
Protokół Nr 9/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 27 sierpnia 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
 Danuta Szlachta z-ca Skarbnika Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

Porządek  posiedzenia  członkowie  Komisji  otrzymali  wraz  z  zawiadomieniami  o  Komisji  (załącznik  do
protokołu).
Przewodniczący Rady – wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w celu zaopiniowania o zmianie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kluczborskiemu.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Łuczek – pytał,  czy planowany jest generalny remont naszego kąpieliska,  stan coraz bardziej  się
pogarsza, 
- kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Młyńskiej,
- czy jest możliwe w ciągu drogi krajowej przez Ligotę Wołczyńską ustawienie znaku „zwolnij” – teren
zabudowany, a samochody jeżdżą bardzo szybko, jest niebezpiecznie,
-  następnie  poruszył  sprawę  zgłaszanego  wcześniej  wniosku  odnośnie  remontu  placu  przy  Wspólnocie
Rynek za „Stokrotką”.

Radna Schatt- zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców sołectwa Brzezinki odnośnie wsparcia finansowego
wykarczowania 12 pni przy świetlicy wiejskiej.

Radny Pasternak – podziękował za reakcję w sprawie wyczyszczenie z chwastów okolic Rynku, niemniej
jednak prosił o zwrócenie uwagi na sumienność wykonania.

Radny Mrugalski – poruszył sprawę melioracji rowu w Ligocie Wołczyńskiej, 
- oraz uschłego drzewa w Ligocie Wołczyńskiej zagrażającego bezpieczeństwo, sprawa toczy się około 5 lat,
było wystosowane pismo do GDDKiA w Opolu, niestety odsyłają nas do właściciela posesji, a właściciel do
zarządcy drogi.

Sołtys Duczowa – pytał, kiedy będą roboty na drogach gminnych – łatanie dziur?

Radna Teodorowska – zgłosiła sprawę lecących gałęzi dębu na placu zabaw przy ul. Opolskiej.

Sołtys Schatt – poruszył sprawę zezwolenia w parku zabytkowym ustawienia urządzeń do ćwiczeń i bryły
geometrycznej, ponieważ już tyle czasu upłynęło i sołectwo nie wie co ma robić.

Radna Mazurczak – pytała, czy jest jakiś kontakt z Wodami Polskimi, jest potrzeba odmulenia Stobrawy.

Ad. 3
Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok



Radny Łuczek – stwierdził, że pojawiło się nowe zadanie jak przebudowa drogi w Komorznie, skąd środki
na finansowanie tego zadania, 
- czy są pieniądze w budżecie na remont ul Młyńskiej?

Pani  Szlachta  –  stwierdziła,  że  środki  na  remont  ul.  Młyńskiej  są  wykazane  w załączniku  wydatki  na
remonty, a  załącznik, o którym mowi radny dotyczy wydatków na inwestycje, 
- zmiana dotycząca zadania pn. przebudowa drogi w Komorznie wprowadzona była na sesji w kwietniu.

Zastępca Burmistrza – podkreślił,  że remont ul.  Młyńskiej,  remont drogi  w Komorznie,  remont drogi  w
Duczowie i w Wierzbicy Dolne to są cztery zadania, które były w budżecie, 
-  te  zadania  są  już  dosyć  mocno  zaawansowane,  odbył  się  przetarg  i  podpisane  są  umowy
z wykonawcami, w najbliższych dnia rozpoczną się prace.

Radny Pasternak - zwrócił uwagę, że w załączniku 3 mamy zadanie montaż klimatyzacji w Żłobku – 5 tys.
zł, w ocenie rodziców bardziej potrzebna byłaby klimatyzacja w przedszkolu.

Zastępca Burmistrza – zdajemy sobie sprawę, że upały są coraz większe i że taka potrzeba jest również  
w przedszkolu i w Zespole Szkół, 
- kwotę jaką przeznaczamy na klimatyzację w Żłobku jest niewielka,
- podjęliśmy decyzję o kompletnym remoncie c.o. w przedszkolu, na to zadanie przeznaczyliśmy około 100
tys. zł, zadanie to nie było planowane w budżecie, potrzeba taka wynikła z końcem sezonu, 

Z-ca Skarbnika – wniosła autopoprawkę w zakresie zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w
związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚ  na usuwanie materiałów zawierających azbest w wysokości 63.072
zł.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  program dotyczący  usuwania  azbestu  został  uruchomiony  jeszcze
w czerwcu, rusza on z dużym opóźnieniem w poprzednich latach ruszał marzec-kwiecień, 
- w ramach tego programu udaje nam się co roku usunąć z terenu naszej gminy pewną część eternitu,
- wkład naszej gminy w tym projekcie jest około 10 tys. zł.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w
obecności 15 członków Komisji.

Przewodniczący  Rady  –  przedstawił  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad
przyznawania diet sołtysom (załącznik do protokołu), 
- zmiana dotyczy zapisu odnośnie potrącenia za nieobecność sołtysów na posiedzeniu, dotychczas było że
minus 25 % za nieobecność na sesji , propozycja jest taka, że 10% za nieobecność na Komisji Budżetu,
- propozycja zmiany uchwały ma na celu dostosowanie do sytuacji faktycznej, ponieważ najwięcej dyskusji
nad projektami uchwał prowadzone są na komisji, a na sesji już tylko głosowanie, zależy nam żeby sołtysi
uczestniczyli w również w dyskusjach,
- draga zmiana jaką proponujemy wprowadzić jest to, że sołtysi w okresie przerwy wakacyjnej otrzymają
dietę ale pomniejszoną o 10%.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Maliński  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku
energetycznego w gminie Wołczyn (załącznik do protokołu), 
-  przedmiotowy projekt  uchwały wraca pod obrady ponieważ nadzór  Wojewody stoi  na  stanowisku,  że
klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych nie jest w kompetencji rady gminy i nie
powinna stanowić załącznika do uchwały.



Radny Pasternak – pytał, do kogo skierowany jest dodatek energetyczny?

Pan Maliński – osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, zamieszkującym w miejscu dostarczana
energii elektrycznej oraz posiadającym umowę sprzedaży energii elektrycznej.

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

Zastępca  Burmistrza  -  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  regulamin  wynagradzania  nauczycieli
(załącznik do protokołu), 
-  wniósł  autopoprawkę dotyczącą wykreślenia  w §  1 pkt  3,  który dotyczy dodatku  motywacyjnego dla
nauczycieli, zatrudnionych np. w dwóch szkołach oraz w §1 pkt 5) lit. c) funkcje opiekuna stażu wpisano 3%
proponujemy 3,5% , do tej pory było 3,2% ,
- co do istoty tej uchwały, podkreślił, że zmieniły się przepisy o finansowaniu zadań oświatowych i Karta
Nauczyciela, zmiana dotyczy dodatków dla nauczycieli, do tej pory w naszej gminie wysokości dodatków
były uzależnione od liczby uczniów w oddziałach w wysokości od 50 zł - 100 zł, w tej chwili ustawa narzuca
jednoznacznie, że dodatek nie może być niższy niż 300 zł, w przedłożonym projekcie proponujemy kwotę
minimalną 300 zł,
- przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, związki wnioskowały
aby zróżnicować według ilości uczniów w oddziale, ale to oznaczałoby że musimy tą stawkę podnieść,
- my na tą chwilę nie mamy żadnej  informacji o zwiększeniu środków na podwyżki dla nauczycieli  od
1 września i dlatego dajemy stawkę w wysokości minimalnej jaką obliguje nas ustawa,
- drugi dodatek dotyczy nauczycieli stażystów, jest to dodatek w wysokości 1000 zł, który otrzymuje każdy
nauczyciel rozpoczynający pracę.

