
Protokół Nr 11/2015
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 23 listopada 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
 dyrektorzy jednostek oświatowych
 Naczelnik Wydziału EKSiR  - Tadeusz Olejnik
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Naczelnik Wydziału PiO – Grażyna Majcherska

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu.

Burmistrz – wnioskował o dokonanie zmian porządku posiedzenia poprzez:
1. wycofanie z porządku projektu uchwały w  sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym

planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów zainwestowanych  wsi  Komorzno  –  ze
względu na to, że zgłoszono wniosek o dokonanie jeszcze innych zmian i aby ten wniosek
mógł być również rozpatrzony wnioskował o wycofanie;

2. wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na
terenie gminy Wołczyn;

3. wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na
zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby
prawne  niebędące  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

W/w wnioski Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie.

Głosowanie:
Wniosek 1. - przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.
Wniosek 2. - przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.
Wniosek 3. - przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Wobec powyższego porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/15.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na

sesji:
a) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn”,
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,
c) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  na  podatek  od

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
e) w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,
f) w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny,
g) wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na



terenie gminy Wołczyn
h) w sprawie  wyrażenia zgody na  realizację  zadania inwestycyjnego przy udziale  środków

budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy,
i) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016,

j) w sprawie  ustalania  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  dla  radnych  Rady Miejskiej  
w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

k) w sprawie udzielania i rozliczania dotacji  na zadania edukacyjne prowadzone na terenie
gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobrania  i  wykorzystywania
dotacji.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania. 

Ad. 2 

Radna Błaszczykiewicz – prosiła o informację na temat deklaracji śmieciowych, jak to wygląda
w naszej gminie, ile liczy gmina ludności na podstawie deklaracji.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że na tej podstawie nie można sądzić ile jest mieszkańców w naszej
gminie, niemniej informacja na temat deklaracji zostanie przygotowana.

Ad. 3

Zastępca Burmistrza – omówił informację na temat realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015,
informacja przekazana została radnym w formie pisemnej, 
- w wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
-  gmina  prowadzi  7  jednostek  oświatowych,  oprócz  tego  funkcjonują  podmioty,  dla  których
organami  prowadzącymi  są  Stowarzyszenia  tj.  Szkoła  Podstawowa  w  Szymonkowie  wraz
z punktem przedszkolnym oraz Szkoła Podstawowa w Skałągach wraz z punktem przedszkolnym,
-  przedstawił  stan  ilościowy  uczniów  w  poszczególnych  szkołach  oraz  liczebność  oddziałów,
zwracając  uwagę,  na  liczebność  w  oddziałach  wiejskich,  w  których  liczba  nie  przekracza  20
uczniów,
- gmina realizuje obowiązek organizowania dojazdów dla uczniów, dzieci 6-letnich i 5-letnich do
szkół, gimnazjum i przedszkoli, a także przewozy uczniów niepełnosprawnych,
-  od 1 grudnia będzie dodatkowy kurs autobusu PKS, stwierdził,  że  od 2017 roku czekają nas
poważne zmiany odnośnie transportu publicznego,
-  następnie  omówił  wyniki  sprawdzianu  uczniów  szóstych  klas  podstawowych,  do  którego
przystąpiło  115  uczniów,  najlepsze  wyniki  osiągnięto  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  i  progres
w szkole w Wierzbicy Górnej,
-  jeżeli  chodzi o dożywianie – funkcjonują 4 stołówki,  przygotowywanych jest  około 700 -750
posiłków dziennie,
-  zwrócił  uwagę na uczestnictwo uczniów szkół  w zawodach sportowo- rekreacyjnych oraz na
uczestnictwo  uczniów  w  wojewódzkich  konkursach  przedmiotowych  -  do  etapu  gminnego
przystąpiło 118 uczniów, do wojewódzkiego 7 uczniów w tym 2 otrzymało tytuł laureata,
- liczba zatrudnionych nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych wynosi 150 etatów,
w wyniku analizy zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu jest  mało stażystów
nauczycieli,
-  zaś  z  analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  porównując do średnich  wynagrodzeń
określonych  dla  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  zgodnie  z  Kartą  Nauczyciela  dla



stażysty, kontraktowego, mianowanego są wyższe, dla dyplomowanych nauczycieli wyniki analizy
stanowiły podstawę ustalenia indywidualnego jednorazowego dodatku uzupełniającego, wynika to
z tego że brak jest godzin nadliczbowych,a z „gołego” etatu nie można uzyskać średniej,
- w bieżącym roku subwencja wynosi 9 495 tys. zł,  wydatki subwencjonowane to : utrzymanie
szkół,  dokształcanie,  świetlice – ogólne wydatki na oświatę to 12 mln 500 tys.  zł,  oprócz tych
wydatków gmina ponosi koszty związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych, stołówek,
dowozu uczniów około 3 mln zł, ogólnie niedofinansowanie wynosi około 5 mln 500 tys. zł - 6 mln
zł.

