
Protokół Nr 3/2015
z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 23 lutego 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
 Prezes ZWiK Sp. z o.o. - Mariusz Pieńkowski
 Naczelnik Wydziału PiO – Grażyna Majcherska
 Naczelnik Wydziału RiGG – Marcin Dłubak
 Kierownik Referatu Promocji – Bożena Grabas
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki – Rafał Neugebauer
 Sołtys Świniar Małych - Edward Mazur 

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

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia w celu zaopiniowania projektów 
uchwał tj.: 

1. o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako pkt 4 lit. i),

2. 2) oraz w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem strategii rozwoju gminy Wołczyn, jako 
pkt 3 lit. c)

W/w wnioski przyjęte zostały pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Mały – poruszył sprawy:
- zalewania posesji w Gierałcicach z powodu zbyt małego przepustu na wysokości kapliczki,
- załamanego przepustu przy bloku po byłych biurach PGR, podczas opadów robi się tam zastoisko 
wodne.

Radny Mrugalski -  zwrócił uwagę na brak przeglądów i oznakowania hydrantów, problem wynikł 
podczas pożaru w Ligocie Wołczyńskiej, 
-  ponadto  zwrócił  uwagę  na  brak  oznakowania  ulic  na  osiedlu  domów  jednorodzinnych  przy 
Poznańskiej,
- pytał, czy doczeka się odnowienia elewacji świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej?

Radny Bartosiński – prosił, aby wystosować pismo do nadleśnictwa z prośbą o wyrównanie drogi 
od stadionu „Polonia” w kierunku Unieszowa,
- oraz wyrównanie drogi od ul. Ogrodowej za garażami w kierunku ul. Leśnej.



Ad. 3 

Przechodząc do punktu w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego Przewodniczący Rady – 
poinformował,  że  wspólnie  z  Przewodniczącym  Komisji  uzgodnili,  iż  przedstawiciele  służb 
zaproszeni zostali na sesję Rady, 
-  dzisiejsza dyskusja będzie na podstawie przedłożonych na piśmie sprawozdań, tj.:  Posterunku 
Policji  w Wołczynie,  Straży Miejskiej  w Wołczynie i  Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Wołczynie                                                                                                                    ( zał. nr 2-4)
- zgłoszone wnioski, wypracowane stanowisko bądź inne zapytania przedstawione zostaną na sesji 
w  obecności  przedstawicieli  w/w  instytucji,  ponadto  na  sesję  zaproszono  Komendanta 
Powiatowego Policji.

