
Protokół Nr 26/2017
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego 23 stycznia 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
oraz

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Bożena Grabas Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
 Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                       (zał. nr 1).
Porządek przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Krystyna Mazurczak – poruszyła sprawy:
- pojemnik PCK znowu przepełniony, obstawiony dookoła workami, znowu będą porozrzucane,
-  mieszkaniec  zaobserwował,  że  podjechał  samochód,  osoba  powybierała  jakieś  rzeczy,  resztę
zostawiła, co więcej, pojemnik ten stoi na gruncie prywatnym, a osoba nie wyraziła zgody,
-  następnie  poruszyła  sprawę odśnieżania  dróg gminnych,  pytała,  czy jako radna może zgłosić
potrzebę  odśnieżania  w  Wierzchach  ale  też  w  Szumie  i  Wąsicach,  ponieważ  cały  czas  jest  w
kontakcie z sołtysami tych miejscowości,
- czy jest możliwość posypania strategicznych miejsc piaskiem lub solą, bo ludzie sypia już popiół?

Sołtys Schatt – również poruszył sprawę odśnieżania, stwierdził, że sprzęt przyjeżdża odśnieżyć o
godzinie 15.00, pytał, czy kierowca ma jakiś plan,
- jeżeli nie mają czasu tego robić to niech nie robią wcale.

Pani  Neugebauer  –  podkreśliła,  że  będzie  wracać  do  tematu  złego  stanu  nawierzchni  pl.
Partyzantów w Wołczynie oraz poprawy stanu nawierzchni wjazdu od strony ul. Ogrodowej do
zaplecza  sklepu „Stokrotki”.

Radny Bartosiński – przypomniał o konieczności remontu ul. Młyńskiej w Wołczynie.

Radny Zarych – pytał, czy firmy które odśnieżają nie mogą posypać od razu piaskiem albo solą,
drogi są zalodzone.

Sołtys Vogiel – wniósł o wykonanie nawierzchni asfaltowej w Duczowie Wielkim, bo są już takie
dziury, że ludzie zasypują gruzem.

Radny Bogdanowicz -  również wnioskował o wykonie nawierzchni drogi w Wierzbicy Dolnej koło
„kolonijki” .



Ad. 3

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

Pani  Skarbnik Gminy – przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2017-2023                                                                                                (zał. nr 2),
-  zmiany  dotyczą  dostosowania  wielkości  dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  do
zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- w przedsięwzięciach na 2017 r. zaplanowano środki niewykorzystane w 2016 r., po wykonaniu
dokumentacji budowy drogi ul. Kwiatów Polskich znana jest dokładna kwota dlatego proponujemy
zwiększyć plan o 10 tys. zł,
- zwiększyć o 10 tys. zł plan na przedsięwzięcie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Świniary Małe – Szymonków i o 18 tys. zł zwiększyć plan na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Markotowie Dużym,
-  wprowadzono  nowe  przedsięwzięcia  do  realizacji  wynikające  z  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej,
-  dokonano  zmian  w  przedsięwzięciu  termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej,
realizacja zadania zaplanowana była na lata 2018-2019, otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie
ale  środki  unijne muszą być  wykorzystane do końca 2018 r.  w związku z tym dostosowujemy
dokumenty planując realizację prac budowlanych w 2018 roku,
- na 2018 rok zwiększono plan kredytu o 300 tys. zł.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 15 członków Komisji.

Następnie Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2017 rok                                                                                                                                 (zał. nr 3),
-  zmienia  się  dotacje  celowe na  zadania  z  zakresu  wychowania  przedszkolnego  w związku ze
zmianą
finansowania 6-latków, od 2017 r. dzieci sześcioletnie objęte będą subwencją oświatową, być może
na początku lutego będziemy znali dokładne kwoty,
- zwiększa się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z tytułu 500+ w
wysokości 31.000 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane ze środków UE, ponieważ środki
zwrócono na koniec roku do budżetu państwa, w 2017 r. ponownie przelane zostaną do budżetu
gminy na realizację zadania, pn. „Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację” -
18.925,18  zł,  oraz  „Wysoka  jakość  edukacji  w  Gimnazjalno-Licealnym  Zespole  Szkół  w
Wołczynie” - 9.864,65 zł, 
- zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na podstawie rozliczenia dochodów i
wydatków 2016 r.- 15.915 zł,
- zwiększa się środki na gospodarkę odpadami na podstawie rozliczenia dochodów i wydatków
2016 r. - 99.187 zł,
- zwiększa się środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na zatrudnienie osoby do
opieki w czasie przewozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku -
3.970 zł, i na zatrudnienie asystenta rodziny - 19.786 zł,
- zwiększa się wydatki na realizację zadań, o środki które nie zostały wykorzystane w 2016 r.:
 - środki dla sołectwa Markotów Duży na utrzymanie porządku i terenów zielonych - finansowane z
otrzymanej darowizny: 451 zł, 