Radny Ryszard Nowak – pytał, jaka jest maksymalna ilość uczniów w oddziałach?

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  zgodnie przepisem  zajęcia  edukacyjne  w  klasach  I–III  szkoły
podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

Radny Nowak  –  pytał,  czy w szkole  Nr  1  w  Wołczynie  nie  będzie  sytuacji,  że  będzie  trzeba
otworzyć dodatkowy oddział?

Pan Olejnik – stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby, w klasie IV-VI nie ma limitu uczniów.

Pan  Staszewski  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  na  średnią  wynagrodzeń  nauczycieli  nie  tylko
godziny nadliczbowe maja wpływ ale także dodatki, 
- egzamin gimnazjalny nie ma wpływu na promocje bo egzamin może bardzo dobrze napisać, a nie
dostać promocji,
- liczba dzieci w klasie jest ograniczona ze względu na warunki edukacyjne i komfort pracy dzieci
i nauczycieli.

Radny Kwaśnicki – zwrócił uwagę, że jeżeli i  tak gmina musi wypłacić kwotę różnicy, czy nie
lepiej jest dać zarobić?

Zastępca Burmistrza - stwierdził, że jest to słuszna uwaga i tak jest robione ale trudno jest utrafić
w konkretną kwotę i tak ta kwota wynikająca z różnic jest stosunkowo niska w porównaniu do
innych gmin.

Burmistrz – nie wiemy co nas czeka w przyszłości względem planowanej reformy oświatowej,
- przenosimy na nasz grunt plany co do wygaszania gimnazjum i obowiązku szkolnego od 6 lat,
-  jeżeli  chodzi  o  średnie  płace  jest  to  stosunkowo  niewysoka  kwota  różnic  to  też  dzięki
odpowiedzialnie przygotowanym przez dyrektorów arkuszom organizacyjnym.

Radny Antkowiak – prosił o odniesienie się do 6 mln zł dopłaty do oświaty.

Burmistrz  –  to  skandal  konstytucja  mówi,  że  zmiany  w  zakresie  zadań  następują  wraz
z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów, subwencji, dotacji celowych, 
-  jeśli do subwencjonowanych wydatków oświatowych musimy dopłacać 3 mln zł to jak inaczej
o tym mówić, jak długo to wytrzymamy?
- ta reforma w gminie, którą przeprowadziliśmy uważa, że jest to zrobione optymalnie, nie chciałby
tego zmieniać, nie wiemy, czekamy na decyzję nowego rządu,
-  samorządowcy  muszą  usiąć  i  rozwiązać  problem,  na  razie  mamy  obawy  nie  mamy
rozporządzenia.

Pan  Czernik  –  stwierdził,  że  w  naszym  państwie  zmiana  co  do  obowiązku  meldunkowego
spowodowała, że z obwodu szkoły w Wierzbicy Górnej około 40 dzieci fizycznie jest w innych
szkołach.



Pani  Krzyształowicz  – podobna sytuacja  w szkole  w Wąsicach gro dzieci  realizuje  obowiązek
w innych krajach.

W tym temacie nikt więcej nie zabrał głosu.

Ad. 4 

Pan  Tomasz  Olejnik  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn                                                                                      (zał. nr 1),
-  plan  gospodarki  niskoemisyjnej  stanowiący  załącznik  do  uchwały  przedstawi  p.  Przemysław
Stępień wykonawca opracowania.

Pan  Przemysław  Stępień  -   podkreślił,  że  Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  jest  elementem
strategicznym aby starać się o wsparcie unijne, 
- zostały w nim zawarte działania inwestycyjne i nie inwestycyjne realizowane na terenie gminy
w latach 2015–2020 przyczyniające się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020,
-  plan  gospodarki  niskoemisyjnej  został  opracowany  w  oparciu  o  bilans  energii  elektrycznej
i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Wołczyn,
- wyznaczono działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł
odnawialnych  oraz  ograniczenia  emisji  gazów  cieplarnianych  oraz  przeprowadzono  ich
ekonomiczno-ekologiczną ocenę efektywności,
- program uzyskał wszystkie opinie pozytywne.

