
Protokół Nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 21 maja 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Beata Siwak Sekretarz Gminy 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Agnieszka Wilczek  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Henryk Malkiewicz inspektor w  Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości

i Inwestycji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji  
(zał. nr 1).

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków. 

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Radny Mrugalski – pytał jakie są szanse na rozpoczęcie remontu świetlicy w Ligocie Wołczyńskiej?

Radny Bartosiński – na wniosek mieszkańców ulicy Fabrycznej prosił o zgłoszenie Policji i Straży
Miejskiej, że na tej ulicy autobusy i samochody ciężarowe zrobiły sobie miejsce postoju.

Radna Markowicz – prosiła o sygnał do zarządcy drogi krajowej, ponieważ przy ul. Kluczborskiej
w pasie zieleni trawa sięga około 70 cm.

Radny  Mały  –  pytał,  czy  jest  już  odpowiedź  na  pismo w sprawie  przystanku  autobusowego  
w Gierałcicach i ustawienia znaku ograniczającego prędkość w Markotowie Małym?

Radna Mazurczak – pytała, czy w gminie Wołczyn Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął naprawę
dróg?

Ad. 3 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
 (zał. nr 2), 

- zmiany dotyczą:
-  zwiększenia  dochodów  o  kwotę  182.925  zł,  są  to  środki  unijne  na  dofinansowanie  zadania
zrealizowanego w 2017 r. - przebudowa drogi gminnej w Szymonkowie - II etap, 
- zwiększenia wydatków na:
-  dotacje  na  dofinansowanie  wymiany  ogrzewania  na  proekologiczne  o  60.000  zł,  ponieważ
wpłynęło o wile więcej wniosków (50) niż zaplanowaliśmy, dlatego zwiększamy aby mogło więcej
osób skorzystać, 



- również zwiększamy dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o
kwotę  2.000 zł - złożono 10 wniosków
-  na  zadanie  rozbudowa  obiektu  przedszkola  publicznego  w  Wołczynie  na  cele  żłobka  –
zwiększamy o kwotę 50.000 zł,
-  na  montaż  agregatu  prądotwórczego  dla  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Wołczynie  o  kwotę
30.000  zł,  ponieważ  w  budżecie  zaplanowano  20.000  zł  -  natomiast  po  dokonaniu  zapytań
dostawców – koszty projektu, zakupu, montażu wynoszą ok 50.000 zł,
- na rozbudowę monitoringu w Wołczynie o kwotę 22.000 zł,  z przeznaczeniem na monitoring
obiektów sportowych,
- na montaż ogrodzenia basenu kąpielowego w Wołczynie o kwotę 35.000 zł,
- na promocję gminy o kwotę 10.925 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi transportowej
dla  40  osobowej  grupy,  tj.:  lokalne  zespoły  oraz  uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie
wyjeżdżającej w lipcu do partnerskiej gminy Kerekegyhaza na Węgrzech,
- jednocześnie zmniejszamy wydatki na zadanie:
- remont obiektów sportowych o kwotę 17.000 zł oraz wydatki na stypendia sportowe o kwotę
10.000 zł środki te przeznaczono na monitoring obiektów sportowych i montaż ogrodzenia basenu
kąpielowego w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  zastał  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Burmistrz  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Kluczborskiemu                                                                                                                     (zał. nr 3),
- od 2017 r. co roku wszystkie gminy powiatu kluczborskiego uczestniczą w akcji profilaktycznych
szczepień  ochronnych  przeciwko  meningokokom,  szczepienia  są  bezpłatne,  wysokość  dotacji
zależy od ilości dzieci 6-letnich w danym roczniku.

Dyskusji nie było.

W/w  projekt  chwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15  członków
Komisji.

Sekretarz  Gminy –  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn ( zał nr 4 ), 
- nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że
„zabrania  się  spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscu  publicznym,  z  wyjątkiem  miejsc
przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”
- ale jednocześnie kolejny przepis wspomnianej ustawy mówi, że „Rada gminy może wprowadzić,
w drodze uchwały,  w określonym miejscu publicznym na terenie  gminy odstępstwo od zakazu
spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której
mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”, 
-  stąd też w w projektowanej  uchwale proponuje się,  aby ustalić  miejsca publiczne,  w których
odstępuje  się  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  w  czasie  i  w  miejscach  imprez
organizowanych przez gminę Wołczyn, jej jednostki pomocnicze lub przez innych organizatorów,
za zgodą gminy,
- wydzielenie tych miejsc na czas organizowanej imprezy ma służyć utrzymaniu tradycji spotkań
społeczności lokalnej.



Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Pan Malkiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

 ( zał. nr  5), 
- stwierdził, że zmiany dotyczą 5 lokalizacji do zmiany planu przystąpiono w związku z wnioskami
właścicieli terenów, tj.:                                                                                   
-  ul.  Młyńska  w  Wołczynie  działki  wyznaczone  na  rysunku  dotychczas  przeznaczone
zagospodarowanie  pod funkcje  składowo-magazynowe,  aktualnie  przeznacza  się  pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi publiczne zmian ma na celu uporządkowanie ścisłego centrum miasta,
-  ul.  Kluczborska  w  Wołczynie   dotychczas  działka  przeznaczona  w  planie  pod  zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną – w stanie rzeczywistym zlokalizowany jest tam warsztat naprawy
samochodów, który powstał jeszcze przed uchwaleniem obowiązującego planu – zmienia się na
teren obsługi komunikacji, zmiana ta m,a na celu usankcjonowania istniejącego zagospodarowania i
możliwość rozwoju,
-  teren  koło  byłego  kina  w  Wołczynie  dotychczas  przeznaczony  pod  zabudowę  mieszkaniową
wielorodzinną  z  usługami  –  obiekt  ten  jest  już  w  tym  kierunku  zagospodarowany  ale
zaproponowano we wniosku stworzenie centrum społecznego, kawiarni, punktu opieki nad dziećmi
oraz możliwość prowadzenia działalności religijnej,
-  ul.  Byczyńska  w  Wołczynie  –  dotychczasowe  przeznaczenie  w  planie  pod  zabudowę
mieszkaniową  jednorodzinną,  ze  względu  na  utrudnione  możliwości  lokalizacji,  a  także  brak
zainteresowania na ten sposób zagospodarowania, wnioskowano o przeznaczenie działki pod tereny
parkingów i zespoły garaży,
-  Gierałcice  –  działka  w planie  przeznaczona  jest  pod  zabudowę zagrodową i  tereny  użytków
rolnych, zmienia się na całą działkę na zagrodową.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15  członków
Komisji.

Kolejny projekt uchwały jaki przedstawił p. Malkiewicz dotyczy uchwalenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów ( zał. nr 6), 
- zmiany dotyczą trzech lokalizacji, do zmian przystąpiono na wniosek właścicieli działek
-  działka  48/14  i  48/18  –  dotychczas  przeznaczone  w  planie  pod  zabudowę  mieszkaniową
wielorodzinną – w stanie faktycznym jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- działka 21/2 i 22/3 – dotychczasowe przeznaczenie w planie pod usługi oświaty ( była szkoła
podstawowa)  –  zmiana  pod  funkcje  usług  publicznych  oraz  pod  zabudowę  mieszkalną
( wielorodzinną oraz zamieszkania zbiorowego),
- działka 216/7 obecnie tereny ogrodów i sadów oraz użytków rolnych  - zmiana pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną w ramach uzupełnienia istniejącej zabudowy w sąsiedztwie.

Dyskusji nie było.



W/w projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  15  członków
Komisji.

Ad. 4

Pani  Joanna  Staszków  –  odniosła  się  do  sprawy  remontu  świetlicy  wiejskiej  w  Ligocie
Wołczyńskiej, 
- stwierdziła, że 20 marca br. złożony został wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy,
- przewidziany koszt remontu to 360 tys. zł, staramy się o dofinansowanie w wysokości 229 tys. zł,
- zaplanowane są remonty budowlane, remont dachu, posadzek, schody,
- aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru wniosków.

Radna Schatt  –  pytała  czy równie w tym naborze został  złożony wniosek na remont bramy w
Skałągach ?

Pani Staszków – poinformowała, że została złożony, gmina nie otrzymała dofinansowania, w ocenie
merytorycznej nie uzyskaliśmy wystarczającej liczy punktów.

Radna  Schatt  –  pytała,  co  w związku  z  ty,  czy  gmina  zamierza  wykonać  remont  ze  środków
własnych?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że informacje w tej sprawie otrzymaliśmy przed kilkoma dniami,
nie mamy jeszcze podjętej decyzji co dalej, liczyliśmy na dofinansowanie , a można było uzyskać
63 %, 
- jednym z kryteriów była ocena przez konserwatora zabytków, który w opinii swojej napisał, że
trzeba przeprowadzić remont , a żeby uzyskać jakiś punkt musiałby być zapis, że remont musi być
przeprowadzony natychmiastowy.

Radny Mały – pytała jaki jest koszt remontu tej bramy.

Pani Staszków - stwierdziła, że około 60 tys. zł.

Zastępca – stwierdził, że temat dotyczący parkowania na ul. Fabrycznej zostanie przekazany do
Straży Miejskiej
- jeżeli chodzi o zarośnięty pas zieleni – będziemy interweniować u zarządcy drogi krajowej, 
- nie wpłynęła jeszcze odpowiedź na pismo w sprawie przystanku w Gierałcicach Małych.

Radny Zarych – na przystanku autobusowym wybita jest szyba, zaproponował aby wstawić blachę, 
- prosił o częstsze patrole policji po godzinie 22- ej.

Burmistrz  –  zabierając  głos  zasygnalizował,  że  w  najbliższym  czasie  będzie  konieczność
uruchomienia rezerwy budżetowej w związku ze zwiększonymi zadaniami z zakresu ustawy Prawo
łowieckie oraz wejścia od 25 maja nowych przepisów RODO,
-  nowelizacja  ustawy prawo łowieckie  nałożyła  na  gminy obowiązek szacowania  szkód  przez
zwierzynę leśną,
-  odbyliśmy spotkanie z  sołtysami informujące o tym, że jak wynika z ustawy to w pierwszej
kolejności sołtysi powinni być członkami komisji,
- generalnie w całym kraju sołtysi nie wyrażają zgody na to żeby szacować, bo to jest czas który
trzeba poświęcić ale też nie ma ma mowy o wynagradzaniu z tego tytułu,  poza tym nie każdy



pełniący funkcję sołtys ma do tego predyspozycje, urzędy szukają innych rozwiązań delegując do
tych prac swoich pracowników, albo podpisują umowy z osobami spoza urzędu,
- w naszym Urzędzie pracownicy Wydziału Rolnictwa sami zaproponowali,  że własnymi siłami
podejmą się tej pracy,
-  do  tego  dochodzi  jeszcze  jedno  już  wspomniane  zadanie  dodatkowe  RODO,  które  również
wymaga dużego wkładu pracowników poza ich obowiązkami;
-  w  dalszej  swojej  wypowiedzi  odniósł  się  do  sprawy  ul.  Fabrycznej  –  parkowanie  dużych
samochodów, na pewno skieruje tam Straż Miejską, jeżeli samochody ustawiają się na terenie PKP
nie będziemy mieli na to wpływu, jeżeli na drodze to możliwe, że będziemy zmuszeni zmienić tam
organizację  ruchu,  ograniczając  wjazd samochodów ciężarowych,  jednak  sprawa  może nie  być
prosta jeżeli tam ma powstać fabryka mebli,
- jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych, na ostatniej sesji radni zwracali uwagę, żeby na terenie
naszej  gminy  drogi  były  remontowane  w  pierwszej  kolejności  i  Sekretarz  Powiatu  obiecał,  że
podejmie działania aby tak było, zapytamy czy tak faktycznie jest , jeśli nie to dlaczego i kiedy
rozpoczną
- świetlica wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej stwierdził, że to nie mała inwestycją, nie naszej winy
przeciągał się termin naboru wniosków o dofinansowanie, wielokrotnie był przesuwany, dopiero
skutecznie w marcu mogliśmy złożyć wniosek,
- tego typu inwestycje realizuje przy udziale środków pozyskanych,
-  nie  uzyskaliśmy  dofinansowania  na  remont  bramy  w  Skałagach,  nie  wiemy  czy  będzie
remontowana, ponieważ o że będzie możliwość pozyskania środków z innych jeszcze źródeł, poza
tym jeżeli  chodzi  o  środki  własne  jesteśmy jeszcze  przed  rozstrzygnięciami  zaplanowanych  w
budżecie inwestycji, m.in. budowa żłobka, w tym tygodniu otwarcie ofert, nie wiemy jakie będą
ceny, jest to zadanie z którego nie możemy się wycofać,
-  poinformował,  że  w  okresie  mistrzostw  świata  w  piłce  nożnej  wspólnie  z  parafia  będziemy
tworzyć w amfiteatrze „Strefę Kibica”.

Radny Kwaśnicki – prosił o informacje na temat ustalania ceny wody.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że według znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę, taryfy na wniosek zatwierdzane są przez Wody Polskie, 
- z końcem kwietnia wpłynęła decyzja o zatwierdzeniu taryf przez wody Polskie, taryfy wejdą w
życie po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i będą obowiązywały
przez 3 lata.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

                                                                                                Przewodniczący Komisji
                                                                                                       Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


