
Protokół Nr 38/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 29 stycznia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński,
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec,
 Pełnomocnik Burmistrza ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafał

Neugebauer
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Wilczek
 Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska,  Nieruchomości i Inwestycji  – Marcin

Dłubak
 Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa.… - Joanna Ptak-Fioncek
 p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji Marcin Kaczmarczyk 

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
  (zał. nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia jako pkt 3
lit.  a)  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  składu  osobowego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki
Samorządowej.

Porządek  posiedzenia  wraz  z  w/w  wnioskiem  przyjęty  został  jednogłośnie  w  obecności  12
członków. 

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Radny Kwaśnicki – pytał, czy sklep „Żabka” konkretnie na Osiedlu Młodych ma podpisaną umowę
na odbiór śmieci, 
- aktualnie jest tam śmietnisko – składowisko worków z odpadami,
-  natomiast  drugi  podmiot  prowadzący działalność gospodarczą wyrzuca śmieci  do kontenerów
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radna Neugebauer – stwierdziła, że podobna sytuacja jest we Wspólnocie Mieszkaniowej „Rynek”,
nieposegregowane odpady z restauracji „Winogrona” trafiają do pojemników Wspólnoty.

Ad. 3

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada podejmować będzie na najbliższej sesji

Przewodniczący  Rady  –  przedstawił  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie  składu
osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej w celu wpisania do składu Komisji nowo
wybranej radnej p. Joanny Tokarskiej                                                                                  (zał. nr 2).

Dyskusji nie było.



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

Skarbnik Gminy – omawiając projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 (zał. nr 3), 

- zwróciła uwagę, że zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą dotyczą  przedsięwzięć, tj.:
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w 2018 r. przebudowy drogi ul.
Kwiatów Polskich zadanie zaplanowano na dwa lata,  część przebudowy w 2018 r.  ze środków
własnych, a w 2019 planuje się na drugą część pozyskanie dotacji;
- w 2018 r. zwiększamy o kwotę 27 000 zł na zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe;
- oraz o kwotę 40 000 zł budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym;
- proponujemy też zwiększyć zwiększamy kwotę kredytu z 700 000 zł na 1 400 000 zł, a jest to
związane  z  brakiem  dofinansowania  ul.  Kwiatów  Polskich,  jednocześnie  podkreśliła,  że  okres
spłaty nie ulega zmianie,
- wszystkie zmiany dostosowano do wartości budżetowych w 2018 r. 

Dyskusji nie było.

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

Pan Rafał Neugebauer – przedstawił projekt o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wołczyn w 2018 r.                                                                                                                  (zał. nr 4)
- w ramach realizacji Gminnego Programu z roku 2017 pozostała niewydatkowana kwota 31 487,00
zł, którą doplanowuje się do Programu na rok 2018 na następujące zadania:
- kwotę 1 000 zł na warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin,
-  kwotę  1000  zł  na  szkolenia  dla  członków  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- kwotę 22 000 zł na utworzenie otwartej strefy aktywności na zajęcia prowadzone w środowisku,
tworzenie warunków do uprawiania sportu, oraz kwotę 5 000 zł inne zadania,
-  kwotę  2  487  zł  na  szkolenia,  wyjazdy,  spotkania  edukacyjne  i  imprezy  masowe  w  ramach
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Dyskusji nie było.

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

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
 (zał. nr 5)
-  podkreśliła,  że  zmiany  budżetu  wiążą  się  również  ze  zmianami  wprowadzanymi  wcześniej
w omawianych uchwałach, między innymi:
-  zadanie  już  wspomniane  przebudowa  drogi  ul.  Kwiatów  Polskich,  które  nie  zostało
zakwalifikowane do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w związku z tym zmniejsza się
dochody budżetu gminy o wcześniej planowaną dotację na realizację zadania o kwotę 1.232.516 zł,
jednocześnie przenosi się realizację części zadania na 2019 rok,



-  wydatki  na  zadanie  w  2018  roku  zmniejszą  się  o  1.200.000  zł,  wysokości  wydatków  na
przebudowę drogi ul. Kwiatów Polskich wynosi po zmianach: 1.300.000 zł;
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne, tj.:
- na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe
- 27.000 zł - plan po zmianach - 56.000 zł;
-  budowę drogi  dojazdowej  do  gruntów rolnych  w Markotowie  Dużym -  40.000  zł  -  plan  po
zmianach - 40.000 zł;
- budowę drogi w Markotowie Małym - 20.000 zł - plan po zmianach - 20.000 zł;
- budowę drogi ul. Krokusowej w Wołczynie - 30.000 zł - plan po zmianach - 30.000 zł;
- przebudowę remizy strażackiej OSP w Komorznie - 13.100 zł - plan po zmianach - 53.100 zł;
- budowę pomostu na stawie w Wołczynie - 6.000 zł - plan po zmianach - 6.000 zł;
- budowę placu zabaw w Komorznie - 10.000 zł - plan po zmianach - 10.000 zł;
-  przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na  pomieszczenia  świetlicy  z  zapleczem
kuchennym w Duczowie Wielkim - 15.000 zł - plan po zmianach - 15.000 zł;
- rozbudowę obiektu przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka - 81.576 zł - plan po
zmianach  -  111.576  zł,  jednocześnie  zmieniamy  nazwę  zadania  z  Adaptacja  pomieszczeń
Przedszkola Publicznego w Wołczynie na żłobek;
- wykonanie przyłącza energetycznego na terenach sportowo-rekreacyjnych w Wołczynie - 40.000
zł - plan po zmianach - 40.000 zł;
-  utworzenie  otwartej  strefy  aktywności  -  28.000  zł  -  plan  po  zmianach  na  zadanie  łącznie
z wydatkami programu przeciwdziałania alkoholizmowi wynosi: 50.000 zł i stanowi wkład gminy
wykazany we wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- dotację na przyłączenie do kanalizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach - 7.000 zł -
plan po zmianach - 7.000 zł;
- zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2018 roku o
środki niewykorzystane w 2017 roku - 31.487 zł,  w ramach tych środków zaplanowano 22.000 zł
na utworzenie otwartej strefy aktywności; 
-  zwiększono  środki  na  program  gospodarki  odpadami  o  środki  niewykorzystane  w  2017  r.  
- 18.601,90 zł.
- zwiększono przychody budżetu - wolne środki o kwotę: 400.280,90 zł.

Dyskusji nie było. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gmin  Wołczyn  na  2018  r.  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

W dalszej  kolejności  Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  przedstawiła  projekt  uchwały
dotyczący zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania                                                                             (zał. nr 6).
W wypowiedzi swojej podkreśliła, że zmiana uchwały odnosi się do stawki odpłatności za usługi
opiekuńcze, która  wynika z kalkulacji kosztów roboczogodziny za rok 2017 r., i kształtuje się na
poziomie 22 zł, poprzednio stawka wynosiła 20 zł.

Dyskusji nie było.

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



Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach  2018-
2022                                                                                                                                    (zał. nr 7), 
-  podkreślił,  że  w  ramach  nadzoru  i  kontroli  Wojewody  Opolskiego  stwierdzono,  że  podjęta
uchwała  nie  zawiera  prognozy  stanu  technicznego  zasobu  mieszkaniowego  gminy  w
poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne i aby zapobiec
uchyleniu  uchwały,  dokonujemy zmiany uchwały poprzez dodanie  pominiętych obligatoryjnych
zapisów.

Dyskusji nie było.