Radny Kwaśnicki – zwrócił uwagę na zapis dotyczący możliwości pozyskania funduszów unijnych
przez  spółdzielnie  mieszkaniowe  na  kompleksową  modernizację  energetyczną  budynków
użyteczności publicznej i wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów, ponieważ
stwierdził, że spółdzielnie nie mogą korzystać, 
-  zwrócił  też  uwagę  na  zapis  w analizie  SWOT dotyczący niskiego  tempa  wykonywania  prac
termomodernizacyjnych  budynków  (ocieplenie,  wymiana  okien,  modernizacja  instalacji  c.o.  i
c.w.u.) - z czego wynika ten zapis kiedy w Wołczynie spółdzielnia mieszkaniowa w 100 % jest
przeprowadzona termomodernizacja.

Pan  Stępień  -  stwierdził,  że  z  jego  wiedzy  spółdzielnie  mogą  również  korzystać  z  funduszu
spójności, 
-  odnośnie  termomodernizacji  –  to  nie  tylko  budynki  spółdzielcze  to  również  inne  obiekty
użyteczności publicznej.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  gospodarki  niskoemisyjnej  –  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pani Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy   (zał. nr 2).
- zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o 300 zł, środki pochodzą z darowizny dla
sołectwa Brynica, zgodnie z decyzją sołectwa środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na
remont kapliczki, prace remontowe mieszkańcy wykonają we własnym zakresie,
- zwiększenia dochodów i wydatków o 1.525 zł, środki pochodzą ze sprzedaży złomu (pieca c.o.)
przez Szkołę Podstawową w Wąsicach i przeznaczone zostaną na zakup mebli do klasy VI, 
- na wniosek sołectwa Rożnów zmienia się plan przedsięwzięć sołectwa - zmniejsza się środki na
zakup kosza do kosiarki ciągnikowej - 1.200 zł i przeznacza się je na remont i utrzymanie hali



sportowej,
-  na  wniosek  sołectwa  Krzywiczyny  zmienia  się  plan  przedsięwzięć  sołectwa  –  poprzez
zmniejszenie środków na zakup opału do świetlicy - 800 zł i zmniejszenie środków na wyposażenie
świetlicy wiejskiej - zagospodarowanie terenu - 1.200 zł i kwotę 2.000 zł przeznacza się na zakup
i montaż bramy ogrodzeniowej przy świetlicy wiejskiej,
- w ramach oszczędności w budżecie bieżącym Przedszkola Publicznego w Wołczynie przenosi się
środki na zakup patelni gazowej w wysokości - 12.500 zł.

Dyskusji nie było.

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

Pani  Majcherska  –  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący zmiany wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości                                                                                                                        (zał. nr 3),
- zmiana podyktowana jest zmianą ustawy o rewitalizacji, która wprowadziła również zmiany do
ustawy o podatkach i opłatach, w związku z tym dostosowuje się zapisy przedmiotowej uchwały
poprzez dodanie nowej kategorii gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości,
- dodała również, że na terenie gminy nie mamy takich obszarów – wprowadza się ale stawka nie
będzie stosowana.

Dyskusji nie było.

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

Następnie p. Majcherska – przedstawiła projekt uchwały dotyczący określenia wzorów formularzy
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny           (zał. nr 4),
- podkreśliła, że wprowadza się nowe wzory deklaracji uwzględniając zmiany wynikające z aktów
normatywnych dotyczących poszczególnych podatków.

Dyskusji nie było.

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

Pan Malkiewicz – omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice 

(zał. nr 5), 
-  zmiany dotyczą  5 obszarów,  w Wołczynie dotyczy obszaru przy ul.  Poznańskiej  z  uwagi,  że
w projektowanej  drodze znajduje się odwiert  wód termalnych, przy ul.  Ogrodowej za garażami
wyznaczony teren na plac targowy zamieniamy na parking,
- w załącznikach nr 3 – 5 zmiana użytków rolnych na teren zabudowy mieszkaniowej.

Dyskusji nie było.

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

W dalszej kolejności p. Malkiewicz – omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany



w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Krzywiczyny, 
-  sprawa  dotyczy  jednej  zmiany,  jest  zmieniany  teren  użytków  rolnych  na  teren  zabudowy
zagrodowej.

Dyskusji nie było.

