
Protokół Nr 24/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 26 stycznia 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

 Marcin Dłubak Naczelnik wydziału Rolnictwa i Inwestycji

 Grażyna Majcherska  Naczelnik wydziały Podatków i Opłat

 Mariusz Pieńkowski Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

 Tomasz Olejnik Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

 Zbigniew  Stachowski  Przewodniczący  Komisji  Zakładowej  Międzyzakładowej  Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność”

 Beata Krzyształowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąsicach

 Elżbieta Jędrzejko sołtys wsi Wąsice

 Sylwia Wood rodzic

 Sebastian Zawierta rodzic

 Maciej Radwański rodzic 

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Radna Krystyna Mazurczak - wnioskowała o przesunięcie rozpatrywania projektu uchwały z punktu 4i)
do pkt 4a) ze względu na oczekujących  Rodziców.

Przewodniczący Rady – zabierając głos przedstawił pismo, które wpłynęło do Biura Rady w sprawie
umożliwienia uczestnictwa 3 osobowej delegacji rodziców w posiedzeniu,
- w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Rady Rodziców ustaliliśmy godzinę 13.30. 

Radna  Mazurczak  –  stwierdziła,  że  nie  dostała  takiego  pisma  więc  podtrzymuje  wniosek  o
przeniesienie punktu z 4i na 4a. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przeniesienia punktu z 4i na 4a.
W wyniku głosowania członkowie Komisji przyjęli wniosek w obecności 14 radnych. 

Ad.2
Wnioski i zapytania.



Radna Jolanta Schatt  – zabierając głos odniosła się do artykułu umieszczonego „Czym żyje gmina
Wołczyn”, a  dotyczącego „Opolskie na żywo w Wołczynie”,
-  stwierdziła,  że  jest  jej,  przykro,  iż  nie  jest  wspomniane,  że  odbyło  się  w  Skałągach,  tylko  w
Wołczynie,
- mieszkańcy po przeczytaniu są tym zbulwersowani, włożyli dużo pracy, aby przygotować się do tego
wydarzenia,
- uważa, że należy się sprostowanie na Facebooku.
W dalszej swojej wypowiedzi zaproponowała, aby zaprosić radnych powiatowych na Komisję Budżetu
i dowiedzieć jak nas reprezentują na sesjach powiatowych, jak przekazują nasze problemy i jak są
załatwiane oraz abyśmy my mogli przekazać nasze problemy, które są do załatwienia w gestii powiatu.

Radna Agata Teodorowska – pytała, czy było już coś robione  na ulicy Jadwigi?

Radny Marek Nowak – pytał, czy w tut. Urzędzie będzie czynny punkt kasowy banku spółdzielczego,
ludzie stoją na Rynku na dworze przy tych mrozach w kolejce, 
- spotkał się z bardzo negatywnymi opiniami.

Ad. 3 
Informacja  w  sprawie  wniosku  taryfowego  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego
odprowadzania ścieków.

Pan Mariusz Pieńkowski – w wystąpieniu swoim przedstawił informację o obowiązujących od 3 lat
stawkach, za wodę i odprowadzanie ścieków, 
- poinformował o złożeniu do Wód Polskich wniosku o zmianę cen taryf dostawy wody i odbioru
ścieków,
- w przygotowanym projekcie cena wody po zatwierdzeniu przez Wody Polskie wzrośnie w okresie
trzech  lat
o 32 gr., w pierwszym roku – 17 gr., w drugim roku - 4 gr., w trzecim roku – 11 gr.,
- natomiast cena za odbiór ścieków: w pierwszym roku – 93 gr., w drugim roku – 13 gr., w trzecim
roku – 11 gr.,
- na taryfę składa się cena za usługi i opłata abonamentowa,
- na terenach nieskanalizowanych przy zużyciu 10 m3 jest 45,27 zł po podwyżce 49 zł miesięcznie w
następnym roku 49,47 zł w następnym 50,67 zł ze wszystkim,
- w przypadku terenów skanalizowanych 10m3 jest 113 zł, po podwyżce 129 zł, w kolejnym roku 131 zł
i w kolejnym 134 zł.

Radny Marcin Pasternak – pytał, z czego wynika taka duża różnica podwyżki w pierwszym roku a w
dwóch następnych jest już niewielka.



Prezes ZWiK – stwierdził, że wyliczone to zostało na podstawie minionego roku, w którym już zostały
przeprowadzone  remonty  i  modernizacje  urządzeń,  natomiast  kolejne  lata  wyliczone  są  według
wskaźników.

Radny Waldemar Łuczek –  odniósł się do słów Prezesa, dotyczących podwyżek płacimy za 1 m3  -
10,22 zł, że jak ktoś zużywa 10 m3 to płacimy 102,20 zł czyli po podwyżce będzie 113 zł – na 10 m3 –

10 zł.
- odniósł się do wysokich kosztów ponoszonych przez zakład z powodu usuwania awarii za naprawę
nawierzchni, zajęcie drogi, w związku z tym pytał jak to się ma do naprawy nawierzchni na ulicy
Drzymały, tam nie ma nowego asfaltu.

