
 Protokół Nr 38/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 27 kwietnia 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
- Anna Kucharska Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Inwestycji
- Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
- Tomasz Olejnik Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie
- sołtysi według listy obecności (załącznik do protokołu)

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

Ad. 2 Wnioski i zapytaniach

Radny Waldemar Łuczek - zwrócił uwagę na nieporządek w mieście, pytał kiedy wyjedzie na ulicę
nowa śmieciarko-zamiatarka widział ją tylko jeden raz,
- zgłosił, że przy drodze powiatowej ul. Byczyńska od strony parkingu jest uszkodzona barierka,
trzeba wymienić na nową,
- pytał, czy odbywa się konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw i placach do ćwiczeń
w Wołczynie,
- zgłosił, że w Przedszkolu, Żłobku  dmuchawa do liści jest używana niezgodnie z przeznaczeniem,
urządzeniem  tym  zamiatany  jest  chodnik  lub  plac  zabaw,  pył  unosi  się  w  powietrzu  jest  to
szkodliwe.

Jan  Bartosiński  -  zgłosił,  że  na  tężni  przy  fontannie  wysuwa  się  granitowa  płyta,  trzeba
zabezpieczyć, bo stwarza to niebezpieczeństwo,
- mieszańcy ulicy Sienkiewicza apelują o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju od
strony ulicy Mickiewicza, jest trudność przejazdu, kiedy samochody tam stoją.

Sołtys Świnar Małych - pytał o remont świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych oraz kiedy będzie
można korzystać z prądu na boisku.

Radny Szczepan Mały - zgłosił,  że mieszkańcy proszą o wycięcie drzewa topoli w Gierałcicach
Małych. 

Radny Marcin Pasternak - poinformował, że zwróciła się do niego organizacja pożytku publicznego
działająca  w  zakresie  ochrony  środowiska  z  zapytaniem,  czy  posiada  informacje  na  temat
wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7.03.2020 r, gdzie są wskazane
pewne nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem. W piśmie tym wskazane jest do wiadomości
Rady Miejskiej w Wołczynie.  Informacja taka nie dotarła do niego. Ta organizacja zwróciła się
również o udzielenie informacji publicznej w zakresie wycinki drzew oraz inwestycji jakie były
wykonane   w  latach  2019  –  2021  na  terenie  naszej  gminy,  dotyczyło  to  głównie  inwestycji



drogowych, a  szczególnie  gospodarki pozyskanym drzewem z wycinki.  Gmina uchyliła  się od
odpowiedzi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakwestionowało decyzję burmistrza i nakazało
udzielenia  informacji  w  zakresie  pytań  jakie  zostały  skierowane  przez  Organizację.  Chciałby
uzyskać informację dlaczego taka informacja nie została przekazana do informacji radnych i co w
kwestii pytań jakie skierowała ta organizacja.

Radny Adam Zarych - pytał jaka to organizacja.

Radny Marcin Pasternak - odpowiedział Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze w Opolu.

Ad. 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska będzie podejmować na
najbliższej sesji.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  -  przedstawił  projekt  uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że wyliczona kwota ze zwolnienia z opłaty do miesiąca czerwca wynosi maksymalnie
2 000 zł,
- w miesiącu marcu było 9 dzieci i była to kwota 46 zł, aktualnie jest 8 dzieci w przedszkolu.

Dyskusji nie było.

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

Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości
i  Inwestycji  przedstawiła  dwa  rojekty  uchwał  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załączniki do protokołu),
- jeden projekt dotyczy dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborska 49,
- drugi projekt dotyczy  dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 10.

Dyskusji nie było. 

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 zaopiniowany został 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 zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Następnie  p.  Anna  Kucharska  -  przedstawiła  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie
określenia  zasad  nabywania,  zbywania,  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (załącznik do protokołu),
- zmiana dotyczy zapłaty jednorazowej dla głównego najemcy, który może skorzystać z bonifikaty
95% w przypadku zapłaty jednorazowej, pod warunkiem jeśli najemca złoży wniosek w terminie od
1 czerwca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 r.,



-  roczny  koszt  eksploatacji  mieszkań  to  około  500  000  zł,  uchwała  daje  możliwość  większej
bonifikaty
-  w  zarządzie  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  jest  178  lokali
mieszkalnych i na taką ilość jest podpisana umowa z Zakładem.

