
Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 13 grudnia 2018 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej –  Waldemar Antkowiak.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:
1. Szczepan Mały
3. Krystyna Mazurczak 
4. Ryszard Mrugalski
5. Marcin Pasternak
6. Jolanta Schatt

oraz zaproszeni goście:
- Wiceprzewodniczący Rady Jan Bartosiński
- Burmistrz Jan Leszek Wiącek
- z-ca Burmistrza Bogusław Adaszyński
- Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z powiadomieniem o posiedzeniu                 (zał. nr 1).
Proponowany porządek przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Pan Waldemar Antkowiak – prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
- poinformował, iż zgodnie ze Statutem gminy Wołczyn przewodniczącego komisji oraz jego

zastępcę wybiera komisja spośród swoich członków w głosowaniu jawnym.

Radny Mrugalski – zgłosił  kandydaturę Szczepana Małego.
Radny Mały  - wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie było.

Radny Antkowiak – poddał pod głosowanie w/w kandydaturę.

Kandydatura Szczepana Małego - przyjęta została jednogłośnie.

Realizując porządek posiedzenia radny Antkowiak -  prosił  o zgłaszanie kandydatur na zastępcę
przewodniczącego komisji.

Radny Mały - zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Schatt.

Radna wyraziła zgodę.

W/w kandydatura przyjęta została jednogłośnie.
Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął nowo wybrany Przewodniczący Komisji.



Ad. 3

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

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że radni otrzymali w terminie projekty uchwał: 
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
- prosił o informacje co to są dochody i wydatki bieżące, majątkowe,
- pytał, czy są jakieś zmiany dotyczące równoważenia dochodów i wydatków.

Skarbnik Gminy – zabierając głos poruszyła sprawę autopoprawki do projektu budżetu gminy na
2019 r.  wynikającą ze zmiany uchwały Rady Miejskiej  w sprawie podniesienia opłat  za odbiór
i utylizacje odpadów komunalnych,
- stwierdziła, że w czasie projektowania budżetu, stawki były liczone w niższej wysokości,
- zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 325 000 zł,  planowany wzrost dochodów
wynika ze zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  od nowego roku jest  zmiana,  dochody i  wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami muszą być w odrębnym załączniku,
- zmiana tej opłaty i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wymaga
również zmiany wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ budżet musi się zgadzać z tym co jest
w wieloletniej prognozie na 2019 r. jednocześnie zwiększone zostały wydatki w kolejnych latach
o tą kwotę, aby prognoza była ona realistyczna, 
-  jeżeli  chodzi  o  zmiany  ustawowe,  które  miały  być  w  wieloletniej  prognozie  dotyczące
wskaźników  zostają  na  tych  samych  zasadach  jak  dotychczas,  wydatki  bieżące  nie  mogą
przewyższać dochodów bieżących.

Radny Pasternak – zabierając głos stwierdził, że od strony organizacyjnej pytań nie ma, 
- aktualnie nie dostrzega jeszcze jakiś nieprawidłowości, uważa że gospodarka prowadzona jest
prawidłowo,
- natomiast co do rozdziału poszczególnych środków trudno jest mu się określić, bo nie zna jeszcze
potrzeb, jeżeli chodzi o ogólny zarys budżetu nie widzi uwag.

Skarbnik Gminy – obowiązek zatwierdzenia budżetu jest do końca roku, tylko w uzasadnionych
przypadkach  do  końca  stycznia,  ten  budżet  jest  matrycą,  która  jest  w  ciągu  roku  kilkakrotnie
zmieniana, 
- pierwsza i to dość duża zmiana będzie już w styczniu, wynika z tego, że zadanie w zakresie
budowy żłobka  nie  zostanie  zakończone  w  tym roku  i  trzeba  będzie  zrobić  korektę,  następna
zmiana to jest rozliczenie roku poprzedniego i rozlicza się dopiero w lutym, bo w styczniu rozlicza
się jeszcze dotacje, wpływają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, czekamy na
informację  z  ministerstwa  po  przyjęciu  budżetu  państwa,  w  związku  z  tym  takie  ostateczne
zamknięcie roku przeważnie robimy w marcu i dostosowujemy nasz budżet,
-  w ciągu roku jeżeli  otrzymujemy jakieś  dotacje  z  budżetu  państwa to zmiany wprowadzamy
zarządzeniem burmistrza,
- w latach poprzednich bywało tak, że jak mieliśmy jakieś oszczędności wynikające z przetargu to
wprowadzaliśmy nowe zadania, w tym roku okazało się że jest odwrotnie, że inwestycje kosztują
więcej niż w kosztorysach.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  kredyty  gmina  zaciąga  w  banku,  czy  w  jakiś  instytucjach
finansowych?



Skarbnik  –  gminy  poinformowała,  że  wszystkie  kredyty  bierzemy  tylko  w  banku  i  w  formie
przetargu,
- dochody bieżące to są: udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, nasze podatki: rolny,
leśny od środków transportowych, od nieruchomości, są to też dotacje, które wpływają z budżetu
państwa na zadania zlecone i zadania własne, drobniejsze to za wynajmowanie np. sali, Ośrodek
Pomocy otrzymuje wpłaty od rodzin na domy pomocy społecznej, wpłaty za usługi opiekuńcze;
- dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia i dochody znaczone np. dostajemy dotację na
budowę drogi, czy inne dofinansowania.

Radny Pasternak – stwierdził, że w projekcie realizacji zadań przewidziana jest modernizacja ul.
Leśnej  w  2020  r.,  a  na  2019  roku  zaplanowane  jest  30  tys.  zł,  pytał  na  co  te  pieniądze  są
przeznaczone, czy na projekt, czy na podtrzymanie tej drogi?

Burmistrz  –  stwierdził,  że  w  2019  r.  w  ramach  tych  30  tys.  zł  planujemy  zlecić  projekt  
z kosztorysem, aby w 2020 r. jak nic nie stanie na przeszkodzie przystąpić do remontu.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, ze mamy taką zasadę , że te zadania które są wpisane do wieloletniej
prognozy  finansowej  są  zadaniami  realizowanymi,  nie  wycofujemy  się  z  nich,  ewentualnie
z przyczyny np. braku pozyskania dofinansowania dane zadanie przesunięte jest w czasie.

Radny Pasternak – pytał, czy gmina przewiduje realizację budżetu obywatelskiego ?
- wie, że jest fundusz sołecki, który jest w jakiś sposób odpowiednikiem realizacji zadań,
-  natomiast  ludzie  jednak  oczekują  od  samorządu,  że  będą  mogli  współuczestniczyć  
w gospodarowaniu ich pieniędzmi.

Skarbnik Gminy – poinformowała, że kwestia przeznaczenia środków w budżecie gminy to nie jest
problem, w latach poprzednich radni się nie zdecydowali na budżet obywatelski, 
- powinna być inicjatywa radnych, żeby stworzyć taką uchwałę o zasadach funkcjonowania budżetu
obywatelskiego.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  nie  wyklucza  takiej  możliwości,  aby  taki  fundusz  u  nas  zaistniał,
rozmawialiśmy kiedyś na te temat i były różne głosy.

Radny  Bartosiński  –  zbierając  głos  stwierdził,  że  zastanawiał  się  nad  tym  i  rozmawiał
z mieszkańcami, 
- my jesteśmy małym miasteczkiem, my wybieramy radnych i nie ma problemu do dotarcia, żeby
powiedzieć, że jest jakiś wniosek i żeby go zgłosić, uważają że bardziej sprawdza się to w dużym
mieście gdzie jest większa anonimowość.

Radna Schatt – prosiła, o przypomnienie jakie duże inwestycje będą realizowane w perspektywie
wieloletniej prognozy finansowej, 
- pytała, czy są ujęte drogi na terenach wiejskich.

Skarbnik Gminy – odnosząc się do pytania radnej poinformowała, że jeśli chodzi o 2019 r. to:
-  rozbudowa  drogi  w  Wierzbicy  Górnej  z  dofinansowaniem  z  krajowego  Ośrodku  Wsparcia
Rolnictwa – droga od Osiedla Mieszkaniowego w stronę Gospodarstwa Agro-Ferm  jest własnością
Agencji, przejmiemy ją pod warunkiem pozyskania środków na jej remont,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków,
-  budowa  tężni  zadanie  pod  nazwą  ochrona  gatunków  i  siedlisk  solniskowych  oraz  innych
zagrożonych  zbiorowisk  od  wody  zależnych  na  terenie  gminy  Wołczyn  -  Ochrona
bioróżnorodności,
- dotacja dla powiatu na budowę wyznaczonej ścieżki rowerowej w Gierałcicach,



- remont drogi ul. Młyńskiej,
- budowa ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride"oraz "Bike&Ride" Wołczyn-Gierałcice-
Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km,
- przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie,
- dotacja na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  dotacja  na  wymianę  ogrzewania  dotyczy  też  termomodernizacji
elewacji, np. we wspólnotach mieszkaniowych, 
- nie ma programów skierowanych do wspólnot,
- mówi o tym ponieważ dużo ludzi zwraca uwagę na estetykę.

