
Protokół Nr 34/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 22 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
- Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
- Dorota Marynowska-Florczak

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

 
Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

Kierownik OPS – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024 (załącznik do protokołu), 
- stwierdziła, że opracowanie i przyjęcie programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, program opracowany jest na okres 3 lat,
- Program uwzględnienia potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny,
- w myśl przytoczonej  ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji  pieczy
zastępczej,
- obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem
lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Radny Nowak – zabierając głos zwrócił uwagę na ilość rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
oraz na główne powody przyznawania tych świadczeń, 
- stwierdził, że z przedstawionych danych wynika, iż dominującym problem trudnej sytuacji jest bezrobocie,
gdzie wydawałoby się że dzisiaj pracy nie brakuje, 
- pytał, czy Urząd pracy informuje Ośrodek Pomocy, że dana osoba kilkakrotnie odmówiła pracę, czy to może
skutkować odmową przyznania zasiłku?

Kierownik OPS – podkreśliła, że klienci OPS są klientami z różnymi trudnościami i problemami, często są to
osoby niezdolne do pracy,
-  w ustawie o pomocy społecznej  przesłankami do udzielenia  pomocy społecznej  jest  nie  tylko bezrobocie
i jeżeli osoba odmawia przyjęcie zatrudnienia to w rodzinie są dzieci i nie można odmówić pomocy,



- inna sytuacja jest w przypadku osób samotnych, jeżeli osoba odmówiła zatrudnienia albo z innych przyczyn
została wyrejestrowana to często robimy tak, że tej osobie zapewniamy gorący posiłek na stołówce,
-  współpracujemy z  Centrum Integracji  Społecznej  w Polanowicach w ramach zawartego  przez  tut.  Urząd
porozumienia, na podstawie którego w ciągu roku pracuje na bieżąco 5 osób, jest to zatrudnienie socjalne, osoby
te pracują 7 godzin i pobierają świadczenia, do tej pory było to świadczenie około 700 zł, zmieniło się prawo i te
osoby otrzymują ponad 1 000 zł, osoby chętnie tam pracują.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę, że 2018 roku w Ośrodku było zatrudnionych 2 asystentów rodziny, natomiast
w 2019 i 2020 jest zatrudniony 1, czy jest to wystarczająca liczba asystentów w naszej Gminie?

Kierownik Ośrodka – podkreśliła, że w 2018 r. program asystent rodziny był dofinansowany z Ministerstwa
i Ośrodek zatrudniał 2 asystentów, w tej chwili już nie ma żadnego dofinansowania, 
- asystent jest potrzeby i aktualnie w ramach własnych środków zatrudniamy 1 asystenta, który ma pod opieką
do 15 rodzin,
-  1  asystent  w pełni  nie  zaspakaja  potrzeb,  bo zdarza się,  że  czasami  rodzina  musi  poczekać na  wsparcie
asystenta.

Radny Mały – zwrócił uwagę,  że jest to już kolejny Program i nasuwa mu się pytanie, czy w ocenie Pani
Kierownik realizacja tego Programu przynosi oczekiwane efekty?

Pani Kierownik – stwierdziła, że asystenta rodzinnego mamy zatrudnionego kilka lat i uważa, że sytuacja rodzin
z  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi  znacznie  się  poprawiła,  sama  praca  pracownika  socjalnego  nie
przynosi takich efektów, 
- pracownik socjalny może mieć pod sobą rejon obejmujący do 2 tys. mieszkańców, a asystent rodzinny do 15
rodzin, czas pracy tygodniowo rozkłada się na 15 rodzin.

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

Pani  Majcherska  –  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla
przedsiębiorców na lata 2022-2023 (załącznik do protokołu).
W wypowiedzi  swojej  podkreśliła,  że  uchwała  ta  jest  kontynuacją  zwolnień jakie  obowiązywały na terenie
naszej Gminy w latach 2020-2021,
-  zwolnienia  dotyczą  przedsiębiorców,  którzy  po  31  grudnia  2021  r.  rozpoczną  działalność  gospodarczą,  
a  wcześniej  byli  osobami  bezrobotnymi,  lub  wybudowali  nowe  lub  dobudowali  nieruchomości,  w  których
rozpoczynają po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Dyskusji nie było.

