
Protokół Nr 19/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 13 lipca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście w
osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie
 Małgorzata Szkoruda z-ca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji

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

Porządek posiedzenia  przyjęty został bez uwag.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna  Teodorowska  –  zabierając  głos  sugerowała,  aby  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  sesje
organizować w jednym dniu, jak jest teraz podczas pandemii.

Radny Mały – pytał,  czy coś jest wiadomo w Urzędzie, czy została sprzedana nieruchomość w
Gierałcicach, będąca kiedyś parafii, 
- teren jest tam nieogrodzony, brak jest bezpieczeństwa, bawią się tam dzieci.

Radny Marek Nowak – pytał,  czy są  podejmowane działania w zakresie budowy wodociągu na
Kołoczku i Markowym;
-  poinformował,  że  zebranie  wiejskie  w  Duczowie  dokonało  zmian  w  funduszu  sołeckim,  tj.:
połowę swojego budżetu przeznaczyli na remont drogi, chcą aby pieniądze te przeszły na drugi rok
i resztę dołożyła gmina,
- mieszkańcy zgłosili, że gałęzie ograniczają widoczność wyjazdu w kierunku Domaszowic.

Radny Krzemiński – prosił w imieniu działkowiczów o interwencję w sprawie wyczyszczenia rowu
od torów do ul.  Leśnej  oraz aby Wody Polskie  wyczyściły  odcinek cieku od ul.  Leśnej  do ul.
Byczyńskiej, ponieważ w ostatnim czasie zalanych zostało około 80 działek.

Radna Schatt –  mieszkańcy ul. Krótkiej w Skałągach zgłaszali, że z ulicy tej nie zostały zabrane
wystawione gabaryty- pytają kiedy zostaną wywiezione?

Radna Teodorowska – zgłosiła problem podtopień budynków i ogródków przy ul. Fabrycznej.

Przewodniczący Rady – poinformował, że w ramach udziału w chellegu zebrano i przekazano na
konto Wojtusia Howis 700 zł. 



Ad. 3 

Kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wołczyn za 2019 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji  –  pytał,  czy  ktoś  ma jakieś  pytania,  uwagi  w zakresie  przedłożonego
sprawozdania?

Nikt nie zabrał głosu.

Przedmiotowe  sprawozdanie  zaopiniowane  zostało  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.

Ad. 4 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

Pani  Szkoruda  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie regulaminu  udzielania  pomocy
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Wołczyn
(załącznik do protokołu),
- podkreśliła, że dotychczasowa uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy była podjęta w
2008 r.,
-  podjęcie  przedmiotowej  uchwały  podyktowane  jest  potrzebą  zaktualizowania  i  dostosowania
zapisów regulaminu do aktualnych przepisów prawa oraz potrzeb szkolnych uczniów.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały w zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.

Pan Pieńkowski  – przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn (załącznik do protokołu),
-  poinformował,  że  zastał  wypełniony  obowiązek  ustawowy dotyczący przekazania  organowi
regulacyjnemu do zaopiniowania projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
-  postanowienie  w  spawie  opinii  do  regulaminu  wydane  zostało  z  uwagami,  które  zostały
uwzględnione w przedłożonym projekcie uchwały.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Wołczyn zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.

Zastępca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form  wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz  inne organy prowadzące (załącznik do
protokołu), 



-  podkreślił,  że  przedmiotowy projekt  uchwały  wynika  z  podjęcia  uchwały  o   przekształceniu
Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  poprzez  zmianę  jego  siedziby,  wobec  tego  zachodzi
konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli,
-  w  obowiązującym  obecnie  planie  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych
następuje wyłącznie zmiana adresu siedziby Przedszkola Publicznego w Wołczynie, w pozostałym
zakresie powyższa sieć od 01 września 2020 roku nie ulegnie zmianie.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
oraz projekt zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 r. (załączniki do protokołu), 
- w wypowiedzi swojej podkreślił, że dochody są nieporównywalne, wpływ podatku dochodowego
nie osiąga poziomu z tamtego roku,
-  jeśli  chodzi o podatki lokalne i  ulgi przyjęte uchwałą Rady Miejskiej  – aktualnie wydano 22
decyzje co w konsekwencji dochody z tego tytułu spadną o około 33 tys. zł,
- informacje z budżetu państwa też są niepokojące i realizacja naszego budżetu musi być bardzo
ostrożna,
- budowa tężni solankowej – zadanie to przejdzie na drugi rok więc może i planowany kredyt uda
się przenieść na rok następny,
- w dalszej kolejności szczegółowo omówiła zmiany wprowadzane do budżetu gminy i wieloletniej
prognozy finansowej.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2020  –  2025
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  3  projekty  uchwał  dotyczące  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu), 
-  dotację  przyznaje  się  na  podstawie  złożonego  wniosku  Parafii  Rzymskokatolickiej  p.w.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej  Maryi  opiewa na kwotę 30 000,00 zł,  kwota ta stanowić
będzie częściowe dofinansowanie robót związanych z wymianą gontów drewnianych łupanych w
XVIII-wiecznym kościele w Brzezinkach;
- dotację przyznaje się na podstawie złożonego wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościelna 1
opiewa  na  kwotę  9  695,48  zł,  kwota  ta  stanowić  będzie  częściowe  dofinansowanie  robót
budowlanych  związanych  z  remontem  dachu  w  budynku  wielorodzinnym  mieszczącym  się  w
Wołczynie przy ul. Kościelnej 1;



- dotację przyznaje się na podstawie złożonego wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka 
w Wierzbicy Górnej opiewa na kwotę 11 597,19 zł , kwota ta stanowić będzie częściowe 
dofinansowanie robót związanych z impregnacją pokrycia dachowego w XVIII-wiecznym kościele 
w Wierzbicy Górnej.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności  13 członków Komisji.

Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 
terenie gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że zaszły zmiany jeżeli chodzi o sposób targowania, ograniczono teren targowania na 
powierzchni wykostkowanej i wydzielono boksy.

Pan Tomasz Olejnik – zaproponował, aby do przedłożonego projektu uchwały wprowadzić 
autopoprawkę poprzez wykreślenie w § 1 cały punkt 1, w zamian wpisać stawki ustępu 2 pkt 1), 
- wykreślić również zapis dotyczący sprzedaży donośnej, ponieważ dla tych sprzedających 
wymalowano boksy do 3m2 i opłatę 5 zł.

Pan Dłubak – stwierdził, że stawki w porównaniu do obecnych nie ulegają podwyższeniu, jedynie 
modyfikacji.

Radny Nowak R. - pytał co z tymi co przyjeżdżają na rowerze?

Pan Olejnik – odnosząc się do pytania stwierdził, że nie są zajmowane wszystkie miejsca, mogą 
stanąć na placu do 3 m2.

Radny Mały – podkreślił, że Komisja Rewizyjna dwukrotnie zajmowała się sprawą targowiska,
- nie zgadza się z propozycjami tej uchwały ale uważa, że zasadne jest wykreślenie zapisu 
sprzedaży z ręki i nie zgadza się z wykreśleniem pkt 1) ponieważ nie mamy stanowisk od 12m2 do 
18m2, większość stanowisk jest do 15m2 , nie ma ukłonu w stronę kupców.

Burmistrz – w wypowiedzi swojej podkreślił, że celem było uregulowanie i uporządkowanie terenu 
targowego – wymalowanie placu i określenie stawek, 



- to porządkowanie nie ma podnosić stawek, one mają być na poziomie jakim są i porównywalne ze
stawkami w innych gminach,
- stawki te nie są wyższe dla kupców.

Pan Olejnik – podkreślił, że widełki są dlatego, że boksy nie są równe, np. jest 10 boksów po 14,2 
m2, 10 boksów po 13,5 m2, 23 boksy ponad 20 m.

Radny Pasternak – cieszy się, że zostały docenione prace Komisji Rewizyjnej, 
- zwrócił uwagę, że zasadne byłoby oznaczenie literowe boksów,
- rozgraniczenie opłat na zimę i lato według niego jest bezcelowe, zasadne są stawki jednolite na 
cały rok,
- rozważyć należy stworzenie możliwości zarezerwowania sobie stanowiska poprzez wprowadzenie
zapisu osoby fizyczne i osoby prawne dokonujące zapłaty z góry, za co zyskują 10% bonifikaty,
- były podnoszone kwestie, że może być zagrożone bezpieczeństwo – brak wyjścia ewakuacyjnego.

Radny Antkowiak – stwierdził, że to targowisko powinno służyć przede wszystkim naszym 
kupcom.

Radny Mały – wnioskował o wycofanie projektu uchwały z dzisiejszego posiedzenia. 

Zastępca Burmistrza – prosił, aby nie wycofywać projektu uchwały, 
- celem zmiany tej uchwały jest uproszczenie pobierania opłat, aby targujący płacili za boks, 
- zaproponował, aby wykreślić w z§ 1 słowa od marca do grudnia i wpisać „ustala się dzienną 
opłatę targową na terenie gminy Wołczyn….”
- pozostawić przedział z § 1 pkt 1),
- oraz wykreślić zapis 2) „przy sprzedaży z wolnej ręki ….,”
- stwierdził zastosowane widełki są, bo nie da się idealnie wydzielić boksu, są różne skosy.

Radny Mały – zaproponował dodać „stanowisko od 20m2 do 25m2.

Radna Teodorowska – dlaczego zmniejszamy targowisko pytają mieszkańcy?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że zmniejszyliśmy teren, bo do tej pory handel odbywał się na 
terenie nie wyznaczonym do targowania, w parku, w pasie drogowym, odbywał się to z 
zagrożeniem bezpieczeństwa.

Radny Bar – pokreślił, że plac targowy został odnowiony, wymalowane zostały nowe boksy, 
podzielony został też na sektory od A-H, aktualnie jest 126 miejsc, 
- w czwartki wszyscy kupcy stoją na placu, a w poniedziałki są jeszcze wolne miejsca.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opaty targowej w gminie Wołczyn wraz z propozycją 
Zastępcy Burmistrza zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.



Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi (załącznik do
protokołu), 
- podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie mieszkańcom gminy zamówienia za 
pośrednictwem Urzędu Miejskiego usługi, o której mowa w uchwale, ponieważ Spółka PGKiM 
świadczy usługi w ramach in hause i nie nie może przekroczyć 10% przychodów świadcząc usługi 
na rzecz innych podmiotów niż gmina.

Dyskusji nie było. 

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

Pan Dłubak – omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny (załącznik do 
protokołu), 
- zmiana planu jest na wniosek właściciela terenu, który dotyczy zmiany przeznaczenia terenu z 
użytków rolnych pod zabudowę jednorodzinną w ramach uzupełnienia istniejącej w sąsiedztwie 
zabudowy.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5 

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:
Pan Dłubak – odnosząc się do sprawy poruszonej przez radnego Małego stwierdził, że z informacji 
jaką posiadamy na terenie o którym wspominał radny ma powstać „Dino”, 
- podpisana jest przedwstępna umowa,
- prace projektowe są dość mocno zaangażowane,
- jest tam problem z dojazdem do budynków mieszkalnych.

Radny Mały – właściciel powinien zabezpieczyć staw i zwał gruzu.

Pan Dłubak – odnośnie budowy wodociągu na Kołoczek i Markowe stwierdził, że odbyło się 
spotkanie z EKOWOD Namysłów – deklaracja jest taka, że opracują dokumentację i włączą do 
swojej sieci, 
- szacunkowo koszt inwestycji to 700 tys zł.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że była informacja o konieczności podkrzesania drzew w 
Duczowie, 
- odnośnie położenia asfaltu w Duczowie Małym, nie mamy tego zadania w budżecie gminy, 350 m
asfaltu to koszt około 300 tys. zł,



- zalane działki przy Leśnej – temat jest znany, była interwencja, jest zamulony odpływ, zarządca 
cieku poinformował, że ma w planie konserwację,
- nieodebrane gabaryty w Skałągach – informacje przyjmujemy i sprawdzimy,
- podtopienia na ul. Fabrycznej – byliśmy tam na interwencji, temat ten wymaga kompleksowego 
rozwiązania, w przyszłym roku planujemy ul. Fabryczną do uporządkowania.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                             Ryszard Nowak 

Protokołowała 
Julita Matelska


