
Protokół Nr 25/2021
 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 24 lutego 2021 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności (załącznik do protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Dorota Marynowska Florczak Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Lesław Czernik Wicestarosta Powiatu Kluczborskiego
 Przemek Panicz  Radny Powiatu Kluczborskiego

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 2

Radny Waldemar Łuczek – prosił Wicestarostę o przedstawienie informacji na temat stanu finansowego
Powiatu,  jak  wygląda  zadłużenie  powiatu,  czy  będą  jakieś  pieniądze  na  drogi  powiatowe,  bo  są
w bardzo złym stanie. 

Wicestarosta  –  odnosząc  do  poruszonych  spraw  stwierdził,  że  powiat  zakończył  ubiegły  rok  bez
zadłużenia w zakresie płatności wykonanych, jest nadwyżka finansowa, która została w 2020 roku to
ponad 3 mln zł porównując poprzedni rok to było minus 17 mln zł, 
- sytuacja się ustabilizowała dzięki pożyczce ze Skarbu Państwa w wysokości 63 mln zł, co pozwoliło
zapłacić największe zobowiązania Powiatu i zaległe faktury,
-  podkreślił,  że  teraz  największym problemem jest  szpital,  został  zawieszony  oddział  wewnętrzny
dlatego, że brakuje lekarzy, pozostałe oddziały funkcjonują normalnie,
- w zeszłym roku wprowadzono do szpitala 7 mln zł,  środki pozyskane przez Powiat to środki na
budowę łącznika szpitali, który ma być wykonany do końca roku,
- poinformował również, że obecny Zarząd chce prowadzić remonty dróg, Powiat od Gminy Wołczyn
otrzymał dotację i podpisał umowę na wykonanie dokumentacji remontu drogi w Wierzbicy Górnej,
-  Powiat  przymierza  się  do  remontów  nakładek  asfaltowych,  w  zeszłym  roku  zrobiono  taką  w
Smardach,
- w dalszej wypowiedzi przedstawił koszty odśnieżania w miesiącu styczniu jest to kwota 600 tys zł,
- poinformował, że na ulicy Dworcowej w Wołczynie zostały przycięte drzewa oraz zakrzaczenia przy
drogach w kierunku od Wołczyna do Komorzna,
- Powiat jest otwarty na współpracę, stara się pozyskiwać środki zewnętrzne,
-  w  ostatnim  czasie  zostały  wystosowane  listy  gratulacyjne  dla  uczniów  szkół  średnich,  którzy
otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium Marszałka Województwa Opolskiego,
- w DPS Gierałcicach została założona nowa brama, która jest zamykana automatycznie, osoby które
tam przebywają będą bezpieczniejsze.



Przewodniczący Komisji Ryszard Nowak – poruszył sprawę odśnieżania, pytał czy tylko jedna firma
jest  do  odśnieżania,  w  Komorznie  była  sytuacja,  interweniowała   Policja,  ponieważ  samochód
ciężarowy zablokował drogę nie mógł podjechać, dopiero około godziny 10.00 przyjechała piaskarka. 

Pan Przemek Panicz – stwierdził, że była to bardzo wyjątkowa sytuacja deszcz, w tym dniu rano, około
7.00 zaczął padać deszcz i zrobiło się ślisko.

Wicestarosta - stwierdził, że tylko ta firma odśnieża, ponieważ tylko oni zgodzili się na warunki jakie
zostały im przedstawione. 

Radna Jolanta Schatt - pytała kiedy będzie robiona droga Jakubowice - Skałągi, Rożnów – Krzywizna?
- czy jest jakiś plan naprawczy dróg?
- mieszkańcy chcą wiedzieć kiedy te drogi będą naprawione.

Wicestarosta - stwierdził, że jest przygotowany harmonogram napraw dróg, jednak nie jest w stanie w
tej chwili powiedzieć o szczegółach
- jeśli ten rok będzie jak zeszły pod względem finansowym to jest możliwe, że wiele dróg zostanie
naprawionych.

