
Protokół Nr 9/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 29 września 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 PiO – Grażyna Majcherska
 Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji – Bożena Grabas
 przedstawiciel ORLEN

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

Waldemar  Antkowiak  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku 
posiedzenia poprzez wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez 
rozpoznania skargi anonimowej, przedmiotowy projekt zaproponował aby wprowadzić jako punkt 5 
lit. g).

W/w wniosek członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Porządek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Bartosiński – stwierdził,  że wielokrotnie podnosił temat dotyczący przebudowy parkingu 
koło Urzędu wraz z remontem nawierzchni jezdni przy Pl. Wolności łącznie z ul. Młyńską oraz 
spadających dachówek na byłym obiekcie meblarni.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy w Urzędzie znany jest temat budowy parkoura w w Parku 
Przyjaźni, młodzież zbiera podpisy pod petycją.

Radny Ryszard Nowak – prosił o informacje ile jest dzieci w szkołach spoza swojego obwodu oraz 
czy mają wykupione bilety.

Sołtys Edward Mazur - poruszył sprawę złego stanu mostu w Świniarach Małych w pasie drogi 
powiatowej, most grozi zawaleniem się.

Radna Neugebauer – zwróciła uwagę na brak sprzątania dróg powiatowych, 
- koło przedszkola droga zarośnięta, liście zasypują studzienkę.

Ad. 3

Pan Marcin Paul Kierownik Regionu Ślaskiego ORLEN – zabierając głos poruszył sprawy: 
- chciałby przedstawić kilka pomysłów, nie są to pomysły wymyślone na kolanie na potrzeby i aby 
odwlec problem w czasie, 
- zdaje sobie sprawę, że mieszkańców, którzy mają swoje posesje w sąsiedztwie stacji paliw nie 



interesują  kwestie  biznesowe  ORLEN,  nie  chciałby  również  żeby  odebrane  było  to,  że 
przeszkadzamy w walce z alkoholizmem, bo bardzo źle wpłynęłoby to na wizerunek  firmy,
-  każdy  z  tych  pomysłów  w  różnej  skali  i  z  różnym  skutkiem  był  stosowany  w  różnych 
lokalizacjach  w  Polsce,  w  większości  przypadków  te  propozycje,  które  przedstawi  odniosły 
pozytywne efekty,
-  należy się  zastanowić,  czy na pewno tutejszy samorząd chce iść  w kierunku,  aby ograniczać 
tutejszym przedsiębiorcom ofertę dla mieszkańców gminy,  dostęp do pełnego asortymentu,
- uważa, że powinniśmy wspólnie kierować tego typu sprawy do organów, którzy powinni pilnować 
porządku,
- jest umówiony w tym tygodniu na spotkanie z komendantem policji w Kluczborku, aby ten temat 
przedyskutować,
- jesteśmy w tej  chwili jakby szantażowani przez ograniczoną grupę mieszkańców lokalnych, a ma 
to wpływ na wszystkich mieszkańców i chcemy się temu przeciwstawić oczywiście w granicach 
prawa  i  zaktywizować  organy  do  tego  dedykowane,  aby  nas  w  tym  wspomogły  równolegle 
podejmując działania, tj.:
1) wycofać z oferty PKN Orlen najtańszy asortyment - piwo (3-4 pozycje), ponieważ to prowokuje 
pewną grupę osób oraz  znaczące  podniesienie  w godzinach nocnych cen  pozostałych alkoholi, 
ponieważ  mamy  taką  możliwość,  aby  sterować  cenami  zniechęcając  tym  samym  osoby  do 
zakupów;
2) doposażyć stację paliw w dodatkowe kamery, których ukierunkowanie umożliwi monitorowanie 
terenu stacji i terenów przyległych, to miejsce jest miejscem spotkań, a nie cały teren jest objęty 
monitoringiem i nie ma możliwości przekazywania materiału policji, to jest standardowe działanie, 
udzielamy policji, prokuraturze takich nagrań, już jesteśmy w trakcie przygotowań i czekamy na 
państwa zgodę  aby to  wdrożyć,  nagrania  są  bardzo dobrej  jakości  i  osobnicy są  pociągani  do 
odpowiedzialności,  to  się  szybko  rozpowszechnia,  takie  działanie  prewencyjne  ma  skuteczne 
działanie,
3)  po  trzecie  zgłaszanie  na  Policję  przez  pracowników  stacji  paliw  każde  zebranie  się 
osób zakłócających spokój  i  grupowo spożywających alkohol  na terenie  stacji  paliw oraz  w jej 
pobliżu, ponieważ wiemy i to jest zrozumiałe, że mieszkańcy okoliczni obawiają się zgłaszać na 
policję,  bo  policja  zamiast  interweniować  i  pacyfikować  w ramach  przysługującego  im prawa 
względem osób, które zakłócają cisze, czy nawet dewastują, jadą do mieszkańca który zgłosił, w 
związku  z  tym  zobowiązała  się,  że  pracownicy  stacji  będą  zgłaszać  na  policję,  żeby  policja 
interweniowała, już w czasie zbierania się osób;
4) z informacji, którą otrzymaliśmy wynika, że te zdarzenia nasilają się w tak zwanych ciepłych 
miesiącach i okresie weekendowym, w związku z tym chcemy wystawić ochronę fizyczną na stacji 
paliw w godzinach nocnych w weekendy i w miesiącach letnich oraz zwrócenie się oficjalnie ze 
strony PKN Orlen do Komendanta Policji o wsparcie tych działań, ponieważ to musi być wsparte 
powołaną do tego instytucją jaką jest policja,
-  to  nie  jest  też tak że skończy się  to na deklaracji,  efektywność wymienionych wyżej  działań 
będzie kontrolowana i analizowana, 
- jesteśmy do dyspozycji państwa radnych i Pana Burmistrza,
-  zapewnił,  że  jeżeli  to  nie  przyniesie  oczekiwanych  efektów,  firma  pójdzie  dalej,  zostanie 
wprowadzone  ograniczenie  sprzedaży  napojów  alkoholowych w  godzinach  od  22.00  do  6.00  
w okresie od kwietnia do października,
- te działania mają zostać wdrożone w jak najszybszym czasie. 

