
Protokół Nr 7/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 22 czerwca 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
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiąz. Prob. Alkohol. – Rafał Neugebauer
 radna powiatu Celina Zając
 radny powiatu Mariusz Pieńkowski

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

Porządek przyjęty został bez uwag jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Ad. 2 

Burmistrz – zabierając głos – przypomniał, że dzisiaj o godzinie 17.00 w Wołczyńskim Ośrodku 
Kultury z udziałem służb mundurowych, odbędzie się debata społeczna na temat bezpieczeństwa i 
porządku na terenie gminy Wołczyn,
- prosił o wzięcie udziału.

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji – w wypowiedzi swojej podkreślił:
- do tematu stanu dróg wracamy ponownie,
- niestety po raz kolejny nikt z Zarządu Dróg Powiatowych nie przybył na posiedzenie Komisji,
-  odczytał  pismo  Dyrektora  ZDP w  Kluczborku  informujące,  że  natłok  spraw  bieżących  oraz 
wcześniej zaplanowane spotkania służbowe nie pozwalają na uczestnictwo w posiedzeniu

( zał. nr 2)
- w dalszej kolejności odczytał pismo będące odpowiedzią dla mieszkańców Komorzna w sprawie 
odwodnienia posesji,
- stwierdził, że osobiście dotrze do Starosty i Dyrektora ZDP w Kluczborku.

Pani Celina Zając – stwierdziła, że może wystosować wniosek o zaproszenie Przewodniczącego 
Rady i pozostałych radnych na posiedzenia Rady Powiatu zaplanowane 26 czerwca komisja i 30 
czerwca sesja,
- może też sama zgłosić wnioski w sprawie dróg.

Burmistrz – poruszył sprawy:
- odnosząc się do inwestycji i remontów dróg powiatowych nie będzie się rozwodził, były już 
rozmowy w poprzedniej kadencji, uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu Komisji,
- opinie na ten temat ze strony Starostwa i nasze były odmienne,
- chociaż nie można powiedzieć, że Starostwo nie inwestuje,
- nie ulega jednak wątpliwości, że od tej kadencji wpływ mamy mniejszy, pomimo że nie zmieniła 
się ilość przedstawicielstwa w Radzie Powiatu ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie reakcje, 



odpowiedzi, nieobecności Starostwa dają sygnał, że na gminę Wołczyn zaczyna się patrzeć mniej 
przyjaźnie,
- trudno mieć pretensje do pracowników jeżeli Starosta nie będzie ich zobowiązywał,
- jakimi środkami będzie dysponował Zarząd Dróg Powiatowych o tym decyduje Zarząd Powiatu,
- Rada Powiatu powinna analizować wydatki i ze wszech miar podejmować działania, aby większe 
środki przeznaczać na obszar, który jest najbardziej krytykowany czyli drogi,
- my też mamy taką świadomość i chcemy w budżecie gminy coraz więcej środków przeznaczać na 
drogi,
- jeżeli sygnalizowane były uwagi w trakcie budowy drogi, ma na myśli przebudowę drogi 
Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno przez sołtysów, mieszkańców, przez Przewodniczącego Komisji 
Przewodniczącego Rady i dzisiaj pytają jakie macie uwagi to uważa, że podejście do sprawy jest 
zbyt enigmatyczne,
- droga Gierałcice-Murów w stanowisku Rady Miejskiej przyjęta została jako priorytetowa,
-  w odpowiedzi na stanowisko Starosta Powiatu popiera nasz wniosek jednocześnie wnioskuje  
o udzielenie dotacji w kwocie 80 tys. zł na dokumentację techniczną,
-  stwierdził,  że  jest  przeciwny,  aby to  gmina  Wołczyn  finansowała  dokumentację,  deklarujemy 
swoją partycypację w przebudowę, chcemy uczestniczyć w finansowaniu ale nie pod warunkiem, że 
jak  gmina  przeznaczy  środki  na  opracowanie  dokumentacji  do  powiat  złoży  wniosek  
o dofinansowanie, 
- uważa także, że powinna to być już droga, po raz pierwszy wybudowana wraz z chodnikiem, 
odwodnieniem i nową nawierzchnią,
-  będzie namawiał  Radę,  aby nie  pójść na skróty ale  też trzeba mieć ta  świadomość,  że jeżeli  
będziemy uparci w tych przekonaniach to drogi tej nie zrobi się w 2016 roku,
-  apelował  również  do  radnych  powiatu,  abyśmy  wspólnie  działali,  byli  merytoryczni  
i  konsekwentni - jako mieszkaniec gminy prosił  i  jednocześnie zobowiązał radnych powiatu do 
wspólnego ustalania naszych priorytetów,
- zwrócił również uwagę na najgorszy stan drogi powiatowej to jest Ligota Wołczyńska – Brynica,  
w tej sprawie także było wystosowane pismo mieszkańców sołectwa wraz z poparciem burmistrza.