Burmistrz  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  intencją  jest,  aby  to  w  sesji  uczestniczyły  osoby 
kompetentne i odpowiedzialne za ład i porządek w gminie, 
-  poleca  też,  aby  w  ich  obecności  zabrać  głos,  ponieważ  są  skargi,  są  uwagi  mieszkańców 
kierowanie  do  Burmistrza  do  radnych  i  ten  głos  powinien  wybrzmieć  przed  osobami 
odpowiedzialnymi,
- podczas spotkań z Kierownikiem naszego Posterunku, czy Komendantem  Powiatowym Policji 
przekazuje uwagi mieszkańców, w odpowiedzi słyszy „interweniujemy”,
- docierają do niego informacje na temat akcyjności przy zakłócaniu ciszy przy stacji paliw ale 
życie pokazuje, że zakłóceń jest więcej niż akcyjności,
- to musi wybrzmieć na sesji, musimy to zaakcentować,
-  do punktów sprzedaży alkoholi przy ul. Kluczborskiej zwróciliśmy się z pismami pouczająco 
ostrzegawczymi, że może dojść do zabrania koncesji, reakcja właścicieli była natychmiastowa,
- są też sygnały o zakłócaniu ciszy na Osiedlu Młodych, dochodzi również do różnych incydentów 
przy hali sportowej, w parku koło szkoły, są nierozwiązane problemy koło kina,
- w 2013 roku przekazaliśmy środki dla Policji na dodatkowe patrole, przyniosły jakieś efekty ale 
nie do końca, był w sporze z Policją ponieważ chcieliśmy w związku z tym, aby przedłożono nam 
harmonogram dodatkowych służb, byli zdziwieni ale w końcu wyegzekwowaliśmy, że przedłożono 
nam harmonogram,
-  w  dalszej  wypowiedzi  poruszył  sprawę  posterunku  policji  w  Wołczynie,  która  jest  bardzo 
skomplikowana, a nie wiemy jakie znaleźć rozwiązanie,
- ma odczucie, że stawia się nas w sytuacji, że jak chcecie posterunek to musicie zadbać o to sami,
-  odbyliśmy  spotkanie  zapraszając  Wojewódzkiego  i  Powiatowego  Komendanta  Policji, 
dokonaliśmy wizytacji aktualnego Posterunku oraz obiekt dworca kolejowego,
- w opinii Burmistrza można byłoby przejąć dworzec i zaadoptować na posterunek pod warunkiem, 
że znajdziemy źródło współfinansowania, dzisiaj udźwignięcie kosztów tylko przez gminę, mając 
świadomość naszych potrzeb, to ogromny znak zapytania,
- następnie odczytał korespondencję w przedmiotowej sprawie,
- podkreślił, że bezpieczeństwo to również ochotnicze straże pożarne,
- generalnie jest mobilność ochotników strażaków,
- aktualnie trwają spotkania sprawozdawcze poszczególnych Zarządów OSP,
-  jest  potrzeba  zakupu  wozu  bojowego  dla  jednostki  OSP Wołczyn,  sprawa  jest  napięta,  bez 
środków  zewnętrznych  nie  jesteśmy  w  stanie  nic  zrobić,  próbujemy  skontaktować  się  z 
wiceministrem Rakoczym.

Radny Zarych – stwierdził, że jednostka OSP Szymonków postuluje o docieplenie budynku remizy, 
jednostka ma już trochę zgromadzonych środków na materiały, będzie potrzebować pieniądze na 
zapłatę za robotę, 
- należy dążyć do zakupu samochodów bojowych do tych jednostek, które są w systemie krajowego 
ratownictwa.



Pan Neugebauer -  podkreślił, że na terenie gminy działa 10 jednostek, w tym trzy jednostki działają 
w  Krajowym  Systemie  Ratownictwa,  aby  działać  w  tym  systemie  jednostka  musi  spełniać 
określone warunki, 
- jak wynika z analiz jednostka OSP Wołczyn jest najczęściej dysponowana do zdarzeń w powiecie 
kluczborskim,
- w 2014 roku jednostka wołczyńska była dysponowana do 52 pożarów i 44 miejscowych zagrożeń.

Ad. 4 

Realizując  porządek  posiedzenia  członkowie  Komisji  przeszli  do  rozpatrywania  i  opiniowania 
projektów uchwał.

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015
                                                                                                                                            ( zał. nr 5)

-  podkreśliła,  że  zmienia  się  klasyfikację  budżetową zadań  realizowanych  w ramach  funduszy 
sołeckich, tj.: w sołectwie Wąsice, Markotów Mały,
- zwiększa się wolne środki  z tytułu rozliczenia środków 2014 r. o kwotę 1.333.842,04 zł, w tym : 
31.724 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii i 333.046 zł na  
realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami,
- zwiększa się dochody w związku z rozliczeniem remontu świetlicy w Szumie (PROW) o kwotę 
53.000 zł,
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej (dostosowanie planu do ostatecznej kwoty 
zaplanowanej w budżecie państwa) - 323.085 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w tym na:
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie ( ul. Młyńska- Etap. I) - 
730.000 zł (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- wykonanie instalacji bezpieczeństwa w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie- 170.000 
zł,
- zakup automatu szorująco-zbierającego dla Zespołu Szkół w Wołczynie - 17.500 zł,
- rekultywację terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej - 10.000 zł,
- budowę parku przyjaźni - 19.724 zł w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- zwiększa się wydatki bieżące w tym na:
- zatrudnienie pracowników (melioracje) - 31.913,76 zł,
- remont elewacji kamienic - 20.000 zł,
- remont budynku OSP w Wąsicach - 7.500 zł,
- remont elewacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie - 10.000 zł,
- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - 50.000 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom prowadzącym przedszkola, do 
których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wołczyn - 60.000 zł,
- środki dla SP w Wierzbicy Górnej ( darowizna z 2014r.) - 1.368 zł
- środki na realizację programu Comenius (rozliczenie 2014 r.)–gimnazjum 15.568 zł, liceum– 46 zł
- środki na przygotowanie wniosków na dofinansowanie zadań ze środków UE - 24.500 zł,
- środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi ( rozliczenie 2014r.) - 12.000 zł,
- dopłaty gminy do pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej - 70.000 zł,
- półroczne wynagrodzenie 2 osób pracujących w OPS w Wołczynie (osoby realizujące wcześniej 
program finansowany ze środków POKL) – 43.163 zł,
- realizację programu w ramach POKL - Aktywni zawodowo - rozliczenie z 2014 r.- 17.409,76 zł,
- gospodarkę odpadami - rozliczenie 2014 r.- 333.046 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 20.000 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska - 8.000 zł,



- zakup kwiatów - nasadzenia na terenie Wołczyna - 5.000 zł,
- remonty świetlic - Świniary Wielkie - 15.000 zł, Bruny - 5.000 zł, Wierzbica Dolna - 10.000 zł, 
Świniary Małe - 6.000 zł,
- dotację dla Biblioteki na działalność statutową - 11.885 zł.

Radny Bartosiński – prosił, aby przy kolejnych zmianach budżetu pamiętać o budowie alejek na 
cmentarzu, aby zmierzać do zakończenia tego zadania. 

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

Prezes ZWiK – przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn 
dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki                                                                                                           ( zał. nr 6),
- Spółka prowadzi inwestycje mające na celu rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- aktualnie budowana jest sieć kanalizacji w Brzezinkach, inwestycja obejmuje 8 km sieci, roboty 
zaawansowane są w 70% , termin zakończenia planowany jest na 15 maja br.
- wniesienie przez gminę wkładu pieniężnego będzie na pokrycie kosztów podatku VAT.

Radny Ryszard Nowak – pytał, czy jest możliwość do końca 2015 r. skanalizować resztę gminy?

Prezes ZWiK – stwierdził, że planujemy wykonanie dokumentacji dla Krzywiczyn i Skałąg, 
- nie jesteśmy w stanie wykonać kanalizacji w ramach własnych środków finansowych natomiast 
uzyskanie dofinansowania nie jest proste, ponieważ brany jest pod uwagę wskaźnik koncentracji 
ludności na 1 km sieci, w naszej sytuacji za mała jest ilość ludności, a za długa linia tranzytowa.

Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i 
objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 
13 członków Komisji.

W dalszej kolejności Prezes Spółki ZWiK – omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków                      ( zał. nr 7).
W formie multimedialnej przedstawił informację nt. działalności Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Spółki zwracając uwagę:
- na ilość usuniętych awarii w 2014 rok – 259;
- na wielkość produkcji i sprzedaż wody oraz obiór ścieków - produkcja wody 538,619 m3,

- sprzedaż wody – 444 447 m3
,

- ubytki wody – 43 359 m3
,

- zużycie wody na potrzeby własne – 50 479 m3
,

- eksploatację obiektów i urządzeń – przeprowadzono modernizację na kwotę 406 tys. zł,
- roboty odpłatne ZWiK wykonał na kwotę 171 tys. zł,
- przeprowadzono próbne pompowanie i ustalono zasoby eksploatacyjne otworu solankowego,
- opracowano dokumentację hydrogeologiczną,
W 2014 r. w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
- przyłącze wodociągowe ul. Jadwigi i Ligonia – 86 tys. zł,
- modernizację obiektów wodnych w Wierzbicy Górnej- 50 tys. zł,
- modernizację urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków – 48 700 tys. zł,
- wnioskował, aby cena wody wynosiła 3,64 zł /1 m3, jest to o 0,02 gr więcej w stosunku do  2014r., 
natomiast za ścieki 4,78 zł za 1 m3, jest to o 0,53 gr więcej.