Pan Mariusz Pieńkowski - poinformował, że zawsze naprawiane są szkody po remontach, natomiast
teraz  jest  okres  zimowy,  a  chcemy to  zrobić  asfaltem na  gorąco,  po  kilku  awariach  jednorazowo
usuwane są ubytki.

Radny Waldemar Antkowiak – podkreślił, że te stawki przedstawione tutaj przez Prezesa są stawki,
które zostały złożone we wniosku celem zaopiniowania do Wód Polskich, aktualnie jeszcze nie wiemy
czy będą zaakceptowane, 
- był taki czas, że Rada Miejska podejmowała co roku decyzję o podwyżce wody, wśród mieszkańców
dalej krąży taka opinia, że to radni podnoszą opłaty,
- teraz ceny wody i ścieków regulowane są przez Wody Polskie.

Ad.4 
Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Zastępca  Burmistrza  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Szkoły
Podstawowej w Wąsicach (załącznik do protokołu),
-  podkreślił,  że  jest  to  zamiar  przekształcenia,  i  jest  to  I  etap  przekształcenia  szkoły,  podjęcie  tej
uchwały oznacza, że Burmistrz podejmie kolejne czynności związane z procesem przekształcenia – a to
jest powiadomienie Opolskiego Kuratora Oświaty i uzyskanie od Kuratora opinii do tego zamiaru, a
także poinformowanie rodziców dzieci, których dotyczy przekształcenie,
- kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały o przekształceniu ale tylko wtedy jeśli opinia Kuratora
będzie pozytywna.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że aktualnie Szkoła w Wąsicach funkcjonuje jako szkoła
z oddziałami przedszkolnymi i klasami od I do VI, 
- zakres przekształcenia, które jest proponowane zmierza do tego, aby tą szkołę przekształcić na szkołę
z oddziałami przedszkolnymi oraz klasy od I do III,
- oznacza to, że uczniowie klas od IV do VI przeniesieni zostaną do Zespołu Szkół w Wołczynie,
- podkreślił, że głównym powodem zamiaru przekształcenia jest to, że od kilku lat obserwowana jest
zmniejszająca się liczba dzieci w oddziałach,



-  jest  to  trudne  zagadnienie,  bo  obserwujemy  w  całej  gminie,  że  liczba  uczniów  się  zmniejsza,
a w szkole w Wąsicach jest to wysoki spadek,  bo liczba w klasie spada poniżej 5 dzieci,
- w bieżącym roku szkolnym liczba dzieci w pięciu oddziałach jest to 31 uczniów,
- według danych w przyszłym roku będzie 28 dzieci
- nauczyciel jest na zajęciach w klasie 4 osobowej, jak ma się to odnieść do innych szkół gdzie klasy są
powyżej 10 osób,
- średnia ilość uczniów w klasie wynosi 5,8, w poprzednim roku 5,6 w bieżącym roku 6,2,
- publiczna oświata nie jest zorganizowana w ten sposób, aby był tak mało dzieci,
- publiczna oświata jest finansowana przez Budżet Państwa,
- jeżeli liczba dzieci w oddziale jest w okolicy 15 dzieci to jest to zbliżone do tego, aby subwencja
mogła
w dużej części pokrywać  koszty funkcjonowania oświaty w gminie
- przy liczbie 4, 5, czy 7 uczniów w oddziale ponosimy takie same koszty na funkcjonowanie oddziału
jak przy 20 uczniach,
- cała infrastruktura musi pracować zgodnie z  niezbędnymi wymogami,
- stwierdził, że mała liczba dzieci jest główną przyczyna do tego, że taką propozycję wysokiej Radzie
przedkładamy,
- trzeba też jasno powiedzieć, że ta decyzja wynika z dwóch rzeczy – pierwsza sprawa to mała liczba
urodzeń w obwodzie szkoły w Wąsicach do której należą 4 miejscowości Wąsice, Brynica, Szum i
Wierzchy, druga sprawa to, że coraz większa liczba rodziców wysyła swoje dzieci do innych szkół do
szkoły w Wołczynie oraz szkoły w Bogacicy również emigracja mieszkańców, około 20% wyjeżdża za
granicę,
- według szacunków i wyliczeń w obecnej I klasie jest  4 dzieci gdzie w ewidencji urodziło się 8, w II
klasie jest 9 dzieci, a w ewidencji urodziło się 13, III klasa 5 dzieci urodzonych 13, w klasie IV 5 dzieci
urodzonych 6, to jest ta różnica między dziećmi urodzonymi, a dziećmi uczęszczającymi do szkoły
w Wąsicach,
- według najnowszych danych w szkole w Wołczynie z klas 1-6 jest 20 uczniów z obwodu szkoły
z Wąsic, a w Bogacicy jest 7 uczniów z klas 1-6,
- Rodzice sami wskazują, w którym kierunku mamy iść,
-  jest  to  bardzo trudna decyzja dla  Burmistrza i  dla   Radnych,  każdy taki  ruch jest  źle  odbierany
w środowisku,
- mając na uwadze dobro mieszkańców i najmniejszych dzieci została podjęta decyzja o utrzymaniu
jednostki oświatowej z klasami 1-3 oraz oddziałami przedszkolnymi.

