
Protokół Nr 23/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 16 grudnia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności (załącznik do protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Dorota  Marynowska  Florczak  Pełnomocnik  Burmistrza  ds.  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad.2

Wnioski i zapytania.

Waldemar Łuczek –  pytał o plac przy PKP, czy coś wiadomo w tej sprawie, czy były wysyłane pisma,
- pytał, czy rozeznano sprawę montażu lustra na ulicy Kluczborskiej 32 – sprawa zgłaszana była na ostatniej
Komisji?
-  następnie  korzystając  z  obecności  Prezesa  ZWiK  pytał,  ile  kosztuje  utrzymanie  kanalizacji  na  terenach
wiejskich, czy były jakieś próby i zmuszenia do podłączenia się do kanalizacji.

Ad.3 

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

Pan  Mariusz  Pieńkowski  -  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji
urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.
w Wołczynie na lata 2021 -2023 (załącznik do protokołu),
- w dalszej swojej wypowiedzi przedstawił informacje o Spółce i zadaniach jakie zostały wykonane w skali roku
i jak wygląda praca w ZWiK,
- stwierdził, że sytuacja finansowa Zakładu jest trudna jest tracona płynność finansowa – wpływy są na poziomie
12 tys. zł, a rata za kredyty wynosi ponad 30 tys. zł,
- w ostatnich latach wykonane zostały inwestycje, które teraz są spłacane,
- zamierzamy złożyć wniosek o zmianę taryfy wodnej, aby pokryć ratę kredytu trzeba byłoby podnieść cenę
ścieków o 2 zł,
- podkreślił , że dużym kosztem dla Spółki jest płacenie dla zarządcy drogi 44 tys. zł rocznie za umieszczenie
urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
-  aktualnie  rozwiązaniem  jest  podniesienie  cen,  ale  Wody  Polskie  sprawdzają  pod  każdym  względem
i jest tendencja, aby ceny wody nie wzrastały.  

Radny Waldemar Łuczek – stwierdził, że nie rozumie przerzucania kosztów utrzymania Spółki, może ktoś nie
przeliczył czy tak inwestycja się opłaca, ludzie muszą płacić za tych którzy się nie podłączyli do kanalizacji, czy
jest jakieś prawo jakiś argument zmuszający mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji?



Pan Pieńkowski - stwierdził, że  koszty nie są przerzucane, na dzień dzisiejszy jest niepodłączonych 15 – 20
posesji, 
- ustawa mówi jasno, że jest obowiązek podłączenia się, natomiast nie mamy mocy nakazać.

Zastępca Burmistrza - zabierając głos powiedział, że nie możemy mówić, że Zakład przeinwestował, 
-  obowiązek odprowadzania ścieków spoczywa na gminie, nierobienie nic w tej  sprawie to oznaczałoby, że
zostajemy w tyle  ze skanalizowaniem gminy i mogłoby się skończyć karami,
- w stosunku do innych gmin nie jesteśmy w złej sytuacji nie odbiegamy ze skanalizowaniem,
-  w  tej  chwili  są  wymagania,  aby  aglomeracja  była  skanalizowana  w  100%,  przerzuca  się  na  gminy
odpowiedzialność, czy te wskaźniki są spełnione,
- taryfy, które były ustalone obowiązywały 3 lata, porównując stawki innych usług to bardzo poszły w górę.

Radny Szczepan Mały – pytał, czy zgodnie z prawem pobierane są opłaty abonamentowe za urządzenie jeżeli
one nie są Zakładu,
- jeżeli chodzi o plan rozwoju wodociągów, konkretnie o zasadność budowy wodociągu na Kołoczek, czy w tej
sytuacji nie lepiej wykopać studnie głębinowe. 

Pan Pieńkowski – stwierdził,  że opłata abonamentowa jest to opłata za odczyt – rozliczenie za  wykonanie
usługi, jest to uregulowane ustawowo,
-  odnosząc  się  do  zasadności  budowy  wodociągu  stwierdził,  że  niektóre  inwestycje  nie  są  uzasadnione
ekonomicznie lecz społecznie,
- jeżeli chodzi o studnie to muszą odpowiadać normie i ktoś musi wziąć odpowiedzialność za jakoś wody.

Burmistrz – odnośnie zasadności tej inwestycji dodał, że było kilka koncepcji podłączenia wody,   analizowano
wiercenie  studni,  drugą  koncepcją  było  przyłączenia  wody  od  strony  Brynicy,  która  okazała  się  bardzo
kosztowna,  rozważane  było  również  od  strony  Duczowa,  ostateczną  i  najlepszą  koncepcją  okazało  się
przyłączenie od strony Zawiści,
-  jest  to  inwestycja  nie  tylko  dla  kilku  mieszkańców  jest  tam  też  również  gospodarstwo  rybackie,  które
potrzebuje stałej dostawy wody. 

Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  planu rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych i  urządzeń
kanalizacyjnych  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Wołczynie  na  lata  2021  -2023  został
zaopiniowany pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos. 

Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok (załącznik do protokołu),
- poinformowała, że przyszła subwencja na dodatki dla nauczycieli i przygotowywane są przelewy dla szkół, do
końca roku powinno być zrealizowane to zadanie.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2020  rok  został  zaopiniowany  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Przewodniczący Rady – omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określania zasad przyznawanie
diet sołtysom (załącznik do protokołu), 
zmiana ma na celu uregulowanie zasad wypłacania diet sołtysom w czasie obostrzeń związanych z pandemią.



Dyskusji nie było.

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

W dalszej  kolejności  Przewodniczący  Rady -  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych (załącznik do protokołu),
- na wniosek grupy radnych zmiana dotyczy wysokości diet, to jest podniesienie o 10%, oraz zasad wypłat czyli
wypłaty będą przez 12 miesięcy, a nie jak do tej pory przez 11 miesięcy oraz za każdą nieobecność na komisji
lub sesji dieta pomniejszona zostanie o 10%,
- w konsekwencji wydatki na Radę w stosunku rocznym wzrosną o 32 681 zł.

Dyskusji nie  było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 0 głosów.

Pani  Dorota  Marynowska Florczak -  omówiła  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok (załącznik do protokołu), 
- stwierdziła, że działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy, realizacja
zadań prowadzona jest w formie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn, który jest
corocznie uchwalany przez Radę,
- przedłożony Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich, jest częścią strategii
profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych
z narkomanią, zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie występują,
-  środki na realizację zadań w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, pochodzą z przewidzianych
w budżecie gminy Wołczyn na rok 2021 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
wnoszonych przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia
jednorazowe.

Dyskusji nie było.

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

Następnie p. Dorota Marynowska Florczak - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2021 rok (załącznik
do protokołu),
-  podkreśliła, że działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest zadaniem
własnym  gminy  ,  realizacja  prowadzona  jest  w  formie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych w gminie Wołczyn, który jest corocznie uchwalany przez Radę,
-  przedmiotowy  Program  jest  kontynuacją  zadań  realizowanych  w  gminie  z  lat  poprzednich,  obejmuje
profilaktykę  oraz  minimalizację  szkód  społecznych,  ekonomicznych  i  indywidualnych  wynikających
z nadużywania alkoholu,
-  Program  adresowany  jest  do  mieszkańców  gminy  Wołczyn,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób
uzależnionych od alkoholu, z grup ryzyka, a także do dzieci i młodzieży,



-  Program  opiera  się  na  corocznych  rekomendacjach  z  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych do  realizowania  i  finansowania  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz
założeniach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
-  środki  na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki  i  rozwiązywania problemów alkoholowych,
pochodzą  z  przewidzianych w budżecie  gminy Wołczyn na rok 2021 wpływów z opłat  za  zezwolenia  na
sprzedaż  napojów  alkoholowych,  wnoszonych  przez  właścicieli  wszystkich  punktów  sprzedaży  napojów
alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe.

Dyskusji nie było. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2021 rok zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.

W dalszej  kolejności  członkowie  Komisji  przeszli  do opiniowania  projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2026 

Przewodniczący Komisji – poinformował, że wpłynął wniosek od Komisji Rewizyjnej w sprawie przesunięcia
terminu realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej w Komorznie – budowa bazy sportowej” na lata 2025 -
2026 (załącznik do protokołu)

Radny  Szczepan Mały –  stwierdził,  że  dzisiaj  realizacja  tego zadania  nie  ma uzasadnienia  dlaczego  został
złożony wniosek o przesunięcie tego zadania na lata późniejsze, może zmieni się koniunktura i taka budowa hali
będzie zasadna.

Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotowy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Burmistrz – stwierdził, że zgadza się z tym, że zadania, które mogą poczekać na potrzebę innych zadań należy
uwzględnić, 
- w wieloletniej prognozie zadania, które wspólnie przyjęliśmy do realizacji zamierzamy zrealizować, chociaż
sytuacja pandemiczna powoduje, że już niektóre zadania na rok 2021są zmieniane,
- mamy prawo zmieniać WPF w zależności od sytuacji jaka się ukształtuje. 

Radny Ryszard Nowak - podkreślił, że prognozie finansowej są zadania, z którymi się nie utożsamia. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2021  –  2026  został
zaopiniowany pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
(załącznik do protokołu). 

Radny Szczepan Mały - zwrócił uwagę na sprawę utrzymania Straży Miejskiej, stwierdził, że koszty na cały rok
są bardzo duże, 



- kiedy jest próba jakieś interwencji gdzie jest potrzebna Straż, to jest odpowiedź - my nic nie możemy odnosząc
się do śmieci, kanalizacji, sprawy porządkowe, targowisko,
- trzeba się zastanowić z zasadnością utrzymania Straży Miejskiej.

Radny Waldemar Łuczek - potwierdził, że tak wygląda praca ze Strażą Miejską.    

Radny Ryszard Nowak - podkreślił, że w marcu jest informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie gminy Wołczyn i tam porozmawiamy o funkcjonowaniu między innym Straży Miejskiej.

Radny Pasternak Marcin – zwrócił uwagę, że ponosimy koszty na monitoring, który niestety nie działa.

Radny Waldemar Łuczek zgłaszał Straży Miejskiej,  że jest uszkodzona kamera przy SP nr 1 nie ma żadnej
reakcji.

Radny Pasternak Marcin – stwierdził, że kamery na stawie skierowane są w ziemię. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  został  przyjęty  pozytywnie
większością głosów.

Ad. 4 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.

Przewodniczący Komisji - przedstawił propozycje do planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
na 2021 rok.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  podkreślił,  aby  w  pracy  Komisji  uwzględnić  sprawy  segregacji  śmieci,  prace
porządkowe.

Radna  Jolanta  Schatt  -  zaproponowała,  aby  w  planie  znalazł  się  punkt  –  informacja  na  temat  współpracy
z Lokalną Grupą Działania - Dolina Stobrawy, w tym pozyskane środki i na co zostały przeznaczone.

Radny Waldemar Antkowiak – stwierdził, że też jest za tym, aby ten temat został omówiony, 
- do planu głównie wpisujemy tematy, które wynikają z ustaw, w sprawach bieżących zajmujemy się wszystkimi
sprawami, które wynikają w danym momencie, ale tez może w każdym czasie wprowadzić jakiś temat.

Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2021 rok został opracowany i przedłożony zostanie
Radzie w celu przyjęcia na najbliższej sesji.  

Ad.5 

Radny Szczepan Mały – poinformował o sytuacji jaka miała miejsce na wołczyńskim targowisku, 
- sprzedawca z 12 letnim stażem handlowania na naszym targowisku, wracający z kwarantanny, miał zajęte
miejsce do handlowania przez innego sprzedawcę i powstał konflikt,
- w tej sprawie udał się do Prezesa PGKiM, który odpowiedział, wieloletniemu sprzedawcy „kto pierwszy ten
lepszy”,
- stwierdził, że nigdzie tak nie funkcjonuje targowisko jak w Wołczynie, aby osoba, która handluje wiele lat tak
została potraktowana.

Zastępca Burmistrza - poinformował, że jest po rozmowie z Prezesem PGKiM odnośnie tej sytuacji, 
- osoba została przywrócona na miejsce handlowania,
- będą wprowadzone rezerwacje na targowisku, które będą na pół roku,



-  od 1 stycznia prawdopodobnie będzie zniesiona opłata na targowisku w związku z tym będzie konieczna
rezerwacja. 

Radny Marcin Pasternak – zwrócił uwagę, że w nadal są ustawiane stoiska poza miejscem wyznaczonym do
handlu, trzeba uporządkować to do końca.

Burmistrz – stwierdził, że zgadza się z ta uwagą, bo po to było wyznaczanie stanowisk i regulacja miejsc do
handlowania, aby był porządek, 
- będąc przy głosie odniósł się do pytania związanego z placem koło PKP - Urząd wystąpił z pismem do PKP
o remont, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, będziemy to monitować ,
-  jeżeli  PKP  nie  wyremontuje  to  powinniśmy  wystąpić  o  przejęcie  tego  terenu  na  rzecz  gminy  i  sami
wyremontować,
- odnośnie zamontowania lustra na ulicy Kluczborskiej – temat został przekazany do tut. Wydziału,
musimy mieć zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i wtedy z budżetu gminy przeznaczone zostaną środki
na montaż lustra,
- następnie odniósł się do pytania radnego Waldemara Łuczka z ostatniej Komisji  w sprawie opłat za psa -
zdeklarowanych jest 70 osób za posiadanie psa, w trakcie roku prowadzonych było11 postępowań miękkich na
zasadzie poinformowania, że powinno być zgłoszenie psa, w stosunku do 14 osób wszczęto postępowania z
Urzędu.
W dalszej kolejności Burmistrz odpowiedział na pytanie zadane na ostatniej Komisji Budżetu odnośnie kosztu
utrzymania stacji dezynfekujących – mamy 10 pojemników w Wołczynie, które dozoruje pracownik Urzędu i 5
na terenach wiejskich, które są obsługiwane przez strażaków OSP, płyny uzupełniane są raz w tygodniu, do tej
pory z tego tytułu nie ponieśliśmy żadnych kosztów, mamy zapasy płynów pozyskanych, 
- odnosząc się do kolejnego pytania radnego Pawła Krzemińskiego odnośnie przycięcia gałęzi na Osiedlu  -
poinformował, że drzewa zostały podkrzesane.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                Przewodniczący Komisji 
                                                                                                        Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