Radny Mały – pytał, jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o jakość wody w Brzezinkach, jaka jest 



zawartość azotanów?

Pan Pieńkowski - stwierdził, że na ujęciu w Brzezinkach azotany są w normie, 
- u nas występują wody do zaopatrzenia ludności z otworów czwartorzędowych, stąd występuje 
mangan, żelazo albo azotany, 
-  w Wierzbicy Górnej, Szymonkowie i Krzywiczynach występują związki żelaza i manganu,
- azotany występują w Gierałcicach i tam one rosną.

Radny Zarych – pytał, czy będzie kanalizowany Szymonków?

Pan Dłubak - stwierdził, że Szymonków to miejscowość poza aglomeracją, będzie się to musiało 
ograniczyć  do zbiorników tudzież do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, jak wygląda ściągalność należności od mieszkańców?

Pan Pieńkowski – stwierdził, że  jest to bardzo trudna sprawa, najgorzej wygląda sytuacja w 
zasobach komunalnych,
-  zaległości utrzymują się na poziomie lat poprzednich.

Radny Antkowiak – uważa, że działania są dobre, że co roku robimy niewielkie podwyżki.

Prezes ZWiK – zwrócił uwagę na fakt , że eksploatowana jest nowa oczyszczalnia ścieków.

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

Pani Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w  sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości 
ponoszenia tej opłaty                                                                                                          (zał. nr 8),
-  biorąc  pod uwagę dotychczasowe funkcjonowanie  systemu oraz  analizując  osiągane dochody 
z tytułu  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  i ponoszone  koszty funkcjonowania 
systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  proponuje  się   pozostawić  stawki  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie dotychczas obowiązującym,
- w związku z tym, że gmina przystąpiła do obsługi płatności z tytułu opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  w formie  płatności   masowych  (właściciele  nieruchomości  mają 
przyporządkowany  indywidualny  numer  rachunku  bankowego),  w podejmowanej  uchwale, 
w części dotyczącej trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazano, 
że  opłata  jest  wnoszona  przez  właścicieli  nieruchomości  na  indywidualnie  przyporządkowany 
numer rachunku bankowego.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków 
Komisji.

Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków                                                                                                           ( zał. nr 9),
- zwrócił uwagę, że zmieniły się zapisy odnośnie warunków przyznawania i  wypłacania 
dofinansowania oraz dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku.

Dyskusji nie było.



Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 
członków Komisji.

Następnie p. Dłubak omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze 
środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy 
udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w roku 2015                                                                                           ( zał. nr 10),
-  wzorem lat ubiegłych 3 rok będziemy ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
- uchwała ta obowiązuje 1 rok,
- nabór wniosków będzie trwał do 20 marca,
- rozbiórka 1 m2 wynosi – 9,33 zł,
- zabranie i utylizacja – 6,39 zł,
- 15% kosztów ponosi beneficjent.

Radny Bartosiński – pytał, ile do tej pory zostało zlikwidowane?

Pan Dłubak – stwierdził, że około 30 ton.

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

Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków      ( zał. nr 11),
- złożone zostały dwa wnioski, jeden był kompletny, tj. Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała 
Archanioła  w Skałągach, na „Roboty  remontowe-malowanie elewacji kościoła parafialnego w 
Skałągach.

Dyskusji nie było.

