
Protokół Nr 10/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 24 września 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Mirosław Birecki Starosta Powiatu Kluczborskiego 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji (załącznik
do protokołu).

Burmistrz –  wnioskował  o  wycofanie  z  porządku  posiedzenia  projektu  uchwały  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
-  ponieważ Powiat nie  otrzymał dofinansowania w wysokości 80% na remont ul.  Sienkiewicza
planujemy  zwiększyć środki na realizację tego zadania, w związku z tym, że zadanie realizowane
będzie w 2020 r. więc dofinansujemy po rozstrzygnięciu przetargu ,
- następnie wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem piramidy w Rożnowie.

Wniosek  dotyczący  wycofania  projektu  uchwały  przyjęty  został  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.
Wniosek  o  wprowadzenie  uchwały  przyjęty  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Porządek obrad po zmianach otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Informacja na temat działalności i sytuacji finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. 

w Kluczborku.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na sesji:

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok,
c) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Wołczyn,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków,
f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.

5. Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania.



Ad. 2 
Informacja  na  temat  działalności  i  sytuacji  finansowej  Powiatowego  Centrum  Zdrowia  S.A.
w Kluczborku.

Starosta Kluczborski – zabierając głos poinformował, że sytuacja szpitala powiatowego jest bardzo
trudna, dlatego tutaj jest by prosić o wsparcie samorządu,
- przedstawił analizę stanu zobowiązań Powiatowego Centrum Zdrowia na koniec 2018 r.,
- miesięczne niedoszacowanie budżetu jest w wysokości 200 tys. zł,
- podkreśli, że największy koszt to wynagrodzenia lekarzy ok. 90%,
- obecnie prowadzony jest oddział chirurgii, laryngologii i wewnętrzny,
- prosił o przeanalizowanie możliwości wsparcia przez gminę, czy to w formie pomocy finansowej,
albo  jako  udziałowiec,  stwierdził,  że  tą  pomoc  należy  traktować  jako  inwestycja  w  zdrowie
mieszkańców,
- bez tej pomocy w przyszłym roku trudno będzie utrzymać szpital, utrata szpitala będzie coś złym
dla Powiatu, kwota o jaką wnioskuje do gminy to 300 – 400 tys. zł,
-  w  przyszłym  roku  będzie  ogłoszony  konkurs,  w  ramach  którego  będzie  się  starać
o dofinansowanie projektu pod kontem cukrzycy i otyłości .

Radny Nowak Ryszard – zwrócił uwagę na przyjęcia na izbie przyjęć, czeka się po kilka godzin –
prosił o usprawnienie tego.

Starosta – stwierdził, że to wynika z braku lekarzy, jeżeli tego szpitala nie dźwigniemy nic się nie
zmieni, 
-  szpital  nie  powinien  być  tylko  problem  Starostwa,  w  Namysłowie  jest,  że  Gminy  są
udziałowcami.

Radny  Łuczek  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  na  początku  kadencji  pan  Starosta  mówił
o koniecznych oszczędnościach, co do tej pory zostało zrobione?

Starosta  -  wprowadzono  program  naprawczy,  który  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez
Regionalną Izbę Obrachunkowa i Wojewodę Opolskiego, 
- ograniczenie zatrudnienia w oświacie docelowo 16 etatów, w Starostwie ze względu na rezygnacje
pracowników zatrudnienie zmniejszyło się o 6 pracowników, docelowo planujemy 10 osób,
-  w  programie  zaplanowano  również  ograniczenie  zatrudnienia  w jednostkach  organizacyjnych
powiatu, likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury,
- ograniczenie wydatków na promocję,
- podkreślił, że to nie wszystkie jeszcze wymienione działania zgodnie z programem naprawczym,
- 10 mln zł wypływa na raty leasingowe, spłatę kredytów i odsetki, 
-  podziękował  Burmistrzowi  i  radnym  za  pomoc  w  realizacji  zadania  jakim  jest  remont  ul.
Sienkiewicza w Wołczynie.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że każdy samorząd ma swoje zadania, 
- co roku dofinansowujemy niedoszacowaną oświatę, 
- co roku niedoszacowany jest kontrakt szpitala, apelował, aby interweniować u góry,  zróbmy to
razem.

Radny Pasternak – pytał, jaki wpływ będziemy mieli jako udziałowiec?

Starosta  –  stwierdził,  że  gmina  może  mieć  swojego  członka  w  Zarządzie  Spółki,  Radzie
Nadzorczej.



Radny Bartosiński – podkreślił, że w przeszłości był przeciwnikiem przekształcenia szpitala, to był
zły kierunek, czy nie można powrócić do szpitala państwowego?

Starosta – stwierdził, że również jest zwolennikiem SP ZOZ. 

Radny Mały – podkreślił, że w przyszłości chcielibyśmy to odczuć.

Starosta – szpital będzie realizował projekt z którego może pozyskać duże pieniądze.

Radny  Pasternak  –  pytał,  co  zapewnia  szpital  w  ramach  kontraktu,  czy  Vital  Medic  jest
konkurencją, co z budynkiem po zlikwidowanej ginekologii?

Starosta  –  stwierdził,  że  rehabilitacja  ma zakontraktowane  zabiegi,  chirurgia  1  zabieg  dziennie
i rezonans magnetyczny, 
- do budynku po ginekologii planuje się przenieść poradnię ortopedyczną, laryngologie i pediatrię,
- planuje się od 1 stycznia rozszerzyć działalność ZOL.

Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy:
- zastanawia się na ile sytuacja szpitala powiatowego poprawi się słuchając tych zapowiedzi,
- niepokoi go odbiór społeczny,
- nie jest zwolennikiem, aby gmina była akcjonariuszem w Spółce szpitala, nasza gmina nie ma
dobrych  doświadczeń  z  akcjami,  biorąc  pod  uwagę,  że  akcjonariusz  ma  prawa  ale  więcej
zobowiązań i obowiązków,
-  myśli  że  mając  akcje  szpitala  kluczborskiego,  jeżeli  nie  zmieni  się  system to  szpitale  będą
funkcjonować tylko, aby w niewielkim zakresie pomagać ludziom, ale nie odbiją się,
- jeżeli będziemy chcieli sprzedać akcje, nie wiemy czy ktoś zechce kupić, nie znaczy to, że jest
przeciwny wsparciu tego działania, bo faktem jest że dla ponad 800 osób świadczona jest pomoc
i to nie jest obojętne dla samorządu
- podkreślił również, że gmina Wołczyn przez lata pracuje, aby gospodarka finansowa była stabilna,
- istotne jest jaką decyzje podejmie się o wsparciu szpitala, bo jeżeli gmina nie pomoże to też odbije
się na naszych mieszkańcach,
- musimy wyważyć, czy dać na zdrowie, czy na drogę, czy remont świetlic,
-  na tym etapie nie wie co będzie za rok, dzisiaj  jest  zapoznanie się sytuacją,  nie podejmiemy
żadnych decyzji dopiero przy projekcie budżetu.

Starosta Kluczborski kończąc dyskusję podkreślił, że jakakolwiek pomoc dla szpitala będzie bardzo
wielkim wsparciem

Ad. 2 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2019 r.

Skarbnik Gminy – zabierając głos podkreśliła, że zaplanowane dochody zostały zrealizowane w
52%, dochody bieżące realizowane są zgodnie z planowanym harmonogramem,
-  zwróciła  uwagę  na  wpłaty  z  Urzędu  Marszałkowskiego  –  są  to  opłaty  za  korzystanie  ze
środowiska 20 194,79 zł  otrzymujemy to zgodnie z ustawą,
- wydatki bieżące przewidziane do realizacji w I półroczu zostały wykonane w 48,3% , natomiast
wydatki majątkowe realizowane są w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe dlatego
też większość inwestycji realizowanych będzie w II półrocze, żadne z zadań nie jest zagrożone.



Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  podmioty  korzystające  ze  środowiska  przedkładają
marszałkom  województw  wykazy  za  rok  poprzedni  zawierające  informacje  i  dane  o  zakresie
korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowa informacja  przyjęta została bez uwag.

Ad. 3 
Zaopiniowanie projektów uchwał.

Skarbnik  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej i w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 r. (załączniki do protokołu), 
-  poinformowała, że w ramach Funduszu dróg samorządowych otrzymaliśmy dofinansowanie do
remontu  ul.  Fabrycznej  w  wysokości  70%,  z  tego  tytułu  zwiększamy  dochody  w  wysokości
529 592,97 zł ,
- następnie wniosła autopoprawkę dotyczącą przesunięcia dotacji na 2020 r. dla Powiatu na remont
ul. Sienkiewicza w planie pozostawimy wydatki w wysokości 170 tys. zł,
- zwiększamy dochody w związku z subwencją, która wpłynęła na podwyżki dla nauczycieli, na 4
miesiące,
-  zwiększamy  dochody  z  tytułu  porozumienia  międzygminnego  z  gminy  Namysłów na  religię
Kościoła Zielonoświątkowego,
- doplanowujemy 20 tys. zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- zgodnie z wnioskami sołectw zmieniamy fundusz sołecki wsi Krzywiczyny i Wierzbica Górna.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Pasternak – pytał w imieniu mieszkańców o budowę „Workout Street”,
- oraz w jaki sposób będzie dostarczana woda termalna do tężni?

Burmistrz  –  stwierdził,  ze  robiliśmy rozeznanie  cenowe i  chcemy zakupić  i  zamontować  jakiś
element do ćwiczeń, 
- opracowany projekt na budowę tężni wymaga kwoty 3,5 mln zł, dofinansowania mamy 800 tys.
zł, chcąc zrealizować ten projekt musielibyśmy zaangażować swoich środków 2,5 mln zł,
- Urząd Marszałkowski ogłosił kolejny nabór w tym obszarze, chcemy ponownie złożyć wniosek,
stąd zadanie to przenosimy do realizacji na 2020 rok,
- projekt zakłada zbiornik podziemny i solanka będzie dostarczana beczką.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że tężnia funkcjonuje w obiegu zamkniętym, uzupełnianie solanki
tylko w ilości to co odparuje.

Skarbnik Gminy – poinformowała,  że otrzymaliśmy informacje dotyczącą wysokości  zwrotu w
2019 r. z budżetu państwa części wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego i
niestety  ze  skutkiem  obniżenia  otrzymywaliśmy  40%  wydanych  środków,  a  teraz  otrzymamy
28,567%.

Radny Zarych – stwierdził, że odbyło się zebranie wiejskie w Szymonkowie, mieszkańcy wnioskują
o doposażenie sali wiejskiej w stoły i krzesła, 
- WOK mówi żeby zakupić z funduszu sołeckiego, a mieszkańcy się buntują.



Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji..

Projekt  uchwały  w  spawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  zaopiniowany  został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  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 (załącznik do protokołu), 
-  przedmiotowa dotacja stanowić będzie częściowe dofinansowanie robót związanych z naprawa
piramidy w Rożnowie, wysokość dotacji to 10 tys. zł.

Dyskusji nie było.

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

Następnie p. Dłubak – przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- zmiana uchwały dotyczy zbierania odpadów bio i ma na celu odejście od systemu workowego i
wejście w system pojemnikowy,
- podmiot, który będzie odbierać te opady proponuje korzystniejsze warunki niż RIPOK, warunek
jednak jest,  że odbiór nie może być w workach, tym też nie wprowadzamy ograniczeń w ilości
odpadów, tylko muszą być gromadzone w pojemnikach.

Radny Nowak – pytał, w jakiej cenie można nabyć pojemnik.

Pan Dłubak – stwierdził, że nowy pojemnik 120 litrowy – 120 zł, a używany 80 zł. 

Radny Pasternak – zwrócił uwagę, aby pochylić się nad tematem częstotliwości odbioru odpadów
na terenie wiejskim.

Pan Dłubak – stwierdził, że temat wróci, przed nami gruntowa zmiana zapisów regulaminu.