Radna  Jolanta  Schatt  -  podziękowała  za  przycięcie  zakrzaczeń  w  rowach  na  odcinku  Rożnów  –
Krzywizna.

Radny Szczepan Mały - poinformował, że był na spotkaniu w Powiecie, rozmawiał o drogach, poruszył
też temat ścieżki rowerowej w Gierałcicach, 
- podziękował za dobrze prowadzoną akcję zima, nawet ścieżka była odśnieżona.

Wicestarosta - poinformował, że jest Uchwała Rady Powiatu z 2007 roku o kolejności odśnieżania,
chcą wprowadzić zmiany do tej uchwały, ponieważ są tam zapisy już nieaktualne,
- planowane są prace związane ze wzmocnieniem ścieżki rowerowej w Gierałcicach.

Radna  Krystyna  Mazurczak  -  poinformowała,  że  w  Wierzchach  było  bardzo  źle  odśnieżone  na
skrzyżowaniu śnieg  został zgarnięty na przystanek,
- zgłosiła, że na drodze Szum – Wierzchy są ubytki w asfalcie, na tym odcinku,  w lesie kilka lat wstecz
obiecano wykonanie nakładki, do dziś nie zrobiono, a jest to tylko 300 m,
- prosiła o poprawę stanu nawierzchni tej drogi.

Radny Waldemar Antkowiak - podziękował Wicestaroście i radnemu Przemkowi Panicz za obecność
na Komisji, cieszy się, że kondycja Powiatu jest lepsza,
- stwierdził, że jak będziemy rozmawiać i ustalać wspólnie to problemy będą rozwiązywane. 

Radny Adam Zarych - stwierdził, że nie możemy się porównywać do innych Powiatów nasz Powiat
jest zadłużony,
- tłumaczy mieszkańcom jaka jest sytuacja, ale oni nie rozumieją tego twierdzą, że płacą podatki i
powinno być zrobione.

Radny Ryszard Mrugalski - zgłosił, że drodze z Ligoty Wołczyńskiej do Brynicy 3 lata temu zostały
wycięte drzewa, a pniaki zostały, stanowią one niebezpieczeństwo.



Burmistrz - zabierając głos  podkreślił, że zaproszenie radnych powiatowych wynikło z woli naszych
radnych, zawsze są jakieś problemy, 
-  stwierdził,  że  w  całym  kraju  były  złe  warunki  atmosferyczne,  które  nie  pozwoliły  na  szybkie
uporządkowanie dróg,
- nie było możliwości, aby firma była w gotowości i czekała by na wyjazd, bo za taką gotowość trzeba
zapłacić,
- mamy oczekiwania, ale wiemy, że Powiat jest w trudnej sytuacji finansowej i musimy to zrozumieć,
- podkreślił duże zaangażowanie Wicestarosty Lesława Czernika.

Radny Waldemar Łuczek -  zgłosił, że na drodze powiatowej w stronę Murowa przed miejscowością
Radomierowice jest niebezpieczny zakręt,
- prosił, aby wykonać telefon do powiatu opolskiego, aby ustawić znak ostrzegawczy.

Radny Ryszard Mrugalski –  pytał, czy planowana budowała  łącznika szpitali jest niezbędna, jednak
nie lepiej dofinansować szpital,
- przekonał się na sobie jak trudno jest się dostać do szpitala w Kluczborku.

Wicestarosta - stwierdził, że budowa łącznika jest jak najbardziej zasadna, szpital stanie się szpitalem
jedno obiektowym,
- na budowę łącznika zostały pozyskane pieniądze,
- problemem kluczborskich szpitali jest brak lekarzy.

Radny Szczepan Mały - cieszy się, że jest dobra współpraca ze Starostwem bo nie zawsze się układało
i nie zawsze byliśmy słuchani. 

Wicestarosta - stwierdził, że jest otwarty na współpracę.

Radny Nowak – pytał, czy chętni sołtysi mogą odśnieżać swoje miejscowości.

Radna Krystyna Mazurczak - podziękowała za dobrze odśnieżone drogi gminne.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  czy  wiadomo  co  będzie  robione  na  ul.  Kluczborskiej  są  wbite
czerwone paliki?
- kiedy będą wystawiane na sprzedaż działki budowlane, gdzie będzie to ogłoszone,
- zgłosił również, że przy ścieżce wzdłuż drogi na Polonię jest bardzo dużo śmieci.

Radny Marek Nowak – pytał, czy można do pojemników na śmieci wysypywać popiół?

Radny Ryszard Mrugalski  -  w listopadzie zgłaszał  zapadnięte  3 studzienki  na ulicy Poznańskiej  –
obiecano, że będzie to zrobione, do tej pory niestety nie jest zrobione.

Ad. 3 
Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Pani Dorota Marynowska – Florczak - przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Wołczyn w 2021 roku (załącznik do protokołu),



-  podkreśliła,  że  zmiana  preliminarza  spowodowana  jest  nadwyżką  pochodzącą  ze  środków
przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn na rok 2021 z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe,
- Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich, obejmuje profilaktykę
oraz minimalizację szkód społecznych, ekonomicznych i indywidualnych wynikających z nadużywania
alkoholu,
- adresatami są mieszkańcy Gminy Wołczyn, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od
alkoholu, z grup ryzyka, a także dzieci i młodzież,
- pieniądze z tego tytułu planowane są na rozbudowę miejsc rekreacji  w Wołczynie – w tym roku
planujemy  zagospodarować  plac  za  biblioteką  Publiczną  w  Wołczynie,  wybudować  miasteczko
rowerowe dla dzieci.

Dyskusji nie było. 

Projekt  uchwały   zmieniający  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku – zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej na lata
2021 – 2026.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2021  –  2026  został
przyjęty pozytywnie w obecności 14 członków Komisji.

Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem zmian(załącznik do protokołu).

W dyskusji głos zabrali:
Radny  Szczepan  Mały  –  prosił  o  wyjaśnienie  dlaczego  zmniejsza  się  wydatki  o  190  000  zł  na
termomodernizację Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

Skarbnik Gminy - podkreśliła, że zmiana ta wynika z zakończenia postępowania przetargowego i w
związku z tym są oszczędności.

Radny Mały – pytał, kto będzie wykonawcą termomodernizacji.

Burmistrz  -  jest  to  firma   NORM -HOUSE z  Olesna  jest  to  firma,  która  już  wykonywała  u  nas
inwestycje,
-  zakres  prac  do  wykonania  w  ramach  termomodernizacji  jest  to:  docieplenie  ścian  budynku,
docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wykonanie wentylacji, montaż baterii solarnych –
45 paneli, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie klimatyzacji, wymiana grzejników. 

Skarbnik Gminy - podkreśliła, że umowy są podpisane z Ośrodkiem Kultury w sprawie zabezpieczenia
środków własnych na to zadanie i Ośrodek będzie rozliczał się z Urzędem Marszałkowskim i otrzyma
dofinansowanie ze środków europejskich.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.



Marcin  Dłubak  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Kluczborskiemu (załącznik do protokołu),
- podkreślił, że dotacja dla Powiatu Kluczborskiego to kwota 20 000 zł, umownie jest to 50% wkładu
Gminy Wołczyn na dokumentację remontu drogi w Wierzbicy Górnej, na odcinek 1 km,
- po opracowaniu dokumentacji Powiat złoży wniosek o dofinansowanie pozabudżetowe.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Burmistrz - przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży  za  rok  2021
przedsiębiorców  prowadzących  punkty  sprzedaży  na  terenie  Gminy  Wołczyn  i  zwrotu  tej  opłaty
(załącznik do protokołu),
- podkreślił,  że tak jak wprowadziliśmy ulgi dla przedsiębiorców poprzez zwolnienia z podatku od
nieruchomości oraz odroczenia terminów płatności uznał, tak też proponuje wprowadzenie ulg poprzez
zwolnienia podmiotów z opłaty za sprzedaż spożywania napojów alkoholowych na miejscu – dotyczy
to gastronomii, ponieważ  te lokale są całkowite zamknięte,
- wszystkie podmioty w zeszłym roku wniosły opłatę z tego tytułu, nie wnosili prośby o ulgi,
- uważa, że będzie zasadne wyciągnięcie ręki to tych podmiotów i zwolnienie z tych opłat, na naszym
terenie jest 9 takich podmiotów.

