
Protokół Nr 41/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 31 sierpnia 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
- Sołtysi według listy obecności                                                                     (załącznik do protokołu)

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2  Wnioski i zapytania

Radny Waldemar Antkowiak – zgłosił problem braku wody na boisku sportowym w Ligocie Wołczyńskiej,
jest szatnia ale nie ma wody,
- LKS Ligota Wołczyńska gra w klasie A, uważa że należy stworzyć im warunki, zaproponował wywiercenie
studni.

Radny  Szczepan  Mały  -  poruszył  kwestię  ścieżki  rowerowej  na  odcinku  Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-
Brynica…
- ma wrażenie,  że  przez Gierałcice  droga straciła status  drogi  powiatowej,  do remontu tej  drogi  gmina
dotowała setki tysięcy złotych i dlatego też powinniśmy mieć wzgląd na utrzymanie tej drogi.

Radny Adam Zarych –  prosił  Burmistrza  o  interwencję  w powiecie  w sprawie  łatania  dziur,  ponieważ
dojechali do Świniar i skończyli, tłumacząc się, że nie mają masy, 
- droga na Wesołą jest tragiczna, ostatnie ulewy zrujnowały całkowicie drogi.

Radna  Krystyna  Mazurczak  –  zabierając  głos  również  poruszyła  sprawę  bardzo  złego  stanu  dróg
powiatowych  w  m.  Wąsice,  Wierzchy,  Markotów  Duży  do  tego  pobocza  zarośnięte  są  wysoką  trawą
i zakrzaczeniami, 
-  w  dalszej  wypowiedzi  przekazała  informacje  na  temat  spotkania  z  przedstawicielem  Wód  Polskich
odnośnie zarządzania jazem.

Radna Jolanta Schatt – zgłosiła, że w zadaszeniu na przystanku autobusowym przy sklepie w Skałągach są
dziury, prosiła o wygospodarowanie środków na remont przystanku.

Radna Agata Teodorowska – pytała w imieniu mieszkańców ul. Jadwigi w Wołczynie na jakim etapie jest
zaplanowany remont tej ulicy?

Radny Waldemar Łuczek – zabierając głos stwierdził, że przychyla się do wypowiedzi na temat stanu ścieżki
rowerowej,
- zwiększył się znowu ruch samochodów ciężarowych z drewnem, nie przestrzegają zasad prędkości ruchu,
nasypany kamień na poboczu jest już rozjechany,
- ponownie zwrócił uwagę na uszkodzone barierki na parkingu przy ul. Byczyńskiej,
-  coraz  więcej  osób  zaczepia  i  zwraca  uwagę  na  wrony,  które  zanieczyszczają  ławki  i  chodniki
w parku, na boisku, nie ma jak posiedzieć,
- prosił o informacje na temat planowanej ścieżki rowerowej Wołczyn- Kluczbork.

Radny Marcin Pasternak – pytał, jakiego rodzaju wykonywane są przez ZWiK ok. 22.00 zrzuty wody do
rzeki, czy nie są one obarczone chemikaliami, 



- następnie poruszył sprawę mieszkanki Wąsic, która nie ma przyłącza wody,
- zwrócił uwagę na jakość wykonywanych prac przy łataniu dziur w drogach powiatowych, tak firma łatała,
że zalała właz do studzienki, może być problem z jej otwarciem,
- na wysokości przystanku przy skrzyżowaniu w Skałągach po ulewach zrobiła się wyrwa.
- prosił o informacje na jakim etapie jest realizacja programu w sprawie zakupu laptopów dla dzieci byłych
pracowników PGR,
- zwrócił uwagę na utrzymanie infrastruktury przy ul. Leśnej stawu, placu zabaw, ponieważ uważa że jest
naszą bolączką zadbanie o to co już mamy zrobione, myśli o poprawie w perspektywie przyszłego roku, bo
teraz sezon na użytkowanie się kończy,
- następnie prosił o przybliżenie projektu rozbudowy remizy OSP w Wołczynie,
- pytał, na czym polegały prace konserwacyjne tężni solankowej?

Pani  Sołtys  Rożnowa  –  poruszyła  problem  oczyszczalni  ścieków  na  osiedlu  mieszkaniowym
w Rożnowie, które zamieszkuje 85 rodzin, 
- prosiła o rozważenie modernizacji tej oczyszczalni,
- będąc przy głosie poruszyła również sprawę bardzo złego stanu drogi powiatowej.

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy są chętni do zakupu naszej solanki.

Sołtys Duczowa – prosił o zamontowanie ograniczenia prędkości na drodze gminnej.

Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  jak  wygląda  zabezpieczenie  w  ciepło  w  naszych  jednostkach
organizacyjnych, głównie chodzi o szkoły opalane węglem.

Radny Waldemar Antkowiak – nawiązaniu do inicjatywy radnych odnośnie dokonania wizji w terenie dróg
powiatowych wspólnie z radnymi powiatowymi prosił o zgłaszanie się chętnych na wyjazd, poinformował,
że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o oddelegowanie kilku radnych.

Ad. 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

a) w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków (załącznik do protokołu),
-  uchylenie  przedmiotowej  uchwały  następuje  w związku ze złożeniem przez Wspólnotę  Mieszkaniową
ul. Dworcowa 2 oświadczenia o rezygnacji z otrzymanej dotacji.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna
zadania  w  zakresie  zapewnienia  uczniom  niepełnosprawnym  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie
przewozu Gminie Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały jest na wniosek Burmistrza Byczyny z dnia 8 sierpnia 2022 r.
o objęcie dowozem jednego ucznia do Kup,
- gmina Byczyna będzie partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Dyskusji nie było.

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



Następnie p. Kaczmarczyk – przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad
rozliczania  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których ustalony plan
zajęć  jest  różny  w  poszczególnych  okresach  roku  szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiarów zniżek  dla
nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin zajęć nauczycieli  nie wymienionych w art.  42 ust.  3 ustawy z  dnia  26 stycznia 1982 r.  -  Karta
Nauczyciela (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że od 1 września weszła zmiana ustawy Karta Nauczyciela, która wprowadziła nowe stanowisko
- pedagog  specjalny, w związku z tym w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zmianę poprzez
wprowadzenie stanowiska i pensum dla pedagoga specjalnego,
- wymiar godzin specjalistów to 22 godziny tygodniowo,
- wynagrodzenie stanowiska będzie w ramach dofinansowania z rezerwy budżetu państwa.

Dyskusji nie było.

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

Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  sportowych
(załącznik do protokołu),
-poprzez  niniejszy  projekt  uchwały  zamierza  się  rozszerzyć  stypendia  sportowe  dla  zawodników
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie sportowej: tenis stołowy od co najmniej III ligi
wojewódzkiej. 

Radny  Jan  Bartosiński  –  stwierdził,  że  jest  za  propozycją  ale  uważa,  że  powinniśmy  iść  dalej
i  rozszerzyć  o  inne  dyscypliny  sportowe,  bo  sport  w  gminie  Wołczyn  to  nie  tylko  piłka  nożna
i tenis, ale są też i inne dyscypliny i młodzi ludzie mają osiągnięcia,
- kwalifikując do stypendium sportowcy powinni mieć klasę mistrzowską.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  temat  ten  jest  otwarty  jeżeli  będzie  konkretny  wniosek  możemy
w przyszłości rozmawiać.

Burmistrz – zabierając głos pokreślił, że kilka lat temu wprowadziliśmy stypendium, nie jest to obligatoryjne
dla gminy, ale zdecydowaliśmy się wprowadzić, bo było takie oczekiwanie ale i były efekty w piłce nożnej
i tenisie, 
- jeżeli będzie konkretny wniosek na pewno rozważymy.

Projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. (załącznik do protokołu).

Radny Waldemar Łuczek – poruszył sprawę podnoszenia kosztów inwestycji, ciągle do jakiegoś zadania
dokładamy, pytał skąd gmina ma na to środki.

Radny Marcin Pasternak – pytał, jak my sobie poradzimy z wydatkami w perspektywie, która nas czeka? Co
będzie z realizacją inwestycji, które powinniśmy wykonać ze względu na pozyskanie dofinansowań z innych
źródeł, skąd pozyskamy środki na nasz udział, który wzrośnie?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że ogólna sytuacja po otwarciu ofert przetargowych jest taka, że każda z tych
ofert  przewyższa  środki,  które  my  mamy  w  planie  i  musimy  analizować  budżet,  czy
w innych zadaniach są oszczędności, 
-  w najbliższym czasie  czeka nas  otwarcie  ofert  na  budowę kanalizacji  Świniary–Krzywiczyny oraz na
przebudowę drogi w Rożnowie oraz kolejny już przetarg na rozbudowę OSP w Wołczynie,