Pani Zając – stwierdziła, że wnioski należy formułować do 30 września, 
- o remont drogi w Gierałciciach wnioskowała już na drugiej sesji tej kadencji,
-  zgłosi  również  interpelacje  odnośnie  drogi  Wołczyn-Komorzno,  jednocześnie  poprosiła  
o wytyczne co do tej drogi,
- zadeklarowała że doprowadzi do spotkania ze Starostą i poruszy sprawy dróg.

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji  –  stwierdził,  że  sprawozdanie  finansowe i  sprawozdanie  z  wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok radni otrzymali w ustawowym terminie                               ( zał. nr 3-4)
- zrealizowane dochody i wydatki są bardzo szczegółowo opisane,
- prosił o zadawanie pytań w przedmiotowej sprawie.

Dyskusji nie było.

Sprawozdanie  finansowe  i  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014  rok  wraz  
z  informacją  o  stanie  mienia  komunalnego  –  zaopiniowane  zostało  pozytywnie  jednogłośnie  
w obecności 14 członków Komisji.



Ad. 5 

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

Pan  Neugebauer  –  przedstawił  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2015 roku                                                                       (zał. nr 5),
- zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 3 800 zł z wynagrodzenia członków Gminnej Komisji
i dodanie punktu wynagrodzenie dla biegłego sądowego związku z koniecznością zawarcia umowy 
z biegłym sądowym w zakresie ustalenia uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii.

Dyskusji nie było.

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

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2015 – 2020                                                                                                               ( zał. nr 6), 
- jest szansa na pozyskanie środków pozabudżetowych na budowę świetlicy wiejskiej w Duczowie, 
jeżeli się nie uda to będziemy realizować ze środków własnych, ponieważ to zadanie w wieloletniej 
prognozie jest jako priorytetowe,
- również ul. Polna ale na nią nie ma żadnego dofinansowania.

Sołtys z Duczowa  - prosił, aby ująć też ułożenie asfaltu w Duczowie.

Skarbnik Gminy – podkreśliła, że jest ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Gminy.

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

Następnie Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn 
na 2015 rok                                                                                                                           ( zał. nr 7)
- zgłosiła autopoprawkę dotyczącą zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych
- zwiększa się dochody poprzez dotację na usuwanie azbestu w wysokości 24 919  tys. zł,
- zmienia się przedsięwzięcie w funduszu sołeckim w Komorznie - 2 500 przenosi się z utrzymania 
terenów zielonych na dokończenie wiaty,
- zmniejsza się i zwiększa się wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na 
wynagrodzenia  w wysokości 3 800 zł,
-  zmniejsza  się  środki  na  zadaniu  przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  
w  Szymonkowie  i  zwiększa  się  o  150  tys.  zł  na  remont  ul.  Karola  Miarki  w  Wołczynie  
z wydzieleniem miejsc parkingowych.

Pan Ryszard Nowak – pytał, czy można jeszcze składać wnioski na usunięcie azbestu?

Pani Błaszczykiewicz – zwróciła uwagę, że zwiększa się wydatki na remont budynku komunalnego 
– posterunku policji o kwotę 60 tys. zł, czy w związku z tym będzie miało to wpływ, że policja nie 
będzie zmieniała siedziby, 
- co obejmuje zakres prac przy stawie koło kina?
- przeznacza się 10 tys. na plan rewitalizacji – jak to wygląda dzisiaj?



Zastępca Burmistrza – zbierając głos odniósł się do zapytań:
- jesteśmy u progu nowej perspektywy dofinansowania unijnego,
- strategia zakłada jakie zadania mamy w planie do zrealizowania,
- za niedługo przystąpimy do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, to również dokument 
niezbędny przy naborze wniosków o dofinansowanie,
-  w  ostatniej  perspektywie  dofinansowania  mieliśmy  opracowany  plan  rewitalizacji  ale  nasz 
wniosek nie uzyskał dofinansowania,
- przygotowane dokumenty mają dać efekt możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
nowej perspektywy UE 2014-2020.