Skarbnik Gminy – stwierdził, że nasza dotacja dotyczy tylko ogrzewania, natomiast są programy
rządowe na termomodernizacje,
- wracając do odpowiedzi radnej Schatt, stwierdziła że zadania w wieloletniej prognozie są na co
najmniej dwa lata, prognoza też jest zmieniana, więc w ciągu roku można dopisać jakieś zadanie.

Burmistrz  –  poinformował  o  spotkaniu  z  dyrektorem  Opolskiego  Centrum  Ratownictwa
Medycznego w Opolu, działania prowadzone są od wielu lat i poskutkowały, że mamy w Wołczynie
karetkę pogotowia 12 godzin, od 1 kwietnia 2019 r. karetka będzie stacjonować 24 godziny, nie
będzie już obsługiwana przez FALK tylko przez państwową instytucję OCRM w Opolu.

Radny  Bartosiński  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  są  drogi  gminne,  które  muszą  zostać
wyremontowane, 
- ale mieszkańcy mylą drogi powiatowe z drogami gminnym i stwierdził, że drogi powiatowe są
w bardzo złym stanie.

Radny Pasternak – stwierdził, że zgadza się z tym tyko mieszkańcy oczekują, żebyśmy jako radni
pchnęli powiat żeby on to zrobił.

Radny  Antkowiak  –  stwierdził,  że  przez  ostatnie  kilka  lat  trochę  zainwestowaliśmy  w  drogi
i to widać, 
- my w przyszłości musimy dążyć i trzymać się zasady, że realizujemy inwestycje ale w oparciu
o dofinansowanie, aby każdy grosz był wydany racjonalnie,
-  wykonaliśmy  kilka  inwestycji  drogowych  trzeba  być  się  świadomym,  że  każda  inwestycja
generuje koszty jej utrzymania.

Radny Bartosiński – zwrócił uwagę na potrzebę zakupu dla PGKiM zamiatarki mechanicznej.

Skarbnik Gminy – podkreśliła, że w 2019 r. największym problemem będzie oświata, 
- odchodzi jeden rocznik, to są miejsca pracy, to trudna sytuacja, trudne przed radnymi decyzje do
podjęcia.

Radna Schatt – zwróciła uwagę na:
- brak dofinansowania do świetlicy wiejskiej w Rożnowie, czym to jest spowodowane?
- oraz zaplanowane w budżecie 500 zł na Odnowę Wsi, na co konkretnie są te pieniądze?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że są to datacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, a w Rożnowie, 
nie ma obiektu przekazanego do WOK-u, 
- część środków przekazano z funduszu sołeckiego, a 2 tys. jeszcze w grudniu zostanie przekazane 
na remont komina z Urzędu,



- środki pod hasłem odnowa wsi są, np. na zakup jakieś nagrody, jako gmina nie realizujemy 
zadania, projekty realizują stowarzyszenia.

Projekt uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 -  
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok - zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 5

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok w celu przedłożenia Radzie Miejskiej do
zatwierdzenia.

Przewodniczący  Komisji  –  zgłosił  propozycję  kontroli  w  zakresie  funkcjonowania  targowiska,
sposób naliczania  opłat   i  wpływy z  tytułu  opłat  targowych,  w tym raport  Straży  Miejskiej  z
kontroli pobieranych opłat – podjęcie kontroli w marcu,
- wydatki na remonty dróg – podjęcie kontroli w maju.

Radny pasternak – zaproponował temat wydatki bieżące w przedszkolu za I półrocze 2019 r. –
podjęcie kontroli we wrześniu.

Radna Schatt – kontrola wydatków w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 –
w miesiącu październiku

Przewodniczący  Komisji  –  kontrola  dochodów  z  tytułu  najmu  i  dzierżawy  składników
majątkowych w Urzędzie Miejskim za 2018 r. - w miesiącu kwietniu.

Ad. 6

W punkcie wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

      
      Przewodniczący Rady                                                             Przewodniczący Komisji

       Waldemar Antkowiak                                                                         Szczepan Mały

 Protokołowała

Julita Matelska




