
Protokół Nr 21/2020
zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 28 października 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności (załącznik do protokołu)
oraz

 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy

 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji

 Tomasz Olejnik Prezes PGKiM Sp. Z o.o. w Wołczynie

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji.
Nikt nie wniósł zmian do porządku posiedzenia.

Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radna Agata Teodorowska – pytała,  czy coś  się dzieje  na ulicy Jadwigi,  w związku z problemem jaki
zgłaszała na ostatniej Komisji.

Ad. 3 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na sesji:

3  a.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2020  –  2025  wraz
z uzasadnieniem radni otrzymali razem z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Nikt z radnych nie zadał pytania ani nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w celu wyrażenia opinii do przedmiotowego projektu uchwały przedstawia poniższa tabela.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 13:11:59 - 13:12:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %



3.b. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2020  rok  wraz
z uzasadnieniem.

Dyskusji nie było.

Opinia  do  przedmiotowego projektu  uchwały  wyrażona  została  w formie  głosowania    (poniżej  wyniki
głosowania)

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 13:13:55 - 13:14:15

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

3.c. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w sprawie  niedochodzenia  należności  pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny wraz z uzasadnieniem.

Nikt z radnych nie zadał pytania, ani nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie (poniżej wyniki głosowania).

głosowanie w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 13:15:42 - 13:16:12

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

3.d. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  wraz
z uzasadnieniem.
Skarbnik Gminy - zabierając głos podkreśliła, że planowaliśmy zostawić te podatki na poziomie tego roku
natomiast  po  otrzymaniu  informacji  z  budżetu  państwa,  mamy  zmniejszoną  każdą  pozycję  głównie
subwencję oświatową, dlatego też nie jesteśmy w stanie dopiąć budżetu na 2021 rok,
- w związku z tym zmuszeni jesteśmy podnieść stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 3,9%.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  większością  głosów (poniżej  wyniki
głosowania).

głosowanie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 13:20:13 - 13:23:18

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

3.e. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  wraz
z uzasadnieniem.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Komisji – odczytał pytanie radnej Jolanty Schatt – w brzmieniu „Jak przedstawiają się 
stawki w/w gminach; Byczyna, Kluczbork,Wieluń – pytanie od przedsiębiorców zajmujących się 
transportem”.



Pani  Grażyna  Majcherska  –  odpowiadając  na  pytanie  zadane  przez  radną  Panią  Schatt
przedstawiła analizę porównawczą  stawki obowiązują w tych gminach.

Radny Marcin Pasternak - stwierdził,  że jest dosyć rażąca różnica między gminą Wieluń, a pozostałymi
gminami, nasuwa się pytanie skąd tak duże przeskoki wartościowe, 
-  pytał,  jak na terenie  naszej  gminy jest  interpretowany przepis  dotyczący pojazdów ciężarowych,  przy
wskazaniu masy całkowitej dopuszczalnej 3500, czy to jest równo od 3500 czy od 3501?

Pani  Grażyna Majcherska - odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące dysproporcji  między stawkami
w gminach, a gminą Wieluń podkreśliła, że w Wieluniu obowiązuje uchwała od 2015 roku, 
-  kwestia  wysokości  stawek jest  kwestią  na ile  daną  gminę stać,  czy  jest  w stanie  zbilansować budżet
i pokryć zaplanowane w budżecie wydatki, u nas niestety musimy podnieść te stawki,
- odpowiadając na drugie pytanie ustawa mówi wyraźnie, że opodatkowane samochody ciężarowe do 3500
jeżeli jest powyżej to 3501,
-  w dalszej  wypowiedzi  podkreśliła,  że  w 2018 roku planując  budżet  na  2019 rok  obniżyliśmy stawki
podatku od  środków transportowych, ta obniżka była ok. 150 zł na pojeździe, na rok 2020  planowaliśmy
obniżkę podatku od środków transportowych o 100 zł jednak po dyskusji Rada Miejska uchwały nie podjęła
stawki pozostały na poziomie roku 2019 ,
-  w  tym  roku  nie  możemy  pozwolić  sobie  na  obniżkę  tych  stawek,  stanęliśmy  przed  problemem
podniesienia, proponowana zwyżka nie jest drastyczna, jest w granicach 3,9% na poszczególne stawki.

Radna  Jolanta Schatt – pytała, ile gmina będzie miała więcej dochodu po podwyżce podatku od środków
transportowych.

Pani  Majcherska  –  stwierdziła,  że  podwyżka  stawek  zwiększa  nam  dochody  o  kwotę  15  400  zł.  

Przedmiotowy  projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  większością  głosów (poniżej  wyniki
głosowania).

głosowanie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 13:37:51 - 13:39:03

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 85.71 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 14.29 % nieoddanych głosów 1 6.67 %



3.f. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn

Radni  otrzymali  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości
i porządku na terenie gminy Wołczyn wraz z uzasadnieniem.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Ryszard Nowak – wyrażając swoje zdanie stwierdził, że będzie głosował przeciwko tej uchwale,
- podjęcie tej uchwały będzie zobowiązywało do podniesienia opłaty za wywóz śmieci,
-  podkreślił,  że  na wsiach jest  mniej  produkowanych śmieci  niż w mieście,  ponadto w mieście  jest  zła
segregacja, dlaczego mieszkańcy wsi mają płacić za miasto.

Pan Marcin Dłubak – poruszył sprawy:
-  w  przedłożonym projekcie   uchwały  zmienia  się  zapisy   dotyczące  częstotliwości  wywozu  odpadów
komunalnych,
-  ustawodawca zobowiązał  gminy,  aby odbiór odpadów z terenów jednorodzinnych na terenie  wiejskim
w okresach letnich nie  były  rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a w zabudowie wysokiej na ternach wiejskich
wywóz nie może być rzadszy niż 1 raz na tydzień, okres zimowy nie podlega zmianie.
W dalszej wypowiedzi wniósł autopoprawkę, dotyczącą wykreślenia w § 1 pkt 3) oraz dopisanie do punktu
5) lit.d „- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc”.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji stwierdził, że konsekwencją nie podjęcia uchwały
z tymi zmianami w przyszłości zostaniemy obciążeni karą, która może wynosić od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
można się zwrócić o odroczenie czy umorzenie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli
stanowisko będzie negatywne to kara  będzie naliczona i koszty poniosą bezpośrednio mieszkańcy bo trzeba
będzie im doliczyć do stawki za odbiór śmieci, 
-  tą  uchwałą  nie  zwiększamy  kosztów  zagospodarowania  odpadów  w  mieście  bo  modyfikujemy
częstotliwość wywozu na wsi, czyli podnosimy koszty zagospodarowania na wsi. 

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy wzrosną nasze nakłady w zakresie zwiększenia częstotliwości? Jak
wpłynie to na wydatkowanie z budżetu, czy były robione takie analizy?
- Czy miasto bądź odpowiednie organy na podstawie tej uchwały egzekwują obowiązek segregacji. Czy będą
kary za brak właściwej segregacji? Co mówi ustawa?

Pan Marcin Dłubak – odnosząc się do pytań stwierdził, że szacunkowe koszty wstępnie wyliczone to kwota
między 11 – 13 tys. zł miesięcznie brutto, 
-  kluczowe będą  stawki  na  wysypiskach śmieci,  które  wzrosną  w nowym roku,  nie  znamy ich,  mamy
nadzieję, że będą znane na koniec listopada, dlatego nie możemy jeszcze wyliczyć dokładnie stawek, aby
o tym mówić,
- w sąsiedniej gminie Byczyna, proponowana stawka to 32 zł od osoby,
- jesteśmy podobną gminą i może to być podobna kwota.
Odnośnie  wyciągnięcia  konsekwencji  niewłaściwej  segregacji,  można  podejmować  takie  działania
poprzedzając upomnieniem, a potem ukaraniem, działania gminy nie idą w tym kierunku w porozumieniu ze
spółką PGKiM  usuwamy takie miejsca gdzie jest niewłaściwa segregacja.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że nadal za tym, żeby głosowanie nad tą uchwałą przesunąć na później
dlatego,  że  mamy  jeszcze  czas  listopad  i  grudzień,  aby  zapytać  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony
Środowiska, czy do lutego nie da nam kary, 
- podniesienie częstotliwości wywozu śmieci będzie rzutowało na podwyżkę śmieci dla wszystkich.

Radny Waldemar Antkowiak  - zabierając głos podkreślił, że rozmawiamy o zmianie uchwały w zakresie
częstotliwości wywozu nieczystości, która obowiązuje w tej chwili, 
- musimy bardzo odpowiedzialnie podchodzić do tego tematu, to co teraz realizujemy jest przyjęte przez
Radę i jest w jakiś sposób poukładane,



-  ustawa,  która  wchodzi  w  życie  zobowiązuje  nas  w  terminie  do  wykonania  działań  jeżeli  chodzi
o częstotliwość,
- musimy się do tego dostosować, bo jak nie to będzie naliczona kara, jeżeli nie chcemy odbierać częściej
śmieci z terenów wsi to spodziewajmy się problemów,
-  następnie  zaproponował,  żeby  zająć  się  tematem  bio  –  kompostowników  w  indywidualnych
gospodarstwach  i tym  zróżnicować opłaty za wywóz nieczystości, ale zdecydowanie więcej, a nie jak teraz
złotówka.

Radny Ryszard Nowak – mamy czas, aby nie podejmować tej uchwały, trzeba się przygotować, 
- jeżeli Wojewódzki Inspektor nie wyrazi zgody, aby podjąć ją w lutym to możemy podjąć ją w listopadzie,
- ten czwarty wywóz śmieci wpłynie na stawkę opłat dla wszystkich mieszkańców.

Radny Marcin Pasternak poruszył sprawy: 
-  nie  uciekniemy  od  konieczności  wprowadzenia  narzuconej  ustawą  ilości  wymaganych  odbiorów
nieczystości z terenów wiejskich i normalne jest to, że wzrosną koszty za wywóz nieczystości,
- podkreślił, że przy  ustalaniu stawek musimy wrócić do tematu kompostowników,
- pytał, ile gospodarstw na terenie gminy złożyło deklarację posiadania biokompostownika?
W dalszej wypowiedzi  stwierdził,  że w trakcie  kontroli Komisji  Rewizyjnej  w zakresie poboru opłat za
gospodarkę odpadów komunalnych, zastanawialiśmy się, czy PGKiM kontroluje, ile z danego adresu jest
odbieranych  śmieci,  czyli  zadeklarowane  są  dwie  osoby,  a  oddają  za  10  osób,  konkretnie  chodzi  tu
o wynajem mieszkań i sposób weryfikacji, 
- pytał, czy w jakiś sposób są weryfikowane osoby, które deklarowały bio i nie płacą za wywóz śmieci, czy
być może są w tych miejscach oddawane bio?

Radny Ryszard Nowak - podkreślił kolejny raz, aby uchwałę podjąć w listopadzie mamy jeszcze wiele pytań
na, które trzeba odpowiedzieć.

Pan Marcin Dłubak -  odnosząc się  to  tego,  czy jest  jeszcze czas  na podjęcie  uchwały,  po podjęciu tej
uchwały na dzisiejszej sesji również w oparciu o znane stawki na składowisku odpadów przedstawić Radzie
Miejskiej propozycje podwyżki, 
- nie wyobraża sobie, żeby działania szły w tym kierunku, aby narażać mieszkańców na jakiekolwiek kary,
musimy poważnie podejść do tej uchwały,
- takie  uchwały są podejmowane przez wszystkie rady gminy,
- nowe stawki za gospodarkę odpadami będą obowiązywały najprawdopodobniej od 1 marca 2021 roku.
 
Radny Ryszard Nowak - stwierdził, że jest jeszcze dużo pytań i niewiadomych na które trzeba odpowiedzieć.

Pan Tomasz Olejnik Prezes PGKiM - odpowiedział na pytanie czy weryfikuje się ilość odpadów do ilości
osób – stwierdził,  żeby tego dokonać potrzebowalibyśmy dane - ile  osób jest  przy danej posesji,  wtedy
będziemy  mogli  zgłosić,  że  śmieci  jest  za  dużo  do  wykazanych  osób,  
- odnosząc się do pytania radnej Jolanty Schatt, zgłoszonego w formie meilowej,  o możliwość wyposażenia
gospodarstw domowych w indywidualny kubeł na szkło stwierdził, że w regulaminie, który obowiązuje na
terenie gminy Wołczyn jest określone, że szkło odbierane jest w systemie gniazdowym, 
- zmiana tego systemu wiązałby się ze zwiększeniem kosztów, a za tym pójdzie podniesienie stawek,
- aktualnie na terenie naszej gminy jest około 50 punktów odbioru szkła,
- dzisiaj jest potrzebna uchwała, abyśmy mogli przedstawić propozycję stawki na sesji listopadowej, aby
mogła zostać wdrożona od marca,
- każde opóźnienie wdrożenia skutkuje zwiększeniem stawki.

Pan Marcin Pasternak – Komisja Rewizyjna jest w trakcie prac dotyczących weryfikacji poboru opłat za
nieczystości  prosił,  aby  na  następną  debatę,  która  będzie  dotyczyła  podniesienie  stawki  przygotować
zestawienie ile jest zadeklarowanych na terenie gminy kompostowników?



- czy wobec tego spadł tonaż bio odpadów?
- jako Komisja Rewizyjna będziemy chcieli weryfikować wykaz mieszkańców do oddawanych odpadów,
weryfikacja pozwoli na wyłapanie pewnych nieprawidłowości,
- nasz kierunek działań motywowany jest z opiniami, że na terenie gminy znajdują się mieszkańcy z za
granicy i nie są zgłaszani do opłat.

Radny  Waldemar  Antkowiak  -  stwierdził,  że  dzisiejszy  projekt  uchwały  dotyczy  zmiany  regulaminu
utrzymania czystości, a o podwyżkach dopiero będziemy rozmawiać, także musimy podjąć tą uchwałę
aby nie narażać gminę na jakieś problemy.

Ryszard Nowak - stwierdził, że dużo wyszło punktów, które trzeba omówić, 
-  prosił  o  spotkanie  z  wszystkimi  radnymi,  aby porozmawiać przed Komisją  jakie  są  stawki  i  z  czego
wynikają.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie  większością  głosów (poniżej  wyniki
głosowania).

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wołczyn

jednostka Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: zaopiniowano pozytywnie

data 28 października 2020 r. czas 14:32:38 - 14:37:18

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 10 71.43 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 3 21.43 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

4. Odpowiedzi na pytania i inne zapytania

Pan Marcin Dłubak - odnosząc się do pytania odnośnie ulicy Jadwigi, poinformował, że mieliśmy  również
zgłoszenia mieszkańców o zapadnięciu się w dwóch miejscach kanalizacji sanitarno -deszczowej, 
- usterki zostały zgłoszone do Zakładu Wodociągów i czekamy kiedy będzie to naprawione,
- po rozmowach z Zakładem Wodociągów ze względu na intensywne odpady deszczu mają bardzo dużo
zgłoszeń  i  nie  są  w stanie  natychmiastowo podejmować  działań,  zadeklarowali, że  wykonają  to  w tym
tygodniu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                                         Ryszard Nowak
Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz


