
 Protokół Nr 28/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 29 czerwca 2021 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
- Anna Kucharska zastępca naczelnika Wydziału Rolnictwa i Inwestycji
- Andrzej Maliński naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
                                                                                                                  
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

 
Ad.2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny  Waldemar  Łuczek  –  w  wypowiedzi  swojej  zwrócił  uwagę  na  park  koło  stawu,  ponieważ
w niedziele przechodząc w tym miejscu natknął się na grupę ludzi, która zorganizowała sobie imprezę
w tym miejscu, padały przekleństwa, a jest to okolica placu zabaw dla dzieci. Stwierdził, że trzeba
pomyśleć  o  tym  miejscu,  być  może  zawiadomić  Gminną   Komisję  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych.
Jesteśmy  w  okresie  wakacyjnym  apelował,  aby  znaleźć  dodatkowe  pieniądze,  porozmawiać  z
Komendantem i uruchomić dodatkowe patrole policji.
W dalszej wypowiedzi odnosząc się do budowy tężni – prosił, aby po zakończeniu prac zwrócić uwagę,
aby firma przywróciła do stanu pierwotnego nawierzchnię z kostki przy wjeździe, aktualnie jeździ tam
ciężki sprzęt i kostka się rozchodzi.

Radny  Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  że  popiera  wniosek  dotyczący  zwiększenia  częstości  patroli
policji.

Radny Marcin Pasternak – stwierdził, jako członek Komisji Rewizyjnej, że w trakcie pracy Komisji
zostały złożone wnioski i nic nie jest robione, a dotyczą one:
- zakazu handlu na targowisku poza wyznaczonymi miejscami,
- zaniedbanego placu zabaw koło stawu,
- monitoringu, który nie działa poprawnie,
- baraku wody na nowo oddanym do użytkowania cmentarzu,
- w dalszej wypowiedzi wnioskował o wzmożenie służb policji,
- oraz zwrócił uwagę żeby ochotnicza straż bardziej zadbała o otoczenie w około budynku.

Radna Krystyna Mazurczak - odniosła się do stanu drogi powiatowej od Bogackiej Szklarni do Zawiści
na odcinku 9800 m. Droga ta była robiona 52 lata temu, jest w bardzo złym stanie, były klejone dziury,
ale nie dało to żadnego efektu. Radni powiatowi nic nie robią w tym zakresie.
Prosiła o wystosowanie pisma z tut. Urzędu do Powiatu Kluczborskiego, ponaglającego zrobienie
nakładki asfaltowej na drodze Wierzchy – Szum.
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Z  informacji  jaką  otrzymała  z  Powiatu  Namysłowskiego  dziury  są  pozaklejane  i  droga  będzie
modernizowana na odcinku 1900 m.
Podkreśliła, że nie może narzekać na obecność patroli policji, są częste kontrole.
Następnie stwierdziła, że po ostatnim zgłoszeniu na Komisji sprawy braku utrzymania czystości na
przystanku  sytuacja  się  poprawiła,  ale  pojemniki  z  ubraniami  nadal  nie  są  zabierane,  wygląda  to
nieestetycznie. Jeżeli nie będą opróżniane to będzie prośba o ich likwidację.

Radny  Szczepan  Mały  -  poinformował,  że  od  28  czerwca  do  15  września  ogłoszony  jest  przez
Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  nabór  o  dofinansowanie  zadania
utylizacja foli z działalności rolniczej. Ma nadzieje, że gmina złoży taki wniosek na dofinansowanie.
Podkreślił również, że mieście jest dużo drzew, które wyniszcza jemioła, prosił, aby zadbać o te drzewa
poprzez przycinanie tych zniszczonych konarów.

Radny Adam Zarych – zabierając głos również prosił, o sygnał w Starotwie o konieczność łatania dziur
na  drogach  powiatowych,  bo  ich  stan  jest  bardzo  zły.  Ludzie  dojeżdżają  codziennie  do  pracy
i narzekają. 

Ad.3
Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  Wołczyn  za  2020  rok  -
załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.
 
Przedmiotowe  sprawozdanie  przyjęte  zostało  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14  członków
Komisji.

Ad.4
Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższej sesji.

Przewodniczący Komisji - przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w
2021 roku – załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Gminie  Wołczyn  w  2021  roku  zaopiniowany  został
pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujący się – 1 głos.
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Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego
Programu Przeciwdziała Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2021 rok (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.
W /w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujący się – 1 głos.

Kontynuując porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2026 – załącznik do protokołu. 

Dyskusji nie było.