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

Pani  Majcherska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- przedmiotowa uchwała będzie również kontynuacją wcześniej obowiązującej uchwały,
- projekt ten z ustawą został zgłoszony do Prezesa UOKiK w celu sprawdzenia, czy zapisy uchwały spełniają
przesłanki pomocy de minimis, w związku z tym za sugestią Prezesa UOKiK zgłosiła autopoprawkę do § 1 ust.
12 w pkt. b) poprzez dodanie słów „oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie” oraz w § 9 ust. 2 uchwała
obowiązywać będzie do 30 czerwca 2024 r.
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Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 1 głos.

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji
celowej  z  budżetu  gminy  Wołczyn  na  wymianę  ogrzewania  na  ogrzewanie  proekologiczne  (załącznik  do
protokołu), 
- stwierdził, że na podstawie obowiązującej uchwały sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy
na dofinansowanie kosztów polegającej na wymianie ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne możliwe jest
uzyskanie wsparcia finansowego do zakupu kotła c.o. i zakupu dynamicznych pieców akumulacyjnych,
- z uwagi na fakt, iż ochrona powietrza jest w obecnym czasie priorytetem proponuje się wprowadzenie zapisów,
poprzez dodanie jako źródła ciepła objętego dotacją pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Radny Łuczek – pytał, czy z tej dotacji mogą również korzystać wspólnoty, spółdzielnie.

Burmistrz -  stwierdził, że jedna ze zmian do uchwały wprowadziła zapis umożliwiający korzystanie z dotacji
wspólnotom  mieszkaniowym  i  spółdzielniom  mieszkaniowym,  których  członkowie  korzystają  z  ciepła
wytworzonego we wspólnej kotłowni, 
-  w  uchwale  tej  określona  została  również  maksymalna  wysokość  dotacji  w  przypadku  wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13  członków
Komisji.

Kolejny projekt  uchwały w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej  w Wołczynie
dotyczącej  przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu), 
-  w  dniu  24  lutego  2021  r.  Rada  Miejska  w  Wołczynie  przyznała  dotację  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  w  kwocie  7  194,47  zł  na  podstawie  złożonego  wniosku  Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Rynek 14, 46-250 Wołczyn,
-  kwota  ta  stanowić miała  częściowe dofinansowanie  robót  budowlanych związanych z  remontem elewacji
frontowej budynku mieszkalno-usługowego mieszczącego się w Wołczynie przy ul. Rynek 14,
-  uchylenie  uchwały  wynika  z  powodu  wniesienia  oświadczenia  Wspólnoty  Mieszkaniowej  o  rezygnacji  z
otrzymanej dotacji.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pani Dorota Marynowska-Florczak – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Gminie  Wołczyn  w  2022  roku  (załącznik  do
protokołu).
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Radny  Łuczek  –  pytał,  o  postępy  działalności  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  czy
w wyniku działalności można zauważyć czy się nadużywanie się zmniejsza, czy zwiększa?

Pani Marynowska-Florczak – stwierdziła, że Gminna Komisja spotyka się 1 raz w miesiącu, średnio 8-10 osób
wzywanych jest na Komisję, są to osoby uzależnione od alkoholu, większość z tych osób zostaje skierowana do
biegłego psychiatry-psychologa, 
-  często  to  członkowie  rodziny  występują  do  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych o  pomoc
w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji.
Następnie podkreśliła, środki pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy na 2022 r. wpływów z opłat za
wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych wnoszonych  przez  właścicieli  wszystkich  punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, opłat za zezwolenia jednorazowe oraz w tym roku nowość, to są wpływy
z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Burmistrz – tworzenie Gminnych Programów jest obowiązkiem każdego samorządu, 
-  tworząc  ten  program  staramy  się  analizować  różne  sytuacje,  między  innym  przyczyny  picia  alkoholu,
częstotliwość picia, wiek, płeć po to, aby ten program dopasować do naszych gminnych realiów,
- w kwestii, którą poruszył radny, czy się zwiększa, czy zmniejsza nadużywanie alkoholu niestety życie pokazuje
nam przez wiele lat, że praca Komisji jest konieczna,
- ilość osób wzywanych na Komisję w różnych momentach waha się raz mniej raz więcej,
- mamy podpisaną umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
i w ocenie Policji, jest bardzo dobre rozwiązanie, bo najczęściej ten człowiek spędzałby na ławce lub klatce
tworząc zagrożenie lub uciążliwość dla mieszkańców,
- dostrzegamy potrzebę prowadzenia działań w stosunku do osób borykających się z tym problemem,
- jesteśmy już po rozmowach, niestety  takie ośrodki są płatne, częściowo z NFZ, ale częściowo trzeba pokrywać
koszty, w to włączył się również Kościół Zielonoświątkowy,
-  Centrum Integracji  Społecznej  w Polanowicach -  do pracy tam kierowane są  osoby,  które  borykają  się  z
problemem alkoholowym, uważamy, że to spełnia swoją rolę, osoby muszą zapracować na środki, ale również
świadczą pracę na rzecz naszej Gminy i zdarza się, że niektóre osoby wychodzą ze swojego problemu.

