
Protokół Nr 13 /2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 16 grudnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji i Sołtysi według listy obecności (zał. nr 1)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Dorota Marynowska Florczak – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

 
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji (zał. nr 2)

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  -  wnioskował  o  wprowadzenie  projektu  uchwały  zmieniającej
uchwałę  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  dla  zawodników  w
kategorii  seniorów  uczestniczących  w  rozgrywkach  ligowych  w  piłce  nożnej  IV  ligi  i  klasy
okręgowej.

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

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Waldemar Łuczek – pytał, co robi nasza gmina w zakresie ochrony powietrza,
- następnie poruszył sprawę budowy chodnika do domów jednorodzinnych w kierunku Brzezinek.

Radny Ryszard  Mrugalski  –  pytał,  czy  wpłynęło pismo odnośnie  budowy garażu na samochód
strażacki – drabinę?

Radny  Marcin  Pasternak  -  jako  koordynator  poinformował  o  uruchomionej  Marszałkowskiej
Inicjatywie Sołeckiej, o możliwości pozyskania dofinansowania na zadania sołeckie w wysokości
5 tys zł.

Józef  Schatt  Sołtys  Skałąg  -  zabierając  głos  zwrócił  uwagę,  że  sołectwo  chciało  skorzystać  z
drabiny strażackiej do ścięcia drzewa to odpowiedziano, że nie może być udostępniona dla sołectwa
i musieli wynająć z Byczyny.

Radny Marcin Pasternak - stwierdził, iż trzeba się zastanowić, czy budować garaż na samochód
drabinę ze względu na to, że koszt budowy jest bardzo duży, a za parę lat samochód może nie
przejść dozoru technicznego i trzeba będzie kupić nowy samochód.

Sołtys Edward Mazur – pytał, co z remontem świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych.



Ad. 3

Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019
r.                                                                                                                                             (zał. nr 3),
- w wypowiedzi swojej zwróciła uwagę na zmiany dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej
oraz zmiany wydatków bieżących realizowanych przez Zespół Szkół oraz Przedszkole Publiczne
w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

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

Pani  Grażyna Majcherska  -  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały  odnośnie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020 – 2021              (zał. nr 4),
-  poinformowała, że konsekwencją przedmiotowej uchwały są zastrzeżenia organu nadzorczego
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  odnośnie  zapisów  że   warunkiem  skorzystania  ze
zwolnienia  w  podatku  od  nieruchomości  jest  brak  zaległości  wobec  budżetu  Gminy  Wołczyn
w  interpretacji  RIO  nie  możemy  identyfikować  w  ten  sposób  podatników  musimy  traktować
jednakowo.

Burmistrz - podkreślił,  że intencją tego zapisu było, aby ulgi były dla tych, którzy nie zalegają
z płatnościami.

Dyskusji nie było.

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

Pan Marcin Kaczmarczyk - przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie ustalenia
trybu udzielania,  rozliczania i  kontroli  prawidłowości  pobierania i  wykorzystywania dotacji  dla
publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli,  szkół  i  innych  form  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
gminnego oraz osoby fizyczne                                                                                              (zał. nr 6),
-  podkreślił,  że  przedmiotowy projekt  uchwały jest  podyktowany wprowadzonymi zmianami w
ustawie o finansowaniu oświaty,  w szczególności w zakresie rozliczania dotacji  przez jednostki
oświatowe prowadzone przez inne organy niż jednostka samorządu,
-  oraz  inne  zmiany  mające  charakter  techniczny  i  uszczegóławiające  procedurę  związaną  z
przekazywaniem i rozliczaniem dotacji.

Dyskusji nie było.

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

Pan Marcin Kaczmarczyk - omówił projekt uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa
w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2019-2020                                                                     (zał. nr 7),
- przedmiotowy projekt uchwały wynika ze zmian w ustawie  Prawo Oświatowe, gdzie dodano
zapis  dotyczący  zwrotu  rodzicom  kosztów  dowożenia  dzieci  niepełnosprawnych  do  szkół
i przedszkoli,
-  rada gminy musi określić  średnią cenę jednostki paliwa właściwego dla  danego pojazdu,  aby
dokonać zwrotu kosztów przejazdu,



-  do  tej  pory  w  ustawie  nie  było  żadnych  kryteriów  ustalania  wysokości  refundacji,  Trybunał
Konstytucyjny nakazał to zmienić.

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy na cały rok ustalamy taką stawkę. 

Radna Jolanta Schatt – pytała, do jakiego wieku przysługuje taka refundacja.

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził, że uczeń musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, 
- średnia cena paliwa określana będzie na każdy rok szkolny.