Rodzic Sylwia Wood – zabierając głos odniosła się do punktów w projekcie uchwały, m.in. do punktu 3
dotyczącego  jakości  edukacji,  pytała  jakie  badania  potwierdzają  optymalne  warunki  w  klasach
liczących od 14 do 25 uczniów? Kontynuując przedstawiła badania na Uniwersytecie Jagielońskim
naukowców, którzy badają wpływ liczebności klasy na osiągnięcia edukacyjne,
-  podkreśliła,  że jako rodzica interesuje ją jak będzie wyglądać transport  dzieci,  stwierdziła,  że jej
dziecko chodziło do szkoły w Wołczynie i niestety dzwonek był po odjeździe autobusu spod szkoły,
wielokrotnie dziecko musiało się zwalniać z lekcji, żeby zdążyć na autobus, albo sytuacja, że dziecko



chcąc uczestniczyć na lekcji przygotowania do życia w rodzinie, nie miało transportu, aby wrócić do
domu, drugi autobus, który odbierał dzieci był po 15.30 ze względu na plan lekcji zimą jest już ciemno,
- następnie odniosła się do efektów ekonomicznych pytała, czy istnieje w Polsce jakakolwiek szkoła,
która nie jest szkołą prywatną, a która generuje zyski i samorząd lokalny nie musi dopłacać, 
- dopłata według danych w uzasadnieniu do projektu wynosi 360 tys. zł, jak bardzo koszty utrzymania
oddziałów 1-3 będą zredukowane,
- uważa, że koszty nadal będą duże, że nie będzie oszczędności po zlikwidowaniu klas 4-6,
- stwierdziła, że szkoła jest wyposażona w sprzęt, który jest potrzebny do nauki,
- zamknięcie szkoły nie zachęca do osiedlania ludzi młodych, urodzenia spadają to fakt, ale patrząc
w przyszłość to wskaźnik jest wzrostowy,
- następnie poruszyła aktualną sytuację epidemiologiczną jaka panuje i nikt nie jest w stanie stwierdzić
jak będzie to wyglądało,
- prosiła o informacje ile jest uczniów w klasie, bo chce sobie wyliczyć w jakiej przestrzeni będzie
przebywało jej dziecko.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nas jako burmistrzów i Państwa jako radnych obowiązuje pewna
racjonalność, działamy w obszarze rzeczywistym i wiemy, że on nie jest idealny, 
- szkoły publiczne zorganizowane są w ten sposób, że klasy powinny liczyć przynajmniej 15 osób,
- oczywistą sprawą jest to, że lepiej jest nauczycielowi  uczyć w klasie gdzie jest 4 uczniów niż tam
gdzie jest ich 15 – 20,
- publiczna oświata w Polsce zorganizowana jest w taki sposób, że w klasach musi być przynajmniej 20
uczniów.

Pan Marcin Kaczmarczyk - dodał, że w klasie 4 osobowej nie ma rywalizacji, jeżeli przepisy mówią, że
jest dopuszczalne, że klasa 4 może liczyć 25 dzieci to z czegoś to wynika, jest to na opracowaniach
socjologów, ekspertów i specjalistów.
Pani Dyrektor Szkoły w Wąsicach - odniosła się do rywalizacji stwierdziła, że teraz edukacja odchodzi
od  rywalizacji,  teraz  w  coraz  większym zakresie  wprowadza  się  ocenianie  kształtujące,  które  ma
przygotować człowieka w grupie.

Radny Marcin Pasternak - podkreślił, że jego dzieci też przechodziły ze szkoły do szkoły miał pretensje
o to, teraz dzieci są zadowolone, 
- jako radni musimy znaleźć racjonalność, jest to bardzo trudna decyzja. 

Rodzic  Maciej  Radwański  –  pytał,  o  czynnik  ekonomiczne,  jaka  będzie  różnica  w budżecie  przy
likwidacji klasy IV-VI.

Zastępca Burmistrza – odpowiedział, że z wyliczeń jest 360 tys. zł w tym roku, jeżeli liczba dzieci
będzie się zmniejszać to koszty będą jeszcze większe.

Rodzic  Sebastian  Zawierta  -  podkreślił,  że  przez  zamknięcie  szkoły  uśmiercamy całą  społeczność
porównując Szum i Wierzchy, 



- jego dziecko czeka w kolejce, aby dostać się do przedszkola w Wąsicach,
- kto zagwarantuje, że 9-letnie dziecko odnajdzie się w dużej szkole, to są dzieci ze wsi.

Radny Antkowiak – stwierdził, że kilka lat temu w jego sołectwie też była likwidowana szkoła, 
- jako radni nie możemy reprezentować jednego sołectwa my musimy reprezentować całą gminę,
-  gmina  musi  funkcjonować,  my  mamy  kilka  szkół  do  których  dokładamy  i  musimy  patrzeć  na
subwencję,
- nie ma szkół nawet w województwie opolskim gdzie są klasy 4 osobowe, nie robiąc nic i tak wrócimy
do tematu, ale już zamknięcia szkoły.