Skarbnik Gminy – podkreśliła,  że nie wprowadziliśmy środków, które wpłynęły w I półroczu br.  ponieważ
uchwałą  wprowadzone  zostało  zwolnienie  dla  tych  przedsiębiorców,  którzy  mieli  zamknięte  restauracje
i uznaliśmy, że jeżeli zabraknie środków na zaplanowane wydatki to je zaangażujmy, a jeżeli zostaną to przejdą
do rozliczenia w 2022 r. 

Kierownik OPS – dodała, że korzystamy z Zakładu Odwykowego nie tylko w Woskowicach, ale też kierujemy
osoby do Parzymier i Branic, za zgodą Burmistrza osoba uzależniona jest odwożona przez Straż Miejską, jest to
duże wsparcie dla tych osób, 
- mamy też otwarty Ośrodek w Janowicach, ale tam trzeba ponieść odpłatność i też korzystamy ze środków
przeznaczonych w tym Programie, jeżeli będą osoby, które będą potrzebowały wsparcia mogą na nie liczyć,
- mamy też zatrudnionego terapeutę,  który bardzo zaangażował się i  pomaga tym osobom i  mają do niego
zaufanie.

Burmistrz – my staramy się pomagać tym ludziom i szukamy możliwości pomocy ale pod warunkiem, że osoby
te chcą skorzystać z tej pomocy, a to jest problem.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2022 r.. Przedmiotowy projekt
uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.
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W dalszej kolejności członkowie Komisji przeszli do rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie  Wołczyn w 2022 r.  (załącznik do
protokołu). 

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13  członków
Komisji.

Realizując porządek posiedzenia Komisji członkowie przeszli do rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 (załącznik do protokołu).

Przewodniczący zaproponował, aby dyskusja odbyła się jednocześnie nad projektem budżetu gminy na 2022 r.
(załącznik do protokołu).

Radny Łuczek – prosił o informację jak kształtuje się sytuacja finansowa naszej gminy w zakresie zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

Skarbnik Gminy – zabierając głos podkreśliła,  że projekt budżetu gminy i  wieloletniej prognozy finansowej
oparty jest o nowe przepisy, nowe realia, nowe założenia, 
-  zdolność  kredytową  posiadamy,  wskaźniki,  które  mamy  spełniać  do  wieloletniej  prognozy  spełniamy
niezależnie od tego,  czy liczymy trzy lata, czy siedem do tyłu,
-  nie  mamy zaciągniętych  zobowiązań,  które  mamy nie  spłacone,  środki  na  koncie  posiadamy,  dodatkowo
wczoraj  wpłynęły  środki  w  wysokości  1  mln  zł  z  konkursu  „Rosnąca  odporność”,  środki  są  jeszcze
nierozdysponowane,
- informacja z ostatniej chwili, która nas martwi to taka, że zmniejszy się subwencja dla mniejszości narodowej,
a my niestety korzystamy w dużym stopniu u nas jest to ponad 2 mln 200 tys. zł,
- niemniej jednak o ostatecznej kwocie będziemy wiedzieć po podpisaniu budżetu państwa i wtedy będziemy
decydować jakie zadania jesteśmy w stanie realizować, a z których musimy zrezygnować,
- Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty uchwał,
- zaplanowaliśmy kredyt w wysokości 2 mln zł i mamy zdolność jego spłacenia.
Przedłożony został  nowy projekt  wieloletniej  prognozy finansowej,  jest  to  konsekwencja  zmiany przepisów
w zakresie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 
- autopoprawka dotyczy wyboru trzy letniego okresu wyliczenia relacji.

