
Protokół Nr 22/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 25 listopada 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności (załącznik do protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 

 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 

 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy

 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków.

Ad.2
Wnioski i zapytania.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  w  imieniu  mieszkańców  posesji  przy  ul.  Kluczborskiej  30  prosił
o rozważenie montażu lustra, ponieważ przy wyjeździe jest tam bardzo zła widoczność,
-  pytał, czy do Urzędu wpływały skargi na właściciela myjni samochodowej umiejscowionej przy ul.
Namysłowskiej,  czy  skarżyli  się  na  hałas  i  wnioskowali,  żeby  właściciel  wykonał  ekrany
dźwiękochłonne, podobno mieszkańcy i kierownik ZOL-u w Wołczynie interweniowali w tej sprawie,
- pytał, w imieniu mieszkańców Rynek 1-2 czy Urząd położy kostkę, wyrówna teren w części należącej
do gminy,
-  następnie pytał,  czy gmina będzie egzekwowała od Starostwa Powiatowego poprawę drogi przez
Gierałcice, są wyrwy w drodze, braki żużlu, 
- prosił o informacje na temat opłat za posiadanie psa -  jakie są wpływy, czy ktoś to weryfikuje, czy
jest jakaś współpraca z weterynarzami w naszej gminie,
- w dalszej swojej wypowiedzi poruszył sprawę kosztów termomodernizacji  Wołczyńskiego Ośrodka
Kultury w Wołczynie jest tam przeznaczona kwota 840 tys. zł, pytał z czego to wynika.

Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby sprawę termomodernizacji WOK ze względu, że jest to
zadanie na przyszły rok, omówić przy rozpatrywaniu projektu budżetu na 2021 r.?

Radna Jolanta Schatt – poruszyła sprawę wydatkowania środków finansowych w ramach funduszu 
sołeckiego, które zostały zaplanowane na Mikołajki, ponieważ sołtysi mają problem z ich 
wydatkowaniem,
- pytała, czy te środki przepadną czy będą zrekompensowane dla sołectw w inny sposób?



- następnie pytała w imieniu Pani Sołtys z Rożnowa odnośnie remontu obiektu po byłej szkole 
przeznaczonego na cele świetlicowe i socjalne, czy jest już projekt i czy jakieś roboty będą 
wykonywane w najbliższym czasie?

Radny Szczepan Mały – pytał, czy jest możliwość, aby w ramach funduszu sołeckiego rozwieść 
dzieciom paczki, czy taka forma jest dopuszczalna?
- w dalszej wypowiedzi również poruszył sprawę stanu drogi w Gierałciach - powstałe wyrwy przy 
ścieżce rowerowej są to bardzo niebezpieczne, ścieżka jest zasypywana żużlem.

Radny Marcin Pasternak – poruszył sprawę zaliczenia dróg do dróg gminnych, 
- są drogi np. między Ligotą Wołczyńską a Brynicą, Skałągami a Jakubowicami stwierdził aby 
zastanowić się czy nie przejąć takich dróg. 

Ryszard Mrugalski – prosił o informację jaki jest miesięczny koszt utrzymania pojemników do 
dezynfekcji i z jakich funduszy jest to opłacane?

Radny Waldemar Antkowiak – poinformował, że do biura rady wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w  
Kluczborku w sprawie apelu do radnych Gminy Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie dotyczącym  
dofinansowania szpitala w Kluczborku, 
- odczytał uzasadnienie do przedmiotowej uchwały,
- podkreślił, że nasz budżet ciężko było dopiąć, brakuje nam pieniędzy na realizację naszych zadań,
- dzisiaj nie stać nas żeby dołożyć do szpitala.

Radny Jan Bartosiński – stwierdził, że jest fundusz sołecki, nie ma funduszu miejskiego, a dzieci 
powinny być równo traktowane jak na wsi tak i w mieście.

Radny Paweł Krzemiński - zgłosił, że wzdłuż drogi na Osiedlu Młodych przy bloku 5 i 6 rosnące 
drzewa wymagają podkrzesania, samochody są rysowane przez gałęzie, wieczorem idąc można 
zahaczyć.