Zbigniew Stachowski – po przeanalizowaniu tabelek stwierdził, że sytuacja w Wąsicach nie jest zła,
- kilka lat temu była reforma w Wołczynie, która była bardzo dobra, lecz nie było mowy o następnych
zmianach,
- jeśli jest mówione o Wąsicach i innych szkołach to mówimy wyłącznie o finansach, bo dzieci i tak nie
mają możliwości korzystania z dodatkowych zajęć po lekcjach bo mają przewóz do domu.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos przedstawił prognozę  liczebności uczniów oparta o liczbę dzieci
w wieku 5-6 lat uczęszcających do przedszkola w Wąsicach oraz i liczbę dzieci urodzonych, 
-  dodał, że część dzieci uczęszcza do szkoły w Wołczynie, a część do Bogacicy. 

Radny Waldemar Antkowiak - dodał, że jest to uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły w Wąsicach,
- po podjęciu jej trzeba uzyskać pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty, 
- oszczędności musimy szukać też w innych szkołach.

Rady Szczepan Mały - stwierdził, że będzie głosował przeciw tej uchwale, ponieważ rzucony temat
restrukturyzacji  szkoły w Wąsicach wzbudził  jego oburzenie,  bo to  niej  jest  problem tylko szkoły
w Wąsicach, 
- wnioskował, aby przygotować się do restrukturyzacji również w innych szkołach, ponadto problem
jest z administracją, która generuje duże koszty,
- składał zapytanie ile dopłacamy do szkół stowarzyszeniowych w Skałągach i Szymonkowie do dzisiaj
nie otrzymał odpowiedzi. 

Zastępca Burmistrza - odnosząc się do poruszonych spraw radnego Małego poinformował, że koszty
funkcjonowania oświaty są przedstawiane co roku w informacji  na temat  funkcjonowania oświaty,
w tym dokumencie wszystkie koszty są wyszczególnione, 
- w tej chwili proponowany jest najmniejszy krok, ale konieczny, na to wskazują wszystkie dane.

Radny Szczepan Mały – stwierdził, że w przeciągu 4 lat subwencja jest taka sama a mimo to 3 mln
dopłacamy, subwencja jest na tym samym poziomie,
- nie szukamy rozwiązania tylko idziemy w kierunku zamknięcia.  

Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  Pana  Stachowskiego  jaka  najmniejsza  szkoła  podstawowa
funkcjonuje?



Pan Stachowski – stwierdził,  że gmina nie ma wypracowanych standardów według, których można
zmniejszać placówkę czy zamykać, 
- takie standardy wskazywałyby ile powinno być dzieci w klasie i wtedy podejmować decyzję,
- warto się przyjrzeć szkołom stowarzyszeniowym ile jest dokładane do nich,
- potwierdził, że są generowane duże koszty.

Rodzic Sebastian Zawierta – podkreślił, że szkoła jest wyremontowana, wyposażona w nowy piec, 
- dlaczego dzieci z Wołczyna nie wyślemy do Wąsic?

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził, że decyzja gdzie jest dziecko posyłane zaczyna się na etapie
rekrutacji, każdy rodzic wykazuje wole gdzie jego dziecko będzie się uczyć.

Rodzic Maciej Radwański – stwierdził, że jest to kolejny krok do tego, że za parę lat będzie projekt
likwidacji szkoły.

Pani Dyrektor – odpowiadając odnośnie braku miejsc w przedszkolu potwierdziła, że na tą chwilę w
kolejce oczekujących jest 6 dzieci, 
- przedszkole zostało oddane na 30 dzieci i tego się trzeba trzymać,
- szkoła w Wąsicach jest szkołą dwu subwencyjną, ponieważ jest dwu językowa.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że przy każdej pracy nad arkuszem organizacyjnym rozmawiamy, że
sytuacja jest dramatyczna, liczba dzieci się zmniejsza, o tej sytuacji jaka jest w szkole rozmawiamy od
kilku lat.

Radna Krystyna Mazurczak – stwierdziła, że to nie chodzi tylko o szkołę, to chodzi o całą społeczność,
szkoła to jest centrum wioski, społeczność jest bardzo zżyta ze szkołą, 
- uważa, że to przekształcenie jest początkiem zamknięcia tej szkoły i decyzja jest w rękach radnych,
- nie sądzi, że to jest kwota 360 tys. zł, kierując pytanie do p. Dyrektor pytała, czy to na pewno taka
kwota?

Pani Dyrektor – odpowiedziała, że biorąc pod uwagę realizację budżetu na 2020 rok, to jest kwota  
1 mln 062 tys. Zł, w tym jest 35 tys. zł, którą otrzymała na dwie pracownie biologiczną i geograficzną
z MEN, 
- podkreśliła, że przy każdym arkuszu są rozmowy o ilości dzieci, bo widzimy, że dzieci jest coraz
mniej,
- odnosząc się do wyposażenia szkoły podkreśliła, że  zawsze miała wsparcie organu wykonawczego
kiedy zgłaszała zapotrzebowanie,
- w ciągu 10 lat trafiło 133 023,14 zł środków pozabudżetowych.

Radna Krystyna Mazurczak –  jak robić restrukturyzację to we wszystkich szkołach, 



-  stwierdziła,  że  szkoła  to  serce  wioski,  dzisiejsza  decyzja  to  początek  końca  istnienia  szkoły  w
Wąsicach,
- prosiła radnych o zastanowienie się.

Rodzic Sylwia Wood – ta lista 40 osób to są rodzice dzieci przedszkolnych, dzieci z Wąsic, a jest
przecież jeszcze reszta rodziców, 
-  odnosząc się  do wypowiedzi  Pana burmistrza  stwierdziła,  że  jest  bardzo zaskoczona,  bo zawsze
mówiono na spotkaniach okolicznościowych, że mamy świetną szkołę dzieci  i nauczycieli. 

Radny Waldemar Łuczek – rozumie rozgoryczenie rodziców, radnej i p. Dyrektor, 
- pracował kiedyś w Hufcu Pracy i jako szkoła,  uczniowie zostali  przeniesieni do dużej szkoły do
Brzegu, po latach rozmawiał z uczniami gdzie stwierdzili, że wyszło to na dobre,
-  prosił,  aby  dobrze  dopasować  dzieciom  autobus  i  czas  oczekiwania  na  autobus,  aby  wszystko
sprawnie się odbywało.

Radny Marcin Pasternak – jako radni mamy dane według jednej analizy, czy będzie jeszcze drugie
podejście, bo jednak to jest trochę mało informacji.

Radny  Szczepan  Mały  –  pytał,  ile  dopłacamy  do  szkół  stowarzyszeniowych   został  odesłany  do
materiałów, ale nie znalazł szkół stowarzyszeniowych, 
- przedstawił jak wyglądają wydatki na jednego ucznia w naszej gminie tj. Zespół Szkół - 15 tys. zł,
Szkoła Wierzbica Górna - 26 tys. zł, Szkoła Komorzno – 30 tys. zł, Wąsice – 27. tys zł,
- nie ma informacji ile jest dokładane do szkół stowarzyszeniowych,
- prosił o przedstawienie na sesji wydatków ponoszonych na szkoły stowarzyszeniowe.

Radny Adam Zarych – poinformował, że szkoła stowarzyszeniowa działa z puli jaką otrzymuje, nie
obowiązuje Karta Nauczyciela,
- wszystkie sprawy są oszczędniejsze, gmina dokłada tyle co ustawa nakazuje.

Burmistrz – odniósł się kosztów dopłacania do szkół stowarzyszeniowych,
- następnie stwierdził, że nie mamy wypracowanych standardów o których wspomniał p. Stachowski,
ale też nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania, jeżeli to takie standardy powinny być wypracowane
odgórnie przez Rząd i gwarantowane,
-  przy każdej analizie,  która jest  robiona w zakresie oświaty jest  widoczna konieczność dokonania
zmian, ale odkładane są te zmiany,
- decyzje, które dotykają mieszkańców trzeba ważyć, stopniować, to są bardzo trudne decyzje,
- stwierdził, że jesteśmy w stanie zagwarantować dziecku jeżeli pójdzie do szkoły do Wołczyna lepszy
dojazd - mamy bardzo dobrze poukładaną oświatę. 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach zaopiniowany
został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:



- za pozytywnym zaopiniowaniem - 7 głosów,
- przeciw - 2 głosy,
- wstrzymujących się – 5 głosy.

Skarbnik Gminy - omówiła jednocześnie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2021 – 2026 oraz projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na
2021 rok (załącznik do protokołu), 
- w wypowiedzi zwróciła uwagę na sprawy:
- wprowadzono do budżetu zadanie termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie, w 2020 na zadanie
uzyskano z RFIL środki w wysokości: 610.589,78 zł,
- wprowadzono do budżetu zadanie rozbudowa remizy OSP w Wołczynie, w 2020 r. na to zadanie
uzyskano dofinansowanie z RFIL w wysokości 470.242,44, zwiększono przychody o 470.242,44 zł,
wydatki zwiększono o 485.242,44 zł, w tym 15.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- wprowadzono do budżetu na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie: Remont drogi dojazdowej
do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie – II etap – 272.000 zł, na realizację zadania
złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
-  poinformowała,  że  złożono  trzy  wnioski  o  dofinansowanie  z  funduszu  COVID  na  przebudowę
budynku byłej szkoły na lokale socjalne i świetlicę wiejską w Rożnowie to jest wniosek na ponad 
2,5 mln, na rozbudowę zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ulicy Leśnej w Wołczynie – 846 tys. zł
oraz na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym - 1mln 463 tys. zł
- szykowane są następne wnioski z Programu gmin „popegeerowskich” na drogę w Gierałcicach, drogę
w Wierzbicy Górnej oraz kanalizację w Świniarach Wielkich
- szykowany jest również wniosek na drogę w Wierzchach ze środków unijnych,  chcemy również
złożyć wniosek na przebudowę trybun na wołczyńskim stadionie jest zapewnione 80 tys zł z PROW.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026 zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pan  Marcin  Dłubak  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  doraźnej  komisji
inwentaryzacyjnej (załącznik do protokołu).
-  konieczność  podjęcia  niniejszej  uchwały  wynika  z  faktu  zmian  kadrowych  jakie  nastąpiły  na
przestrzeni  lat  wśród  pracowników,  zajmujących  się  sprawami  geodezji  i  gospodarki
nieruchomościami,
- kontynuacja zadań związanych z komunalizacją mienia, regulowanie stanu prawnego nieruchomości i
potrzeba  włączenia  ich  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  powodują,  że  powołanie  Komisji
Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Skarbu Państwa jest konieczne.



Dyskusji nie było. 