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

Kolejny projekt uchwały jaki przedstawił p. Dłubak to w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn          (zał. nr 12), 
- niniejszy Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zadania i zasady 
zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w obszarach ustanowionych ustawą o ochronie zwierząt jako obligatoryjne,
- środki na realizację Programu zostały w ramach możliwości zabezpieczone na ten cel w budżecie 
gminy Wołczyn na 2015 r. w kwocie 35 000,00 zł.

Dyskusji nie było.

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

Pan Neugebauer – przedstawił projekt uchwały o zmianie programu profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych                                                                                             ( zał. nr 13).
- stwierdził, że wszystkie niewykorzystane środki z roku poprzedniego, to jest 31 724 zł przechodzą 
na rok bieżący, o kwotę tą zwiększa się przychody i wydatki związane z realizacją Gminnego 
Programu w roku 2015,
- proponuje się by w/w środki przeznaczyć na zadania, ujęte w Gminny Programie Profilaktyki na 



2015 r. zwiększając następujące punkty:
1. przeznaczyć kwotę 2 000,00 zł. za warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych prowadzone 
w Klubie Abstynenta w Wołczynie,
2. przeznaczyć kwotę 19 724,00 zł. na dalszą rozbudowę Ponadregionalnego Centrum Spotkań 
„Park Przyjaźni” w Wołczynie,
2. kwotę 10 000,00 zł. przeznaczyć na inne zadania związane z tworzeniem miejsc i warunków do 
spędzania czasu wolnego w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 
członków Komisji.

Pani Grabas – omówiła projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii 
gminy Wołczyn na lata 2015-2022                                                                                 ( zał. nr 14),
- z uwagi na przewidziany w obowiązującej strategii horyzont czasowy do roku 2015, należy już 
teraz rozpocząć prace nad opracowaniem nowej strategii,
- ponadto zmiany w społeczno - gospodarczym obrazie gminy na przestrzeni lat sprawiły, iż stała 
się ona dokumentem nieaktualnym, wymagającym nie tylko aktualizacji, ale też nowego podejścia 
do tematu kierunku rozwoju gminy Wołczyn,
- wstąpienie do Unii Europejskiej zmieniło w zasadniczy sposób niektóre ukierunkowania rozwoju 
kraju, województw i również naszej gminy, 
- podstawowym warunkiem finansowego wsparcia rozwoju funduszami strukturalnymi jest 
zgodność celów i kierunków rozwoju gminy z głównymi założeniami polityki
regionalnej Unii Europejskiej
- takie właśnie założenia powinien zawierać nowy dokument strategiczny gminy Wołczyn,
- dodatkowo perspektywa budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego wymusza
konieczność stworzenia dokumentu, który w sposób jasny będzie służyć programowaniu rozwoju 
gminy oraz zarządzaniu jej zasobami.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5

Pan Dłubak – odnosząc się do sprawy zbyt małego przepustu w Gierałcicach stwierdził, iż:
- przedmiotowy przepust jest na posesji prywatnej i jest w gestii właściciela,
- były podejmowane działania w porozumieniu z właścicielem, ale w pewnym czasie jeden z 
właścicieli się wycofał.

Zastępca Burmistrza – odniósł się do sprawy przepustu przy wjedzie do bloków, trudno będzie teraz 
udowodnić że to wina kanalizacji, 
- hydrantami zarządza ZWiK,
- jeżeli chodzi o oznakowanie ulic stwierdził, że sprawę będziemy rozważać po zakończeniu I etapu 
kanalizacji,
- mamy rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na dostawę tłucznia, myśli że uda się w ramach 
tego zadania utwardzić teren w okolicach wspomnianej ul. Ogrodowej.

Pan Mrugalski – stwierdził, że niezbędne jest wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ligocie 



Wołczyńskiej.

Pan Bartosiński – ponownie prosił, aby przy kolejnych zmianach budżetu pochylić się nad budową 
alejek na cmentarzu komunalnym oraz budowę alejki na skwerze przy domu sióstr zakonnych.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