-  jeżeli  chodzi  o  realizację  zadań  bieżących  to  w  tym  roku  już  dwukrotnie  zwiększaliśmy  środki  dla
jednostek,
- jednostki mają zabezpieczone środki, część środków pozostawiona jest w Urzędzie, we wrześniu będzie
dokonywana kolejna analiza i środki będą przenoszone między poszczególnymi jednostkami,
- aktualnie borykamy się z dodatkowymi zadaniami jak dodatek osłonowy czy dodatek węglowy,
-  w  dalszej  wypowiedzi  szczegółowo  omówiła  proponowane  zmiany  budżetu  gminy  zgodnie
z przedłożonym uzasadnieniem do projektu.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  sytuacja  jest  bardzo  trudna,  aktualnie  mamy  ogłoszone
3  postępowania,  bardzo  trudno  jest  rozstrzygnąć  przetarg,  bo  wszystkie  oferty  przekraczają  kwoty
kosztorysowe, zmuszeni jesteśmy unieważniać przetargi, ale robimy to po to, aby realizować dane zadanie,
zmniejszamy zakres robót i ogłaszamy ponownie, staramy się aby zmieścić się w wydatkach jakie mamy
zaplanowane.

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

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  porozumienia  cywilnoprawnego
o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kluczborskiego (załącznik do protokołu).

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że chodzi o połączenie się gmin, co w przyszłości pozwoli zrzeszonym w
klastrze gminom uzyskać możliwość dofinansowania na zasadach bezkonkursowych środków krajowych i
europejskich oraz na zasadach konkursowych z NFOŚiGW na budowę Odnawialnych Źródeł Energii dla
mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
-  aktualnie  nie  ma  jeszcze  opracowanych  żadnych  zasad,  ale  już  w  obecnych  programach  mówi  się
o różnych klastrach.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4 Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Radny Mrugalski – podkreślił, że oprócz wody na boisku należy wyremontować szatnię dla sędziów.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że szatnie dla gości i gospodarzy zostały wyremontowane, jeżeli chodzi
o  szatnię  dla  sędziów  w  tej  chwili  trwa  bilansowanie  środków  finansowych  przeznaczonych  na  sport
w naszej gminie, dlatego, że kilka drużyn spadło z wyższej klasy i mogą pojawić oszczędności, spróbujemy
temat tej szatni w jakiś sposób rozwiązać.

Burmistrz - stwierdził, że wniosek dotyczący doprowadzenia wody jest zasadny, jak również remont szatni
dla sędziów, trzeba szukać środków, żeby poprawić warunki, bo one są konieczne.

Przewodniczący Komisji – zabrał głos odnośnie ścieżki rowerowej Wołczyn – Kluczbork, 
- wniosek w sprawie budowy tej ścieżki został zgłoszony na spotkaniu z posłem Marcinem Ociepą,
- osobiście jest przeciwny budowie, ponieważ jest wiele więcej potrzeb drogowych, ilu użytkowników w
roku będzie z niej korzystać.

Burmistrz – w wypowiedzi swojej stwierdził, że każde zapytanie, wniosek zgłoszony podczas dzisiejszego
posiedzenia skrupulatnie sobie zapisał, 
- zaproponował, aby teraz nie omawiać każdej jednej sprawy, ponieważ na większość poruszonych spraw
my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jeśli chodzi o drogi powiatowe planowany jest wspólny wyjazd
z radnymi powiatowymi, rozumie trudności finansowe jeśli chodzi o przebudowę dróg ale łatanie dróg to już
jest nie do zaakceptowania,



-  odnośnie  budowy ścieżki  rowerowej  –  jest  innego zdania  niż  Przewodniczący  Komisji,  o  tej  ścieżce
mówimy  już  od  bardzo  dawna,  również  w  Subregionie  Północnym,  czyli  powiat  oleski,  namysłowski
i kluczborski, mówimy o tym, aby zadanie to wpisać do wspólnej realizacji, budowa nie ma być ze środków
budżetu gminy, ale musimy się przygotować na różne możliwości wpisania się o pozyskanie środków.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że jeśli gmina będzie musiała dołożyć jakieś środki z budżetu gminy
do budowy ścieżki będzie przeciwny, bo na terenie gminy jest wiele dróg do zrobienia.