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

Pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie
gminy Wołczyn                                                                                                                     (zał. nr 6 ),
- Rada Miejska w ubiegłym miesiącu przyjęła tą uchwałę, przedmiotowa uchwała wraca pod obrady
ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapis § 1 „Ustala się dzienną opłatę
targową  od  1  marca  2015  roku  do  31  grudnia  każdego  roku”,  zatem  zmienia  się  poprzez
wykreślenie „2015 roku” i otrzymuje brzmienie:  „Ustala się dzienną opłatę targową od 1 marca do
31 grudnia każdego roku”.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Olejnik  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  zadania
inwestycyjnego  przy  udziale  środków  budżetu  państwa,  powiatu  kluczborskiego  oraz
zagwarantowania wkładu własnego gminy                                                                           (zał. nr 7),
-  ta  uchwała  również  była  podejmowana  przez  Wysoka  Radę,  ze  względu  na  to  że  Starostwo
Powiatowe wystosowało pismo informujące, że błędnie podali długość planowanego do remontu
odcinka drogi Wołczyn w kierunku Murowa uchwał wraca pod obrady z naniesioną poprawką co do
długości .

Dyskusji nie było. 

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

Pani  Bożena Grabas  – przedstawiła  projekt  uchwały dotyczący rocznego programu współpracy
gminy  Wołczyn  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  o  których  mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku                     (zał. nr 8),
- w wypowiedzi swojej podkreśliła, że stosownie do zapisu art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  Rada  Miejska  w  Wołczynie
w terminie do 30 listopada każdego roku w formie uchwały przyjmuje roczny program współpracy,
-  niniejszy projekt był  konsultowany w dniach od 10 listopada do 19 listopada bieżącego roku
poprzez  opublikowanie  projektu  programu  na  stronie  internetowej  oraz  udostępnienie  go
w Urzędzie  Miejskim w Wołczynie,  a  tym samym stworzenie  możliwości  przyjmowania  uwag
i  wniosków  w  Referacie  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji,  Integracji  Europejskiej  i  za
pośrednictwem poczty elektronicznej,
- w trakcie konsultacji w przewidzianym terminie  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące
konsultowanego programu.



Dyskusji nie było.

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

Pan Matelska  – omówiła projekt  uchwały w sprawie  zasad  przyznawania i  wysokości  diet  dla
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 9), 
- z tytułu wykonywania mandatu, radnym przysługują diety na zasadach określonych przez radę
gminy,
-  ustalając wysokość diet  wzięto  pod uwagę ograniczenia  wysokości  diet  wynikające  z  ustawy
o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości
diet przysługujących radnemu gminy, 
-  podstawą  do  obliczenia  należnej  diety  jest  wartość  odpowiadająca  50%  kwoty  stanowiącej
półtorakrotność  kwoty  bazowej  określonej  w  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji                                                                                         (zał. nr 10),
-  w  wypowiedzi  podkreślił,  że  dotacje,  o  których  mowa  w   §  ust.  1  są  przeznaczone  na
dofinansowanie realizacji zadań jednostki w zakresie odpowiednio kształcenia oraz wychowania
i opieki,
- wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu,
- roczne rozliczenie otrzymanych dotacji organ prowadzący jednostkę sporządza w terminie do dnia
31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy,
-  Burmistrz może przeprowadzać kontrole,  obejmujące  prawidłowość pobrania i wykorzystania
dotacji udzielonych na zadania edukacyjne.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5 

Radny  Mrugalski  –  pytał,  czy  dojdzie  w  końcu  do  spotkania  z  dyrektorem  Zarządu  Dróg
Powiatowych?
-  w Ligocie Małej  na  wysokości  posesji  9  i  10 dziury jedynie przyklepali,  dziury na nowo są
wyjeżdżone, po opadach domy są zachlapane.

Radna Mazurkiewicz – poruszyła sprawę oświetlenia ulicznego - dzieci jadą do szkoły o 7.00 jest
jeszcze ciemno, zaproponowała, aby wyłączać światło o 7.00, 



-  czy coś  się  zmieniło  odnośnie  projektu  drogi  na  odcinku Wąsice-Wierzchy,  niezbędny byłby
chodnik od Wąsic z górki.

Burmistrz – stwierdził, że w projekcie jadąc od Murowa w Wierzchach wyrysowane są zatoczki,
również na skrzyżowaniu, 
- w pierwszym etapie przebudowy drogi nie ma chodnika,
- względem światła – wyłączamy oświetlenie nocą, natomiast włączanie popołudniu i wyłączanie
rano  regulujemy  na  poszczególnych  obwodach  w  zależności  od  sygnałów  jakie  docierają  od
sołtysów,
- przymierzamy się, aby włączyć oświetlenie przez całą noc przed świętami Bożego Narodzenia
i analizujemy możliwości finansowe aby nie wyłączać na noc.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                                          Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