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

Pan Marcin Kaczmarczyk - przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad , 
trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów 
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej (zał. nr 8),
- stwierdził, że wydłuża się czas wypłaty stypendiów sportowych za rundę jesienną do 31 stycznia 
roku budżetowego, następującego po roku, w którym przyznano stypendium z powodu 
konieczności dostosowania systemów informatycznych gminy do obsługi wypłat stypendiów dla 
zawodników.

Dyskusji nie było.

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

Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

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

Pani  Dorota  Marynowska-Florczak  -  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2020 rok (zał. nr 10).

Burmistrz  – stwierdził,  że  więcej  uwagi  musimy poświęcać na narkomanię,  nie  tylko  posiadać
wiedzę, ale na podstawie badań, analiz stworzyć najlepszy program, 
- nie jest to łatwy obszar,  trudno jest dotrzeć do tych środowisk.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  czy  po  wprowadzeniu  prohibicji  w  mieście  liczba  osób
spożywających alkohol zmniejszyła się,
- stwierdził, że nasza młodzież nadużywa alkoholu w szczególności w okolicach boiska sportowego
oraz stawu miejskiego koło kina.

Pani Dorota Marynowska-Florczak – stwierdziła,  że nie ma informacji na temat ilości spożycia
alkoholu ale rozmawiała z Kierownikiem Posterunku, który stwierdził że od czasu kiedy weszła
prohibicja jest mniej interwencji nocnych.



Burmistrz - wspomniał, że na każdym spotkaniu, które się odbywa w powiecie w tym temacie,
Komendant zwraca się do Burmistrza dziękując za wprowadzenie w Wołczynie prohibicji, również
wiele mieszkańców twierdzi, że dobrze że została wprowadzona prohibicja, 
- są takie miejsca, że spożywanie alkoholu, śmiecenie jest nadal zauważalne.

Radny Marcin Pasternak - stwierdził, że jednym z głównych ognisk wprowadzenia prohibicji była
stacja Orlen, 
- problem jest dalej również z hałasem, służby mundurowe bardzo zachowawczo podchodzą do
sprawy i problem się odnawia.

Radny Bartosiński - podkreślił, że sprawa narkomanii to duży problem w naszej gminie, 
- rozmawiał z policjantem i to nie jest taka prosta sprawa,  policja nie może wejść do mieszkania
ma związane ręce taką zgodę na wejście musi dać prokurator.

Radna Agata Teodorowska – pytała,  czy jest  pomoc dla  osób uzależnionych i  gdzie można się
zgłosić.

Pani  Dorota Marynowska-Florczak wskazała,  że takie osoby mogą zgłosić  się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku i do Centrum Psychoedukacji w Wołczynie.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  12  członków
Komisji.

W dalszej kolejności p. Dorota Marynowska-Florczak - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w
gminie Wołczyn na 2020 rok (zał. nr 11),
-  w  wypowiedzi  swojej  zwróciła  uwagę  na  załącznik  stanowiący  jest  preliminarz  wydatków
Gminnego Programu Alkoholowego.

Skarbnik Gminy - podkreśliła,  że niewykorzystane środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaży
alkoholu pod koniec roku są rozliczane i przeznaczane na to zadanie. 

Radny Pasternak – pytał, czy te dochody rosną z roku na rok.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że nie było wielkiej różnicy wzrostu kwoty.

Radny Bartosiński – pytał, na jakie zadania można przeznaczyć te pieniądze.

Pani Dorota Marynowska-Florczak – stwierdziła, że na wszystkie zadania związane z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii, 
-  głównie  przeznaczamy  na  pomoc  terapeutyczną  rehabilitacyjną  dla  osób  uzależnionych  i  ich
rodzin,
-  na pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzi w których występuje problem alkoholowy,
- na działalność profilaktyczną, między innymi do tworzenia miejsc spędzania czasu wolnego przez
dzieci,
-  dotujemy  zajęcia  rekreacyjno-sportowe  z  elementami  profilaktyki,  wspierane  jest  również
zatrudnienie socjalno-integracyjne CISPOL dla osób uzaleznionych.

Radny Adam Zarych - kiedyś były prowadzone statystyki odnośnie danych, w której miejscowości
spożywane jest najwięcej alkoholu, czy teraz takie informacje mamy?

Pani Dorota Marynowska -Florczak – niestety nie mamy.



Radny Szczepan Mały – pytał, kto prowadzi zajęcia z grupą A A?

Pani Marynowska-Florczak – stwierdziła, że od wielu lat prowadzi Pani Halina Biedka z Woskowic
z kolei dla dzieci szukamy osób wykwalifikowanych. 

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Skarbik  Gminy  -  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2020-2025 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn
na 2020 rok (zał. nr 12-13).

Radny Łuczek – pytał, jaka jest sytuacja budżetu gminy w zakresie spłaty kredytów i zaciągnięcia
kredytu w przyszłym roku? Czy będzie budowana hala sportowa w Komorznie?

Skarbnik – poinformowała, że prognozowana na koniec 2020 r. kwota długu  wynosi 6 200 000,00
zł
- w przyszłym roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 980 000,00 zł,
-  natomiast  hala  sportowa  jest  na  etapie  przesuwania  z  roku  na  rok, aktualnie  toczy  się
postępowanie w sprawie  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, następnie opracowanie
dokumentacji i staranie się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia..

Radny Pasternak – pytał, czy na tym etapie były robione kalkulacje, rozważane koszty utrzymania i
funkcjonowania hali w Komorznie przez gminę,  czy takie informacje posiadamy?

Burmistrz – nie mamy takich informacji, szukaliśmy programu, aby pozyskać dofinansowanie i aby
wybudować coś standardowego to musimy dokonać zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.

Radny Pasternak - stwierdził, że jeżeli wybieramy projekt to oznacza, że będziemy realizować to
zadanie,
- pytał, czy w ogóle jest zasadne aby taką halę budować w Komorznie,
- należałoby wiedzieć z jakimi kosztami wiąże się utrzymanie takiego obiektu.

Burmistrz – oczywiście będziemy przeliczać koszty utrzymania przed podjęciem wyboru projektu.

Radny Pasternak – pytał, czy w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia planowane są
podwyżki dla pracowników jednostek?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że Zarządzeniem Burmistrza w sprawie przygotowania materiałów
planistycznych do budżetu gminy zapisaliśmy wzrost płac o 5%.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2020-2025
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.



Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Burmistrz - odnosząc się do pytania w sprawie ochrony powietrza w gminie Wołczyn od kilku lat
na  podstawie  uchwał  Rady  Miejskiej  dofinansowujemy  wymianę ogrzewania na  ogrzewanie
proekologiczne, ten rok był rekordowy, 
- na 2020 rok zaplanowano 140 tys. zł, kolejna ilość piecy zostanie wyeliminowana
- w Ligocie Wołczyńskiej 40 osób zadeklarowało podłączenie do sieci gazowej,
- zaplanowane jest spotkanie z gazownią w sprawie przyłączenia kolejnego sołectwa Gierałcice,
- pytają też o gazyfikację mieszkańcy sołectw: Krzywiczyny, Komorzno, Wierzbica,
- Straż Miejska interweniuje w tej sprawie choć nie jest to takie proste, nie możemy tez wprowadzić
uchwały eliminującej opalanie węglem.

Radny Szczepan Mały - stwierdził, że nie powinniśmy wpadać w histerię narodową wróćmy do 30
lat wstecz wszystkie domy opalane były drzewem, węglem teraz są ogrzewania gazowe, olejowe w
Spółdzielniach już nie kopcą kominy.

Radny Łuczek – stwierdził, że nie może się z tym zgodzić, że nie ma problemu smogu, czuć jakby
było coś rzucane do pieców, niech Straż Miejska kontroluje czym jest palone.

Burmistrz – odnosząc się do pytania w sprawie budowy chodnika, stwierdził,  jeżeli mieszkańcy
dopytują, wnioskują, to trzeba odpowiedzieć, że jest to droga powiatowa i trzeba wnioskować do
powiatu ewentualnie do wiadomości burmistrza,
- odnośnie zadaszenia i drabiny - zadaszenie jest potrzebne, żeby zabezpieczyć z kolei rozbudowa 
remizy w sensie dużej inwestycji nie jest zasadna,
- podkreślił, że dużo inwestujemy w straże pożarne, ponosimy nie małe koszty na utrzymanie 
hydrantów.
- odnosząc się do uwagi w kwestii wypożyczenia samochodu drabiny dla sołectwa Skałągi, musi się
dowiedzieć jakie były powody, że drabina nie została użyczona
- jeśli chodzi o świetlicę w Świniarach Małych – wiemy że jest potrzeba remontu, mamy nadzieje
że w ciągu roku uda nam się wygospodarować środki i jak w latach poprzednich wykonać o wiele
więcej zadań niż jest planowanych w dzisiejszym projekcie budżetu.

Radna Agata Teodorowska - pytała o remont drogi na ulicy Ligonia i Jadwigii.

Radny Szczepan Mały - stwierdził, że mamy dużo zrobionych dróg w mieście teraz czas na wioski.

Pani  Iwona  Mendel  Sołtys  Rożnowa  -  podziękowała  w  imieniu  mieszkańców  za  wykonanie
oświetlenia w Rożnowie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz


