
Protokół Nr 12/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 25 listopada 2019 r.

W posiedzeniu udział  wzięli  członkowie Komisji,  Sołtysi  według listy  obecności  (załącznik do
protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału podatków i Opłat Lokalnych.
 
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Prządek posiedzenia przyjęty został bez zmian (załącznik do protokołu).

Ad. 2 

Pani Grażyna Płotycia gł. Księgowa Spółki PGKiM – zabierając głos pytała, dlaczego dla Spółki
w projekcie budżetu na 2020 r. nie uwzględniono zgodnie z wnioskiem z 3 października br. na
zieleń 29 tys zł, 46 tys. na oczyszczanie miasta i 161 tys. zł do zarządzania Spółki,
- Spółka zatrudnia 28 osób, w tym 20 robotników z czego prawie wszyscy są poniżej minimalnego
wynagrodzenia, w projekcie budżetu nie jest to uwzględnione.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że projekt budżetu na 2020 r. nie jest przedmiotem obrad
dzisiejszego posiedzenia, będzie rozpatrywany na posiedzeniu w grudniu.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że Spółka nie jest na etapie negocjacji,
- kwoty, które są w projekcie budżetu wynikają z danych Spółki,
- najpierw muszą być przeprowadzone negocjacje w ramach zamówienia in hause i w wyniku tego
mogą się ujawnić jakieś inne dane,
- nie ma jednostki, która według wniosku otrzymała 100% środków finansowych – ogólnie brakuje
8 mln zł, aby zaspokoić wszystkie wnioski.

Sołtys Skałąg – stwierdził, że wnioskował już dwa lata temu, żeby raz na kwartał było spotkanie
sołtysów, w tym czasie odbyły się dwa w tym jedno szkolenie i jedno związane z dniem sołtysa, 
- chciałby, aby to zmienić i ustalić harmonogram spotkań sołtysów.

Radna  Schatt  –  poruszyła  sprawę  zgłaszaną  przez  mieszkańców,  a  dotyczy  ul.  Parkowej
w Skałągach – inwestycja  zakończona,  zamontowane zostały  koryta  które  odprowadzają wodę,
przez co mieszkańcy mają utrudniony wjazd na swoje posesje – chodzi im o zamontowanie blach, 
- druga sprawa to wykaszanie poboczy i samosiewów przy drogach powiatowych.

Radny Mrugalski  – stwierdził,  że  po remoncie świetlicy wiejskiej  był  z sołtysem i  dostrzegają
uwagi,  takie  jak:  czy prawidłowo została  podłączona sieć kanalizacyjna,  uchwyty od rynien  są
luźne, na zewnętrznych schodach fugi są niedokładnie położone, może dostać się woda, wygląda
jakby przy poręczy brakowało rurki.

Radny  Łuczek  –  prosił  w imieniu  mieszkańców pl.  Partyzantów o  przycięcie  gałęzi  od  strony
parkingu.



Radny Bartosiński – zwrócił uwagę, że na ul. Rzecznej od ul. Kluczborskiej wykonawca, który
wykonuje remont słabo zabezpieczył dwie studzienki.

Radny Pasternak – pytał, czy w ramach głośno rozpropagowanego funduszu dla sołectw z Urzędu
Marszałkowskiego nasze sołectwa są wspierane w zakresie pozyskiwania dotacji, 
-  pytał, na jakim etapie jest adaptacja budynku po byłej szkole nr 2 i kiedy planuje się oddanie go
do użytku?

Radny Bartosiński – zgłosił, że na ul. Leśnej są dwa zagłębienia.

Radny Marek Nowak – zwrócił  uwagę, że minął termin na posprzątanie plakatów wyborczych,
prosił o interwencje w sprawie,
- w imieniu mieszkańców podziękował za wykonane inwestycje i remonty w Wierzbicy Górnej.

Radny Pasternak – prosił o informację na jakim etapie są zaawansowane prace w zakresie budowy
strefy street workout?

Radna Teodorowska – kiedy można się spodziewać podcięcia dębu na Osiedlu Młodych?

Radny Ryszard Nowak – prosił o skierowanie elektryka do remizy OSP w Komorznie.

Ad . 3 

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym  2018/2019  (załącznik  do
protokołu).

W dyskusji głos zabrali :

Przewodniczący Komisji – pytał, ile powinna liczyć klasa w szkole podstawowej 25 czy 30 dzieci?

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził, że oddział powinien liczyć 25 dopuszczalne jest 27 uczniów.

Radny  Pasternak  –  podkreślił,  że  w  ramach  prac  Komisji  Rewizyjnej  była  dyskusja  na  temat
stworzenia centrum usług wspólnych, 
-  ideą  funkcjonowania  takiego  tworu  byłoby  odciążenie  gminy  pod  względem  finansowym
i ekonomicznym w postaci realizacji usług niepedagogicznych, ma na myśli stworzenie jednego
działu kadrowego, jednego finansowego,
- w związku z tym pytał, czy organ prowadzący zamierza coś w tym kierunku czynić, ponieważ
mamy  świadomość,  nakłady  jakie  na  oświatę  są  przekazywany  w  formie  subwencji  są
niewystarczające,
-  jako  radni  musimy  szukać  oszczędności  i  taka  forma,  która  mogłaby  zabezpieczyć  przed
likwidacją kolejnych jednostek byłoby utworzenie takiej instytucji.

Zastępca Burmistrza – odnoszą się do sprawy przedmówcy stwierdził, że taka jednostka w formie
centrum usług wspólnych w naszej gminie istniała, została zlikwidowana, aktualnie każda szkoła
ma swoją administrację i prowadzi indywidualne rozliczanie finansowe, 
-  podkreślił,  że  nie  upatrywałby  wielkich  oszczędności  z  tego  tytułu,  bo  oszczędności  mogą
powstać przy zwolnieniach pracowników,
- w rozmowach z dyrektorami, oni są zadowoleni z takiego rozwiązania, aktualnie mamy 4 szkoły
i 1 przedszkole,



- aktualnie musimy się skoncentrować na reformie, którą wdrażamy od września br.
W dalszej swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na :
- trzy jednostki,  w których liczba uczniów jest  bardzo niska: w Wąsicach – 6 oddziałów - 41
uczniów, w Skałągach – 8 oddziałów - 51 uczniów i Szymonkowie – 8 oddziałów - 49 uczniów,
- sytuacja wymaga działań, to generuje koszty.

Radny  Bartosiński  –  stwierdził,  że  w poprzednich  kadencjach  podejmował  temat  administracji
oświaty, może nie da to wielkich oszczędności ale ujednoliciłoby zróżnicowanie płac.
Następnie poruszył sprawę wydatków na 1 ucznia w Wąsicach, musimy koniecznie nad tematem się
pochylić, przeanalizować żeby podjąć decyzję.

Radny Antkowiak – popiera głos, aby się do tego przymierzyć, przygotować materiały, abyśmy
mieli wiedzę i mogli zdecydować, czy zasadne czy nie,
-  popiera  również  głos  Zastępcy  Burmistrza,  ponosimy  niebotyczne  wydatki  na  szkoły  gdzie
w klasie jest 5 uczniów, temat nie może być nam obojętny,
- wnioskował o przeprowadzenie analizy.

Radny  Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  że  pamięta  jak  była  przeprowadzana  likwidacja  ZEAS
w Wołczynie, czy aktualnie warto jest to odtwarzać kiedy sieć szkół może się jeszcze skurczyć,
- subwencja na oświatę coraz mniejsza,
- zaproponował, aby w nowym roku usiąść i na spokojnie zastanowić się jak to każdy widzi,
- aktualnie należy skupić się na informacji z realizacji zadań oświatowych w 2018/2019 roku.

Skarbnik Gminy – odnosząc się do stworzenia centrum usług wspólnych – to nie było tak, że kiedyś
sobie wymyśliliśmy,  że nie  chcemy ZEAS tak nakazywały przepisy,  gminy musiały iść  w tym
kierunku, 
-  uchwałą  rady  przypisuje  się  zadania  do  realizacji  centrum usług  ale  niektóre  przypisane  do
realizacji wydziału w urzędzie.

Burmistrz – stwierdził, że informację w zakresie realizacji zadań oświatowych zdominował temat
centrum  usług  wspólnych,  patrząc  na  doświadczenie  w  zarządzaniu,  jako  organ  prowadzący
oświatę, nie trzeba nam przypominać, że  istnieje taka forma, rozmawiamy o tym ale nie dlatego, że
gdzieś tak funkcjonuje, tylko dlatego że musimy to przenieść na nasz grunt, czy to usprawni, czy
przyniesie jakieś efekty, 
-  ze  wstępnych  naszych  przemyśleń  to  utworzenie  centrum  usług  wspólnych  na  pewno  nie
przyniesie znaczących oszczędności finansowych, patrząc na formalne utworzenie centrum usług
wspólnych być może, że koszty będą takie same, a może i większe,
- koszty oświatowe rosną, niewątpliwie im mniejsza szkoła tym większe wydatki,
- wprowadziliśmy najważniejsze zmiany, znaczące zmiany, usprawniające, trzeba je dopracować,
bo nie jest jeszcze idealnie.

Radny Pasternak – prosił o podanie kwot w przeliczeniu na dziecko, gdzie najdrożej nas kosztuje
uczeń, ile w Zespole Szkół, a ile w pozostałych?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że projekcie uchwały budżetowej można znaleźć takie informacje,
chociaż w tym roku nie są porównywalne do roku poprzedniego ze względu na zmianę struktury,
- taką rozpiskę robimy po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji na poszczególne szkoły,
- nie ma szkoły, która utrzymałaby się jedynie z subwencji, im mniejsza szkoła tym większe koszty.

Zastępca Burmistrza - zabierając głos zwrócił uwagę na wydatki gminnej oświaty - 18 036 793,79
zł oraz dochody m.in. subwencja oświatowa i dotacje 10 112 386,64 zł, to jest skala ile dokładamy
do oświaty. 



Następnie poinformował o realizacji zadań, takich jak:
- organizacja dojazdu uczniów, dzieci 6-letnich i dzieci 5-letnich odpowiednio do szkół, a także
przewozy uczniów niepełnosprawnych, z biletów szkolnych skorzystało 306 uczniów,
- dożywianie, z którego skorzystało 642 uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
- przyznanie stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe i sportowe – 185 stypendiów,
- opieka przedszkolna - obejmujemy w naszej gminie 76% dzieci w wieku od 3 do 6 lat to jest
wskaźnik  jeden  z  wyższych w kraju,  zapewniamy wszystkim,  którzy  chcą  skorzystać  z  opieki
przedszkolnej.

Skarbnik  Gminy  –  poinformowała,  że  wydatki  związane  z  wychowaniem  przedszkolnym
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, dowożeniem, prowadzeniem stołówek - nie są objęte
subwencją.

Radny Mały – stwierdził, że dobrze byłoby mieć wyliczenia z innych gmin dla porównania, 
- następnie wrócił uwagę na tabelę dotyczącą uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych,
a szczególnie na zajęcia rewalidacyjne, pytał w jakich warunkach u nas te zajęcia są prowadzone,
kto je prowadzi,
- oraz na słabe wyniki egzaminów zewnętrznych.

Pan Marcin Kaczmarczyk – stwierdził,  że  zajęcia  te prowadzone są dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i związane są wyłącznie z tytułu tej niesprawności
inne  prowadzone  są  dla  dzieci  z  niepełnosprawnością  stopnia  lekkiego  inne  dla  dzieci,  które
posiadają autyzm, to są zajęcia indywidualne logopedyczne, z psychologiem i w każdej jednostce
takie zajęcia są prowadzone, 
- w gminie z roku na rok liczba uczniów z niepełnosprawnością wzrasta, zajęć będzie coraz więcej
co wiąże się, że subwencja na ucznia niepełnosprawnego będzie niewystarczająca.

Skarbnik Gminy – takich wyliczeń raczej gminy nie umieszczają w internecie, 
-  do tej  pory subwencję mieliśmy wystarczającą,  w tym roku po raz pierwszy zaplanowaliśmy
większe kwoty na wydatki z tego tytułu niż przyszła subwencja, chociaż ta subwencja przychodzi
dość duża w zależności od niepełnosprawności.

Radny  Pasternak –  pytał,  czy  załączone sprawozdanie  ze  średnich  wynagrodzeń nauczycieli  w
poszczególnych stopniach awansu jest zestawieniem wynagrodzeń netto czy brutto?

Pan Marcin Kaczmarczyk – odpowiedział, że wynagrodzenia są brutto.

Radna Mazurczak – stwierdziła, skoro płacimy takie ogromne pieniądze na oświatę, nasuwa się
pytanie, czy mamy problemy z nauczycielami matematyki, czy z uczniami, jaki jest powód słabych
wyników z matematyki?

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że nie odpowie dlaczego tak jest,  jako organ prowadzący nie
zajmujemy się analizą sposobu nauczania to jest działka nadzoru pedagogicznego i kuratora.

Ad. 4 

Zaopiniowanie projektów uchwał:

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2019 rok (załącznik do protokołu),



-  zgodnie  z  informacją  o  zwiększeniu  subwencji  wniosła  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  
o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 594,00 zł na świadczenia na start dla nauczycieli
stażystów.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (załącznik do protokołu),
-  podkreśliła,  że  w związku  z  nowelizacją  ustawy  o  pomocy  społecznej,  konieczne  jest
uregulowanie  zasad  odpłatności  za  pobyt  w  tego  typu  placówkach  poprzez  przyjęcie  uchwały
w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia, 
- odpłatność uzależniono z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych
do jej wnoszenia, 
- zmianą ustawy o pomocy społecznej, zostały również wprowadzone nowe regulacje dotyczące
ponoszenia  odpłatności,  uporządkowano i  doprecyzowano miejsca,  formy i standardy udzielenia
schronienia.
W dalszej kolejności omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia  z  pomocy  społecznej  będące  w  zakresie  zadań  własnych  gminy  (załącznik  do
protokołu), 
-  podkreśliła,  że  zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej  „wydatki  na usługi,  pomoc rzeczową,
posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego”.

Radny Pasternak- pytał, czy nasza gmina korzystała z usług schroniska?

Pani Wilczek – odpowiedział, że tak, jeżeli osoba wyraża chęć, jest w trudnej sytuacji finansowej
i jest osobą bezdomną, w tym roku w schronisku zwykłym mamy 1 osobę, 
- mieliśmy również umieszczoną 1 osobę w schronisku z usługami opiekuńczymi, osoba została
przeniesiona do ZOL-u.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków
Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie   w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  na  świadczenia
z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani Grażyna Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli
nieruchomości (załącznik do protokołu), 
-  konieczność  zmiany  wzorów  deklaracji  wynika  z  tytułu  nowelizacji  ustawy  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
-  nowością  jest  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  z  nieruchomości,  na  której  jest  domek
letniskowy, oraz obowiązek segregacji śmieci.



Dyskusji nie było.

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

Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 (załącznik do protokołu),
-  rokrocznie  z  delegacji  ustawowej  podejmowana  jest  taka  uchwała,  program  między  innymi
obejmuje zasady współpracy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne,
- o dotacje mogą ubiegać się podmioty, które złożą swoje ofert w otwartym konkursie ofert,
- ofert rozpatrywane są przez komisję powoływaną zarządzeniem burmistrza,
- w budżecie gminy planujemy na ten cel 30 tys. zł,
- jest to wypracowana przez lata forma współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Burmistrz – odnosząc się do uwagi w sprawie spotkań z sołtysami stwierdził,  że spotykamy się
jeżeli jest sygnalizowana taka potrzeba, 
- na początku tego roku odbywały się zebrania wiejskie wyborcze, we wrześniu zebrania w zakresie
podziału  funduszu  sołeckiego,  w  kilku  też  i  uczestniczył,  więc  sprawy  są  znane,  sołtysi  też
indywidualnie przychodzą i zgłaszają sprawy,
- jeżeli oczekiwania sołtysów będą żeby się częściej spotykać, wrócimy do tego wniosku.

Pan  Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa  i  Inwestycji  –  odpowiadając  na  prośbę
w sprawie położenia blach przy wjazdach na posesję na ul. Parkowej stwierdził, że w tym roku nie
uda się tego zrobić ale postaramy się na początku roku przyszłego, 
- jeżeli chodzi o wykaszanie poboczy i wycinkę samosiewów – rozmawiał z dyrektorem Zarządu
Dróg Powiatowych w Kluczborku i uzyskał odpowiedź, że w tym roku nie będą tego robić, a rok
przyszły jest pod znakiem zapytania.

Pan Leon Chabraszewski – odniósł się do uwag zgłoszonych przez radnego Mrugalskiego, 
- kanalizacja w świetlicy wiejskiej – podłączona jest do sieci kanalizacyjnej, a nie do szamba, to że
jest jakiś zapach, to może być z powodu braku zamontowanego zlewozmywaka, rura jest niczym
nie zakończona, być może dlatego,
- jeśli chodzi o pozostałe usterki na jutro jest umówiony z wykonawcą i te uwagi przekaże,
- mamy gwarancję na 3 lata i będziemy interweniować.

Pan Dłubak – odnośnie przycięcia gałęzi na pl. Partyzantów przyjął wniosek do realizacji,
-  odnośnie  zabezpieczenia  studzienek  przy  ul.  Rzecznej  –  dzwonił  do  Zakładu  Wodociągów,
zabezpieczy je ponownie,



-  w sprawie pomocy w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – każdy z sołtysów dostał
informację  w  tej  kwestii,  aktualnie  nie  ma  jeszcze  ostatecznych  zasadach,  terminów  naboru
wniosków,
- każdego roku przez 3 lata może wnioskować 1/3 sołectw z danej gminy.

Zastępca Burmistrza – zakończenie adaptacji byłej szkoły nr 2 na przedszkole, zgodnie z umową
planowane jest na połowę grudnia, 
-  natomiast  przeniesienie  wyposażenia  planujemy w styczniu,  jest  jeszcze  dość  dużo drobnych
rzeczy  do  uzupełnienia,  po  połowie  stycznie  będziemy  starali  się  dopiąć  organizacyjnie  żeby
wszystkie oddziały zostały przeniesione.

Pan Chabraszewski – podkreślił, że zakończenie robót planowane jest na 10 grudnia 2019 r., 
-  zaawansowanie  robót  w  tej  chwili  to  faza  wykończeniowa,  zakończono  rozbiórki,  gruntową
przebudowę sanitariatów, posadzki, kłopotem była dostawa drzwi – od zamówienia oczekiwaliśmy
6 tygodni, w tym tygodniu nastąpi montaż urządzeń sanitarnych,
-  oprócz robót  budowlanych są jeszcze prace z  tym związane jak plac zabaw, który został  już
dostarczony i  zamontowany,  w przyszłym tygodniu ma być zrealizowana dostawa sprzętu typu
stoliki, krzesełka,
- wykonawca jak dotąd spisuje się bardzo dobrze tym bardziej, że w trakcie remontu wyszło jeszcze
dużo rzeczy do zrobienia.

Pan Marcin Dłubak – zagłębienia na ul. Leśnej zostały zgłoszone do Zakładu Wodociągów.

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  projekt  Street  Workaut  –  jutro  zostanie  podpisana  umowa
z wykonawcą, jeśli pogoda pozwoli docelowo do 19 grudnia zadanie powinno zostać zakończone.

Skarbnik Gmina – stwierdziła, że na to zadanie dodaliśmy jeszcze 5 tys. zł. 

Pan  Marcin  Dłubak  –  lecące  gałęzie  na  Osiedlu  Młodych  –  należy  wystąpić  do  Spółdzielni
Mieszkaniowej, w rozmowach Prezes zadeklarował podkrzesanie.

Pan Chabraszewski – odnosząc się do elektryki w remizie w Komorznie – będzie trzeba znaleźć
inne rozwiązanie, jutro będzie wykonawca.

Radny Nowak – prosił o poinformowanie go, o której godzinie, chciałby w tym uczestniczyć, 
- następnie w imieniu mieszkańców podziękował za wykonanie odcinka drogi w Komorznie.

Sołtys Duczowa – podziękował za remont drogi.

Sołtys Rożnowa – podziękowała za dofinansowanie remontu piramidy, został zakończony I etap.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                              Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