Radna Krystyna Mazurczak – w imieniu mieszkańców pytała jakie poradnie przy szpitali funkcjonują , 
jeśli nie funkcjonują gdzie mieszkańcy gminy mają się udać?

Radna Ewelina Sękala – w Wierzbicy nie przewidziano organizowania Mikołaja na sali ale powstał 
pomysł, aby rozwieź paczki razem ze strażakami, 
- środki przeznaczone na paczki to 2 tys. zł, paczki są już zamówione, co z tymi pieniędzmi jeżeli nie 
możemy tego zrealizować?



Ad. 3
Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 r. 
(załącznik do protokołu), 
- będąc przy głosie odniosła się do sprawy paczek mikołajkowych, podkreśliła, że środki z funduszu 
sołeckiego nie są przeznaczone na zakup paczek dla dzieci,
- w ustawie o funduszu sołeckim jest napisane jakie mogą być finansowane przedsięwzięcia, czy te 
które są zadaniami gminy,
- w latach poprzednich zgłaszano potrzebę organizowania imprez, uznaliśmy, że można kupować 
produkty spożywcze, ale są one skonsumowane na zorganizowanej imprezie, nie można kupować 
artykułów i rozdawać w formie paczek,
- musimy ten rok przetrwać, jest sytuacja covidowa, nikt nie wiedział, że tak będzie.
- nie ma zakupywania paczek dla dzieci ze wsi z funduszu sołeckiego, bo tak jak Pan Bartosiński 
powiedział, że trzeba by  było zakupić też dla dzieci z miasta,
- paczki można dać przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom, które potrzebują, ale najpierw trzeba 
zebrać informację o sytuacji materialnej danej rodziny,
- nie ma możliwości zakupu paczek, jest tylko organizacja imprezy mikołajkowej.

Przewodniczący Komisji - podkreślił, że też mają jako sołectwo ten problem.

Radny Waldemar Antkowiak – pytał, czy jest jeszcze możliwość przesunięcia środków w budżecie.

Skarbnik Gminy - odpowiadając poinformowała, że jest już na to za późno na przesunięcie środków bo
to musi wykonać Rada Sołecka.
Ryszard Nowak stwierdził, że nie możemy robić z tego tragedii, my też jako sołectwo straciliśmy.

Burmistrz podkreślił, że przede wszystkim  obowiązują nas przepisy i musimy się tego trzymać, jeżeli 
w przepisach jest na organizację imprez to musimy się do tego dostosować. 
Zastanawialiśmy się jak to zrobić, tylko jak potem opisać rachunek, musi odbyć się impreza.
W całej gminie były organizowane Mikołajki i Dzień Dziecka i tu Pan radny ma rację, że dzieci z 
Wołczyna nigdy nie dostały paczek, była zorganizowana impreza dla tych dzieci i poczęstunek.
W sołectw wyglądało to inaczej były zakupywane paczki. 
Te decyzje nie wynikają z naszej woli.

Pani Skarbnik podkreśliła, że musi być zakup żywności, która będzie spożyta na imprezie, a nie zakup 
paczek. Prosiła, aby wrócić do ustawy i przeczytać na co mogą być przeznaczone środki.
Gmina, czy burmistrz nie może sobie wydawać pieniędzy na to co się podoba, tylko na to co jest w  
zadaniach gminy.

Pani Jolanta Schatt zaproponowała, żeby zobaczyć jaka to kwota i przeznaczyć na przyszły rok.



Ryszard Nowak musimy się do tej sytuacji przychylić i nikt nie jest winny za tą sytuację.

Marcin Pasternak - czy jeżeli jest wpisana organizacja imprezy i czy w ramach tego mogą zakupić 
środki trwałe, które zostaną w sołectwie. 
- Przy kształtowaniu funduszu dla sołectw, czy istnieje możliwość zabezpieczenia funduszy i przez 
zapis promocja wykorzystać te środki i kupić np. ławki z logo.

Pani Skarbnik – nasze sołectwa doskonale sobie radzą z wykorzystaniem funduszu sołeckiego, nie ma 
problemu z wykorzystaniem środków. 

Waldemar Antkowiak stwierdził, że nikt z nas nie przewidział, że będzie zakaz organizowania 
zgromadzeń. My jako radni i sołtysi musimy mieć wiedzę i przekazać innym, że to się nie da i nie robić
problemu.

Skarbnik dodając do zmian budżetu omówiła problem dopłaty do żłobka bo środki zostały zmniejszone
musimy zabezpieczyć środki gminne więc trzeba dokonać taką zmianę. Z zadań niewykonanych na 
sporcie, gdzie nie została wykorzystana dotacja wprowadzamy nowe zadania sportowe. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok - zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.

Dyskusji nie było. 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021 został przyjęty pozytywnie w obecności 
14 członków Komisji.

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Drogę w Skałągach przejmujemy do dróg gminnych ze względu, że została wyremontowana. 
Występując o dofinansowanie do tej drogi zobowiązaliśmy się, że po wyremontowaniu zostanie 
zaliczona do dróg publicznych i po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatu zostanie nadany numer i 
będzie drogą gminną.

Odnośnie pytania Pana Marcina Pasternak – powiat bardzo chętnie  pozbywa się dróg, drogi 
powiatowe są w złym stanie i nie możemy ich wyręczać z zadań i muszą utrzymywać drogi.



Burmistrz dodając stwierdził, że jako gospodarz woli przejmować drogi wyremontowane.
Jeżeli my jako gmina złożymy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na drogi swoje to Powiat 
ma również możliwość złożenia wniosku i dostać oddzielne dofinansowanie na drogę, na którą nie ma 
pieniędzy bo my damy, ale mają prawo złożyć wniosek.

 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych został przyjęty pozytywnie w 
obecności 13 członków Komisji.

A.4 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wołczyn w roku szkolnym 2019/2010.

Waldemar Antkowiak zabierając głos stwierdził, że po zapoznaniu się z informacją, jako radni 
powinniśmy wyciągnąć wnioski. 
Jeżeli na bazie tej informacji nie podejmie się działań oszczędnościowych, będziemy musieli 
zrezygnować z inwestycji.

Wiceburmistrz przedstawił, że demografia decyduje o subwencji jaką otrzymujemy. Obserwujemy od 
kilku lat tendencję obniżenia jest to problem w wielu miejscowościach nie tylko w naszej gminie.

Przedstawił tabele z liczbą dzieci które rodzą się od 2006 roku w poszczególnych miejscowościach i 
poszczególnych obwodach szkół i obserwowana jest tendencja spadkowa.
Średnio 20% dzieci nie uczęszcza do szkoły w naszej gminie, co przekłada się na obniżenie liczby 
dzieci, a przy tym subwencji. Liczba dzieci uczęszczających do szkół wiejskich jest bardzo niska
i funkcjonowanie szkół przy tak małej ilości dzieci jest niedopuszczalne
Subwencja nie pokrywa w żaden sposób kosztów funkcjonowania oddziałów szkolnych. 

Przedstawił jak wygląda ilość dzieci w poszczególnych szkołach i średnia ilość uczniów na  
przypadająca na oddział w skali całej gminy to jest 10,5 w 2020, patrząc na kolejne lata to liczba się 
zmniejsza i jest to ok 9,5. Odnosząc się do średniej ilości uczniów w województwie opolskim to jest 16
osób.
Udało się dzięki przeprowadzonym zmianom uporządkować sytuację w przedszkolach mamy 
prawidłową sytuację w Wołczynie, a w oddziałach wiejskich połączenie roczników zapewnia 
funkcjonowanie przedszkoli i opieka dla dzieci jest zapewniona.

Pracując nad budżetem jest  widoczne, że subwencja w bieżącym roku wynosi ponad 10mln, a wydatki 
wynoszą ponad 20mln.   

Pan Marcin Kaczmarczyk dodał, że poziom liczby dzieci na poziomie ogólnokrajowym to jest granica 
17 – 18 dzieci, każda inna mniejsza liczba powoduje  potężne rozbieżności w utrzymaniu takiego 
oddziału.



Wzrosły wynagrodzenia nauczycielskie jak również pracowników niepedagogicznych i to wszystko 
przekłada się na koszty utrzymania.
Jeśli chodzi o plan sieci szkół  to dużą rolę odgrywa migracja i na poziomie szkoły w Komorznie i w 
Wąsicach jest w granicach 40-50%.

