
Protokół Nr 30/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 28 września 2009 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności      
                                                                                                       (zał. nr 1 ).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji
                                                                                                                                        (zał. nr 2).

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia w celu zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zabezpieczenia w ramach partnerstwa dla dla Powiatu Kluczborskiego środków 
finansowych  na  realizację  zadania  „remont  drogi  powiatowej  Wołczyn-Biskupice”  w  ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,

− odbyliśmy spotkanie ze Starostą, pojawił się pomysł aby w przyszłym  roku przeprowadzić 
remont drogi Wołczyn – Biskupice  pod warunkiem, że gmina nasza będzie partycypować 
w kosztach,

− remont obejmowałby drogę od cmentarza przez Brzezinki i Skałągi do Biskupic.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Kołecki Prezes Stowarzyszenia „Ziemi Kluczborskiej” św. Ojca Pio zabierając głos poruszył 
sprawy:

− Stowarzyszenie od początku istnienia marzyło o tym aby stworzyć hospicjum stacjonarne,
− pojawiła się propozycja w bardzo przyjaznej atmosferze sióstr zakonnych z Wołczyna, które 

są wspaniałymi kobietami czującymi tą atmosferę, by stworzyć takie hospicjum na bazie 
byłego szpitala wewnętrznego w Wołczynie,

− obiekt ten jest własnością  Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Katowicach,
− odbyły się w Katowicach rozmowy, które nie przebiegały jakbyśmy sobie tego życzyli,
− Stowarzyszenie ma swoją wizję, która została przedstawiona na Zgromadzeniu Sióstr, wizja 

ta była ciągle zmieniana pod dyktando Sióstr,
− ostatecznie Stowarzyszenie odstąpiło od  utworzenia hospicjum stacjonarnego w budynku 

po byłym szpitalu wewnętrznym w Wołczynie,
− powodem  rezygnacji  były  narastające  rozbieżności  dotyczące  warunków  użytkowania 

budynku oraz  udział Sióstr Elżbietanek w kosztach remontu, 
− widząc  potrzebę  utworzenia  hospicjum  Zarząd  zwrócił  się  do  Burmistrza  Kluczborka  

z  prośbą  o  pomoc  w  znalezieniu  odpowiedniej  nieruchomości,  po  czym  został 
zaproponowany budynek po byłej szkole podstawowej w Smardach,

− Zarząd  po  wizytacji  budynku  i  konsultacjach  z  architektami,  zdecydował  o  możliwości 
usytuowania w nim hospicjum stacjonarnego,

− uchwałą  Rady  Miejskiej  w   Kluczborku  przekazano  nieodpłatnie  nieruchomość 
Stowarzyszeniu,  które tym samym stało się  właścicielem budynku,  akt  własności  ułatwi 
proces pozyskiwania środków finansowych na jego remont i adaptację,

− dzisiaj może powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że bardzo dobrze, że tak się stało.

Przewodniczący Komisji – pytał, ile miejsc jest przewidywanych w hospicjum?

Pan Kołecki – stwierdził, że przewidywanych jest 14 – 16 miejsc w tym pokoje rodzinne, 



− ma  to  być  dom  hospicyjny  pełen  ciepła  i  troski  w  którym  pacjent  i  jego  rodzina  są 
najważniejsi,

− takie hospicjum jest potrzebne powiatu.

Pan Bar – poruszył sprawę wkładu samorządu wołczyńskiego.

Pan Kołecki – stwierdził, że ma wrażenie że zależy Wam żeby to było w Wołczynie, a przecież  
i  w tym hospicjum opieką  i  pomocą  medyczną  objęci  będą  wszyscy potrzebujący mieszkańcy 
powiatu kluczborskiego. 

Pani Błaszczykiewicz – podkreśliła, iż media pokazały tak, że wizja mieszkańców została zburzona, 
bo władze zaniedbały sprawę.

Pan Kołecki – stwierdził, że samorząd wołczyński przekazał z 1 %  podatku w wysokości 1 593 zł. 