Radny Ryszard Nowak - pytał, jeżeli najemca chce wykupić mieszkanie z bonifikatą 95%, a zalega
z zapłatą za czynsz, czy będzie mógł wykupić?

Pani Anna Kucharska - odpowiedziała, że w uchwale jest zapis, że jeżeli najemca chce wykupić
lokal musi, złożyć wniosek o wykup, z potwierdzeniem przez PGKiM, że nie zalega z płatnościami,
- nie można sprzedać do momentu uregulowania długu.

Radny Waldemar  Antkowiak – stwierdził,  że  zasadne jest  podjęcie  takiej  uchwały,  jako gmina
ponosimy duże koszty na te mieszkania. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości  gruntowych oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu na  okres  dłuższy niż  trzy  lata
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

W  dalszej  kolejności  p.  Anna  Kucharska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad
wnoszenia,  cofania  i  zbywania  udziałów i  akcji  w spółkach prawa  handlowego (załącznik  do
protokołu).

Dyskusji nie było.

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

Zastępca  burmistrza  -  omówił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wołczyn  oraz  projekt  uchwały,  który  jest
konsekwencją  zmian  w regulaminie  utrzymania  czystości,  tj.:   zmieniający  uchwałę  w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podkreślił,  że w ostatnim czasie obserwujemy wzrost kosztów w każdej dziedzinie,  w ostatnim
okresie nie było podwyżki za odbiór śmieci mimo tego, że koszty mocno wzrosły. Gmina szuka
rozwiązań,  aby  ograniczyć  koszty,  czyli  wprowadzić  dodatkowy  asortyment,  który  podlega
segregacji  buteleki  PET,  co  może  przynieść  oszczędności.  Te  butelki  muszą  być  wydzielone  z
odpadów  plastikowych,  które  byłyby  zbierane  do  worków,  lub  pojemników  na  osiedlach,  a
następnie sprzedawane przez firmę PGKiM. Przy tej opcji zmniejszy się ilość odpadów jakie są
odstawiane na składowisko. Są to działania zmierzające do ograniczenia kosztów funkcjonowania
systemu odbioru odpadów. 
Rocznie odstawianych odpadów plastikowych na składowisko jest około 600 ton, za każdą tonę
płacone jest 500 zł. Jeżeli uda się sprzedać przesegregowane plastiki będzie to dodatkowy zarobek. 

Radny Szczepan Mały – pytał, czy jest rozeznanie ile takich firm funkcjonuje co skupują ten rodzaj
odpadu, czy jest gwarancja, że będzie odbierane.

Prezes PGKiM Tomasz Olejnik – stwierdził, że ma informacje od sąsiedniej gminy Lasowice Małe,
jest firma w Łęczycy, która zajmuje się odbiorem, a potem trafia do Bielsko – Białej.
Firma jest zainteresowana odbiorem tych odpadów po ich brylowaniu i zgromadzeniu na paletach. 



Radny Szczepan Mały - odnosząc się do wypowiedzi Prezesa PGKiM pytał, czy były prowadzone
rozmowy z tą firmą, czy tylko z sąsiednią gminą.

Pan Tomasz Olejnik – stwierdził, że były prowadzone rozmowy z firmą, która ma odbierać odpady.

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy naklejki i korki, które znajdują się przy butelkach mieszkańcy
sami mają usuwać i czy butelki po olejach będą mogły być wyrzucane do tych pojemników.

Prezes PGKiM – odpowiedział, że potrzebna będzie informacja dla mieszkańców, jeżeli chodzi o
butelki to tylko po napojach, nakrętki trzeba będzie odkręcac.

Radny Marcin  Pasternak – pytał,  czy  jak  mieszkaniec  wystawi  butelki  w białym,  bądź  żółtym
worku to będą zabrane?
- kto będzie dostarczał mieszkańcom worki?
- jakie nakłady ma ponieść gmina, aby wprowadzić tego rodzaju działania, dotyczy zakupu sprzętu,
czy będzie trzeba zatrudnić dodatkowych pracowników pyta, aby wiedzieć, czy zysk nie pochłonie
kosztów i nakładów na wprowadzenie tego programu,
- ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić przy oddawaniu tego typu śmieci?
-  czy  Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalne  i  Mieszkaniowej  posiada  taką  zgniatarkę,  która
będzie zgniatać butelki, która przygotuje je do odbioru?
- czy jest pewność, że te odpady będą odbierane?
- jak często będą odbierane te butelki, gdy zapomni się wystawić to potem będzie problem gdzie
zmagazynować.

Prezes PGKiM - odpowiedział, że worki będą po stronie Spółki, przy zabudowie wielorodzinnej
będą to pojemniki, odnosząc się do nakładów jakie ma ponieść Zakład to jest to kwota ok. 55 tys zł,
-  aby  móc  wykonywać  to  zadanie  należy  również  posiadać  decyzję  o  uwarunkowaniach
środowiskowych.

Radny Pasternak - pytał, czy będzie wymagało to zwiększenia zatrudnienia w Spółce?

Prezes PGKiM – stwierdził, że trzeba się tego nauczyć, nie jest w stanie powiedzieć jaki procent
odpadu będzie odprowadzony. Odnosząc się do zatrudnienia dodatkowej osoby odpowiedział, że w
tym roku będzie stażysta jeżeli taka osoba się sprawdzi i będzie posiadać niezbędne kwalifikacje to
w przyszłym roku zostałaby zatrudniona.

Radny Waldemar Antkowiak – podkreślił, że dobrze, że są podjęte takie działania trzeba coś w tym
kierunku robić, też ma wątpliwości co do przedstawionej ilości ton plastiku do znajdujących się tam
butelek  PET.  Podkreślił,  że  jest  za  tym,  żeby  wprowadzać  zmiany,  ale  niewielkim  nakładem
finansowym. Należy sprawdzić przez dwa miesiące ile jest w stanie nazbierać tego rodzaju odpadu,
jego zdaniem jest to ryzyko.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że zgadza się z tym, trzeba podchodzić rozsądnie, nie jest za tym,
aby od razu wyposażyć w niezbędny sprzęt. Trzeba zobaczyć ile tego uda się zebrać i odzyskać,
- trzeba trochę czasu i informacji dla mieszkańców aby to zadanie wdrożyć, musimy ograniczyć
koszty odbioru odpadów. 

Radny Szczepan  Mały  -  zwrócił  uwagę,  że  w uchwale  powinien  być  zapis,  że  wprowadza  się
obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów,  jeżeli  tak  nie  będzie  to  ma  wątpliwości,  że
mieszkańcy będą się do tego stosować.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że wprowadzane są zmiany w regulaminie, w którym są zawarte



frakcje i do tego dochodzi kolejny punkt.

Radny Jan Bartosiński – stwierdził, ze Spółka wcześniej prowadziła już podobną zbiórkę, wszystko
dobrze  funkcjonowało,  uważa,  że  potrzebna  jest  segregacja  i  należy  wypróbować  ten  sposób
odbioru odpadów.

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy te same obwarowania, które są w regulaminie będą dotyczyły
segregacji PET w razie niestosowania się przez właściciela nieruchomości do sortowania będzie
można naliczyć dodatkową opłatę?
- zgadza się, że musi być informacja promocyjna o tej segregacji,
- zaproponował zastosowanie dla zachęcenia sortowania butelek PET podobnej zniżki, która jest
stosowana przy odpadach BIO.

Przewodniczący  Komisji  -  popiera  wprowadzenie  tej  uchwały,  podkreślił,  że  trzeba  coś  robić
z segregacją odpadów, bo w niedługim czasie będzie czekać nas podwyżka śmieci. 

Prezes PGKiM - odniósł się do wypowiedzi przedmówców, żeby wprowadzić na próbę nie da się
tego wprowadzić bez poniesienia  nakładów. Odpady przywiezione do PGKiM trzeba będzie na
bieżąco belować i magazynować. Jeżeli chodzi o koszty to 1 tona zmieszanego PET inne niż białe
kosztuje 3 000 zł, a tona białego PET to jest 6500 zł. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wołczyn zaopiniowany zastał pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
za przyjęciem – 10 głosów,
przeciw – 1 głos,
wstrzymujących – 3 głosy. 

Burmistrz  -  podkreślił,  że  czeka  nas  nieunikniona  podwyżka za odbiór  odpadów. W tej  chwili
podejmuje się decyzję o opóźnieniu tej podwyżki, poprzez segregację.
W  gminie  Wołczyn  powstaje  problem  uchodźców,  którzy  nie  płacą  za  odbiór  odpadów
komunalnych, aktualnie mieszka ich na terenie naszej gminy 161 osób. Jest problem, czy pobierać
taką opłatę. Nie ma ustawy, która zwalnia ich z opłaty za śmieci. Każdy mieszkaniec naszej gminy
płaci 30 zł za śmieci.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził,  że jest za tym, aby zwolnić uchodźców z opłaty, odczekać
jeszcze ten czas wojny.

Radny Pasternak - odpowiedział, że jest za tym, aby taka opłata była pobierana może w niepełnym
zakresie, ale aby uczestniczyli w naszym zakresie obowiązków.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
za przyjęciem – 11 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 3 głosy. 



Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022
rok (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

W/ w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
za przyjęciem – 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących się – 2 głosy.

Ad. 4 Odpowiedzi na pytania oraz inne zapytania.

Na  pytanie  zadane  przez  radnego  Łuczka  odnośnie  wyjazdów  zamiatarki  odpowiedział  Prezes
PGKiM - zamiatarka wyjechała przed świętami na teren miasta i planowane jest zamiatanie dwa
razy w miesiącu. 

Burmistrz- odnośnie uszkodzonej barierki odpowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona, 
- następnie odpowiedział na pytanie odnośnie kontroli i konserwacji placów zabaw - kontrole się
odbywają, czy był robiony przegląd odpowie na następnej Komisji
- odniósł się również do zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego użytkowania dmuchawy do liści, też
jest tego zdania, że nie powinno się używać do zamiatania chodników,
- na zgłoszenie odnośnie wysuwającej się płyty przy fontannie na tężni odpowiedział, że sprawa jest
zauważona będzie odpowiednio załatwiona, tężnia jest objęta gwarancją,
-  w sprawie  postawienia  znaku  zakazu  zatrzymywania,  sam stwierdził,  że  taki  znak  musi  być
postawiony sprawa zostanie przekazana,
- na pytanie sołtysa Edwarda Mazura odpowiedział,  że rozmawiał już z Sołtysem na ten temat,
czekamy na dodatkowe środki. 

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  jeżeli  chodzi o prąd na boisku w Świniarach Małych, sprawa
zostanie sprawdzona.

Burmistrz  -  odnośnie  wycięcia  topoli  w  Gierałcicach  Małych,  zostanie  sprawdzone,  czy  jest
zasadność wycięcia, aby móc wyciąć musi być decyzja ze Starostwa.

Zastępca Burmistrza - odniósł sprawy poruszonej przez radnego Marcina Pasternaka dotyczącego
udzielenia  odpowiedzi  dla  Organizacji  Pożytku  Publicznego,  stwierdził,  że  ciężko  jest
odpowiedzieć  szczegółowo  na  wszystkie  pytania,  aby  udzielić  tej  informacji,  której  chciała  ta
Organizacja  trzeba by było zlecić dwóm osobom takie zadanie, które pochłonęło by dwa tygodnie
czasu, aby szczegółowo przeanalizować wszystkie informacje. Odpowiedziano pismem, że pytania
dotyczą informacji  przetworzonych i  na tym etapie  gmina takich szczegółowych informacji  nie
będzie udzielała.

Radny  Łuczek  -  zgłosił,  że  jest  bardzo  dużo  ławek  zanieczyszczonych  w  parku  przez  ptasie
odchody przede wszystkim wrony, trzeba pomyśleć coś o odstraszaczach elektronicznych.

Burmistrz - odpowiedział, że  były prowadzone działania, po których było bardzo dużo interwencji
mieszkańców, czy jest to robione w odpowiednim czasie kiedy nie są składane jajka.



Radny Jan Bartosiński podkreślił, że zna dobrze temat trzeba wymyć ławki, nic się z tym nie zrobi
żadne odstraszacze nie pomogą.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz


