
Protokół Nr 4/2015
z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 16 marca 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
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej – Lesław Czernik
 Naczelnik Wydziału EKSiR – Tadeusz Olejnik
 Naczelnik Wydziału SO – Andrzej Maliński
 Sołtys Sołectwa Wierzbica Górna – Tomasz Kryszczuk 

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                     (zał nr 1 ).

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radna Neugebauer – zgłosiła problem poruszany przez mieszkańców Rynek 5 uschniętych brzózek 
przy placu zabaw oraz dwóch uschniętych drzew na ul. Ogrodowej, podczas wiatrów lecą konary. 

Radny Bartosiński – poruszył sprawę parkowania samochodów ciężarowych na ul. Drzymały oraz 
na ul. Sienkiewicza w kierunku oczyszczalni ścieków, kierowcy w oczekiwaniu do Lesaffre często 
teren ten zaśmiecają.

Radna  Błaszczykiewicz  –  pytała,  czy teren  koła  kina  jest  gminy,  ponieważ  ma  propozycje  do 
zagospodarowania tego terenu i nie wie jak odnieść się do tego w kwestionariuszu dotyczącym 
strategii gminy na lata 2015-2022,
- podniosła również sprawę mieszkańców z okolic stacji paliw, którzy w dalszym ciągu narzekają 
na brak bezpieczeństwa i porządku z powodu chuligaństwa.

Przewodniczący  Komisji  –  odczytał  pismo  mieszkańców  Pl.  Partyzantów  w  sprawie  stanu 
nawierzchni drogi, nie sprzątania chodnika i uciążliwych wron w parku.

Ad. 3

Pan Lesław Czernik - przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkole podstawowej 
w Wierzbicy Górnej                                                                                                               (zał. nr 2),
- stwierdził, że proces wyboru imienia szkole trwał około 1 roku,
-  w  trakcie  poszukiwania  patrona  szkoły  wytypowano  6  propozycji,  tj.:  Janusza  Korczaka, 
Żołnierzy Armii  Krajowej,  Orła  Białego,  Ks.  Jana  Twardowskiego,  Jerzego Kukuczki,  Szarych 
Szeregów,
-  w  wyniku  przeprowadzonych  rozmów  oraz  ankiet  nauczyciele,  uczniowie  oraz  rodzice 
zdecydowali o nadaniu imienia Orła Białego, 
- uważa, że jest to dobry wybór, w naszym województwie nie natrafił na takie imię szkoły,
- wiemy, że dzieje Orła Białego są długie i sięgają początków państwa polskiego w X wieku,
- to symbol patriotyzmu, energii, zapału, wytrwałości.

Radny Nowak – pytał, która propozycja była na drugim miejscu?



Pan Czernik – jak dobrze pamięta to Żołnierzy Armii Krajowej.

Dyskusji nie było.

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

Pan Olejnik – omówił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn                      (zał. nr 3 ), 
-  od  bieżącego  roku  2015/16  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  wszystkim  5-latkom  miejsce  
w przedszkolu w drugiej kolejności 4-latkom i 3 latkom,
- 2014 roku uregulowano w sposób kompleksowy zasady przyjęć do poszczególnych typów
jednostek  systemu  oświaty,  w  tym  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  i  innych  form 
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
-  ważnymi  elementami  nowelizacji  jest  określenie  jednakowych  kryteriów  przyjęć  do  tych 
jednostek a  także powierzenie organowi stanowiącemu kompetencji  do określenia  dodatkowych 
kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  w   przypadku 
równorzędnych wyników uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów na pierwszym etapie 
tego  postępowania,  lub  gdy po zakończeniu  pierwszego  etapu  przedszkole  dysponuje  wolnymi 
miejscami, 
- w projekcie uchwały określono kryteria, których stosowanie winno umożliwić zapewnienie jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

Dyskusji nie  było.