Pan Maszkowski – poruszył sprawy:
− będąc jeszcze radnym wraz z p. Cieplikiem był zainteresowany zagospodarowaniem obiektu 

byłego szpitala,
− mocno zachęcał Zarząd Stowarzyszenia do uczestniczenia z Sistrami Elżbietankami w tym 

przedsięwzięciu,
− to, że odrzucono propozycje przeważyły koszty dzierżawne, stąd taka decyzja, ta decyzja 

była bardzo trudna,
− nam zależy aby takie hospicjum powstało, bo jest bardzo potrzebne, mamy nadzieję, że przy 

współpracy z samorządami uda nam się to zrealizować.

Pan Kołecki – stwierdził,  że na pewno nie będzie tak, że ta gmina dała więcej czy mniej to....,  
wszyscy będą równo traktowani, 

− NFZ  obciął  kontrakt,  Stowarzyszenie  uruchomiło  wszystkie  środki,  aby  podopieczni 
hospicjum mogli być objęci opieką.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że czytając artykuł nie odebrał tak, że nie ma porozumienia 
między Stowarzyszeniem a Zgromadzeniem Sióstr odebrał, że brak jest porozumienia z władzami 
samorządu.

Pan Bar – pytał, czy Burmistrz proponował inną nieruchomość?

Pan Kołecki – podkreślił, że niewątpliwie duża pomoc idzie od samorządu kluczborskiego, 
− stąd pomysł, aby tam pytać o obiekt na ten cel i był to strzał w dziesiątkę,
− ludzie odbierają to tak ponieważ nagłaśnialiśmy sprawę i rozbudziliśmy nadzieję,
− nie ma możliwości, aby środki przekazane z 1 % podatku wróciły do Wołczyna, zbierane 

były na hospicjum, a nie na wspieranie Zgromadzenia Sióstr.

Burmistrz w wypowiedzi swojej podkreślił:
− kiedy  dowiedział  się  o  tym,  że  hospicjum nie  będzie  realizowane  w  Wołczynie,  kroki 

skierował do Sióstr, były zdziwione i nasunęło się pytanie, co dalej?
− Siostry potwierdziły,  że są zainteresowane i  że będą przekonywały swoje Zgromadzenie 

żeby kontynuować tą misję, dlatego zdecydowaliśmy się przekazać środki na remont dachu 
ale chcieliśmy, aby ten obiekt służył ludziom potrzebującym,

− Stowarzyszenie to co robi, to robi wspaniałą robotę, ma jednak żal, że nie zwróciło się do 
Wołczyna,

− kluczborski samorząd ma większe możliwości wspierania,
− otwarcie stwierdził, że w tej sytuacji postąpiłby tak samo jak Stowarzyszenie.



Pan Kołecki – podziękował za zrozumienie, to była bardzo trudna decyzja, 
- wiemy jednak, że praca będzie bardzo szlachetna.

Realizując  punkt  porządku  p.  Włos  –  zwrócił  uwagę  że  droga  krajowa  na  odcinku  Wołczyn 
Kluczbork  jest  ciągle  remontowa  w  przeciwieństwie  do  odcinka  w  kierunku  Namysłowa 
zarządzanego przez Rejon Dróg w Brzegu,

− zaproponował wystosowanie pisma do oddziału GDDKiA w sprawie złego stanu drogi i nie 
utrzymywanie jej w standardzie drogi krajowej,

− następnie zwrócił uwagę, że coraz częściej na ul. Drzymały parkują samochody ciężarowe, 
uważa, że nalezy wskazać teren parkingowy dla samochodów ciężarowych,

− oglądał program telewizyjny o naszym mieszkańcu z Rozali, który w dobie XXI wieku nie 
ma prądu, trudno sobie wyobrazić,

− pytał, czy samorząd nie mógłby wesprzeć go w Zakładzie Energetycznym?

Pani Błaszczykiewicz – prosiła, aby rozstawić kosze na śmieci w „kozim parku”.

Ad. 3 

Pan Tomasz Olejnik – przedstawił  informacje na temat  stanu i  planu rozwoju infrastruktury na 
terenie domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej                                                         ( zał. nr 2).
W wypowiedzi  swojej  podkreślił,  że  Urząd  posiada  projekty  budowlane  wraz  z  pozwoleniami 
budowlanymi w branży: sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej, kanalizacji sanitarnej, 

− ze względu na wielkość wymaganych nakładów konieczne jest pozyskanie dofinansowania, 
jednak aktualnie nie przewiduje się naborów wniosków na takie zadania,

− przebudowę drogi planuje się tylko na ul. Polnej.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Włos – podkreślił, że gmina w latach 80-tych sprzedała działki nieuzbrojone, 
− od tamtego czasu wybudowano dojście do prądu i wody,
− w  ostatnim  czasie  powstało  kilkanaście  domów  w  związku  z   tym  potrzebna  jest 

infrastruktura,
− ludzie, którzy zdecydowali się tam wybudować będą związani z Wołczynem, dlatego też 

naszym zadaniem jest wychodzić im naprzeciw,
− dobrze  się  stało,  że  wybudowano  wodociąg,  w  najbliższym  czasie  głęboko  trzeba  się 

zastanowić nad budową kanalizacji i nawierzchni drogowej,
− pytał, jaka jest perspektywa przebudowy ul. Polnej.

Pan Nowak – stwierdził, że na terenie naszej gminy mieszkają ludzie po kilkadziesiąt lat i nie mają 
wody i drogi.

Pan  Włos  –  stwierdził,  że  każdy  radnych  może  w  różnych  sprawach  wnioskować.

Pan Olejnik – podkreślił, że jest zbudowana sieć wodociągowa, jesteśmy na etapie przejmowania 
działek od mieszkańców, niezbędnych do podjęcia kolejnych kroków - zlecenia map i  projektu 
budowlanego. 

Ad. 4

Informacja z wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2009 r.                           ( zał. nr 3).



Przewodniczący Komisji – stwierdził, że przedmiotowa informacja została przedłożona w formie 
papierowej i jest bardzo szczegółowo opisana, 

− w związku z powyższym otworzył dyskusję.

Pan Włos – pytał, czy w gminie jest niebezpieczeństwo niezrealizowania planu dochodów z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności, który w I półroczu wykonano w 34 %,

− pytał, jak przedstawia się sprawa wypłat stypendiów dla uczniów z terenu naszej gminy,  
w tamtym roku duża część nie została wykorzystana.

Pani Skarbnik – podkreśliła, że w latach poprzednich w I półroczu była podobna sytuacja,
− lipiec i sierpień pokazuje tendencję spadkową, niestety ogólnie dochody w tym zakresie się 

zmniejszają,
− ponadto budżet państwa zmniejszył wpływy o 15 %, u nas może to być około 400 tys. zł.

Pan Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału EKSiR – poinformował, że gmina otrzymuje dotacje z 
budżetu państwa, 

− jeżeli jest mniejsza liczba osób spełniających kryterium dochodowe niewykorzystane środki 
z dotacji podlegają zwrotowi.

Informacja  z  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2009  r.  -  przyjęta  została  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 11 członków Komisji.

Ad.  5

Pan  Antkowiak  –  stwierdził,  że  pojawiła  się  propozycja  powołania  zespołu  do  opracowania 
„programu pomocowego” 
- zaproponował, aby w skład zespołu wchodzili radni ale również pracownik Urzędu.

Zastępca Burmistrza –  zwrócił uwagę na sprawy:
− zespół miałby wypracować możliwości stosowania ulg podatkowych dla inwestorów,  
− jedną  z  przesłanek  odstąpienia  od  pracy  nad  tym  programem  jest  to,  że  występuje 

nierówność między nowym inwestorem, a już istniejącymi.

