
Protokół Nr 14/2016
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 22 lutego 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Inspektor w Wydziale T-I – Henryk Malkiewicz
 Prezes ZWiK Spółka z o.o. - Mariusz Pieńkowski 

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

Zastępca  Burmistrza  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  posiedzenia  o  projekt  uchwały
w  sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków jako pkt 3 lit. f).

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Mrugalski – poinformował,  że otrzymał pismo od mieszkańców z ul.  Kwiatów Polskich
dotyczące poprawy stanu drogi.

Sołtys Vogiel –  stwierdził, że jeżeli mowa o drogach to zaprasza do Duczowa.

Radny Mały – pytał, na jakim etapie są prace odnośnie drogi w Gierałcicach Mały. 

Pan Bartosiński – przypomniał o jego wcześniejszym wniosku w sprawie remontu ul. Młyńskiej
w związku z dużymi ubytkami i ul. Rzecznej około 150 m przy wyjeździe na ul. Kluczborską.

Radny Marek Nowak – pytał, czy ferma trzody w Brynicy dalej prowadzi działalności, 
-  oraz  czy  jest  w palnie  doprowadzenie  sieci  wodociągowej  do  przysiółka  Kołoczek,  jest  tam
dowożona woda pitna,
- kiedy i gdzie będą w tym roku dożynki gminne?

Radny Bogdanowicz – prosił o poprawę stanu drogi w Wierzbicy Dolnej w kierunku cmentarza.

Ad. 3 

Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych         (zał. nr 2),
- zgodnie z delegacją ustawową o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę rada miejska zobligowana jest
do uchwalenia planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- taki plan został przygotowany i stanowi załącznik do uchwały,
- plan jest na lata 2016-2020 zakłada 9 przedsięwzięć, dwa pierwsze wymiana sieci wodociągowych
oraz przebudowa i wymiana kolektorów sanitarnych wpisują się w bieżące czynności zakładu,



- następnie bardzo szczegółowo omówił poszczególne zadania,
- podkreślił, że plan jest bardzo ambitny, koszt wszystkich inwestycji kształtuje się na 14 mln zł
z dofinansowaniem ale potrzebujemy też wkład własny, wierzy że wspólnymi siłami uda się go
zrealizować.

W dyskusji głos zabrali:

Radny  Zarych  –  zwrócił  uwagę,  że  w  ostatnim  punkcie  jest  uporządkowanie  gospodarki
kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn i jest to w latach 2018-2020, wtedy kończą się środki unijne,
- co z wioskami najbardziej oddalonymi od Wołczyna?

Pan Pieńkowski – stwierdził, że nie jest w stanie na to odpowiedzieć, 
- dokumentację na Krzywiczyny i Skałągi wykonaliśmy z dofinansowaniem, złożyliśmy wnioski o
dofinansowanie budowy tych zadań, rozstrzygnięcie miało być w czerwcu, a już wiemy, że będzie
w sierpniu,
- trudno mu dzisiaj odpowiedzieć co będzie.

Zastępca Burmistrz – stwierdził, że Prezes już dużo opowiedział o planach, o zadaniach które są 
w przygotowaniu, a także o możliwościach,
-  jest  program do  którego  udało  się  wpisać  wniosek  o  dofinansowanie  budowy kanalizacji  w
Krzywiczynach i Skałągach, to jest kolejny etap kanalizowania aglomeracji,
-  gmina  będzie  rozliczana  czy w 100% aglomeracja  ma  uporządkowaną  gospodarkę  ściekową,
termin upłynął w 2015 roku,
- do 100%  brakuje nam skanalizowanie Skałąg, Krzywiczyn, Wierzbicy Dolnej i Świnar Wielkich,
to są zadania które muszą być zrealizowane żeby nie były naliczane kary, 
- odnośnie kolejnych miejscowości też musi być problem rozwiązany, różne mogą być sposoby,
indywidualne oczyszczalnie ścieków, jakaś mała oczyszczalnia lokalna, może jakieś zlewnie,
-  musimy być świadomi,  że w tych miejscowościach najbardziej  oddalonych od Wołczyna jest
coraz mniej mieszkańców, chcąc otrzymać dofinansowanie musimy wykazać się współczynnikiem
koncentracji,
- bardzo trudny temat, aktualnie musimy znaleźć środki na Krzywiczyny i Skałągi.

Pan Pieńkowski stwierdził, że dzisiaj mamy skanalizowaną aglomerację w około 80%.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i  modernizacji  urządzeń wodociągowych
i  urządzeń  kanalizacyjnych  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

W dalszej  kolejności  Prezes  Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji  –  przedstawił  projekt  uchwały
dotyczący uchwalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 (zał. nr 3), 
-  proponowane  ceny  usług  są  optymalne,  spółka  nie  planuje  zmiany  ceny  wody,  czyli  cena
pozostaje na poziomie 3,64 za 1m2, natomiast wzrasta cena za odprowadzanie ścieków o 22 gr.,
-  zwrócił  uwagę,  że  zmienia  się  infrastruktura  wodno-kanalizacyjna,  jest  ciągła  modernizacja
i remonty sieci oraz zwiększają się zadania Spółki,
-  w  dalszym  swoim  wystąpieniu  przedstawił  prezentację  multimedialną  omawiając  szeroko  –
przeprowadzone modernizacje ujęć wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków,
-  stwierdził,  w ramach działalności  statutowej  Zakład:  dostarcza  wodę dla  3  680 odbiorców,  -
Spółka wyprodukowała 559 696m2 wody , a sprzedała 442 885 m2, straty wyniosły 52 938m2 ,
- w 2015 r. usunięto 92 awarie,



- w ubiegłym roku wykonano 8 km sieci kanalizacyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze
środków unijnych,
- ponadto spółka wykonywała roboty zlecone związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Dyskusji nie było.

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

Pan Malkiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno            (zał. nr 4), 
- zakres zmian obejmuje 8 wnioskowanych lokalizacji,
- po analizie stwierdza się, że istnieją uzasadnione przesłanki zmian, są one krokiem w kierunku
uregulowania  przeznaczenia  terenu  i  umożliwienie  zaspokojenia  lokalnych  potrzeb  w  zakresie
mieszkalnictwa,  usług,  prowadzonej  działalności  gospodarczej  i  poprawy  warunków  życia
mieszkańców.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminu  dofinansowania  ze  środków
budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale
funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w roku 2016                                                                 (zał. nr 5),
- projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Urząd Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów,  wymienione instytucje  nie  zgłosiły zastrzeżeń do
projektu,
- nabór wniosków będzie do 20 marca br.
- koszt demontażu i utylizacji za 1m2  wynosi 9,64 zł, a samej utylizacji 1m2 – 6,24 zł.
-  koszty  finansowane  będą  w  85%  ze  środków  WFOŚiGW  i  w  15%  ze  środków  własnych
beneficjenta.

Dyskusji nie było.

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

Następnie Pan Dłubak – omówił  projekt  uchwały w sprawie programu opieki  nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn             (zał. nr 6),
- co roku rada miejska uchwala program,
- projekt został przesłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,  dzierżawcom
obwodów łowickich oraz organizacjom społecznym, nikt nie wniósł uwag.

Dyskusji nie było.

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

Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane na zabytku wpisanym do rejestru zabytków             (zał. nr 7),



- na 2016 rok w budżecie gminy na ten cel przewidziano kwotę 57 200 zł,
- dotacja przyznana zostanie na podstawie złożonego wniosku parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Wołczynie w wysokości 9 172,66 zł, na refundacje kosztów poniesionych na roboty budowlane
po pożarze kościoła w Gierałcicach.

Ad. 4

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że o takiej samej treści pismo od mieszkańców Kwiatów Polskich
wpłynęły do Urzędu na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady, 
- odpowiedź na pismo została przygotowana i jest w podpisie.

Pan  Olejnik  –  odnośnie  remontu  dróg  gruntowych  aktualnie  zbierane  są  informacje
i dokumenty w celu przygotowania zadania do realizacji, 
- co do drogi w Gierałcicach Małych do tematu trzeba wrócić i dokonać rozgraniczenie działki,
- remont ul. Młyńskiej i Rzecznej - tych zadań nie ma w budżecie gminy, zobaczymy w III i IV
kwartale może będą jakieś oszczędności wynikłe z przetargów.

Pan  Dłubak  –  odnosząc  się  do  zapytania  o  działalność  fermy  w  Brynicy,  przedstawił
korespondencję prowadzoną z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, wynika z niej że 
1 marca ubiegłego roku ferma miała zaprzestać swoją działalność, 
- po naszych interwencjach WIOŚ przeprowadził kontrolę dopiero w lipcu ubiegłego roku, kontrola
nie wykazała niezgodności, ferma funkcjonuje ale pod inna nazwą.

Radny Mrugalski – pytał, o naprawę przepustów na polach.

Pan Olejnik – zaprosił do biura w celu wskazania konkretnych przepustów.

Radna Mazurczak – pytała, czy są w Urzędzie informacje po odbytej konferencji na temat cieku
wodnego Szyrobranieckiej Wody.

 Pan Dłubak – stwierdził, że sprawa była poruszana ale nie było odpowiedzi, 
- wybieramy się z Zastępcą Burmistrza do Opola w tej sprawie.

Zastępca  Burmistrza  –  poinformował,  że  temat  dożynek  podejmowany  jest  przez  Burmistrza,
możliwe że na najbliższej sesji Burmistrz powie o podjętej decyzji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji 
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