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

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy
Wołczyn”  (załącznik do protokołu).
 
Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  czy  pojawiły  się  przepisy,  które  klasyfikowałyby  uciążliwość
zapachową, chodzi o odwieczny problem miasta.
Pan Marci Dłubak – stwierdził, że nie ma uregulowań, są metody obliczania uciążliwości zapachowej i
czasami procedujemy przy decyzjach środowiskowych na przedsięwzięcia typu ferma drobiu, 
- to są przedstawiane emisje jest to wszystko wyliczane, natomiast nie ma do czego potem odnieść.

Radny Waldemar Łuczek – doszły go słuchy, że ferma w Brzezinkach będzie rozbudowywana, czy jest
informacja o ile sztuk tego drobiu, jak będzie wpływało to na życie mieszkańców?
- następnie poruszył sprawę zadymieniem naszego miasta,
- w Namysłowie zakupiono drona do badania jakości spalanego węgla, czy innych rzeczy, czy my jako
gmina moglibyśmy wynająć opłacić, aby zbadać te punkty z czarnym dymem?

Pan Marcin Dłubak – odnosząc się do przedmówcy stwierdził, że fermy drobiu w Brzezinkach,  to są
plany rozbudowy II etapowo – adaptacja budynków po byłej hodowli byków, 
- była wydana decyzja środowiskowa, było odwołanie od tej decyzji, w tej chwili jesteśmy na etapie
wezwania  do  uzupełnień,  musimy  dostosować  się  do  wszystkich  uchybień,  które  zostały
przedstawione,
- trwa też drugie postępowanie równolegle to jest rozbudowa fermy, w tej samej lokalizacji - czekamy
na raport,
- te dwie inwestycje są do duże fermy,
-  co  do  zadymienia  to  Straż  Miejska  prowadzi  regularne  kontrole  –  są  zgłoszenia,  pouczenia,
prowadzimy tez działania dotyczące drona.

Zasępca  burmistrza  -  podkreślił,  że  również  na  ten  rok  budżetowy zabezpieczone są  są  środki  na
dotacje na wymianę starych pieców na ekologiczne. 

Pan Marcin Dłubak - dodał, że większość wniosków na wymianę pieców dotyczy przejścia na paliwa
gazowe.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy
Wołczyn” został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.



Pani Grażyna Majcherska - omówiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od
nieruchomości oraz projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (załącznik do
protokołu),
- zmiana ustawy o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji spowodowanej przez
COVID  umożliwiła  wprowadzenie  uchwał  o   przedłużenie  terminów  płatności  podatku  od
nieruchomości za I półrocze 2021 roku nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku,
- przedłużenie terminu jest dedykowane przedsiębiorcom, którzy mieli spadek obrotów gospodarczych,
- warunkiem uzyskania zwolnienia jest zgłoszenie oświadczenia, informacje o uzyskanej pomocy,
-  odnosząc  się  do  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  ta  sama  ustawa
wprowadziła możliwość z podatku dla wybranych grup przedsiębiorców,
-  proponowane  jest,  aby  zwolnić  przedsiębiorców  zajmujących  się  usługami  hotelarskimi,
gastronomicznymi, takie były sygnały od przedsiębiorców,
- zwolnienie od podatku będzie dotyczyć miesiąca styczeń, luty i marzec 2021 roku.

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy to dotyczy tych co mieli ograniczoną działalność, czy tych co
całkowicie zamknęli. 

Pani Grażyna Majcherska - podkreśliła, że ustawa gwarantuje udzielenie ulgi dla przedsiębiorstw, u
których nastąpił spadek obrotów gospodarczych.  

Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  terminów  płatności  rat  podatku  od  nieruchomości
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Zastępca  Burmistrza  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  opłat  za  pobyt  dzieci,
określenia  warunków  częściowego  zwolnienia  od  ponoszenia  opłat  oraz  ustalenia  wysokości
dodatkowej  opłaty  za  wydłużony  wymiar  opieki  i  maksymalnej  opłaty  za  wyżywienie  w  Żłobku
Wesołe Misie w Wołczynie (załącznik do protokołu),
- w przedstawionym projekcie proponujemy zmianę odpłatności, tj.:
- wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 13 zł za dzień pobytu w żłobku na stałą miesięczną
kwotę w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto tj. 280 zł,
- wysokość opłaty dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie z kwoty 20 zł za
każdą rozpoczętą godzinę na 40 zł,
- maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie z kwoty 6 zł dziennej opłaty na 0,35% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego brutto tj. 9,80 zł dziennie,
-  ponadto  proponujemy  wprowadzić  warunki  częściowego  zwolnienia  od  ponoszenia  opłat  w
przypadku uczęszczania rodzeństwa do naszego żłobka,
-  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci,  które uczęszczają  do żłobka w Wołczynie
proponuje  się  w  obecnej  sytuacji  epidemicznej  i  innych  sytuacjach  kryzysowych  powodujących



zawieszenie  działalności  (zamknięcie)  żłobka  zwrot  opłaty  w  części  proporcjonalnej  do  ilości  dni
roboczych, w których żłobek nie świadczył usług.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania  i
wypłacania stypendiów sportowych (załącznik do protokołu), 
- proponujemy zmienić część zapisów uchwały z uwzględnieniem uwag wskazanych przez Prokuratora
Okręgowego w Opolu, tak aby były zgodne z obowiązującym prawem,
- nie możemy stosować zapisu dotyczącego  osoby, która korzysta ze stypendium sportowego „nie
może przekraczać 35 roku życia”, zapisy dotyczące klubu sportowego, który działa na terenie gminy
Wołczyn, tytuł samego aktu prawa miejscowego również  nie może być w takiej postaci, zmieniono,
wysokość stypendium nie była za treningi tylko za efekty i zostają wprowadzone stawki za wygrany
mecz zremisowany i przegrany. 