Radny Mały – pytał, czy te opłaty są jednorazowe, jednoroczne czy kwartalne.

Burmistrz – stwierdził, że opłaty są co roku i płacone są w trzech ratach. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  z  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  -  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania  i
wypłacania stypendiów sportowych (załącznik do protokołu),
-  przedłożony projekt uchwały uwzględnia uwagi niesione pismem przez Okręgową Prokuraturę w
Opolu.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Marcin  Dłubak  -  przedstawił  projekty  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
- projekty uchwał dotyczą: ul. Dworcowa 11, ul. Kluczborska 30, ul. Kluczborska 31, ul. Kluczborska
39 - 41, ul. Młyńska 1, ul. Namysłowska 12, ul.  Rynek 14, Pl. Wolności 5 (stanowią załącznik do
protokołu).



Radny Adam Zarych – pytał, czy w ramach tej dotacji jest możliwość odnowienia zabytkowy Lwa w
Szymonkowie?

Pan Marcin Dłubak -  poinformował,  że dotacja  z  budżetu gminy przeznaczona jest  na zadania do
wykonania w 2021 r., Wspólnoty Mieszkaniowe, miały obowiązek złożyć wnioski do końca września
ubiegłego roku,
- Wspólnoty bardzo dobrze funkcjonują w tym zakresie, wartość tych zadań jest bliska 100 000 zł,
każda Wspólnota może otrzymać najwięcej 20 000 zł,
- zachęcamy wszystkich zarządców wspólnot do składania wniosków, każdy złożony wniosek dostanie
dofinansowanie,
- odnosząc się do pytania radnego Zarycha stwierdził, że trzeba dowiedzieć się, czy jest on w ewidencji
zabytków,
- jeżeli nie jest w ewidencji,  to jest to zadanie gminy.

Radny Waldemar Antkowiak - stwierdził,  że trzeba zachęcać wspólnoty,  aby korzystały z dotacji  i
remontowały kamienice, już widać poprawę estetyki miasta. 

Radny Jan Bartosiński - złożył wniosek o zajęcie się zabytkowymi nagrobkami.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków  –  ul.  Dworcowa  11  -  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków  –  ul.  Kluczborska  30  -  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków – ul. Kluczborska 39-41 - został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków  –  ul.  Kluczborska  31  -  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków – Plac Wolności - został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków – ul. Rynek 14 - został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.



Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków – ul. Młyńska 1 - został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków –  ul.  Namysłowska 12 -  został  zaopiniowany  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  14
członków Komisji.

Pan Marcin Dłubak - przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i
Gierałcice (załącznik do protokołu),
-  wprowadził  autopoprawkę do projektu  poprzez  dodanie  jednego załącznika  graficznego nr  4  dla
działki nr 166, 165, 166 Ligota Wołczyńska na prośbę przedsiębiorcy w celu rozbudowy istniejącej
działalności gospodarczej,
- pierwsza działka z załącznika projektu uchwały to jest teren po byłym Zarządzie Dróg Powiatowych,
jest nowy właściciel i na jego wniosek zmieniamy na tereny przemysłowe,
- drugi załącznik dotyczy działki przy nowej fabryce mebli - zmiana dotyczy przekształcenia na teren
pod farmę fotowoltaiczną,
- trzeci załącznik to tereny na osiedlu domów jednorodzinnych, są tam tereny przeznaczone na tereny
zielone  po  analizie  stwierdzono,  że  część  tych  terenów  można  przekształcić  na  zabudowę
mieszkaniową, przy okazji nastąpi regulacja zapewniająca dojazd.
W dalszej swojej wypowiedzi przedstawił kolejny projekt uchwały o tej samej treści, która dotyczy
uregulowania możliwości odprowadzania ścieków po oczyszczeniu do rzeki wołczyńskiego strumienia
(załącznik do protokołu),
- Gmina Wołczyn – Zakład Wodociągów ma pozwolenie na odprowadzenie oczyszczonych ścieków,
Zakład Lesaffre w ubiegłym roku wystąpił o takie pozwolenie i na etapie badania przez Wody Polskie
stwierdzono, że zapisy planu nie pozwalają na odprowadzenie tych ścieków.

Kolejna  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów (załącznik do protokołu),
-  uchwałę  podejmuje  się  w  celu  zmiany  zapisów  w  części  tekstowej  zmieniających  sposób
zagospodarowania ścieków z budynku świetlicy wiejskiej.

Następnie  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi  Komorzno  (załącznik  do
protokołu)
- aktualne przeznaczenie działki na wniosek właściciela zmienia się na budownictwo jednorodzinne w
celu umożliwienia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny (załącznik do protokołu),
- wprowadził autopoprawkę dotyczącą załącznika graficznego działki 45/12, 45/18, 45/5, 463, 46/1,
46/2
-  projekt  uchwały  jest  na  wniosek  właścicieli  nieruchomości  w  celu  umożliwienia  rozbudowy,
przebudowy istniejących siedlisk oraz w celu wprowadzenia zabudowy jednorodzinnej.



Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi  Komorzno  -  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny -  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi  Rożnów  -  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad 4 

Naczelnik Marcin Dłubak – odnosząc się do sprawy odśnieżania, nie widzi żadnych przeciwwskazań,
żeby sołtys nie mógł odśnieżać, chodzi tu o sołtysów wsi Komorzno i Bruny,
- w celu kontroli do pojazdu można zamontować GPS,
-  powodem  odśnieżania  nie  na  czas  jest  to,  że  firmy  które  wykonują  te  zadania  są  z  dalszych
miejscowości,
- nie mamy aktualnie wiedzy co będzie robione na ul. Kluczborskiej, dowie się i postara się udzielić
odpowiedzi na sesji.

Burmistrz  -  dodał,  że  wcześniej  były  rozmowy z gazownią  o rozbudowę sieci  gazowej  na terenie
miasta, dotyczyły ul. Kluczborskiej od stacji paliw do przejazdu kolejowego, tam gdzie nie ma jeszcze
gazu, też zauważył, że są wbite paliki i leżą rury.

Pan Marcin Dłubak - co do sprzedaży działek stwierdził, że są jeszcze wolne działki,
- szczegółowe informacje o działkach można pozyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Inwestycji,
- jeżeli jest ktoś zainteresowany to jest podgląd na działki i można wydrukować gdzie się znajdują,
- podkreślił duże zainteresowanie działkami. 

Burmistrz  -  dodał,  że  informacja  o  sprzedaży  działek  znajduje  się  na  tablicy  ogłoszeniowej  przy
Wydziale.



Radny Bartosiński - poinformował, że mieszkańcy zwracają uwagę na działki na ulicy Jaśminowej jest
tam zrobiona kanalizacja, a nie ma wody.

Marcin Dłubak - potwierdził, że jest tam wykonana kanalizacja kompleksowo, faktem jest, że do części
działek nie dochodzi sieć wodociągowa, jest to temat na najbliższy czas i trzeba będzie to wykonać,
- odnośnie zalegających śmieci przy rzece – zgłoszenie zostało przyjęte.

Radny Bar Kazimierz - odpowiedział na pytanie dotyczące wysypywania do kosza popiołu – można
wysypywać do kubła, w tej chwili popiół jest odbierany jako odpad zmieszany komunalny. 

Pan Marcin Dłubak – odpowiedział na pytanie odnośnie zapadniętych studzienek na ulicy Poznańskiej
-  w ubiegłym roku było spotkanie z Zakładem Wodociągów odpowiedzialnym za studzienki oraz z
Zarządcą Dróg Powiatowych, który jest odpowiedzialny za wpusty deszczowe, wskazano zapadnięte
studzienki, p. Dunaj odpowiedzialny z ramienia Powiatu obiecał, że się tematem zajmie, do dziś nie
jest zrobione.
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz




