
Protokół Nr 6/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 18 maja 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 T-I – Tomasz Olejnik
 Naczelnik Wydziału RiGG – Marcin Dłubak
 Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - Małgorzata Pieńkowska
 Przedstawiciele firmy KDE ENERGY Polska 
 Sołtys Świniar Małych – Edward Mazur

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

Burmistrz -  wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie do porządku 
w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn, 
- zaproponował wprowadzić jako pkt 4 lit. e).

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Ad. 2 

Pan  Kwaśnicki  –  pytał,  czy  wiadomo  coś  odnośnie  finalizowania  sprawy  dotyczącej  zakazu 
parkowania samochodów przy ul. Dworcowej?

Pani Neugebauer – stwierdziła, że mieszkańcy zwracają uwagę na pomnik w Rynku, zaczyna na 
nim porastać mech, należałoby go wyczyścić.

Pan Zarych – pytał, kiedy rozpocznie się łatanie dziur?

Pan Bartosiński – zwrócił uwagę, że czas podciąć gałęzie lip przy ul. Dworcowej, bardzo nisko już 
wyrastają.

Ad. 3 

Pan Antkowiak – poinformował, że temat budowy wiatraków na terenie gminy Wołczyn jest na 
dzisiejszym  posiedzeniu  w  związku  z  wnioskiem  firmy  KDE  ENERGY  Polska  odnośne 
umożliwienia przedstawienia planów budowy turbin wiatrowych przez tą firmę.

Pan Dąbkowski – przedstawiciel firmy KDE ENERGY – stwierdził, że nie było nigdy okazji aby 
spotkać się z radnymi i porozmawiać na temat energetyki odnawialnej, 
-  podkreślił,  że  są  firmą  holenderską,  aktywną  w  sąsiednich  gminach  –  na  etapie  planów 
zagospodarowania przestrzennego,



- z gminą Wołczyn jesteśmy w kontakcie od 2010 r., pierwszy wniosek jaki został złożony dotyczył 
uchwalenia Studium, 
- kolejny wniosek dotyczy zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, na ten wniosek nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi, stąd też zwróciliśmy się do Rady,
- w pierwszym wniosku wskazujemy tereny Krzywiczyny, Skałągi, Rożnów, Markotów, w drugim 
określenie dokładnie działek,
- trzeci wniosek – jest uzupełnieniem – czyli aktualizacja mapki i precyzyjne zlokalizowanie, tj. 
Markotów – 700m od zabudowy (w szer. horyzontalnej), aktualnie jest to 800 m do zabudowy, 
zgodnie z zapisami w Studium,
- oczekujemy od państwa sygnału, czy chcecie?

Pan Nowak – pytała ile sztuk wiatraków jest planowane?

Pan Dąbkowski – planowane jest 15 szt. na tych terenach po 5 w każdym, 
- turbiny nowoczesne 119 m śmigła, to najbardziej wydajne turbiny,
- podatki od 15 turbin to rząd ok. 2 mln zł rocznie.

Pan Dłubak – pytał, czy rozpoznany jest już teren pod względem terenów i gatunków chronionych?

Pan Dąbkowski – stwierdził, że RDOŚ nie jest łatwym partnerem w rozmowach, 
- wstępnie ten teren jest rozpoznany,
- teren jest atrakcyjny przyrodniczo ale nie jest do wykluczenia.

Pan Bartosiński – pytał, jakie odległości zachowywane są za granicą, 
- czy to będą nowe wiatraki czy zdemontowane,
- kto będzie demontował później fundamenty, 
- czy jesteście w posiadaniu opracowań Ministerstwa Zdrowia?

Pan Dąbkowski – stwierdził, że pismo jakie wypłynęło z ministerstwa to przypadek przy pracy – 
autor tych słów wycofał się z nich, 
- w Holandii jest zupełnie inne prawo przestrzenne, wiatraki mogą być nawet na podwórku,
- w planie wystarczy zapisać że tylko nowe turbiny,
- zdemontowanie  fundamentów, konstrukcji żelbetonowych należy do firmy.

Pan  Olejnik  –  Rada  Miejska  uchwaliła  Studium,  w  którym  jest  zapis,  że  turbiny  mogą  być 
zlokalizowane 700 m od siedlisk ludzkich.

Pan Dąbkowski – podkreślił, że nie uciekamy od konsultacji z mieszkańcami i wszystko po kolei 
zgodnie z przepisami prawa, 
- firma jest do dyspozycji, jest gotowa również przedstawić informację jak wykonywane są badania.

Pan Bartosiński – stwierdził, że radni wybierani są przez mieszkańców i ich głosów słuchają.

Pan Antkowiak – pytał, czy gmina nasza jest tak bardzo atrakcyjna dla tego przedsięwzięcia?
Zna krajobraz gminy i ilość 15 turbin go przeraża.

Pan Dąbkowski – stwierdził, że każda ocena jest subiektywna.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że cieszy się, że firma przyjechała i kilka słów wypowiedziała, 
będzie to zapewne początek dyskusji wśród radnych, 
- nie chcemy robić nic pochopnie, od czasu uchwalenia Studium pojawiło się kilka opracowań co 
do odległości 700 m i dlatego tez nasz entuzjazm przygasł,



- podkreślił, że to nie jest jedyna firma, która chce lokalizować u nas wiatraki,
- wymienił kolejne firmy i proponowane przez nich lokalizacje,
- działania firm są przed nami i decyzja jak się zachować,
- wpływ z podatków to ważny argument ale są też argumenty takie żeby wiatraki nie przeszkadzały 
mieszkańcom w życiu.

Pan Zarych – stwierdził, że nie byłby taki odważny sam podejmować decyzję, uważa że konieczne 
są konsultacje z mieszkańcami, to zbyt duża ingerencja w walory przyrodnicze,
- trzeba mądrze podejść do sprawy.

Pan Antkowiak – uważa, że każda turbina powinna być indywidualnie rozpatrywana.

Burmistrz – stwierdził, że temat niewątpliwie jest trudny i skomplikowany, 
- w tej kwestii mieszkańcy dzielą się na tych, którzy są za, przeciwni i są obojętni,
- przeciwnicy często są głośni i niekoniecznie musi być ich dużo,
- nie jest przeciwny energetyce odnawialnej, bo che być europejczykiem i człowiekiem XXI wieku,
-  odbyły  się  konsultacje  z  mieszkańcami  mówiąc  o  konkretnej  ilości  wiatraków  i  konkretnej 
odległości,
- trzeba przyznać że nie było przeciwników ale to też nie daje mandatu do przyzwolenia,
- podejście firmy, którą gościmy należy traktować jako profesjonalną dlatego, że firma nie zmierza 
do podejmowania działań uproszczonych, tj. przez wydanie decyzji o warunkach zabudowy tylko 
poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, to działania godne szacunku,
- ale dlatego dla firmy jest „ale”, ponieważ firma chce się zabezpieczyć, to potężne inwestycje, chcą 
mieć gwarancje, firma chce wiedzieć czy gmina chce, czy nie,
- dla gminy jest to też istotne, bo może mieć wpływy do budżetu,
- byłoby nieuczciwe przeciąganie tego tematu.

Pani Błaszczykiewicz – pytała, czy firma ma wiedzę ile WIOŚ wydał decyzji odmownych?

Pan Dąbkowski – stwierdził, że od 2010 r. zmienia się to dynamicznie.

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał

Pani Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 
2015 rok                                                                                                                               ( zał. nr 2),
-  na  wniosek  sołectwa  Krzywiczyny  dokonuje  się  zmian  w  przedsięwzięciach  realizowanych  
w ramach funduszu sołeckiego, w związku z koniecznością zakupu ciągnika do koszenia trawy- 
sołectwo postanowiło  przenieść  niezbędną na zakup kwotę  w wysokości:  6.300 zł  ze  środków 
przeznaczonych na poprawę infrastruktury sportowej - 4.000 zł oraz utrzymania porządku i terenów 
zielonych - 2.300 zł,
- poprawia się kwalifikację budżetową wydatków na montaż klimatyzacji w części budynku Urzędu
Miejskiego, ponieważ wydatki na to zadanie zaplanowane były w wydatkach bieżących zamiast  
w wydatkach majątkowych, przenosi się wydatki budżetowe w wysokości 30.000 zł, 
- w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zmniejsza 
się plan na te wydatki o 50.000 zł przeznaczając na:
- 30.000 zł - przygotowanie projektu na zadanie- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Bruny-Chomącko,  przygotowanie  projektu  pozwoli  na  złożenie  wniosku  o  dofinansowanie 
realizacji tego zadania w 2016 roku - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,



- 10.000 zł - zlecenie map na realizację zadania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -
przysiółek Gierałcice,  w następnym roku będzie możliwe zlecenia przygotowanie dokumentacji 
oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich,
- 10.000 zł - na gospodarkę komunalną ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania terenu 
przy stawie koło kina w Wołczynie, 
- ponadto wniosła autopoprawki – proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 tys. zł na  na 
zakup paliwa dla pracowników melioracyjnych z oszczędności na prowizji,
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 13 500 zł na przebudowę budynku gospodarczego przy 
szkole nr 2 zmniejszając wydatki przeznaczone na obiekty sportowe,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 591 357 zł związku z otrzymaniem dofinansowania 
przebudowy drogi w Szymonkowie.

Radny  Bogdanowicz  –  podkreślił,  że  nic  nie  mówi  się  przebudowie  drogi  Świniary  Małe 
Szymonków, a wszystkie inne się wymienia.

Pani Skarbnik Gminy – zabierając głos przedstawiła zadania , które są przy najbliższej okazji do 
dofinansowania.

Burmistrz – stwierdził, że głosy, które są z zebrań wiejskich to poprawa infrastruktury drogowej, 
- poważnie traktujemy te wnioski i sukcesywnie chcemy coraz więcej środków przekazywać na 
drogi,
-  wspomniana  przez  radnego  droga  również  jest  przedmiotem rozmów,  staramy  się  rozsądnie 
dzielić,
- patrzymy również na możliwości pozyskania dofinansowania,
- Starostwo zwróciło się z prośba o dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wołczyn – 
Murów, nie może się zgodzić z takim podejściem Starostwa,
- wystosowaliśmy pismo, że wyrażamy chęć uczestnictwa, ale też oczekujemy konkretów, czyli 
informacji na temat zakresu prac, terminu realizacji oraz możliwości udziału przedstawiciela gminy 
w projektowaniu.

Pan Mrugalski – uważa, że należałoby podjąć działania, aby powiat kluczborski i opolski dogadał 
się i pociągnęli dalej tą drogę.

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

Burmistrz  – przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wołczynie                                                                                                (zał. nr 3),
- przeznaczyliśmy 360 tys. zł na zakup wozu bojowego,
-  dzięki zaangażowaniu p.  Neugebauera i  wsparciu posła  Rakoczego pozyskane zostały środki  
z budżetu państwa,
- po tej uchwale będziemy finalizować zakup.

Dyskusji Nie było.

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

Pani  Dyrektor  MiGBP – przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie likwidacji  filii  bibliotecznej  
w Gierałcicach                                                                                                                    ( zał. nr 4 ), 
- niniejszy projekt jest kontynuacją ustaleń zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Wołczynie dnia 
29 października 2012 r. Nr XLVII/338/2014 w sprawie zamiaru likwidacji filii MiGBP w Wołczynie 



w miejscowości Gierałcicach,
-  po wyczerpaniu procedury określonej w ustawie o bibliotekach, to jest  podanie do publicznej 
wiadomości  informacji  o  zamiarze  wraz  z  uzasadnieniem  oraz  uzyskaniu  pozytywnej  opinii 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przedłożony został projekt w sprawie likwidacji filii 
bibliotecznej w Gierałcicach.

Dyskusji nie było.

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

Kolejny projekt jaki przedstawiła Pani Dyrektor to o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie                          ( zał. nr 5), 
- zmiany w statucie dokonuje się w związku z uchwałą o likwidacji filii biblioteki w Gierałcicach.

Dyskusji nie było.

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

Pan Dłubak – przedstawił  projekt  uchwały o zmianie uchwały w sprawie programu opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi                                                                                                    ( zał. nr 6),
-  zmianę  do  uchwały  wprowadza  się  w  związku  ze  zmianą  podmiotu  prowadzącego  Gabinet 
Weterynaryjny w Wołczynie. 

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5

Burmistrz – odnosząc się do zapytań stwierdził, iż  co do zakazu parkowania na ul. Dworcowej 
wystosowaliśmy pismo, że to utrudni i prosimy o ponowne rozważenie, wniosek nasz nie został 
uwzględniony, 
- zostało przygotowane pismo - ulotka do mieszkańców z informacją o zakazie.

Pan Kwaśnicki – ponowił swoją propozycje o rozważenie możliwości parkowania w godzinach 
nocnych.

W dalszej kolejności Burmistrz odniósł się do sprawy dbałości o pomnik – trzeba określić zakres 
robót, co trzeba i co można zrobić, zainteresujemy się tym,
- łatanie dziur – na dniach się rozpocznie,
- podkrzesanie lip – zwrócimy się do Zarządu Dróg i będziemy monitorować,
 -odnosząc się do sprawy – porządku w okolicach stacji paliw – jest po rozmowie z Komendantem 
Powiatowym Policji, zaproponował debatę na temat ładu i porządku, ma również zasugerować 
dogodny termin debaty.

Pani Mazurczak – zwróciła uwagę na sprawy:
- na odcinku Wierzchy-Szum w rowach leżą gałęzie nieuprzątnięte po ścince przez Zakład 



Energetyczny, 
- zarośnięte pobocza że nie widoczny jest znak uwaga zwierzyna.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                             Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