- środki dla sołectwa Brynica na remont świetlicy wiejskiej finansowane z otrzymanej darowizny:
2.000 zł,
-  środki  dla  sołectwa  Skałągi  na  odmulenie  stawu  -  7.000  zł,  sołectwo  otrzymało  na
zagospodarowanie  terenu  parku  20.000  zł  z  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Opolu  w  ramach
konkursu-  Najciekawsza  koncepcja  zagospodarowania  terenów  zielonych  wsi,  z  funduszu
sołeckiego na odmulenie stawu sołectwo przeznaczyło 10.000 zł,
-  wprowadzono do realizacji  zadanie  realizowane  przez  Gimnazjalno-Licealny Zespół  Szkół  w
Wołczynie  w  ramach  środków  europejskich  -  Wykształcony  nauczyciel,  wykształcony  uczeń  -
pełnoprawni i aktywni Europejczycy: 147.043,09 zł, na przedmiotowe zadanie w grudniu 2016 r.
wpłynęło 117.634,47 zł,  pozostała  kwota  dofinansowania  wpłynie po zakończeniu  i  rozliczeniu
zadania w 2018 roku,
- zwiększa się przychody - wolne środki o 1.086.910,43 zł.

W dyskusji głos zabrała:

Radna  Markowicz  –  pytała,  czy  zwiększenie  środków  na  asystenta  rodzinnego  to  dotyczy
zatrudnienia dodatkowo osoby, czy dla asystenta już zatrudnionego?

Pani  Skarbnik  – stwierdziła,  że  nie  zna szczegółów,  odpowiedzi  udzieli  p.  Kierownik Ośrodka
Pomocy na najbliższej sesji Rady.

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

Pan  Tomasz  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  Techniczno-Inwestycyjnego  –  przedstawił  projekt
uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjna  dla  gminy  Wołczyn
(zał. nr 4),
- podjęcie niniejszej uchwały spowodowane jest koniecznością dostosowania inwestycji zawartych
w programie gospodarki niskoemisyjnej do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 w
celu  dalszego  procedowania  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji  przedsięwzięcia
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz budowy ścieżki rowerowej.

Dyskusji nie było.

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

Pani Bożena Grabas – omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego gminy Wołczyn do realizacji  projektu:  „Rozwój  Maluchów
najlepszą inwestycją”                                                                                                            (zał. nr 5),
- podkreśliła, że jest to już 3 projekt realizowany w zakresie oświaty,
-  całkowity  koszt  projektu  wynosi  221  200,00  zł,  wnioskowa  kwota  dofinansowania  wynosi
188 020,00 (85 % EFS), wkład własny w formie niepieniężnej w postaci użyczenia sal lekcyjnych
na potrzeby realizacji projektu w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 33 180,00 zł, celem projektu
jest poprawa efektywności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku szkolnym
2017/2018 następujących zadań:
1) realizacja dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse 
edukacyjne łącznie u 100 wychowanków w ramach których będą przeprowadzone dodatkowe 
zajęcia grupowe rozwijające naukowo - przyrodnicze, językowe, matematyczne dla 65 
wychowanków oraz zajęcia indywidualne z logopedą, psychologiem, pedagogiem dla 35 
wychowanków;



2) doskonalenie umiejętności i kompetencji 8 nauczycieli przedszkola w ramach kursów i szkoleń;
3) doposażenie istniejącej infrastruktury, min. tablice interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, 
aparat, telewizor, nagłośnienie mobilne, mikroskopy, teleskopy, odtwarzacze CD, DVD, pomoce 
dydaktyczne matematyczne, językowe, przyrodnicze na łączną kwotę 40 100,00 zł.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Nowak – pytał, dlaczego dotyczy to tylko przedszkola w Wołczynie?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że aktualnie w szkołach, które prowadzą oddziały przedszkolne
realizowany jest podobny projekt,
- projekty te są bardzo skomplikowane i trudne do realizacji.