Radny Szczepan Mały - uważa, że trzeba doprecyzować zapisy tego projektu uchwały, odnosząc się § 3
stwierdził, że kwoty które są zapisane nie są czytelne, również do zapisu „faktyczny” udział w meczu
ligowym uważa,  że jak jest  ktoś wpisany do protokołu również powinien otrzymać stypendium za
udział w meczu dlatego, że jest to mobilizacją młodych zawodników do treningów,
- wnioskował o naniesienie poprawek, o których wspomniał.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kto jest za wprowadzeniem tych zmian. Za wprowadzeniem
zamian było 14 radnych.

Radny  Pasternak  Marcin   -  zaproponował,  aby  zmienić  zapis,  żeby  nie  było  tylko  zapisu   „Piłki
nożnej”, aby mogły korzystać zawodnicy innych dyscyplin.

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że taki katalog sportowców objętych stypendiami można rozszerzyć
ale wtedy trzeba w budżecie odpowiednio zaplanować środki, 
- ta uchwała obejmuje wszystkich mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej
powyżej ligi okręgowej,
-  może  grać  w  innym  klubie,  w  innej  miejscowości  będąc  mieszkańcem  naszej  gminy  będzie
otrzymywać stypendium.  

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy zawodnik, który nie będzie grał w meczu, będzie zawodnikiem
rezerwowym, a drużyna wygra, to czy dostanie on stypendium?

Pan Marcin Kaczmarczyk - odpowiedział, że jeżeli będzie wpisany w udział to tak.



Radny Waldemar Antkowiak - podkreślił, że intencją tej uchwały było to, żeby zachęcić zawodników,
aby wracali do drużyny w Wołczynie.

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

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia stawki oraz określenia terminu i  częstotliwości ponoszenia tej  opłaty,  oraz
projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(załączniki do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, że przyjął uwagi, które były zgłaszane przez radnych dotyczące
gospodarki odpadami, również temat osób zamieszkałych, a zadeklarowanych do płacenia za śmieci,
-  następnie  odczytał  przygotowaną  informację  dla  mieszkańców  gminy  o  uszczelnianiu  systemu
gospodarki odpadami w zakresie składania deklaracji,
- po przeanalizowaniu wszystkich kosztów głównie ponoszonych na składowisku oraz przez PGKiM,
- wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w § 1 ust. 3 w którym zaproponowaliśmy 32 zł od osoby
zaproponował aby przyjąć 30 zł od osoby,
-  odnosząc  się  do  drugiego  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w §2 wniósł autopoprawkę z obniżenia stawki z 3 zł na 2 zł
ulgi z tytułu odpadów BIO. 

Radny Ryszard Nowak – zwrócił uwagę na zbyt dużą różnicę mieszkańców zameldowanych - 12 876
mieszkańców, a zadeklarowanych - 1040 mieszkańców, 
- wiadomo, że część mieszkańców gdzieś wyjechało, ale na pewno nie jest to taka różnica.

Radny  Szczepan  Mały  –  stwierdził,  że  została  jeszcze  sprawa  kontroli  segregacji  w  Spółdzielni
Mieszkaniowej i kontrole wysypisk śmieci,
- przedstawiono w wyliczeniach, że dzikie składowiska i obsługa rocznie wynosi 170 tys zł, jest to
bardzo duża kwota podkreślił,  że w Gierałcicach jest wysypisko dzikie śmieci i z tego co wie jest
sprzątane raz w roku, to jest 14 tys. zł miesięcznie skąd jest taka kwota,
- dlaczego nie są czerpane informacje z innych gmin gdzie śmieci są tańsze, tylko tam gdzie jest drożej,
- analizując tabelę wykazany jest wzrost o 370 tys. zł jak może być tak duży wzrost jeżeli mówi się, że
są braki,
- uważa, że firma jest źle zachowana.

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że w ubiegłym roku likwidacja dzikich wysypisko kosztowała nas ok.
30 tys. zł, 
- w tym roku na ten cel przeznaczone jest 10 tys zł, kwota 170 tys. zł, o której mówił radny to koszt
utrzymania  całego  systemu  zarządzenia,  w  tym materiały  biurowe,  szkolenia,  obsługa  systemu  w
Urzędzie,



- odnosząc się do obliczeń jakie zostały przedstawione na ostatnim spotkaniu były to ceny wzrostu cen
na składowisku i te wyliczenia są wiarygodne. 