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

Pani Joanna Ptak-Fioncek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług
oraz  stawek  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości                                                                                                    (zał. nr 8),
- podkreśliła, że taka uchwała funkcjonuje w naszej gminie, a przedłożony projekt uchwały dotyczy
zmiany stawek za usługi,
-  zakres  oferowanych  usług  stanowi  ofertę  fakultatywnych  usług,  powiązanych  z odbieraniem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie są zaliczone
do usług, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszoną przez właścicieli
nieruchomości,
-  konieczność  zmiany  niniejszej  uchwały  wynika  z przeprowadzonego  przetargu  z wolnej  ręki
i zaoferowanych przez wykonawcę cen za w/w usługi.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  omówił  projekt  uchwały  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 9),
- projekt uchwały jest efektem wprowadzenia nowych regulacji prawnych w zakresie finansowania
zadań oświatowych z  uwzględnieniem zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Radny Antkowiak – pytał, czy tabele w załącznikach są wymogiem ustawowym?

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził, że są zgodne z ustawą i akceptowane przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.

Radny Zarych – pytał, co się zmieni w dotacji, czy zmieni się kwota dofinansowania.

Pan  Kaczmarczyk  –  stwierdził,  że  zmienia  się  wskaźnik  naliczania,  jednak  kwota  będzie
porównywalna do ubiegłego roku.



Zastępca Burmistrza – stwierdził, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o finansowaniu
zadań oświatowych, w szczególności dotyczy dotacji dla szkół stowarzyszeniowych, 
- ustawa określa wzór wyliczenia dotacji.

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

Pan Marcin Kaczmarczyk – przestawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
uchylenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego                                    (zał. nr 10),
- stwierdził, że to również efekt zmian ustawy Karty Nauczyciela, od 1 stycznia 2018 r ustawa nie
przewiduje zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na wsi.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że do tej pory wysokość dodatku mieszkaniowego zależała od
liczebności rodziny nauczyciela, 
- pozbawienie prawa do dodatku nie wymaga wypowiadania warunków zatrudnienia, ponieważ nie
jest składnikiem wynagrodzenia.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Pan  Marcin  Dłubak  –  odnosząc  się  do  sprawy  śmieci  w  Żabce  na  Osiedlu,  stwierdził,  że
postępowanie w sprawie prowadzi Straż Miejska, 
- również przekaże Straży Miejskiej w celu zbadania sprawy dotyczącą wyrzucania śmieci przez
inne podmioty i poinformujemy na najbliższym posiedzeniu.

Radny Bar – zwrócił uwagę na przewrócone ogrodzenie byłej meblarni na ul. Opolskiej, stan ten
przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu i niekorzystnie wpływa na estetykę, 
- zgłosił brak oznakowania poziomego przejścia dla pieszych w kierunku dworca PKP.

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że sprawę przewróconego ogrodzenia prowadzi Straż Miejska.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że temat przejścia dla pieszych zasygnalizujemy w Starostwie
Powiatowym,  trochę  jest  to  sprawa  skomplikowana  ponieważ  część  działki  jest  PKP,  a  część
powiatu.

Radny  Kwaśnicki  –  poruszył  sprawę  zapisu  w  uchwale  w  zakresie  częstotliwości  wywozu
nieczystości w zabudowie wysokiej, tj. „nie rzadziej niż raz w tygodniu”, 
-  sprawę tą  poruszał  na posiedzeniu  podczas  rozpatrywania  przedmiotowego projektu  uchwały,
interpretacja pracownika była, że może być więcej razy, aktualnie w umowie z odbiorcą odpadów
jest raz w tygodniu.

Pan Dłubak – podkreślił, że przy rozpatrywaniu projektów uchwał „śmieciowych” mówiliśmy też,
że dajemy sobie czas na rozpoznanie jak ten system będzie funkcjonował, 



-  stawka  za  odbiór  odpadów komunalnych  jest  za  niska,  aby zwiększać  częstotliwość  odbioru
śmieci, w tym roku konsumujemy oszczędności.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że jeżeli będziemy zwiększać częstotliwość wywozy będziemy
musieli podnieść opłatę za odbiór śmieci.

Sołtys Vogiel – zgłosił potrzebę montażu lampy ulicznej przy przystanku w Duczowie.

Radna  Tokarska  –  wnioskowała,  o  rozważenie  możliwości  ustawienia  znaku  drogowego
ostrzegawczego na wysokości cmentarza żydowskiego.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                          Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