Pan Antkowiak – możliwe że zespół wypracuje również inne rozwiązania, a nie tylko ulgi.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  sprawa  nie  jest  prosta,  podchodziliśmy  do  tego  tematu  różnymi 
sposobami, 

− można przyjąć program pomocowy dla tych co już istnieją i dla nowych inwestorów,
− ogólnie ma mieszane uczucie czy taki program powinien funkcjonować,
− przedsiębiorcy mogą korzystać indywidualnie z pomocy.

Pan  Włos  –  podkreślił,  że  są  pewne  dziedziny  aktywizacji  gospodarczej  dla  których  trudno 
stworzyć preferencje ale są też nisze aktywności, które są mile widziane i w tym zakresie można by 
stworzyć lokalne prawo, 

− zaproponował do pracy w zespole p. Majcherską i radnych, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że ulgi, które zaproponujemy wcale nie przesądzają o tym, że 
pozyskamy nowych inwestorów, ponieważ przewyższają inne koszty.



Burmistrz  -  zwrócił  uwagę,  że  dla  organu  wykonawczego  stworzenie  takiego  prawo  byłoby 
wygodniejsze, ponieważ odpowiedzialność rozkłada się również na Radę, 

− samorządy odchodzą od wprowadzania takich programów, są one różnie oceniane przez 
organy nadzorcze, stanowiska ich są takie, że podmioty są nierówno traktowane.

Pani Błaszczykiewicz – stwierdziła, że znając się na działalności gospodarczej nie chciałaby brać 
udziału w takim zespole.

Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie:
- kto jest za powołaniem zespołu do opracowania programu pomocowego – 2 głosy
- przeciw – 7 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Wobec powyższego propozycja powołania Zespołu nie uzyskała aprobaty członków Komisji.

Ad. 6

Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przeszli do zaopiniowania projektów uchwał, 
które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Pani  Skarbnik Gminy – przedstawiła  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  11 
członków Komisji.

W dalszej Kolejności Pani Skarbnik – omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Opolu na 
realizację  zadania  „  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Wierzbicy  Górnej  II  etap  i  w 
Gierałcicach,

− podkreśliła,  że  jesteśmy  po  otwarciu  ofert  w  związku  z  tym  proponujemy  zmniejszyć 
pożyczkę do wysokości : 2.430.000 zł, na realizację zadania  pn. „  Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach”, w następujących transzach: w 2009 
rok -  1.000.000 zł, w 2010 rok -  1.430.000 zł,

− pożyczka wraz z odsetkami spłacana będzie  w latach 2010 - 2014  z dochodów budżetu 
gminy.

Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w 
obecności 11 członków Komisji.

Pani Skarbnik – szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn 
na rok 2009, wprowadziła autopoprawkę w § 2 w dziale 900 .

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – prosił o informację na temat budowy ul. Parkowej w Skałągach.

Pani  Skarbnik  –  stwierdziła,  że  jesteśmy  po  wyłonieniu  wykonawcy,  zmniejszamy  kredyt  i 
realizujemy jeszcze w tym roku.



W/w projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  11  członków 
Komisji.

Burmistrz  –  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielenie  dla  Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Wierzbicy Górnej bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, 

− nowo powstała Parafia zwrócił się z prośbą o przekazanie na działalność sakralną działki 
wraz z lokalem mieszkalno – użytkowym,

− nie możemy przekazać bezpłatnie, musimy chociaż za przysłowiową „złotówkę”, Parafia ta 
jest przed problemem remontu zabytkowego kościoła,

− stąd też proponuje udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % .

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  aktualnie  jest  nowy  proboszcz,  młody  człowiek,  bardzo 
aktywny, bardzo angażuje się w prace, już widać efekty, 

− jeżeli Rada Miejska przychyli się i zdecyduje na wykup za symboliczna złotówkę, to środki 
te skierowane zostaną na remont zabytkowego kościoła.

Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  11 
członków Komisji 
 

Następnie p. Olejnik Naczelnik Wydziału EKSiR – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały  dotyczącej  udzielania  i  rozmiarów  zniżek  dyrektorom  i  wicedyrektorom  jednostek 
oświatowych,

− proponuje się, aby w zespole szkół, w którym utworzono jedno stanowisko wicedyrektora 
obowiązkowa liczba godzin była 6 godzin, aktualnie wynosi 10 godzin, natomiast w zespole 
w którym utworzono dwa stanowiska wicedyrektora 10 godzin,

− ponadto proponuje się,  aby przedmiotowa uchwała miała zastosowanie od 2010 roku ze 
względu na skutki finansowe.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Andrzej  Maliński  Naczelnik  Wydziału  SO  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia z Wojewodą Opolskim  sprawie przyjęcia 
zadania  polegającego  na  wydawaniu  w  imieniu  Wojewody  blankietów  upoważnień  do  zakupu 
paliwa,

− podkreślił, że przepisy prawne regulujące wydawanie tych blankietów to ustawa z dnia 16 
lutego  2007  r.  o  zapasach  ropy  naftowej,  produktów  naftowych  i  gazu  ziemnego  oraz 
zasadach  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia  bezpieczeństwa  paliwowego  państwa  i 
zakłóceń na rynku naftowym oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 
2007r w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu 
paliw oraz wzorów tych upoważnień,

− zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w ustawy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego oraz 
konieczności  wypełniania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  zobowiązań  międzynarodowych 
dotyczących zabezpieczenia rynku ropy naftowej na rynku paliw podejmowane są działania 
interwencyjne, działania te podejmowane będą zgodnie z ustaleniami planu Wojewody w 
tym zakresie.

Dyskusji nie było.



Przedmiotowy projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  11 
członków Komisji.

Burmistrz  –  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  zabezpieczenia  w  ramach  partnerstwa  dla 
Powiatu  Kluczborskiego  środków  finansowych  na  realizację  zadania  remont  drogi  powiatowej 
Wołczyn – Biskupice, 

− Starostwo Powiatowe w Kluczborku będzie ubiegało się o dofinansowanie tego zadania w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

− w ramach partnerstwa chcemy w budżecie gminy na 2010 rok zabezpieczyć kwotę 150 tys. 
zł,

− pozyskanie  tych  środków  wcale  nie  będzie  proste,  ponieważ  zmniejszyły  się  środki  w 
Narodowym Funduszu,

− Starostwo wnioskowało o kwotę 200 tys. zł. My jesteśmy w stanie dofinansować 150 tys. zł,  
Starostwo się zgodziło.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  jeżeli  gmina  podpisze  akt  partnerski  to  Starostwo  może 
otrzymać dodatkowe punkty.

Pan Włos – podkreślił, że takie działanie bardzo cieszy , 
− wspomniał również o drodze powiatowej Wołczyn – Opole, która jest w bardzo złym stanie.

W/ w projekt uchwały zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności 11 członków 
Komisji.

Ad. 7 

Pan  Olejnik  –  odnosząc  się  do  sprawy parkingu  dla  samochodów  ciężarowych  stwierdził,  że 
samochody które parkowały na ul. Byczyńskiej teraz przeniosły się  na ul. Drzymały, 

− podkreślił, że każdy przedsiębiorca zakładając firmę transportową powinien zadbać o bazę 
parkingową. 

Pan Włos – stwierdził, że takie usytuowanie samochodów utrudnia przejazd przez ul. Drzymały, 
− w ogóle to coraz ciężej przejeżdża się ulicami Wołczyna, ten problem nie będzie malał tylko 

narastał.

Pan Olejnik – stwierdził, że sposób parkowania należy do egzekwowania przez policję, 
− jeżeli chodzi o brak światła u mieszkańca Rozali to sprawa ta ciągnie się 5 lat,
− odnośnie koszy w „kozim parku” sprawdzi czy są w PGKiM.

Burmistrz -  apelował do radnych i mieszkańców wraz z p. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w sprawie pomocy rodzinie z Rożnowa ,  której  ojciec dwójki dzieci,  jedyny żywiciel  zginął w 
wypadku.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
                                                                                                    Przewodniczący Komisji 
                                                                                                          Ryszard Nowak

Protokołowała:
Julita Matelska