Radny  Szczepan  Mały  –  podkreślił,  że  na  trasie  tej  położone  są  trzy  miejscowości  Gierałcice  Małe,
Markotów Mały i Nowa Wieś, ścieżka zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do remontu przystanku w Skałągach stwierdził, że sprawę przekażemy
do Wydziału - jest do naprawienia, 
- remont ul. Jadwigi – w tych wnioskach, które składaliśmy do Polskiego Ładu jest zgłoszona również ul.
Jadwigi, wniosek uzyskał dofinansowanie, jeśli dojdzie do realizacji to mamy zaplanowane w przyszłym
roku, 
- uszkodzone barierki – zajmiemy się tym,
- zakup laptopów – jeżeli chodzi o realizację tego programu – okazało się, że na naszym terenie ilość osób
kwalifikujących się  do programu jest  bardzo duża,  na  etapie  weryfikacji  wniosków program ten ulegał
kilkakrotnie modyfikacji i czas się wydłużał z powodu uzupełniania brakujących dokumentów, na początku
w budżecie państwa było zabezpieczonych 80 mln zł, później zwiększyli do 500 mln zł, w naszej gminie po
dokonaniu szczegółowej weryfikacji  ostateczne około 300 osób zakwalifikowało się do tego programu i
jesteśmy na etapie końcowym, mamy wstępne oferty od firm, które ewentualnie będą dostarczały sprzęt
laptopy, tablety, komputery stacjonarne i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dostarczenie
sprzętu,
- rozbudowa OSP – jest w tej chwili ogłoszony po raz trzeci przetarg, jeśli wpłyną oferty, które będą się
mieściły w kosztorysie inwestorskim, to przetarg rozstrzygniemy, w przetargu termin zakończenia zadania
przewidziany jest na połowę lutego.

Radny Marcin Pasternak – dotarła do niego informacja, że będą to dwa obiekty i nie będą ze sobą zespolone.

Zastępca  Burmistrza  –  poinformował,  że  będzie  to  wykonane  z  tzw.  płyt  warstwowych,  czyli  blachy
ocieplonej,  projekt  zakłada  możliwość  przejazdu  przez  istniejące  garaże,  będzie  to  zespolone,  będzie
zapewnione ogrzewanie, wentylacja poprzez zastosowanie wyciągu spalin, będzie posadzka.
Burmistrz – poinformował, że w najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie w sprawie sprzedaży solanki
wołczyńskiej, jednak najpierw musimy stworzyć warunki do sprzedaży na większą skalę,
-  jeśli  chodzi  o  konserwację  tężni  –  konserwacja  odbyła  się  w  własnym  zakresie,  wykonali  to  nasi
pracownicy własnym nakładem pracy, wcześniej kontaktowali się z innymi w jaki sposób jest to robione,
okazuje się, że wszyscy czyszczą tarninę z nalotów i osadów, stężenie soli naszej tężni jest właściwe, 
- kosze na śmieci zostały już postawione przez Lesaffre,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Rożnowie – oczyszczalnia eksploatowana jest przez Spółdzielnię,
rozumie wniosek p. Sołtys ale dzisiaj problemy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jeżeli chodzi o stabilność
funkcjonowania jest zachwiana z powodu wykonanych kanalizacji,  na które aby je wykonać trzeba było
zaciągnąć kredyt, jest to bardzo trudny temat, 
- zrzut wody do rzeki przez ZWiK – Zakład, by móc coś odprowadzić do rzeki musi posiadać pozwolenie
wodnoprawne, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne, trzeba spełniać bardzo rygorystyczne wymogi.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że w pozwoleniu na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki określony jest
skład i jest on badany, jeżeli ścieki nie spełniają tych norm to Zakład płaci kary, 
-  w  trakcie  modernizacji  oczyszczalni  ścieków  musieliśmy  zmodernizować  projekt  po  to,  żeby  móc
redukować związki biogenne fosfor i azot.

Burmistrz – odnosząc się do kwestii zanieczyszczania naszych chodników, parków przez wrony i gawrony
stwierdził, że jedyny sposób to wynajęcie sokolnika, na pewno nie jest to mały wydatek,
- przed nami rok 2023 musimy mieć świadomość co nas czeka,
- nie mamy możliwości planowania nowych inwestycji bez dofinansowania zewnętrznego,



- ogłoszony przetarg grupowy 35 gmin na energię elektryczną został unieważniony z powodu 350% wzrostu
ceny, ogłoszony został drugi, a w drugim wzrost o 450% , jest ogłoszony trzeci przetarg, to jest energia dla
Urzędu, jednostek organizacyjnych i oświetlenie uliczne,
- staw i plac zabaw – wymaga uporządkowania, utrzymania czystości to jest prawda, mamy pomysł, aby na
to wykorzystać środki z profilaktyki alkoholowej,
- jeśli chodzi o brak przyłącza dla mieszkanki z Wąsic musimy rozpoznać sprawę.

Radna  Jolanta  Schatt  –  zabierając  głos  podziękowała  za  współorganizowanie  Dożynek  Gminnych
w Skałągach przede wszystkim mieszkańcom, strażakom OSP,  „Kasjopejkom”, sołtysom, którzy zaszczycili
swoją obecnością, p. Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i pracownikom WOK.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak
Protokołowała 
Julita Matelska