Radny  Antkowiak  –  podkreślił,  że  bardzo  dobra  inicjatywa,  duże  wsparcie  dla  gminy  przez
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4

Burmistrz – odnosząc się do zgłoszonych uwag wyraził zdziwienie, że pojemnik PCK Wierzchach
stoi na ternie prywatnym, przed wskazaniem lokalizacji pojemników było to uzgadniane w oparciu
o mapki geodezyjne, co do opróżniania tych pojemników interweniowaliśmy i był czas kiedy była
poprawa, aktualnie ponowimy sygnał.

Pan Tomasz Olejnik –  odniósł się do kwestii odśnieżania dróg gminnych, teren miasta obsługuje
PGKiM Spółka z o.o. w Wołczynie, natomiast teren gminy obsługiwany jest przez 6 podmiotów,
akcja zima realizowana jest  w ramach interwencji,  czyli  sprzęt wysyła na zgłoszenie, jeżeli  nie
otrzyma telefonu, sprzętu nie wysyła,
- zawsze jest tak, że któraś droga odśnieżona jest pierwsza, któraś ostatnia, stara się pogodzić tak,
że ta która była pierwsza w innym dniu będzie ostatnia,
- co do posypywania jezdni – firmy, które nas obsługują musiałyby mieć bazę i dodatkowy sprzęt,
- stan nawierzchni pl. Partyzantów poprawiony będzie w ramach remontu cząstkowego, podobnie
jak inne drogi gminne.

Burmistrz – podkreślił, że kompleksowy remont drogi musi wynikać z planu budżetowego,
- te drogi, które zaplanowaliśmy w budżecie do projektowania to są drogi gruntowe,
- musimy zadziałać interwencyjnie jak tylko aura na to pozwoli, wrócimy też do tematu łącznika od
ul. Ogrodowej.

Pan Schatt  – stwierdził,  że  odpowiedź naczelnika go nie  zadawala,  uważa,  że jeżeli  spycharka
obsługuje 4 miejscowości to zdecydowanie ma za dużo,
-  jeżeli  ma to tak robić to w niech nie robi wcale,  w Skałągach są dwie ładowarki  i  mogłyby
obsłużyć.



Pan Olejnik – podkreślił, że Bruny Krzywiczyny i Komorzno były obsługiwane przez 1 podmiot, w
tym roku Prezes Gospodarstwa Rolnego odmówił podpisanie umowy, bo stwierdził, że to się nie
opłaca i Komorzno teraz obsługuje inny podmiot, w przyszłym sezonie rozważymy zmianę.

Radna Mazurkiewicz – stwierdziła, żeby wziąć pod uwagę fakt,  że na wsi zima wygląda nieco
inaczej jak w mieście i ma na myśli posypanie piaskiem tylko w miejscach ekstremalnych i nie
codziennie.

Pan Olejnik – stwierdził, że jeżeli radna zadzwoni wyśle operatora również i do Wąsic i do Szumu,
- nigdy nie zrobiłby tak że posypie drogę do połowy.

Burmistrz – stwierdził, że jeżeli są sytuacje ekstremalne musimy wysłać sprzęt i znaleźć pieniądze.

Radna Mazurkiewicz – podziękowała za przychylność Burmistrza, stwierdziła, że nie ma potrzeby
sypać całej drogi.

Pan Schatt – stwierdził, że na drogach jest ślisko, bo sprzęt przyjeżdża za późno, jest za bardzo
ujeżdżone, już jest warstwa lodu.

Burmistrz – poinformował,  że jutro o godzinie 13.00 umówiony jest na spotkanie z Kuratorem
Oświaty na temat naszego projektu,
- podziękował radnemu Bartosińskiemu za szybkie reakcje na interwencje związane z akcją zima.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


