
Protokół Nr 42/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 28 września 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności 
oraz zaproszeni goście w osobach:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Elżbieta Bar Sekretarz Gminy
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
- Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
-  Anna  Kucharska  z-ca  naczelnika  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości
   i Inwestycji
- Sołtysi według listy obecności                                                                     (załącznik do protokołu)

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia Komisji celem zaopiniowania
projekt uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” .

W/w wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Wobec powyższego porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne

2. Wnioski i zapytania

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2022 r.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska w Wołczynie podejmować
będzie na sesji:

a) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027,

c) zmiany  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  objętych  przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu,
zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn,

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i  opieki
oraz  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolu  i  oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn,

e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
f) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” .

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Ad. 2  Wnioski i zapytania.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  czy  gmina  wie  jaki  jest  koszt  naprawy  ścieżki  rowerowej
w Gierałcicach?
- stwierdził, że widoczne jest zużycie placu zabaw koło stawu, konieczny jest remont,
- na placu „jaskółki” zamontowane listwy na ławka już odpadają – prosił o interwencję,



-  pytał,  czy  były  rozmowy  na  temat  naprawy  barierki  ochronnej  przy  parkinu  naprzeciw
targowiska?
Zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu prowadzone są prace termomodernizacyjne na budynku OPS-
u, rozmawiał z tymi pracownikami i  okazuje się, że konstrukcja piwniczna jest do generalnego
remontu.

Radny Adam Zarych – stwierdził,  że odbyło się zebranie wiejskie w Szymonkowie, na którym
padło pytanie od strażaków ochotników, czy w tym roku jest szansa na zakup wozu strażackiego dla
nich?

Radny Ryszard Mrugalski – prosił o wykonanie drogi ok. 250 m, jest to dojazd do bloku koło
świetlicy wiejskiej, po deszczu stoją kałuże.

Pani  Ewelina  Sękala  –  pytała,  czy  jest  możliwość  dofinansowania  placu  zabaw  dla  Sołectwa
Świniary Wielkie, koszt to około 25 tys. zł, z funduszu sołeckiego mają 15 tys. zł?
- kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy kanalizacji w Świniarach Wielkich?
- czy Gmina ma propozycje w zakresie oszczędności na energii elektrycznej?
- czy planowane jest zadaszenie ławek przy tężni?

Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  czy  planowane  są  jakieś  oszczędności  energii  elektrycznej
w obiektach użyteczności publicznej?

Sołtys Konrad Vogiel – podkreślił, konieczność postawiania wiaty przystankowej w Duczowie,
- oraz dokończenia remontu drogi na odcinku ok. 450 m.

Sołtys Rożnowa – po raz kolejny zwróciła się z prośbą o budowę kanalizacji w Rożnowie.

Ad. 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2022 r. (załącznik
do protokołu).

Radny  Waldemar  Antkowiak  –  stwierdził,  ze  przedmiotową  informację  otrzymaliśmy
w ustawowym terminie, każdy miał czas na zapoznanie się, 
- w przedłożonym materiale realizacja dochodów i wydatków przedstawiona została tabelarycznie
i w każdym dziale szczegółowo opisana,
- zaproponował, aby dyskusja odbyła się w ramach zadawanych pytań.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  członkowie  Komisji  przedmiotową
informację przyjęli bez uwag.

Ad. 4 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na
najbliższej sesji:

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022
rok  (załącznik do protokołu). Podkreśliła, że zmiany w budżecie następują z tytułu wpłynięcia:
- środków na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 6.943.140 zł,
- środków zwiększających część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 42.191 zł, zwiększenie to
wynika  ze  zmian  w  zakresie  średniego  wynagrodzenia  nauczycieli  stażystów  i  nauczycieli
kontraktowych od 1 września 2022 r.



- zwiększamy dochody i wydatki w Zespole Szkół w Wołczynie o kwotę 3.076,10 z tytułu zwrotu
za zniszczone podręczniki,
- zwiększamy wydatki o kwotę 36.500 zł w formie dotacji dla OSP Wierzbica Górna na zakup
grzejników -  2.500 zł  oraz  dla  dla  OSP Komorzno na  wyposażenie  samochodu strażackiego -
22.000 zł
- zwiększamy również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 12.000 zł
Pokrycie powyższych zwiększeń wydatków dokonujemy poprzez zmniejszenie wydatków,  które
nie będą wykorzystane, tj.:
- pozostała działalność w administracji publicznej zakup energii 14.820 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie -16 000 zł
- pozostała działalność komunalna zakup usług - 5.680 zł.
- częściowe przeniesienie wykonania zadania „rozbudowa remizy OSP w Wołczynie” na 2023 rok.

W  dalszej  kolejności  p.  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2022-2027 (załącznik do protokołu)
- stwierdziła, że w przedłożonym projekcie uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków
budżetowych do wielkości zaplanowanych w budżecie gminy na 2022 r uwzględniając wszystkie
zmiany,
-   wprowadzono  zmiany  dochodów  i  wydatków  w  2023  r.  związane  z  przyznaniem  gminie
dofinansowania w ramach naboru do Polskiego Ładu,
- uaktualniono przedsięwzięcia oraz wprowadzono zadanie rozbudowę remizy OSP Wołczyn na lata
2022-2023.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2022  r.  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2022-2027
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wołczyn (załącznik do protokołu),
- od 1 września br. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. została
wprowadzona nowa funkcja nauczyciela mentora,
- w trakcie uzgodnień ze związkami zawodowymi, związki zaproponowały podniesienie procentu
kwoty bazowej z 3,5% na 4,5%,
- w związku z tym Burmistrz wnosi autopoprawke do przedłożonego projektu uchwały i zwiększa
procent 3,5% na 4,5% kwoty bazowej,
- kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 4 537,80 zł, obecnie w szkołach mamy około 7 nauczycieli
mentorów.

Dyskusji nie było.

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



Następnie p. Marcin Kaczmarczyk – przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  opłat  za  korzystanie
z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolu  i  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- wprowadzana zmiana wynika z Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.06.2022 r.
w  sprawie  wysokości  wskaźnika  waloryzacji  maksymalnej  wysokości  opłaty  za  korzystanie
 z wychowania przedszkolnego i wynosi 1,145 zł do tej pory było 1 zł,
- zatem idzie ta zmiana, podniesienie opłaty proponujemy od 1 listopada br.

Dyskusji nie było.

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

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (załącznik do protokołu), stwierdził, że jest to droga wyremontowana przez nas i oddana
do użytku w miejscowości Wierzchy, stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej raz do świetlicy
wiejskiej, 
-  jednym z  warunków otrzymania  dofinansowania  do  remontu  tej  drogi  było  zaliczenie  jej  do
kategorii drogi gminnej.

Dyskusji nie było.

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

Burmistrz  –  w związku ze  złożonym wnioskiem grupy radnych o  nadanie  odznaki  honorowej
„Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Wiceministra  Obrony  Narodowej,  Posła  Ziemi
Opolskiej p. Marcina Ociepy przedstawił wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik do protokołu).
W wypowiedzi swojej podkreślił, że czas jest inny jak zazwyczaj podejmowaliśmy takie uchwały.
W naszej samorządowej tradycji było, że nadawaliśmy i wręczaliśmy podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z uwagi na ten czas pandemii takie sesje nie
odbywały się, natomiast zbliżające się święto Niepodległości jest dobrym czasem, aby ten temat
podjąć.  Zdaje  sobie  sprawę,  że  opinie  w  tej  kwestii  mogą  być  różne  ale  to  rozumie.  Trzeba
przyznać,  że  spośród  parlamentarzystów  w  ostatnich  latach  Poseł  Ociepa  jest  najbliżej
i najczęściej w kontakcie z Burmistrzem. Podkreślił, że bardzo to szanuje i chciałby, aby wszyscy
parlamentarzyści Ziemi Opolskiej byli tak związani z samorządem. Wyraził nadzieję, że jeżeli ten
tytuł  zostanie przyznany dla p.  Posła to będzie nobilitacją i  honorem, aby dalej  nasz samorząd
wspierać i pomagać.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Waldemar Łuczek –  pytał,  co  w przypadku jeżeli  przyznamy odznaczenie,  a  z  różnych
przyczyn środków nie uzyskamy?

Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  że  z  wniosku  wynika,  iż  p.  Marcin  Ociepa  był  zaangażowany
w pozyskanie dla naszej gminy tych środków, a to, że mogą nie zostać wykorzystane, to na pewno
nie będzie z winy pana Posła tylko z różnych przyczyn.

Burmistrz – podkreślił, że jeżeli stanie się tak, że środki nie będą wykorzystane to nie z winy p.
Ministra, bo to może być z różnych powodów np. jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, albo gminy
nie będzie stać na realizacje zadania, a to nie zmieni faktu, że gmina miała możliwość skorzystać z
dofinansowania.



Zastępca Burmistrza – stwierdził, że należy wziąć pod uwagę na aspekt taki, że jest osoba, która
jest  zainteresowana gminą,  działa  na  rzecz  naszej  gminy,  wspiera  nas  w naszych działaniach  i
rozumie nasze potrzeby, o których mówimy, przyjeżdża, spotyka się Burmistrzem, mieszkańcami.
To jest to warte odnotowania i nie należy tego wiązać z wymiernymi aspektami finansowymi.

Radny Marcin Pasternak – zabierając głos podkreślił, że podziela głos dotyczący argumentów
w zakresie sfery kontaktów z rządzącymi, 
- uważa, że jeżeli jest ktoś zaangażowany należy się jakaś forma uznania, jednak przy opiniowaniu
tego  projektu  uchwały  wstrzyma się  od  głosu,  ponieważ  uważa,  że  jest  to  praca  i  obowiązek
p. Posła.

Radny Waldemar Antkowiak – stwierdził, że utożsamia się z argumentami przedstawionymi przez
Burmistrzów.

Radny Szczepan  Mały – podkreślił,  że jako wieloletni radny nie przypomina sobie, aby któryś
z  parlamentarzystów  województwa  opolskiego  był  tak  zaangażowany  w  nasze  samorządowe
sprawy jak Poseł Marcin Ociepa.

Radna Ewelina Sękala – podkreśliła, że miała przyjemność Pana ministra poznać osobiście kiedy
brał czynny udział w pomocy pogorzelcom z sołectwa Wierzbica Dolna.

Projekt uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
zaopiniowany został większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

 Ad. 5

W odpowiedziach na zapytania i inne zapytania głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – poruszył sprawy:
- dobrze, że rozpoczęły się prace naprawcze na ścieżce rowerowej w Gierałcicach polegające na
regulacji  studzienek,  wielokrotnie  zwracaliśmy  uwagę  poprawę  stanu  ścieżki,  jako  gmina  nie
uczestniczymy w pracach i nie dopłacamy, wykonuje to powiat kluczborski.

Radny Szczepan Mały – dodał, że prace wykonywane są w ramach gwarancji.

Zastępca  Burmistrza  –  odnośnie  placu  zabaw koło  stawu –  stwierdził,  że  przed  rozpoczęciem
następnego sezonu będzie wykonany przegląd wszystkich placów zabaw.

Pani  Anna  Kucharska  –  stwierdziła,  że  jako  osoba do kontaktu  zgłosi  sprawę  ławek na  placu
„Jaskółki” osobie odpowiedzialnej z firmy Lesaffre, 
- odnośnie naprawy barierki ochronnej na ul. Byczyńskiej - została wykonana wycena naprawy tych
przęseł prace wycenione zostały na 7 tys. zł, jeżeli będą środki wolne to zlecimy naprawę.

Radny łuczek – stwierdził, że należy zwrócić się na Policję, ponieważ znany jest sprawca i można
starć się o środki z ubezpieczenia.



Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  trwające  prace  na  budynku  OPS  w  Wołczynie  dotyczą
wyłącznie  termomodernizacji  i  są  związane  z  poprawą  efektywności  energetycznej,  natomiast
zadanie  nie  obejmuje  prac  remontowych  wewnątrz  budynku,  a  też  szereg  rzeczy  wymaga
generalnego remontu. My i tak w ramach robót dodatkowych wiele rzeczy wykonujemy, między
innymi wentylację, część nadproży w piwnicy. W tej chwili bilansujemy środki, wiemy  co jest
jeszcze  do  zrobienia,  przed  wszystkim  nadproża  na  wszystkich  wejściach
w piwnicy, jeżeli wygospodarujemy środki to będziemy chcieli, aby wykonał to wykonawca, który
jest jeszcze na budowie, a jeśli nie to w późniejszym terminie.

Burmistrz  –  zakup  samochodu  dla  OSP -  podkreślił,  że  jest  po  rozmowie  z  Prezesem  OSP
w  Szymonkowie,  mamy  zabezpieczone  częściowe  środki  to  jest  90  tys.  zł,  ale  one  są
niewystarczające.
Aktualnie  ogłaszamy  przetargi  na  zadania,  które  mają  dofinansowanie  i  niestety  po  przetargu
okazuje się, że trzeba dołożyć 200 lub 300 tys. zł, więc szukamy w budżecie środków, aby nie
rezygnować z realizacji zadania i nie stracić dofinansowania.

Zastępca Burmistrza – remont drogi w Ligocie Wołczyńskiej – oczywiście dostrzegamy, że należy
to zrobić -  odcinek faktycznie jest  krótki,  ale  żeby to zrobić dobrze  to  trzeba wykonać drogę,
parking, wjazd na drogę krajową, więc koszty nie będą małe.

Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest możliwość dofinansowania do placu zabaw w Świniarach
Wielkich i czeka na kontakt z p. Sołtys w tym temacie.

Burmistrz – odnośnie zadaszenia ławek przy tężni – nie przewidujemy,
- kanalizacja Świniary Wielkie – jesteśmy w trakcie sprawdzania 2 ofert,  jakie wpłynęły na to
zadania, jeżeli z tych ofert wyłonimy wykonawcę zadanie będzie realizowane w tym i w przyszłym
roku.

Radna  Sękala  –  poruszyła  temat  przyłączenia  do  sieci  kanalizacji  budynek  wspólnoty
mieszkaniowej,  gdzie  1 z  mieszkańców nie wyraził  zgody na to przyłącze,  czy jest  możliwość
rozwiązania tego sporu?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  problem ten  wynikł  już  na  etapie  wykonywania  projektu,
ponieważ projektant uzgadnia z każdym trasę przyłącza do budynku i ten mieszkaniec nie wyraził
zgody, aby jakiekolwiek działania były wykonywane na tej posesji, 
- w związku z tym została zaprojektowana studzienka przylegająca do granicy tej posesji i w tej
sytuacji sprowadza się do tego, że mieszkańcy będą musieli wykonać przyłącze na własny koszt.

Burmistrz – odnosząc się do kwestii oszczędności energii elektrycznej w naszej gminie, stwierdził,
że  musimy oszczędzać, nie zapadła jeszcze decyzja, czy będziemy wyłączać oświetlenie nocą, czy
czekamy na jakieś rozstrzygnięcia odgórne. Związek Gmin Śląska Opolskiego ogłosił trzy przetargi
pierwsza oferta była o 350% wzrostu ceny za energię, druga oferta o 450%, a do trzeciego przetargu
nie  przystąpiła  żadna  firma.  Gminy  podjęły  decyzję  o  przeprowadzeniu  negocjacji  z  firmami
energetycznymi.
Niewątpliwie liczymy się z tym, że ceny będą o wiele wyższe, czeka nas oszczędzanie. Planuje
powołać zespół w skład którego wejdą kierownicy wszystkich naszych jednostek, aby zastanowić
się  z  czego można zrezygnować,  aby jednostka funkcjonowała,  aby były  spełnione  warunki  w
szkołach i bezpieczeństwo. Jednak chcąc utrzymać w miarę stabilność funkcjonowania wszystkiego
będziemy  zmuszeni  albo  do  wyłączania  oświetlenia  nocą  albo  zmniejszania  ilości  punktów
świetlnych.  Na  tym  etapie  zrezygnowaliśmy  z  zakupu  nowego  oświetlenia  świątecznego
i prawdopodobnie zrezygnujemy z świetlnej dekoracji świątecznej, jedynie symbolicznie. Jesteśmy
w bardzo trudnym przyszłym okresie.



W dalszej  wypowiedzi  odniósł  się  do  sprawy  kanalizacji  w  Rożnowie  –  Zakład  Wodociągów
i  Kanalizacji  jest  w  bardzo  trudnej  sytuacji  ekonomicznej,  poprzez  wcześniejsze  inwestycje
i konieczność zaciągania kredytów, na tym etapie nie mają zdolności kredytowej. Dzisiaj to Wody
Polskie jako regulator zatwierdza wnioski o cenę wody. ZWiK zabiegał o minimalną podwyżkę
wody argumentując to wzrostem inflacji i ceną energii. Dostali negatywną decyzje.
Patrząc na to co się dzieje, zagrożone są inwestycje, które mamy w planie, a co dopiero nowe
zadania.
Aktualnie spisujemy wszystkie wnioski zgłoszone na zabraniach wiejskich, które odbywają się we
wrześniu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                           Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                                         Marek Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