Radny  Bartosiński  -  podkreślił,  że  z  alkoholem  to  tyle  problemów,  w  Szwecji  są  sklepy  
z alkoholem ale nie na stacjach paliw.

Pan Marcin  Paul – stwierdził, że nie podejmuje się dyskusji na temat Skandynawii, tam jest inny 
zwyczaj inna kultura,



- uważa, że problem nie zostanie rozwiązany z dnia na dzień,
- kwestia prewencji, mobilne, konsekwentne działania policji mogą rozwiązać problem,
- firma chce uczestniczyć w takich wydarzeniach, chce pomagać.

Radny Ryszard Nowak – pytał,  czy takie działania firma już podejmowała w Polsce i czy dały  
jakieś rezultaty?

Pan Marcin Paul – nie ma konkretnych przykładów ale były w kwestii zagrożenia pracowników, 
czy sąsiadów ORLEN,
- te propozycje są na bazie doświadczeń całego kraju.

Pan Kwaśnicki – podkreślił, że problem dotyczy  punktu,  który prowadzi jako jedyny całodobową 
działalność, 
- wiadomo kto idzie na zakupy o godzinie 23,
- na pewno jeśli będzie droższy alkohol to zjawisko się ograniczy,
-  pytał,  czy ilość sprzedanego alkoholu  między godziną  23 a  5 to  wielki  biznes,  czy to  warte 
zachodu?
-  pozostałe  elementy,  które  są  proponowane  mają  szanse  powodzenia,  przede  wszystkim 
angażowanie się policji,
- ma pewne doświadczenie i nie spotkał się dzwoniąc z interwencją, aby policjant pytał jak się 
nazywa,
- niewątpliwie istotne jest Pana zaangażowanie, aby tą sytuację poprawić,
- teraz zbliża się okres jesienno–zimowy więc te zdarzenia z natury będę rzadsze,
- nie do końca te działania go przekonują.

Przedstawiciel Orlen – stwierdził, że firma Orlen działa również w krajach ościennych, to ponad 
2000 stacji, oczywiście ograniczenie na jednej stacji nie zburzy interesu ale w skali roku to już ma 
znaczenie, 
- każda stacja rozliczana jest z zysku, to że niektóre stacje zamykane są na noc to  nie dlatego, że są  
w słabych lokalizacjach tylko ma wpływ wynik finansowych,
-  obecność  jego  dzisiaj  tutaj  spowodowana  jest  po  to,  aby  uczestniczyć  w  wydarzeniach 
społeczności lokalnych i reagować.