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

W  dalszej  kolejności  p.  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniającej  regulamin
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że już od kilku lat gmina dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielanie dotacji i sposób jej rozliczania Rada Miejska określiła w Uchwale Nr IV/28/2015 roku,
-  zmiana  jaką  proponujemy  ma  na  celu  usprawnienie  dostępu  beneficjentom  do  otrzymania
dofinansowania,
- w praktyce osoba, która starała się o dofinansowanie nie była właścicielem nieruchomości, sprawy
nieuregulowane po śmierci nie mogła otrzymać dofinansowania.

Dyskusji nie było.
Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.



Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
(załącznik do protokołu), 
- przedmiotowa droga w miejscowości Wierzbica Górna włącza się dwukrotnie w drogę powiatową,
przebiega przez Osiedle Mieszkaniowe, w razie utrudnień na drodze powiatowej może stanowić
drogę alternatywną,
- droga przejęta została aktem notarialnym i uzyskaliśmy dofinansowanie na jej remont.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Pan  Dłubak  –  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenów wsi Wierzbica Dolna (załącznik do
protokołu),
- przystąpienie do zmian w planie jest na wniosek właściciela działki, który wnioskuje o zmianę z
terenów zabudowy jednorodzinnej na zabudowę zagrodową.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  zmiany miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów (załącznik do protokołu), 
- wprowadzana zmiana jest na wniosek właściciela działki i dotyczy zmiany przeznaczenia terenu
na budowę kotłowni.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  12  członków
Komisji.

Ad. 5
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Łuczek – poruszył sprawę budowy hali sportowej w Komorznie, pytał jaki koszt budowy,
czy gmina będzie zaciągała kredyt, czy będzie jakieś dofinansowanie budowy?
- następnie zwrócił uwagę, że chodnik przy ul. Poznańskiej po jednej stronie w kierunku „Diono”
jest zarośnięty, nierówny, nie da się iść,
- poruszył również sprawę interweniowania Straży Miejskiej w związku z paleniem gałęzi.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się  do poruszonych spraw stwierdził,  że  jeżeli  chodzi  o  koszt
budowy hali  jeszcze  nie  można  powiedzieć,  przystąpienie  do  zmiany  planu  zagospodarowania
przestrzennego w Komorznie ma na celu zmniejszenie kosztów postawienia hali, ponieważ ma to
być hala namiotowa, tańsza niż w systemie tradycyjnym, 
- środki, które są zaplanowane w budżecie to środki na wykonanie dokumentacji – celowość hali to
funkcjonująca szkoła podstawowa,  w obwodzie  jest Komorzno, Krzywiczyny i Bruny, brak sali
gimnastycznej, hala zlokalizowana  przy szkole służyć miałby również wszystkim mieszkańcom,



- będziemy próbować pozyskać dofinansowanie na budowę z Ministerstwa Sportu,
- chodnik przy ul. Poznańskiej jest w pasie drogi powiatowej – będziemy interweniować w sprawie.

Radny Mrugalski – ponowił sprawę braku garażu i zabezpieczenia drabiny strażackiej w Wołczynie.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  temat  jest  znany,  problem  stanowią  środki  finansowe,
ponieważ to przedsięwzięcie nie na kilka tysięcy ale na kilkaset.

Radny  Zarych  –  pytał,  kiedy  można  się  spodziewać  opracowania  projektu  na  ul.  Kasztanową
w Szymonkowie?

Pan Dłubak – stwierdził, że aktualnie została opracowana mapa do celów projektowych,
-  złożyliśmy  wniosek  o  dofinansowanie  budowy  ul.  Klonowej  w  Skałągach,  czekamy  na
rozstrzygnięcie konkursu,
- jeżeli otrzymamy dofinansowanie w kolejności chcemy zaprojektować w tym samym standardzie
ul. Kasztanową w Szymonkowie.

Sołtys Vogiel – prosił, aby mieć na względzie remont drogi w Duczowie Małym.

Przewodniczący Rady – zapoznał z pismami jakie wpłynęły do Rady Miejskiej, tj. :
- od mieszkańców kolonii w Skałągach,
- pismo mieszkańców ul. Leśnej w Wołczynie,
- pismo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