Radny Pasternak – zwrócił uwagę, że w wieloletniej prognozie finansowej są inwestycje, które mają wpisany
limit  realizacji  w  2022  r.,  między  innym  przebudowa  ul.  Leśnej  w  Wołczynie,  czy  budowa  drogi
w Krzywiczynach, 
- zakłada, że kwoty te są na podstawie wcześniejszych kalkulacji  i  możliwe, że nie zamkniemy się w tych
kwotach  parząc  na  realia  wolnorynkowe  w przyszłym roku i  domyśla  się  w przyszłości  będziemy musieli
zmieniać budżet i WPF.

Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  ze  wszystkie  środki,  które  są  zaplanowane  w  budżecie  i  WPF  na  zadania
inwestycyjne oparte są o bieżące kosztorysy lub o to co jest zapisane w obecnej WPF i jesteśmy pewni, że to nie
wystarczy, w związku z tym zmiany będą dokonywane na bieżąco.

Burmistrz – zbierając głos podkreślił,  że budżet  planujemy w oparciu o to na ile nas jest  stać,  do tej  pory
udawało nam się zrealizować każdy budżet,
- dzisiaj gmina jest stabilna, ale i rozwojowa, cały czas inwestujemy i się rozwijamy,
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- jeżeli będziemy zmuszeni do cięć inwestycyjnych to nie dlatego, że przeinwestowaliśmy, że zadłużyliśmy tylko
dlatego, bo wprowadzono nowe przepisy prawne zmniejszając środki dla samorządów.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę na duże kwoty zaplanowane na wynagrodzenia dla strażników miejskich,
- pytał, czy są to środki zaplanowane w związku z przejściem na emeryturę?

Skarbnik Gminy – potwierdziła, że są to środki zaplanowane na ewentualne odprawy emerytalne.

Radny Mały – poruszył temat funkcjonowania w naszej Gminie dwóch Spółek, w wielu gminach jak obserwuje
funkcjonuje jedna spółka bądź tych spółek nie ma, 
- w związku z tym pytał, czy u nas bierze się pod uwagę połączenie tych dwóch spółek w jedną, ponieważ
patrząc na budżet Spółki te generują duże koszty.

Burmistrz - temat ten wraca w naszych analizach, dostrzegamy, że z połączenia Spółek mogą być korzyści, ale
też przewidujemy minusy, na tą chwilę to rozwiązanie jest w miarę optymalne.

Radny  Pasternak  –  pytał,  jeżeli  będzie  potrzeba  cięć  finansowych,  aby  zabezpieczyć  bieżące  wydatki,  to
z jakiego rodzaju wydatku będziemy rezygnować, czy z inwestycji, czy z innych zadań?

Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  aktualnie  budżet  nam  się  zbilansował,  w  styczniu  będziemy  podejmować
najpilniejsze zadania i podpisywać umowy.

Burmistrz – stwierdził, że mamy kolejny budżet progresywny, zaplanowane kolejne inwestycje, funkcjonowanie
gminy mamy na dobrym poziomie, 
- jeżeli będziemy zmuszeni do jakiś cięć, to uważa że trudno oszczędzać na tym co dobrze funkcjonuje, przez
wiele  lat  poukładaliśmy funkcjonowanie  wołczyńskiego samorządu w różnych  obszarach,  odpowiadając  na
szybko, pierwsza myśl, że będzie trzeba szukać oszczędności zmniejszając wydatki na dalszym rozwoju,
-  prosił  radnych,  że  jeżeli  będziemy  zmuszeni  do  podejmowania  takich  decyzji,  to  żeby  uczciwie  mówić
dlaczego.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2022-2027.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. 
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 4 
W odpowiedziach na zapytania i inne zapytania nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Komisji złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska
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