Pani Beata Markowicz – jest osobą mieszkającą w pobliżu i boi się jednej rzeczy, teraz ten okres 
jest okresem wyciszenia i żeby w kwietniu nie okazało się, że było cicho więc nie ma potrzeby tych 
działań, 
- w tym rejonie mieszka zdecydowanie wiele osób starszych chcących mieć spokój,
-  stwierdziła,  że  jak najbardziej  podoba się degradacja tych przedsięwzięć,  nie jest  za tym aby 
wycofywać, ponieważ alkohol  jest dla ludzi,
- pytała jak to będzie w kwietniu?

Pan Marcin Paul - doskonale rozumie zaniepokojenie, ale tak jak już wspominał - koncentrujemy 
się na okresie od kwietnia do października, idealnym momentem na spotkanie byłby kwiecień, 
-  teraz  podejmowane  działania  nie  mają  udowodnić,  że  absolutnie  nie  mieliście  racji  ale  mają 



wyeliminować bądź zredukować zdarzenia, a czasem sprawdzianu będzie okres ciepłych miesięcy 
czyli od kwietnia do października,
- zadeklarował, że firma jest żywotnie zainteresowana żeby ten problem rozwiązać.

Radny Bartosiński – uważa, że można prowadzić gastronomie na stacji jeśli jest ona na uboczu, a to 
jest centrum miasta.

Radny Antkowiak – podkreślił, że decyzje należy podejmować rozsądnie ale nie radykalnie, rada 
miejska ma możliwość ograniczyć godziny sprzedaży w całej gminie,
- problem dotyczy części osób z miasta, a nie z całej gminy, trzeba podjąć działania żeby pomóc 
mieszkańcom, których dotyczy ale nie w sposób radykalny, bo wtedy będzie to dotyczyć znacznie 
większej grupy ludzi,
-  do  tych  deklaracji  i  propozycji  jest  skłonny  się  przychylić  dlatego,  że  jeśli  nie  przyniosą  
oczekiwanych efektów jest deklaracja dalej idąca.

Radny Zarych – stwierdził, że przychyla się do przedmówcy, 
- na wiosce nie ma całodobowej sprzedaży i też piją i też rozrabiają,
- organy ścigania powinny być bezwzględne i powinni egzekwować prawo, czują się bezkarni.

Pan Maliński – stwierdził, że gmina nie może ograniczyć zezwolenia godzin sprzedaży alkoholu,
może ograniczyć godziny funkcjonowania placówki, a to jest jednoznaczne z ograniczeniem dla 
mieszkańców podstawowego środka jakim jest paliwo, 
- uważa że te działania w sposób profilaktyczny odniosą efekt.

Pan Nowak – pytał, w jakim okresie będą wprowadzone przedstawione nam propozycje? 

Pan Paul – stwierdził, jeśli chodzi o punkt 1) to kwestia 2 – 3 dni roboczych, punkt 2) monitoring – 
budżet jest przygotowany - maksymalnie około1 miesiąca, pkt 3) spotkanie z komendantem policji 
w tym tygodniu więc myśli, że z dnia na dzień, punkt 4) jeśli będzie sygnał – kwestia kilku dni.

Pan Nowak – uważa, że drastyczne środki zawsze można wprowadzić, jest za tym aby przychylić 
się do propozycji ORLEN.

Radna Błaszczykiewicz – stwierdziła, że również jest, aby przyjąć zaproponowane działania, 
- dziwi ją, że podczas  debaty z Policją mieszkańcy mieli oczekiwania w tej sprawie od samorządu,  
a nie od policji.

Burmistrz – poruszył sprawy:
- debata, która odbyła się w czerwcu na temat bezpieczeństwa i porządku szeroko rozumianego 
sprowadziła się do problemu poruszonego przez mieszkańców z okolic stacji pali, również dziwi go 
że mieszkańcy podczas debaty tyko kierowali oczekiwania pod adresem samorządu, a nie wymagali 
reakcji, interwencji, prewencji od służb mundurowych,
- my jako jako odpowiedzialni samorządowcy nie możemy zamknąć, zakazać, ponieważ ogranicza 
nas ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej,



- po tej debacie zwróciliśmy się na piśmie do ORLEN i czekaliśmy na odpowiedź, 
-  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  ORLEN, w którym uczestniczył  też tu  obecny Pan 
Marcin Paul jako osobowa decyzyjna, wysłuchał naszych przedstawionych problemów stąd też te 
uważa konkretne propozycje, które wychodzą od firmy, 
- reakcja ta jest próbą wyeliminowania tego co jest, tylko ta próba  nie może sprowadzać się do 
jednego podmiotu, konieczne jest zaangażowanie się policji, 
- aktualnie jest zadowolony z odpowiedzialnego podejścia do tematu,
- uważa, że trzeba firmie zawierzyć, że chce rozwiązania tego problemu, bo dowodem może być to 
że przedstawiła propozycje do przemyślenia i ustosunkowania się,
- nie ukrywa, że naniósł pewne poprawki do pierwotnych propozycji, które zostały uwzględnione, 
to jest monitoring żeby był szerszy aniżeli  tylko teren stacji ale aby objąć monitoringiem teren 
przyległy,
- rozmawialiśmy na spotkaniu też o tym co będzie jeżeli to się nie sprawdzi i zaproponowaliśmy 
rozwiązanie - ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 22,
- te działania powinny ograniczyć,
- prosił również o wyczulenie pracowników ORLN na zachowanie jakie będzie wokół stacji paliw,
- istotną rzeczą jest żeby monitorować na bieżąco nie zwlekać tylko się spotkać i rozmawiać, 
-  cieszy się  że  firma  ORLEN bardzo otwarcie  podeszła  do sprawy nie  zasłaniając  się  tym,  że 
nigdzie nie musieliśmy ograniczać, zamykać, ponadto deklaracje są też terminowe,
- stąd też uważa, jak powiedział Przewodniczący Rady podjąć próbę przyjęcia propozycji szanując 
tych co najbardziej są poszkodowani.

Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie przedstawione propozycje przez ORLEN
kto jest za – 13 głosów
- kto jest przeciw – 1 głos
- kto się wstrzymał – 1 głos.
 

Ad. 4 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2015 roku          
(zał. nr 2).

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że informacja została przedłożona radnym w formie pisemnej, 
- realizacja dochodów i wydatków budżetowych wraz z podaniem przyczyn odchyleń wykonania 
planu została szczegółowo opisana,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do niniejszej informacji jest pozytywna,
- prosiła o zadawanie pytań.

Radna  Błaszczykiewicz  –  porusza  kwestię  środków  finansowych  przekazywanych  za 
wychowanków przedszkola z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. 

Skarbnik – Gminy – poinformowała,  że  aktualnie  do przedszkoli  i  do punków przedszkolnych 
uczęszcza 6-ro dzieci,  - za dziecko płacimy miesięcznie 800 – 900 zł,  kwotę tą wylicza gmina 
prowadząca przedszkole, 
- dokładnie będziemy wiedzieć po zakończeniu roku budżetowego, bo jest to pierwszy rok.

Radna Błaszczykiewicz – podkreśliła, jak ważne jest aby każde dziecko zostało w naszej gminy.



Nikt więcej nie zabrał głosu.

Wobec powyższego przedmiotowa informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 5 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy 
finansowej                                                                                                                            (zał. nr 3),
–  podkreślając,  że  zmiany  dokonuje  się  w  związku  ze  zmianą  przychodów,  dochodów
i wydatków budżetowych, dokonuje się również zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, 
-  planowane  dochody  i  wydatki  muszą  być  zgodne  z  wielkościami  wynikającymi  z  uchwały 
budżetowej na 2015 r.

Radna  Mazurczak  –  pytała,  dlaczego  tak  dużo  gmina  dofinansowuje  do  przebudowy  drogi 
powiatowej, a oni nawet  na zaproszenie nie raczą uczestniczyć w naszych posiedzeniach?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  od  kilku  lat  jest  tak,  że  gmina  nasza  wspiera  finansowo 
przedsięwzięcia powiatowe, które są dofinansowywane ze środków pozabudżetowych, 
- całość zadania jakim jest remont drogi powiatowej Wołczyn – Murów to koszt ponad 8 mln zł.,
- wnioskowaliśmy, aby to zadanie było realizowane.

Pani Skarbnik Gminy – stwierdziła, że powiat oczekuje od nas informacji, czy to zadanie będziemy 
współfinansować,  bo jeśli  nie,  to  oni  nie  będą składać wniosku o dofinansowanie,  sami nie  są 
wstanie tego zrealizować.

Radna Mazurkiewicz – czy w związku z tym będziemy mieli wgląd do dokumentacji, będziemy 
mogli zgłaszać jakieś uwagi, wnioski?

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że  możemy zgłaszać swoje wnioski  w stosownym czasie  ale 
musimy też mieć na uwadze to, że jeśli jakieś uwagi do projektu będą generować koszty to będzie  
trzeba je pokryć.

Burmistrz -  trudno dzisiaj móc o szczegółach projektu, 
- na pewno będą brane pod uwagę nasze wnioski ale też są pewne uwarunkowania,
- propozycja powiatu była, że wykonają tylko dywanik asfaltowy i koniec, my nie zgodziliśmy się 
na to, po rozmowach doszliśmy do porozumienia aby podzielić zadanie na dwa etapy.

Radna Mazurkiewicz – prosiła aby przy projektowaniu drogi zwrócić uwagę na rozwiązanie kwestii 
wysiadania z autobusu w Wierzchach, 
- jednocześnie poruszyła sprawę niedrożności przepustów od Gierałcic w kierunku Wąsic.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  zaopiniowany  został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy – omówiła zmiany do budżetu gminy na 2015 rok, 
(zał. nr 4),

W  wypowiedzi  podkreśliła,  że  zwiększa  się  dochody  o  kwotę:  1.026.184,42  z  tytułu 
dofinansowania  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Opolu  w  wysokości  126.000  zł  



z  przeznaczeniem  na  przejęcie  3  mieszkań  i  ich  remont  oraz  z  tytułu  dofinansowania  
z przeznaczeniem na przejęcie i remont dróg wewnętrznych w Rożnowie (414.500 zł) oraz budowę
oświetlenia ulicznego przy przejętych drogach (85.500 zł);
- jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 996.684,42 zł , z przeznaczeniem na
- remont ul. Karola Miarki w Wołczynie - 64.000 zł,
- przebudowę ul. Młyńskiej w Szymonkowie,
- remont dróg w Rożnowie przejętych od ANR w Opolu,
- remont 3 mieszkań przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,
- remont budynku Policji w Wołczynie - 12.000 zł,
- na zakup traktorków do koszenia trawy dla sołectw Ligota Wołczyńska i Duczów Mały i Wielki - 
13.600 zł (sołectwo Duczów kwotę: 2000 zł przeznaczyło z funduszu sołeckiego),
- remonty świetlic wiejskich - 70.600 zł, tj:
- konserwacja dachu na budynku świetlicy w Wierzbicy Górnej 7.000 ,
- brakująca kwota na remont toalet w Wierzbicy Dolnej - 4.000 zł, 
- brakująca kwota na remont pieca w świetlicy w Szymonkowie - 1.000 zł, 
- remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Szymonkowie - 18.000 zł, 
- konserwacja dachu na budynku świetlicy w Gierałcicach - 4.600 zł,
- brakująca kwota na remont świetlicy w Świniarach Małych - 3.000 zł,
- remont dachu na przybudówce w świetlicy w Krzywiczynach - 3.000 zł,
-  ułożenie  podłogi  w  pomieszczeniach  na  I  pietrze  z  paneli  oraz  wymiana  stolarki  okiennej  
   w świetlicy w  Krzywiczynach - 17.000 zł,
- ustawienie płotu rozdzielającego teren przy świetlicy w Brzezinkach - 4.000 zł, 
-  zwiększenie  zamówionej  mocy  na  budynek  świetlicy  w  Brunach  wraz  z  wymianą  części 
zabezpieczeń -  4.000 zł,
- remont pomieszczeń szatni i wykonanie lamperii z tynku mineralnego w korytarzach w świetlicy 
   w Skałagach - 5.000 zł),
- w dalszej wypowiedzi zgłosiła autopoprawkę do projektu dotyczącą:
-  zwiększenia  o  50  tys.  zł  wydatków  na  II  etap  budowy  drogi  do  terenów  inwestycyjno-
przemysłowych w Gierałcicach,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego,
- zmiany w funduszu sołeckim na wniosek sołectwa Wierzbica Górna – sołectwo zrezygnowało z 
remontu dachu, a środki przeznacza na zakup bramy do OSP i zakup sprzętu rekreacyjnego,
- sołectwo Gierałcice wnioskowało o zmianę poprzez przesuniecie środków z placu zabaw na zakup 
sprzętu do OSP i wybrukowanie placu kolo remizy OSP.

Pan Bartosiński  –  pytał,  dlaczego Sołectwo Wierzbica Górna  rezygnuje z  inwestycji  jeśli  dach 
cieknie?

Radny Nowak  stwierdził, że w funduszu sołeckim na remont dachu zaplanowano 20 tys. zł, a koszt 
przewidzianego remontu oszacowano na 72 tys. zł, aktualnie z funduszu sołectwo nie jest w stanie 
tego zrealizować.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok zaopiniowany został  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 (zał. nr 5)

-  projekt  uchwały  przedłożony  został  w  związku  z  aktualizacją  obowiązujących  przepisów 
prawnych,
- opłata prolongacyjna ustalana jest od kwoty rozłożonego na raty lub odroczonego podatku lub 
zaległości podatkowej,
- wprowadza się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę.