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

Następnie  Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy
Wołczy na 2021 rok – załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Kolejny projekt uchwały to w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej
ewidencji zabytków - dofinansowanie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Michała Archanioła w
Skałągach - załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.

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

Następnie  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 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Jacka w Wierzbicy Górnej
dla kościoła filialnego w Wierzbicy Dolnej  - załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.
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Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.

Pani  Anna Kucharska -  omówiła  projekt  uchwały w sprawie określenia  zasad  udzielania  dotacji  z
budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - załącznik do
protokołu, 
- podkreśliła, że projekt uchwały powrocił pod obrady, ponieważ w ramach nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej, miała zastrzeżenia do zapisu ust. 2 pkt. 2 w załączniku nr 2, związku z tym zapis ten
wykreśla się.

Dyskusji nie było.

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

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  planu sieci  publicznych
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  i  inne  organy  oraz  określenia  granic
obwodów publicznych szkół podstawowych – załącznik do protokołu.

Dyskusji ie było.

Projekt  uchwały w sprawie  ustalenia  planu sieci  publicznych szkół  podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
– zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  średniej  jednostki  paliwa  w  Gminie
Wołczyn na rok szkolny 2021/2022 – załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny
2021/2022 – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Pan Andrzej Maliński - przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach - załącznik do protokołu,
- podkreślił, że nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych nakłada obowiązek na radę gminy
określenia, w drodze uchwały wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i obowiązuje on
od 1 lipca.

Dyskusji nie było.

W/w  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14  członków
Komisji.
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Następnie p. Maliński - przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie odstępstwa od
zakazu spożywania  napojów alkoholowych w miejscach publicznych na  terenie  gminy Wołczyn –
załącznik do protokołu, 
- podkreślił, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada
gminy może wprowadzić uchwałą odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym
na terenie gminy,
- wpłynęły dwa wnioski o wytypowanie dodatkowych miejsc, są to działki w Wierzbicy Górnej przy
stawie oraz teren przy boisku LKS.

Burmistrz  -  dodał,  że  z  wnioskiem  zwróciło  się  Koło  Wędkarskie,  które  działa  od  dwóch  lat  w
Wierzbicy Górnej, wędkarze przejęli staw, zagospodarowali i zarybili , drugi wniosek został złożony
przez LKS.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn – zaopiniowany został pozytywnie
większością głosów. 
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujący się – 1 głos.

Ad. 5
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Burmistrz  -  odniósł  do  zapytań  radnego  Waldemara  Łuczka  oraz  Marcina  Pasternaka  odnośnie
zakłócania ciszy i porządku w parku koło byłego kina, 
- stwierdził, że temat jest ten poruszany jest co środę na nardzie z udziałem kierownictwa Urzędu i
Straży Miejskiej, trwa od wielu lat, z którym ciężko sobie poradzić,
- służby mundurowe informują nas, że systematycznie odbywają patrole, są postępowania przeciwko
tym osobom i ciągle nie ma efektu, problem ciągle jest ten sam,
- Policja nie podlega burmistrzowi i burmistrz nie może wydać im polecenia i egzekwować od nich,
-  poinformował,  że  planuje  w  najbliższy  poniedziałek  spotkanie  w  tym  temacie  z  Kierownikiem
Posterunku Policji oraz Strażą Miejską,
- prosił radnych o przybycie, na to spotkanie,
- aktualnie zmienione zostały godziny pracy Straży Miejskiej, tj. : od godziny 12 do 20 i oczekujemy
konkretnych działań.

Zastępca Burmistrza - poinformował, że otrzymał informację od Straży Miejskiej, że złożony został do
Sądu wniosek  na 1 osobę, a 5 kolejnych jest w trakcie przygotowania. 
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Radny  Waldemar  Łuczek  –  zwrócił  uwagę,  że  również  gromadzą  się  w  parku  miejskim  i  koło
powstającej tężni, zostawiają bałagan, 
- zauważa się, że jest to młodzież, która nadużywa alkoholu, trzeba się tym zainteresować. 

Radny Waldemar Antkowiak - stwierdził, że trzeba zacząć od ludzi, którzy tu mieszkają, 
- na wioskach jest inaczej, ludzie dbają o place zabaw, rekreacyjne,
- odnosząc się do Komisji Alkoholowej stwierdził, że nie jest to taka prosta sprawa nie można zmusić
kogoś do przyjścia na Komisję. 

Radny  Kazimierz  Bar  -  zabierając  głos  dodał,  że  problem spożywania  alkoholu  to  nie  jest  tylko
problem Wołczyna, niemal we wszystkich miastach borykają się z tymi problemami 
- w Wołczynie jest problem z tymi małymi prywatnymi punktami handlowymi gdzie sprzedają alkohol,
jest on dostępny w kilku miejscach i czynny do późnych godzin wieczornych.

Zasępca Burmistrza - podkreślił, że przede wszystkim powinni zadziałać rodzice w kwestii spożywania
alkoholu.

Radny Szczepan Mały - stwierdził, że teraz policjanci nie mogą nic zrobić, są ograniczani w swoich
działaniach ludzie robią co chcą. 

Radny  Kazimierz  Bar  -  odniósł  się  do  uwagi  odnośnie  handlu  w  niedozwolonych  miejscach  na
targowisku  -  stwierdził,  że  dotyczy  to  głównie  dwóch  sprzedawców,  którzy  handlują  na  terenie
spółdzielni mieszkaniowej, 
- sprzedają sadzonki, kwiaty, warzywa i są interwencje, zgłoszenia,  są pretensje, że sprzedaż odbywa
się poza miejscem wyznaczonym.

Radny  Mały  –  już  wcześniej  sugerował,  aby  w  określonym czasie,  kiedy  jest  nasilenie  możnaby
zwiększyć obszar handlu. 

Zastępca Burmistrza – odniósł się do sprawy źle działającego monitoringu stwierdził, że monitoring
działa  w kilku  miejscach,  kamery są lokalnie  rozmieszone w kilku  punktach miastach  i  rejestrują
niektóre sytuacje, które można odtworzyć, 
- nie mamy jeszcze centralnego monitoringu z rejestratorami w jednym miejscu, aby śledzić na bieżąco
co się dzieje i interweniować.

Radny Marcin Pasternak - dodał, że mamy kamery, które nie działają, 
-  zasugerował,  aby koło kina zmodernizować kamery i zrobić przesył do służb, pozwoliłoby to na
szybsze i lepsze działanie tych służb. 

Skarbnik  Gminy  –  podkreśliła,  że  dzisiejsze  zmiany  w  budżecie  również  dotyczą  monitoringu,
przeznaczamy środki na budowę monitoringu powstającej tężni, ponieważ dostrzegamy dewastacje,
nieporządek, picie alkoholu. 

Zastępca Burmistrza - odniósł się do kwestii braku wody na nowym cmentarzu, 
- potwierdził, że jest to sprawa ważna i trzeba wodę zrobić,
- odnośnie utrzymania porządku na placu OSP stwierdził, że zostanie to przekazane, aby był utrzymany
porządek
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-  co do remontu drogi  powiatowej  -   przekaże do Wydziału Inwestycyjnego,  aby zostało napisane
pismo o remont drogi powiatowej ze względu na nieprzejezdność. 

Radny  Waldemar  Antkowiak  –  stwierdził,  że  sprawa  ta  wymaga  też  interwencji  Rady  Miejskiej,
dlatego postara się, aby w sesji uczestniczyli radni powiatowi, by móc poruszyć ten temat.

Radna Krystyna Mazurczak – podkreśliła,  że mieszkańcy nie są winni zadłużenia powiatu i żądają
naprawienia drogi.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że jeżeli  ruszył program w zakresie utylizacji  foli  rolniczych, to
przystąpimy do niego tak jak do programu usuwania azbestu, 
-  w tamtym roku był  też  taki  program,  były  bardzo zawiłe  procedury,  może w tym roku uda  się
przystąpić do programu,
Radny  Antkowiak  –  podkreślił,  że  jeżeli  jest  problem  niszczenia  drzew  przez  jemiołę  to  trzeba
zareagować ale trzeba się do tego przygotować i zaplanować  w budżecie taki wydatek. 

Radny Bartosiński – zwrócił uwagę na konieczność budowy parkingu przy tężni.

Radny Waldemar Łuczek – stwierdził, żeby rozważyć miejsce na parking między biblioteką, a Panem
Kuligą.

Burmistrz – stwierdził, że właśnie ten teren jest brany pod uwagę, dodatkowo na placu koło biblioteki
niebawem rozpocznie się budowa miasteczka rowerowego dla dzieci.

Radny Mały - wskazał ulicę Sienkiewicza, która jest bardzo szeroka i można by było tam umiejscowić
parking.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  ulica  Sienkiewicza  również  jest  w planach  z  myślą  o  parkingach  przy
budowie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych.

Zastępca  Burmistrza  -  dodał,  że  w zmianach budżetu  jest  uwzględniony III  etap  ulicy  Fabrycznej
łącznie z częścią ulicy Sienkiewicza, która jest nieutwardzona, którą można wykorzystać pod parkingi.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz
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