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

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn 
                                                                                                                                     ( zał. nr 4), 

- zmiany dotyczą zwiększenia dotacji celowej o 60 000 zł  na zakup wozu strażackiego, środki 
przenosi się z zadania inwestycyjnego: Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-
przemysłowych w miejscowości Gierałcice,
- w związku z zamiarem zawarcia umowy o dzieło - napisanie bajki promocyjnej o gminie Wołczyn 
w rozdziale 75075 przenosi się środki z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia, 
- wprowadza się dwa nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej 80149 i 80150.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyna na 2015 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pan Maliński – przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
kluczborskiemu                                                                                                                     ( zał. nr 5),
- co roku przekazujemy dotacje na szczepienia dzieci przeciwko meningokokom,
- szczepienia zapoczątkowano w maju 2007 r. są one bezpłatne, sfinansowane z budżetu gminy przy 
dofinansowaniu zakupu szczepionek przez Starostę Kluczborskiego i obejmą już 8 grupę 
sześciolatków zamieszkujących na terenie gminy.



Dyskusji nie było.

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

Ad. 5 

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do sprawy uschniętych drzew stwierdził, że traktuje to jako 
wniosek o wycinkę tych drzew.

Burmistrz -  stwierdził, że niezwłocznie wystąpimy do Starostwa o zezwolenie i poinformujemy o 
działaniach.

Zastępca Burmistrza – jeśli chodzi o parkowanie tirów jest to temat nam od dawana znany, 
- pojazdy powinny dojeżdżać do bazy i tam stacjonować, te które stoją należałoby skontrolować czy 
mogą.

Burmistrz -  zabierając głos podkreślił, że propozycje w ankiecie mogą być różne, strategia ma być 
ogólnym dokumentem i wskazane jest aby jak najwięcej wykazać potrzeb mieszkańców, 
- jeśli chodzi o wspomniany teren koło kina, a konkretnie ten beton to jest prywatne, wykupione 
bardzo dawno temu,
- zagospodarowanie terenu kolo kina jest tematem otwartym, na razie chcemy uprzątnąć staw,
- póki nie mamy koncepcji zagospodarowania nie mam potrzeby wykupić tego terenu,
- stacja paliw to problem, który cały czas próbujemy rozwiązać, trzeba egzekwować od służb, aby 
byli bardziej skuteczni,
- byliśmy skłonni aby nie wydawać koncesji w godzinach nocnych ale nie mamy podstaw, kiedyś 
takie przepisy funkcjonowały.

Radna Błaszczykiewicz – stwierdziła, że służby powiatowe winny wystawić patrole nocne.

Radny Bartosiński – stwierdził, że sprzedaż na stacji paliw tych wszystkich artykułów od batonów 
poprzez alkohole i hot dogi jest uciążliwe nie tylko dla mieszkańców ale też dla kierowców.

Radny Antkowiak – stwierdził, że należy porozmawiać z ajentem stacji.

Burmistrz – odnosząc się do stanu drogi Pl. Partyzantów stwierdził, że na tym odcinku są dziury ale 
bywają gorsze, 
- jeżeli chodzi o drogi na terenie gminy, skończyliśmy zebrania wiejskie podczas których 
zgłoszonych zostało wiele wniosków w sprawie remontu dróg, wnioski te wysłane zostaną do 
zarządców,
- wrony w parku to zjawisko jest o wiele mniejsze niż kilka lat temu, będą przycinane drzewa i 
rozbierane gniazda, liczymy na poprawę.

Radny Zarych – zgłosił potrzebę przycięcia drzew przy drodze powiatowej na wysokości szkoły w 
Szymonkowie oraz w parku.

Radny Nowak -  zgłosił potrzebę przycięcia drzew przy świetlicy wiejskiej.

Radny  Antkowiak – poruszył sprawę budowy drogi Wołczyn – Komorzno, do której 



partycypowaliśmy w kosztach, po remoncie tej drogi nie było w ogóle odbioru, rowy tylko zepsuli 
robią się zastoiska wodne.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                      Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