Dyskusji nie było.

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

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składana  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których 
zamieszkują mieszkańcy                                                                                                        (zał. nr 6),
- zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
- spełniając wymogi ustawy tworzy się wzór deklaracji wraz z pouczeniem co do sposobu jej 
wypełnienia, określa się terminy i miejsce składania deklaracji oraz określa się wzór dokumentu 
potwierdzającego dane zawarte w deklaracji - składanego przez właściciela lokalu mieszkalnego 
lub najemcy lokalu,
- w celu ułatwienia składania deklaracji oraz realizując wymóg ustawowy określa się warunki 
przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- dostosowujemy i dołączamy również wzór deklaracji pomocny dla wspólnot mieszkaniowych i 
spółdzielni.

Dyskusji nie było.

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

Pani Matelska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które 
pozostawia się się bez dalszego biegu                                                                               (zał. nr 7 i 8)
- przedmiotowe projekty dotyczą dwóch kandydatur,
- powołany Zespół po przeanalizowaniu zgłoszeń pod kątem czy wpłynęły w ustawowym terminie, 
tj. do 30 czerwca 2015 r., stwierdził, że zgłoszenia 2 kandydatów dokonane przez Prezesa Sądu 
Rejonowego w Kluczborku wpłynęły po terminie tj. w dniu 1 lipca 2015 r.

Przedmiotowe projekty uchwał zaopiniowane zostały pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 
członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez 
rozpoznania anonimową skargę                                                                                          (zał. nr 9), 
- skarga dotyczy przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego w 
Wołczynie,
- pismo nie zawiera oznaczenia nadawcy, ani adresu zwrotnego, konsekwencją niezachowania tych 
warunków zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego skargę pozostawia się bez 
rozpoznania.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 6

Przewodniczący Rady – przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w sprawie przyjęcia uchodźców, 
tj. przekazanie informacji w sprawie gotowości gminy przyjęcia uchodźców wraz z podaniem 



potencjalnej liczby osób.

Radny Kwaśnicki – uważa, że nie ma za bardzo nad czym dyskutować, to wybieganie w przyszłość, 
wszystko się kotłuje.

Pan Bartosiński – popiera przedmówcę, 
- poruszył sprawę kto to jest uchodźca, a kto emigrant ekonomiczny.

Pan Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - stwierdził, że jego wydział zajmuje się 
zarządzaniem kryzysowym i pism w tym temacie otrzymał już około 6, 
- problem narasta, a nie ma podmiotu który by to prowadził,
- w tym temacie było również pismo Straży Granicznej, udzielimy odpowiedzi, że gmina nie 
dysponuje takimi lokalami.

Burmistrz – sprawa jest poważna, my musimy rozmawiać o tym temacie, będziemy musieli 
decydować słuchając opinii ludzi, 
- wpływają pisma od przedstawicieli rządu,
- burmistrz musi podjąć decyzje, na tym etapie odpowiedzi wychodzące z Urzędu są na nie.

Ad. 7 

Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęło pismo informujące o terminie odbioru drogi w 
Szymonkowie ul. Młyńskiej 02.10.2015 r. o godz. 10.00
- zainteresowane osoby prosił o udział.

Burmistrz – odnosząc się do zapytań i wniosków zgłoszonych na początku posiedzenia stwierdził:
- remont parkingu koło Urzędu to sprawa naszego budżetu, dążymy aby jak najwięcej środków 
przeznaczać na drogi,
- jest zadowolony że jest inicjatywa,
- odnośnie organizacji „Paku Przyjaźni” mamy opracowany projekt, w którym jest zaplanowany 
skatepark.

Pan Bartosiński – trzeba się zastanowić czy on będzie na tyle wykorzystany.

Burmistrz – możemy to zweryfikować.

Zastępca Burmistrza – odnośnie projektu drogi Gierałcice - Murów wystosujemy pismo.

Pan Mrugalski – poruszył sprawę elewacji kamienic przy ul. Kluczborskiej przy wjeździe do Rynku

Burmistrz – podejmowaliśmy ten temat, są to wspólnoty, nie możemy nikomu nakazać.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                           Przewodniczący Komisji 
                                                                                                   Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


