
Protokół Nr 34/2010
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 22 lutego 2010 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście.
                                                                                                      
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji              (zał. nr 1 ).

                                                                                                                                       
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 10 radnych.                                

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach  nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Informacja  na  temat  stanu bezpieczeństwa i  porządku  publicznego na  terenie  gminy Wołczyn  
w 2009 r.

 ( zał. nr 3-5).

Pan Nowak – prosił o informacje dotyczącą „Niebieskiej Karty”.

Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie – wyjaśnił : 
− procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych  

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, podejmowanie 
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej  przemocą w rodzinie  odbywa się  w 
oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w 
rodzinie,

− w ramach procedury „ Niebieskich Kart” odnotowano 16 interwencji z czego 10 zostało 
zaniechanych, nie mamy statystyki ile w mieście ile na wsi.

Pan  Zarych  –  pytał,  czy  osoby  odpracowujące  karę  grzywny  nie  mogłyby  jej  odpracować  
w miejscowości w której zamieszkują?

Kierownik Posterunku – stwierdził, że o tym nie decyduje policja tylko sąd.

Burmistrz – poinformował, że sąd zwraca się do tut. Urzędu w tej sprawie, my te osoby kierujemy 
do PGKiM, osoby te najczęściej się nie zgłaszają. 

Pan Mały – poruszył sprawę narkomanii, z informacji wynika, że na terenie gminy odnotowano  
12 przestępstw.

Kierownik Posterunku – podkreślił, że jak wynika z analizy w 2009 r. nastąpił wzrost przestępstw 
o 200%, 

− zatrzymano  5  osób  za  posiadanie  i  rozprowadzanie  narkotyków,  w stosunku  do  dwóch 
zatrzymanych sąd orzekł tymczasowy areszt, sprawy nie są jeszcze zakończone i nie zostały 
wykazane w statystyce,



− stwierdził, że nie ma problemu narkotykowego w szkole, są to głównie osoby dorosłe.

Pan  Nowak  –  odnosząc  się  do  informacji  złożonej  przez  Straż  Miejską  zwrócił  uwagę  na  26 
interwencji w sprawie uszkodzonych i zanieczyszczonych dróg oraz nie wykoszonych poboczy,
- pytał, czy to dotyczy poboczy na odcinakach między wioskami?
- następnie poruszył sprawę odwożenia osób nietrzeźwych.

Pan Mazurek Strażnik Straży Miejskiej  – poinformował,  że utrzymywanie poboczy na odcinku 
Krzywiczyny - Komorzno jest w Zarządzie Dróg Powiatowych,

− za odwiezienie nietrzeźwych osób do domu, które swym zachowaniem stwarzały zagrożenie 
utraty  życia  lub  zdrowia  własnego  lub  innych,  najczęściej  sporządzamy  wniosek  o 
odpracowanie.

Pan Bar – pytał, ile nałożono mandatów w związku z nieodśnieżeniem?

Pan Mazurek Strażnik Miejski – stwierdził, że sporządzono 1 wniosek do Sądu za nieodśnieżanie, 
-  w  informacji  tej  nie  ujęto  jeszcze  wszczętych  spraw  z  tego  roku,  ponieważ  są  jeszcze  nie 
zakończone,
- zostały przygotowane pisma w tej sprawie do właścicieli posesji.

Pan Zarych – pytał, czy w tym roku będzie dokonywany przegląd czystości na wsiach?

Pan Mazurek – podkreślił, że prowadzimy i będziemy prowadzić akcje posesje , w tym szczepienia 
zwierząt.

Pan Nowak – poruszył sprawę rozbudowy remizy OSP w Wołczynie.

Burmistrz – odnosząc się do sprawy rozbudowy remizy stwierdził, że:
− OSP w  Wołczynie  złożyło  wniosek  na  wykonanie  dokumentacji  na  rozbudowę,  -  nie 

zleciliśmy wykonania dokumentacji z powodu niezgodności przeznaczenia terenu w planach 
zagospodarowania  przestrzennego,  w  którym  miałaby  być  dobudowa,  aktualnie 
podejmujemy działania zmiany w palnie zagospodarowania,

− dobudowa planowana jest w stronę cmentarza.

Pan Nowak – stwierdził, że działania te spowodują okrojenia miejsca na targowisko, czy w tym 
przypadku nie będzie potrzeby na nowe miejsce targowe?

Burmistrz – podkreślił, że myśląc o naszych lokalnych przedsiębiorcach nie mieliśmy skrupułów.

Pan  Bar  –  stwierdził,  że  jest  za  tym,  żeby  rozbudować  ale  jest  też  za  tym,  aby  w  gminie 
przeprowadzić restrukturyzację OSP, bo są wyrzucane pieniądze.

Pan Nowak  - stwierdził,  ze jest zaskoczony ta wypowiedzią, żeby likwidować OSP w terenie  
i przekazać te środki na OSP Wołczyn.  

Burmistrz – stwierdził, że temat nie jest prosty, jest przeciwnikiem likwidacji czegoś co funkcjonuje 
od lat ale nie możemy utrzymywać coś niefunkcjonalnego.

Pan Zarych  - podkreślił, że nie wyobraża sobie, aby w wiosce nie było OSP.



Pan Nylec Komendant OSP w Wołczynie – stwierdził, żę w skali powiatu mamy największą liczę 
jednostek, 

− mamy najlepsze wyposażenie jednostek, 
− to  nie  takie  proste  zlikwidować  jednostkę,  nie  wierzy  aby  ktoś  w  terenie  chciała 

zlikwidować,
− zdarza się, że z różnych przyczyn jednostka nie wyjeżdża, aktywność wzrasta w godzinach 

popołudniowych,
− Rada  nie  jest  władna  zlikwidować  jednostkę  OSP,  jest  to  stowarzyszenie  posiadające 

osobowość prawną.

Pan Bar – podkreślił, że w wypowiedzi swojej nie wskazał, która jednostka powinna być 
zlikwidować ale należałoby przeprowadzić analizę w kierunku restrukturyzacji, jednostki uczynią 
to same, 
- następnie pytał, jaka jest możliwość aby w Wołczynie utworzyć Komisariat Policji.

Pan Włos – poruszył sprawy jakie nasunęły się z przedłożonych informacji:
− 22  wykryte  przestępstwa  popełnione  przez  nieletnich,  pytał,  czy  ta  ilość  to  zjawisko 

patologiczne?
− w zakresie działalności prewencyjnej przedstawiono w formie tabeli strukturę wykroczeń 

oraz ilość mandatów i pouczeń, pytał, czy same pouczenia są skuteczne?
− odnosząc się do działalności Straży Miejskiej – zwrócił uwagę, że zimą uczestnicy ruchu 

pieszego ulicą Drzymały i Przemysłowej chodzili po ulicy, bo chodnikiem nie można było 
przejść z powodu nieodśnieżenia,

− odnosząc się zaś do działalności OSP w Wołczynie zwrócił uwagę, że jest zapis że remiza 
nie spełnia warunków techniczno – funkcjonalnych, jednak otrzymuje wysoką ocenę.

Pan Krzysztof Zgonina Kierownik Posterunku – odnosząc się do kwestii przedmówcy stwierdził, że 
patrząc na te cyfry to nie jest dużo, ale na sam Wołczyn  to nie mało, 

− jak wcześniej wspomniałem w ramach „Niebieskich kart” odnotowano 16 interwencji, gdzie 
wystąpiła przemoc w rodzinie, ponadto przeprowadzono 79 wizyt w miejscu zamieszkania 
osób dotkniętych przemocą, a w 9 przypadkach wszczęto i przeprowadzono postępowanie,

− ujawniono  3  nieletnich  na  ucieczce  z  domu,  aktualnie  22  nieletnich  z  terenu  działania 
naszego  posterunku  objętych  jest  w  ramach  kart  nieletniego  z  uwagi  na  zagrożenie 
demoralizacją i popełnianie przestępstw i wykroczeń,

− jeśli  kończy się na jednym wykroczeniu taka karta jest  zaniechana w chwili  osiągnięcia 
pełnoletności, jednorazowy incydent nie zostaje odnotowany,

− najuciążliwsze dla policjantów jest powodowanie zakłócania ciszy nocnej.

Na tym dyskusje zakończono.

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji

Pan Pieńkowski  Prezes ZWiK – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków                                               ( zał. nr 6); 

− w formie prezentacji przedstawił działalność statutową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
− przedstawił informację dotycząca wyprodukowania wody w ilości 56 984 m3, sprzedanej 



wody w  ilości 445 984 m3 , ubytki i stary wyniosły 71 436 m 3, na potrzeby własne zużyto 
42 860  m3,

− usunięto  126  awarii  sieci  wodno  –  kanalizacyjnej,  w  stosunku  do  roku  ubiegłego 
odnotowano 45% wzrostu awarii, wszystkie awarie usuwane są we własnym zakresie,

− w  dalszej  kolejności  poinformował  o  eksploatacji  obiektów  i  urządzeń  oraz 
przeprowadzonych remontach o wartości 300 tys. zł,

− podkreślił,  iż  wykonano  roboty  dodatkowe  (odpłatne)  na  kwotę  80.279  zł,  wykonano 
również modernizację stacji wodociągowej w Krzywiczynach,

− ze środków własnych wykonano modernizację tłoczni kanalizacyjnej w Wierzbicy Górnej 
na kwotę 66 tys. zł, 

− w budynku administracyjnym ZWiK wykonano instalację solarną, antywłamaniową i p. poż 
oraz układ pomiarowo – rozliczeniowy na oczyszczalni ścieków w wysokości 51 tys. zł.

Pan Nowak – z jego wyliczeń wynika, że wzrost wyniesie 1,36 zł w rodzinie 5 osobowej , uważa że 
nie jest to dużo.

Pan Bar – zwrócił uwagę, że jak nie ma prądu to Brzezinki i Skałągi są bez wody do rana, pytał czy 
nie ma możliwość korzystania z  ujęcia wody w Polanowicach?

Pan Pieńkowski  –  w takim przypadku jest  możliwość  skorzystania  z  agregatu  prądotwórczego, 
faktycznie były takie przypadki ale spowodowane problemami Zakładu Energetycznego, 
- przymierzamy się do zakupu agregatu.

Pan Włos – stwierdził, że z uwagą słuchał prezentacji przedstawionej przez Prezesa, 
− należałoby się zastanowić nad zgłoszeniem tego przedsiębiorstwa do jakiegoś konkursu  

z tytułu gospodarności,
− zwrócił uwagę na cenę wskaźnikową wód opadowych, która jest identyczna jak cena usług 

i cena wskaźnikowa obowiązująca, natomiast cena wody i cena wskaźnikowa jest wyższa od 
obowiązującej, z kolei ścieków niższa , skąd to wynika,

− pytał, o stan chemiczny wody z ujęcia Brzezinki,
− poruszył sprawę awaryjności sieci, która jest i będzie, sieci są wiekowe, pytał w związku z  

tym czy jest możliwość techniczna i finansowa, aby Wołczyn podzielić na części tak, aby 
przy awarii nie trzeba było odciąć dopływu wody w całym mieście, a odciąć tylko miejsca 
newralgiczne.

Pani Alicja Wypych – poinformowała, że cenę wskaźnikową wody, ścieków,  czy wód opadowych 
wylicza się jako sumę rocznych należności, wynikających z cen i stawek opłat, podzieloną przez 
roczną wielkość sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem, 
- podkreśliła, że straty nie mają wpływu na cenę.

Pan Pieńkowski – stwierdził, że stan wody pitnej pogarsza się nie tylko u nas ale w całej Polsce, 
spowodowane jest to odprowadzaniem ścieków na pola, 

− same żelazo i magnez nie jest szkodliwe,
− problemy z tym będę, ale nie będą odczuwalne dla mieszkańców. 

Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę na fakt oddania ujęcia wody w Krzywiczynach, temat był 
bardzo trudny, celem było włączenie sołectwa Bruny i Komorzno,

− inwestycja pochłonęła duży wysiłek i  nakłady finansowe, są jeszcze niezbędne prace do 
wykonania to droga i ogrodzenie,

− jest to pewien sukces w zakresie wodociągowania gminy,



− to zadanie zostało wykonane w 100% z budżetu gminy, ZWiK wykonał przyłącze Bruny 
i Komorzno.

Pan Bar –  stwierdził, że należy skanalizować wsie tam gdzie są sieci wodociągowe.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie  ścieków  w  gminie  Wołczyn  –  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  
w obecności 11 członków Komisji.

Realizując  porządek  posiedzenia  Skarbnik  Gminy  –  szczegółowo  omówiła  projekt  uchwały  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyna 2010 rok                                                       ( zał. nr 7).
W wypowiedzi swojej podkreśliła, że zwiększa się dochody o dotacje z powiatu kluczborskiego  
o kwotę 22 116 zł. na meliorację, zwiększa się również dochody o kwotę 140 tys. zł w związku 
z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

− zwiększa się przychody budżetu – wolne środki o kwotę 445 555 zł,
− zwiększa się wydatki na zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych tj. ul. Harcerska, Przyjaciół i Kołłątaja -  kwotę 86 900 zł,
− zwiększa się deficyt budżetu 2 023 055 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i 

pożyczką.

Pan Bar – zwrócił uwagę, że zaplanowane są wydatki w wysokości 120 tys. zł na remont elewacji 
Urzędu, pytał jak ta sprawa się skończyła?

Pani Skarbnik – stwierdziła, że sprawa skończyła się procesem sądowym, nie my jeszcze wyroku.

Zastępca Burmistrza - stwierdził, że to nie są dodatkowe koszty, tylko zapłata za wykonaną pracę.

Burmistrz – podkreślił, że Sąd ma określić jaką kwotę ma wypłacić Urząd za wykonanie robót.

Pan Włos – prosił o informację co do zadania termomodernizacji obiektów szkolnych w  Wołczynie 
i w Wierzbicy Górnej.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  wprowadzamy  nowe  zadanie,  nabór  wniosków  
o dofinansowanie był do 15 lutego br., 

− nie mogliśmy zamykać sobie drogi, te trzy obiekty wymagają remontu,
− w ramach termomodernizacji będzie wymiana pokryć dachowych, wymiana okien, wymian 

źródła ciepła, wymiana instalacji wewnętrznej c.o.,
− nabór jest zakończony, czekamy na końcowa punktację, powinniśmy otrzymać dodatkowe 

punkty za nowe źródło ciepła – montaż pomp cielnych w Wierzbicy Górnej.

Pan  Bar  -  podkreślił,  że  na  spotkaniu  z  dyrektorami  szkół  Burmistrz  wspomniał  o  zamiarze 
zmniejszenia deficytu, 
-  pytał, czy wobec tego nie należałoby połączyć szkół w Wołczynie?

Burmistrz – poruszył sprawy:
− na spotkaniu z dyrektorami szkół wspomniał również, że sytuacja budżetowa nie wygląda 

dobrze, coraz większe koszty ponosimy związane z oświatą,
− patrząc na to,  że  jest  to  rok wyborczy nie  powinno być  tematu tak trudnego jak temat  

oświaty, jednak do tego tematu władze gminy będą musiały podejść,



− będzie również rozważana kwestia połączenia szkół.

Pan Włos – pytał, czy kwota 130 tys. zł na termomodernizację to koszty dokumentacji?

Burmistrz – stwierdził, że to koszty dokumentacji technicznej i audytu.

Następnie p. Włos – poruszył sprawę zbyt małej kwoty na remont drogi osiedlowej. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok – zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
kluczborskiemu w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont drogi 
powiatowej Wołczy – Biskupice                                                                                         ( zał. nr 8).

Pan Włos – pytał, czy ta kwota idzie na konkretne zadanie w ramach remontu przedmiotowej drogi?

Burmistrz – stwierdził, że ta kwota przeznaczona jest ogólnie na całość zadania,
- został już rozstrzygnięty przetarg w tym przedmiocie.

Projekt  uchwały  w  przedmiotowej  sprawie  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  
w obecności 11 członków Komisji.

Pan Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Wołczyn          ( zał. nr 9), 
- przedłożony projekt wynika z delegacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Pan Bar – wnioskował, aby kwotę za udział w działaniu ratowniczym zwiększyć z 10 zł na 15 zł,  
a za udział w szkoleniu pożarniczym  kwotę 5 zł podnieść do 10 zł. z rezerwy budżetu na 2010 rok.

Pan Bogdanowicz – stwierdził,  że jest za tym, aby nie wypłacać tego ekwiwalentu, członkowie 
winni się zrzec na rzecz danej jednostki, 
- będzie tak, że będzie wyjeżdżał tylko Wołczyn.

Burmistrz – stwierdził, że długo siedzieliśmy nad sprawą, faktem jest, że sami strażacy mówią  
o tym aby nie płacić, ale jest to obligatoryjne.

Pan Włos – pytał, w jaki sposób będzie to realizowane, czy są szczegółowe zasady, to dodatkowa 
praca, ktoś musi nad tym czuwać.

Pan Maliński – podkreślił, że zostanie przygotowane zarządzenie Burmistrza, wniosek o wypłatę 
będzie musiał być zatwierdzony przez komendanta jednostki, czy wyjazd był zasadny.

Przewodniczący Komisji  poddał  pod głosowanie  wniosek radnego Bara  dotyczący podniesienia 
ekwiwalentu  pieniężnego,  tj.:  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  15  zł  za  udział  



w szkoleniu pożarniczym 10 zł.
Wyniki głosowania 
- za wnioskiem – 1 głos
- przeciw – 6 głosów
- wstrzymujących się - 3 głosy.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością  głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowanie projektu 9 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Pan Olejnik  Naczelnik  Wydziału  Techniczno –  Inwestycyjnego – przedstawił  projekt  uchwały  
w sprawie zaliczenia drogi ul. Kołłątaja do kategorii drogi gminnej                               ( zał. nr 10), 

− propozycja  wynika  z  faktu  możliwości  pozyskania  środków  pozabudżetowych  na 
przebudowę tej drogi, pod warunkiem że będzie miała ona status drogi gminnej.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  tej  sprawie  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  
9 członków Komisji.

W dalszej kolejności pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno    

 ( zał. nr 11),
− przedmiotowa  zmian  jest  na  wniosek  mieszkańców,  zmian  planu  dotyczy  zmiany 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów użytku rolnego, który przeznacza się 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dyskusji nie było.

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

Pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi  Wierzbica Dolna   

  ( zał. nr 12), 
− przedmiotem zmiany jest zmiana przeznaczania i sposobu zagospodarowania terenów upraw 

i terenów łąk i pastwisk z przeznaczeniem na rozbudowę siedlisk zabudowy zagrodowej.

Dyskusji nie było.

W/w  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  9  członków 
obecnych na Komisji.



Pan Antkowiak – przedstawił projekt uchwały zmieniający plan pracy Rady Miejskiej na I półrocze 
2010 roku                                                                                                                       

 ( zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