Burmistrz – poinformował, że w parku koło kina przygotowywany jest staw do wyłożenia faszyną, 
będą naprawiane zastawki, został również wykonany projekt miejsc edukacyjno – rekreacyjnych, 
- w tym miejscu niezbędne są działania służb mundurowych.

Radny Bar – stwierdził, że należałoby wystosować pismo do właściciela obiektu po byłym kinie  
o uporządkowanie terenu, 
- ludzie kino kojarzą z gminą.

Burmistrz  –  poinformował,  że  już  kiedyś  występowaliśmy  do  właściciela  z  pismem  
o przedstawienie jego zamiarów, odpowiedź była, że ma koncepcję,
- słusznie że radny o tym mówi, wystąpimy do właściciela z pismem.

Sołtys Duczowa – stwierdził, że do właściciela budynku między Duczowami też należałoby wysłać.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok – zaopiniowany został 
pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania 
- za pozytywnym zaopiniowanie – 13 głosów
- przeciw – 2 głosy
- wstrzymujących się – 0 głosów.

Pan  Malkiewicz  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna                                                      (zał. nr 8), 
-  powtórzenie  procedury  zmiany  planu  dokonuje  się  ponieważ  nie  spełniły  oczekiwań 
wnioskodawcy,
-  przyjęty kąt  nachylenia połaci  dachowych nie  gwarantuje  zachowania norm technologicznych 
zalecanych przez producenta urządzeń, planowanych do zastosowania,
-  kąt  nachylenia  połaci  dachowych  ma  wpływ  na  prawidłowe  działanie  wentylacji  
w projektowanych obiektach.

Dyskusji nie było.

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

Pani  Matelska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  ds.  opiniowania 
kandydatów na ławników                                                                                                      (zał. nr 9), 
- Rada, przed przystąpieniem do wyborów ławników powołuje zespół opiniujący kandydatów, który 
na sesji przedstawi opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez 
nich wymogów określonych w ustawie,
-  do  składu  Zespołu  pan  Burmistrz  zaproponował  moją  osobę  oraz  aby  3  osoby  desygnował 
Przewodniczącego Rady.



Przewodniczący Rady zaproponował do składu Zespołu powołać radna Barbarę Błaszczykiewicz, 
Mieczysława Kwaśnickiego i Jana Bartosińskiego.

W/w osoby wyraziły zgodę.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 6

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia głos zabrali:

Przewodniczący Komisji – odczytał pismo Pana Adama Ulbrych w sprawie zaangażowania rady 
Miejskiej w pomysł budowy na terenie gminy Wołczyn centrum edukacji ekologicznej.

Burmistrz – uważa, że niewątpliwie działania zmierzają ku temu aby o Panu Adamie Ulbrychu było 
głośno, 
-  wiele  organizacji  ma  wiele  możliwości  pisania  wniosków  o  dofinansowanie  różnych 
przedsięwzięć, pan Adam tego nie zrobił.

Radna  Błaszczykiewicz  –  poruszyła  sprawę  domu  po  zmarłym  mieszkańcu,  który  nie  ma 
spadkobiercy, a w domu ponoć został cenny księgozbiór.

Burmistrz – podkreślił, że wydane zostały dwie decyzje o naliczeniu kary, jedna za wycinkę 45 szt. 
drzew na kwotę 955 tys. zł, a druga warunkowa za uszkodzenie systemu korzeniowego na kwotę 
3 mln 600 tys. zł.

Pan Adam Zarych – zgłosił, że na ul. Lwowskiej w Szymonkowie stoi budynek, którego ściana 
szczytowa grozi zawaleniu.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  należy  zgłosić  do  nadzoru  budowlanego  i  nałożą  obowiązek  na 
właściciela.

Pan Zarych – w związku z tym, że nie może brać dzisiaj udziału w debacie społecznej, prosił o 
zgłoszenie wzmożenia patroli w Szymonkowie, na przystanku przesiaduje grupa nieletnich, ostatnio 
wybita została szyba.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                                  Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