Zastępca Burmistrza - odniósł się do kwot z innych gmin, o których mówił radny Szczepan Mały, 
-  można odnosić  się  do stawki,  która obowiązuje za odpady wtedy,  kiedy jest  już  rozstrzygnięcie
przetargu,
- w gminach gdzie nie ma przetargu i jest to zlecane swoim spółkom to nie można porównywać cen bo
nie wiadomo ile gmina dopłaca do tych przedsiębiorstw,
- podkreślił, że stawka za odpady składa się z dwóch elementów tj. to co firma płaci na składowisku i
według wyliczeń jest to 166 tys. zł miesięcznie, drugi element opłaty to są koszty odbioru, które ponosi
PGKiM, czyli koszty utrzymania pracowników, samochodów itp. i to jest kwota 117 tys. zł – razem
miesięcznie jest kwota 283 tys. zł, przy stawce 30 zł i w tym 2 zł ulgi za BIO system się nie zamknie i
dlatego trzeba cały czas go uszczelniać przede wszystkim przez analizę osób deklarowanych.

Radny Marcin Pasternak – pytał,  czy oddawane odpady BIO mogą być oddawane w workach, czy
w pojemnikach, część ludzi oddaje w workach, a część w pojemnikach.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że na terenie gminy oddawane są w pojemnikach. 

Radny Marcin Pasternak-  stwierdził,  że trzeba będzie mieszkańcom przekazać informację skąd się
biorą takie stawki za odpady komunalne, 
-  będzie  to  źle  odbierane  ale  taka  jest  rola  radnych,  w części  powinno  też  PGKiM wytłumaczyć
ludziom.

Radny Waldemar Łuczek - pytał kto będzie kontrolować osoby do weryfikacji, czy to będą pracownicy,
czy Straż Miejska, czy będzie kara dla tych co mają nieprawidłowo zgłoszone osoby,
- w innych miejscowościach jest tak, że przychodzi firma zewnętrzna i nie ma dyskusji narzucają cenę i
trzeba płacić, my mamy inaczej my dyskutujemy ustalamy, proponujemy,
- pytał, czy jest jakiś limit na odpady jak zużyte opony, chodzi o to żeby osoby nie nadużywały tego.

Radny Szczepan Mały - stwierdził, że wielokrotnie powtarzano, że system musi się zamykać nie można
dopłacać ani zarabiać no to jak jest?

Burmistrz – stwierdził, że firma ponosi straty, 
- uważa, że firma jest potrzebna i gmina podnosi kapitał Spółki. 

Radny  Szczepan  Mały  -  kontaktował  się  z  osobą,  która  zajmuje  się  gminami  śmieciami,  nie  jest
prawdą, że nie można różnicować opłatę za śmieci na terenach wiejskich.

Zastępca Burmistrza - stwierdził, że zawsze mamy drugą możliwość, możemy ogłosić przetarg,
- Gmina Byczyna ogłosiła przetarg i okazało się, że stawka jest bardzo wysoka,
- nasza gmina jest  większa i bardziej rozległa, na pewno byłaby inna stawka.



Pan  Marcin  Dłubak  –  poruszył  sprawę  gabarytów,  zgodnie  z  uchwałą  wykonawca  ma  obowiązek
odebrać 2 razy w roku gabaryty, tak naprawdę nasza firma robi to na telefon, bo tych odpadów jest
bardzo dużo.
Prezes PGKiM  - zabierając głos wyjaśnił funkcjonowanie Spółki, następnie przedstawił możliwość
odbioru odpadów gabarytowych,
- nawiązując do pytania odnośnie opon stwierdził, ze Spółka musi odebrać odpady samochodowe –
opony w takiej ilości jaka zostanie przywieziona. 

Radny Waldemar Łuczek – zgłosił, że na Osiedlu jest problem z dojazdem do pojemników,
- prosił, aby zgłosić do zarządcy, żeby nie parkować w tym miejscu samochodami.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  ustalenia  stawki  oraz  określenia  terminu  i  częstotliwości  ponoszenia  tej  opłaty  –
zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów
- przeciw - 1 głos
- wstrzymujących się – 0 głosów.

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Ad. 5

Burmistrz – odniósł się do uwagi radnej Jolanty Schatt – otrzymaliśmy propozycję od telewizji, że
możemy wziąć udział w programie Opolskie o poranku! 
-  intencją programu było pokazanie naszego środowiska,  nie chcieli  rozmawiać z burmistrzem czy
radnymi, telewizja szukała hobbystów i ciekawostek, 
- jako miejsce kręcenia wskazaliśmy sołectwo Skałągi, a mogliśmy zaproponować inne sołectwa, 
- podkreślił, że to my organizowaliśmy wszystkich uczestników programu.

Odnośnie zaproszenia radnych powiatowych na Komisję Budżetu -  Przewodniczący Rady stwierdził,
że wystosujemy zaproszenie na następną Komisję. 

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że  ubiegłym roku na ul. Jadwigi była łatana jednia, 
-  nawierzchnia jest  w złym stanie,  potrzebny jest  remont,  na tą chwilę będzie tylko remontowana,
ponieważ nie ma zaplanowanych środków w budżecie.



Burmistrz - odpowiedział na pytanie dotyczące punktu kasowego w Urzędzie Miejskim – niestety nie
będzie czynny. Bank uznał, że z powodów ekonomicznych i finansowych nie jest w stanie utrzymać
punktu kasowego. 

                                                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                                                    Ryszard Nowak
Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz


