycznej, zmiana ta dotyczy wieloletniej prognozy i budżetu.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Burmistrz  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Kluczborskiemu (projekt w załączeniu), 
- remont drogi powiatowej od Ligoty  Wołczyńskiej w kierunku Brynicy polega na ułożeniu nowych
nawierzchni asfaltowych w dwóch odcinkach ok. 1 km,
- środki finansowe na wspólną realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w wysokości
50 tys. zł w budżecie gminy Wołczyn.

Dyskusji nie było.

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

Kolejny projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (załącznik do protokołu), 
- inkasentami są osoby imiennie wymienione w uchwale w naszej gminie są to sołtysi poszczególnych
sołectw,
- biorąc pod uwagę, iż w sołectwie Markotów Duży nastąpiła zmiana Sołtysa, przedmiotowy projekt
uchwały jest uzasadniony.



Dyskusji nie było.

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

Ad. 6
W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:

Pan Marcin Dłubak – odnosząc się sprawy porządku na ul. Młyńskiej – zostanie zgłoszone do PGKiM, 
-  jeżeli  chodzi  o  sprawy mieszkaniowe -  będzie  trzeba  zrobić  rozeznanie,  nie  jest  w stanie  teraz
odpowiedzieć,
- co do przeglądu oświetlenia ulicznego porozmawia z pracownikiem, który się tym zajmuje.

Prezes  ZWiK – odniósł  się  do problemu awarii  wodociągu w Komorznie,  podkreślił,  że  pierwsza
awaria była 27 września o 23.00 – została usunięta, na drugi dzień okazało się, że znowu jest wyciek
kawałek dalej i popołudniu kolejna awaria, 
- ta sieć wodociągowa tranzytowa jest awaryjna, natomiast awarie występują wszędzie,
- ten tranzyt był wytypowany do wymiany, była zrobiona dokumentacja, mamy zamiar to zrobić ale
kiedy nie jest w stanie powiedzieć, ponieważ brakuje środków finansowych,
- Spółka ZWiK parę lat temu zaciągnęła kredy 5 mln zł na budowę sieci kanalizacyjnej i teraz go
spłacamy,
- na razie posiłkujemy się usuwaniem awarii, ceny materiałów są bardzo wysokie,
- wymiana całej sieci jest nieunikniona ale dzisiaj nie odpowie na pytanie kiedy, koszt to około 300 tys.
zł,
-  sytuacja ekonomiczna Spółki nie jest  optymistyczna,  media wzrosły o 51% w 2022 roku Spółka
będzie płaciła więcej o 160 tys. zł, a teraz płacimy 300 tys. zł,
-  dodał,  że  ZWiK  zajmuje  się  również  wodami  opadowymi,  inwestycjami,  wymieniliśmy  100  m
przyłączy, aktualnie zajmuje się zadaniem zaopatrzenia przysiółka Kołeczek w wodę.

Radny Mały – pytał, z którego roku jest ten wodociąg i z jakiego materiału jest wykonany?

Pan  Pieńkowski  –  stwierdził,  że  budowany  był  w  latach  80-tych,  wykonany  jest  z  rur  PCV,
żelbetowych i azbestowo-cementowych.

Burmistrz  –  stwierdził,  jest  to  ważny temat,  to  nie  jest  jedyny wodociąg  na  terenie  gminy,  który
obsługuje ZWiK,
-  nie  zgadza  się  na  stwierdzenia  o  jakim  mówi  Radny  Nowak,  że  ten  wodociąg  jest
w stanie agonalnym, bo nie było tam wcale dużo awarii i często w różnych miejsca, z tego co mówi
Prezes awarie nastąpiły w jednym miejscu, awarie występowały i będą występować, 
- wiemy, że problem trzeba rozwiązać i traktować go jako priorytetowy.
W dalszej wypowiedzi odniósł się do sprawy znęcania się, zaproponował spotkanie z tą osobą, aby
rozpoznać sprawę merytorycznie i pomóc w złożeniu wniosku o przyznanie mieszkania,
- jeżeli ta osoba jest objęta opieką pomocy społecznej będzie rozmawiał z p. Kierownik OPS, aby
udzielić tej osobie pomocy prawnej, a jeśli nie jest, to warto powiedzieć tej osobie żeby skontaktowała
się z p. Kierownik,
-  jeżeli  chodzi o wspomniane mieszkanie Rynek 18 musi rozpoznać sprawę, kto powinien tym się
zająć.



Radny Pasternak – przedstawił sprawę zgłaszaną przez rodziców dzieci szkolnych, że jest problem
z obsadą  opiekunów w świetlicy szkolnej, która nie funkcjonuje w pełnym wymiarze jakby oczekiwali
tego rodzice, informację jaką uzyskali rodzice ze szkoły, że jest to wynik redukcji kosztów względem
obsady o jaką wnioskowała dyrekcja, 
- analogiczna sytuacja jest w budynku szkoły gdzie chodzą dzieci I-IV, a problem dotyczy biblioteki,
niby propagujemy czytelnictwo, a dzieci nie mogą wypożyczyć, bo jest zamknięte.

Burmistrz – stwierdził, że sprawę rozezna i poinformuje.

Radna Ewelina Sękala - zabierając głos poruszyła sprawy:
-  remontu  świetlicy  w Świniarach  Wielkich,  pytała  co  z  elewacją  świetlicy,  ponieważ mieszkańcy
proszą żeby wziąć to pod uwagę,
- pytała, czy są plany wykonania drogi w kierunku cmentarza,
- jaka jest szansa doprowadzenia do Świniar Wielkich gazu ziemnego,
- czy będzie robiona kanalizacja w w Wierzbicy Dolnej,
- p. Sołtys Świniar Wielkich pyta, czy pomimo ograniczeń związanych z pandemią może czasami brać
udział w posiedzeniu Komisji?

Burmistrz – odnosząc się do powyższego stwierdził, że jeśli chodzi o inwestycje przyszłe to wnioski
o  dofinansowanie  są  składane  nie  jest  na  tyle  optymistą,  aby  dzisiaj  zadeklarować,  że  to  będzie
zrobione, 
-  jeśli  chodzi  o  podłączenie gazu,  to  wie,  że nie  ma możliwości,  rozmawiał  z  Prezesem w Opolu
i powiedział, że nie będą inwestować w rurociągi chyba, że w odbiór wejdzie zakład pracy, firma, albo
aglomeracje kilkunastotysięczne,
- jeżeli chodzi o uczestnictwo w obradach pamiętajmy, że zaczyna być znowu coraz więcej zachorowań
na covid, mamy to na uwadze dbając o zdrowie wszystkich,
-  co  do  kanalizacji  w Wierzbicy  Dolnej,  patrząc  na  doświadczenie  naszego  Zakładu  Wodociągów
stwierdził, że budowa nowych kanalizacji w naszej gminie jest absolutnie nieekonomiczna, patrząc na
dzisiejszą sytuację jest mało optymistyczna.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                                         Ryszard Nowak
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