Pan Marcin Pasternak zapytał jak zamkniemy szkołę ile mniej dołożymy jako gmina.

Jan Bartosiński zabierając głos podkreślił, że nie ma takiej gminy, aby nie dopłacała, ale nasza gmina 
dopłaca bardzo dużo. Jeżeli nie pochylimy się nad tematem oświaty to będziemy zmuszeni 
zrezygnować z zadań inwestycyjnych. 

Ad 5.

Wiceburmistrz odpowiedział na pytanie dotyczące montażu lustra na ulicy Kluczborskiej, rozmawiał z 
naczelnikiem Marcinem Dłubakiem i nie było wniosku zamontowanie lustra na ulicy Kluczborskiej. 

Burmistrz potwierdził, że wyjazd jest bardzo mało widoczny, temat zostanie przekazany naczelnikowi i
przeanalizowany zostanie w budżecie ile by to kosztowało. 

- Odnosząc się do skargi na myjnię na ulicy Namysłowskiej nie przypomina sobie, aby takie skargi 
były, nikt nie zgłaszał takiego problemu. Nigdy też nie wspomniał kierownik ZOL w Wołczynie o 
takim problemie.

- Odnosząc się do zniszczonej nawierzchni Rynek1 -2 uważa, że jest to zasadne jak wiele takich zadań 
do realizacji.

Jan Bartosiński odnosząc się do pytania podkreślił, że ten temat jest dobrze znany i ciągnie się bardzo 
długo. Jedna wspólnota nie chciała przystąpić do tego programu, powiedzieli, że jest za drogo i że 
znajdą sobie sponsora. Teraz temat powraca, który mógł być już rozwiązany.

Burmistrz odpowiadając na pytanie odnośnie złego stanu drogi w Gierałcicach podkreślił, że na etapie 
projektowania było zgłaszane, aby nie robić rozdzielenia ścieżki i jezdni w takiej formie. Twierdzono, 
że musi być oddzielona  ścieżka od jezdni w takiej formie bądź w formie zieleni.

Każdy ubytek tego żużlu powoduje, że przy wyjeździe z posesji jest ostre zakończenie krawężnika i 
trzeba bardzo uważać. Trzeba naciskać Powiat na poprawę.

Wiceburmistrz poinformował, odnośnie pytania opłaty za psa, że zostanie przekazane do wydziału i 
wyliczymy.



Burmistrz odpowiedział na pytanie odnośnie remontu byłej szkoły na budynek socjalny -  tej chwili jest
opracowywany projekt.

Odnosząc się do pytania kosztu dezynfekcji w gminie – nie mamy wyliczonej kwoty, bardzo dobrze, że
funkcjonują. Stacje do dezynfekcji są na bieżąco uzupełniane przez strażaków. Środki przeznaczone  na
dezynfekcję pochodzą z Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Banku Żywności. 
Ile idzie tego płynu i jaki jest koszt przekazane zostanie do wydziału i będzie wyliczone.

Burmistrz wypowiadając się na temat pomocy finansowej dla szpitala poinformował, że był na takim 
spotkaniu z burmistrzami gdzie taki temat był poruszony. Jest to temat bardzo trudny. 

Szczepan Mały – jeżeli jest interwencja karetki, to gdzie są odwożeni pacjenci i kto decyduje.

Burmistrz odpowiadając poinformował, że dyspozytor decyduje czy wysłać i do kogo. Zespół 
Ratownictwa jest zobowiązany odebrać pacjenta. W Kluczborku są utworzone tylko łóżka covidowe. 
Na tą chwilę funkcjonują przychodnie pomocy świątecznej, ośrodek rehabilitacji ZOL, od 19 listopada 
funkcjonuje Poradnia Chirurgi Ogólnej, a od 23 listopada wznowiła pracę Przychodnia Chorób Piersi.

Wiceburmistrz poinformował, że sprawa podczesania drzew na Osiedlu Młodych 4 - 6 zostanie 
przekazana do wydziału.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak
Protokołowała

  

 