Radny Nowak Ryszard – pytał, czy dla pracowników niepedagogicznych też przewiduje się podwyżki?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
są zupełnie na innych przepisach, 
- wysokość płac nauczycieli to sprawa rządu, jeśli chodzi o pracowników niepedagogicznych z tego co wie,
w tej chwili dodatek stażowy, który wliczał się do wynagrodzenia zasadniczego nie będzie mógł się wliczać,
w  związku  z  tym pracownicy,  którzy  nie  osiągają  najniższej  krajowej  będą  musieli  mieć  powiększone
wynagrodzenie o dodatek stażowy, z tym też samorząd będzie musiał się zmierzyć,
- nie należy wiązać wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Radny  Pasternak  –  zwrócił  uwagę,  że  czekamy  na  subwencję  z  budżetu  państwa,  jak  nie  dostaniemy
będziemy  musieli  wypłacić  to  z  naszego  budżetu,  pytał  jaki  jest  szacunkowy  koszt  miesięczny  tych
podwyżek?

Pan Kaczmarczyk – stwierdził, że z szacunku w skali naszej gminy wynika około 300 tys. zł.

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

Następnie  Zastępca  Burmistrza  –  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  określenia  zasad  rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (załącznik do protokołu), 
- wniósł autopoprawkę dotyczącą tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć dla dyrektora przedszkola,
w projekcie zaproponowaliśmy 12 godzin zmieniamy na 10 godzin,
- natomiast dla wicedyrektora przedszkola zmieniamy na 14 godzin,
-  przedmiotowa  zmiana  uzasadniona  jest  tym,  że  zwiększa  się  ilość  oddziałów  przedszkolnych
prowadzonych w dwóch budynkach,
- zapisy uchwały uzgodnione były ze związkami zawodowymi.

Dyskusji nie było.



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

Zastępca  Burmistrza  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,
wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczy (załącznik do protokołu), 
- podkreślił, że przedmiotowy projekt uchwały przedłożony został radzie w związku ze  zmianą przepisów
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, bowiem w przepisach doprecyzowano, że opłata za wychowanie
przedszkolne dotyczy każdej rozpoczętej godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym,
- opłata ta nie może przekraczać 1 zł.

Dyskusji nie było.

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

Kolejny projekt uchwały jaki omówił z-ca Burmistrza dotyczył ustalenia planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn i  inne organy oraz określenia  granic  obwodów publicznych szkół
podstawowych (załącznik do protokołu), 
-  stwierdził, że zmiana planu sieci spowodowana jest likwidacją dwóch szkół podstawowych w Wołczynie,
co  powoduje  konieczność  przypisania  sołectw  i  ulic  miasta  Wołczyna,  pozostających  obecnie  w  ich
obwodach do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie.
W dalszej swojej wypowiedzi przedstawił projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych (załącznik do protokołu), 
- z obowiązującego obecnie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znika szkoła nr
1 oraz szkoła nr 2 w Wołczynie,
-  ponadto  od  roku  szkolnego  2019/2020  Przedszkole  Publiczne  w  Wołczynie  z  siedzibą  przy  ul.
Sienkiewicza 1 przejmie prowadzenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich odbywających roczne
obowiązkowe przygotowanie, nastąpi zwiększenie oddziałów w przedszkolu z 7 na 10,
- obiekt dydaktyczno-wychowawczy w Wołczynie znajdujący się przy ul.  Sienkiewicza (obecna siedziba
Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza)  zostanie  przeznaczony  w  całości  na  potrzeby
wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 – letnich, w razie konieczności również dla dzieci w wieku 4
lat,
- podkreślił, że wpłynęły pozytywne opinie Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu dotyczące planu sieci
szkół podstawowych i publicznych przedszkoli.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  planu  sieci  szkół  podstawowych  zaopiniowany  został  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Zastępca  Burmistrza  -  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Wołczyn zadania
publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (załącznik do protokołu), 
-  Urząd  Miejski  w  Namysłowie  wystąpił  z  propozycją  umożliwienia  korzystania  uczniom  szkół
prowadzonych przez Gminę Namysłów z zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego organizowanych przez
Gminę Wołczyn w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla uczniów szkół prowadzonych przez
naszą gminę,



-  by  móc  podpisać  porozumienie  międzygminne  niezbędna  jest  zgoda  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie
wyrażona w formie uchwały.

Dyskusji nie było.

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

Pan Kaczmarczyk – przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i ustalanie statutu Żłobka w
Wołczynie (załącznik do protokołu), 
- Żłobkowi nadaje się nazwę „Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie”,
- również w statucie dokonuje się zmian w zakresie warunków i przyjmowania dzieci do żłobka - zmiana
zapisu  uchwały  dotyczy  przyjmowania  wniosków  przez  dyrektora  przez  cały  rok  oraz  dopracowano,
uszczegóławiając kryteria przyjęcia dzieci do żłobka.

Dyskusji nie było.

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

Zastępca Burmistrza– zabierając głos przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i
wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w
piłce nożnej I ligi i klasy okręgowej (załącznik do protokołu), 
- stwierdził, że zapisy uchwały dotyczą tylko zawodników zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn,
-  ma to być forma zachęty pozostania utalentowanych zawodników z naszej  gminy i  promowania piłki
nożnej w gminie oraz poza jej granicami.

Radny pasternak – pytał, czy te stypendia będą płacono w ramach aktualnego budżetu, czy trzeba środki
doplanować?

Pan Kaczmarczyk – stwierdził, że środki na ten cel są zabezpieczone.

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

Pani  Matelska  –  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminy Wołczyn (załącznik do
protokołu)
- zmiany dotyczą załącznika do statutu w zakresie wykazu jednostek gminnych poprzez wykreślenie Szkoły
podstawowej  nr  1  i  Szkoły  podstawowej  nr  2  w  związku  z  likwidacją  oraz  wprowadzeni  do  wykazu
jednostek gminnych nowo powstałego Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

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

Następnie  pani  Matelska  –  przedstawiła  projekt  uchwały  dotyczący  zasięgnięcia  od  komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (załącznik do protokołu), 
-   podkreśliła,  że  procedując  przygotowanie  wyborów ławników sądowych,  zgodnie  z  ustawą  prawo o
ustroju sądów powszechnych rada gminy zobowiązana jest  do zaciągnięcia informacji o kandydatach na
ławników,
- niniejszą uchwałą upoważnia się Przewodniczącego Rady do przesłania danych osobowych o kandydatach.

Dyskusji nie było.



Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną jednogłośną w obecności 13 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza – omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Wołczyn” (załącznik do protokołu), 
-  podkreślił,  że  do  działań  z  poprzedniej  uchwały  w  planie  gospodarki  niskoemisyjnej  dopisujemy
termomodernizację  obiektów  użyteczności  publicznej,  tj:  modernizacja  energetyczna  budynku  WOK,
budynku  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wołczynie  i  obiektu  Centrum  Kulturalno-Społecznego  w
Wołczynie,
- dzięki temu będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie tych przedsięwzięć.

Dyskusji nie było.

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

Pan  Maliński  – zabierając głos przedstawił  projekty zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  w  zakresie  programu  szczepień  profilaktycznych  (załącznik  do
protokołu), 
-   konieczność  zmiany  zapisu  uchwały  podyktowane  jest  zmianą  ustawy  Prawo  farmaceutyczne,  która
wyklucza możliwość zakupu szczepionek przez jednostki samorządowe,
- dlatego, aby móc kontynuować akcję profilaktyczną szczepień przeciwko meningokokom zmieniamy zapis
uchwały w zakresie celu przekazania dotacji.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 4 

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do kwestii wołczyńskiego kąpieliska stwierdził, że temat jest nam znany,
- basen funkcjonuje dwa miesiące w roku przy dobrej pogodzie, 
- remont generalny to duże nakłady finansowe, ale to też decyzja  Rady Miejskiej jakiej wielkości środki
przeznaczyć na nasze kąpielisko,
- utrzymujemy w takim stanie aby Sanepid odebrał i dopuścił do użytku,
- zachęcał radnych do przemyśleń tego tematu, bo jest to decyzja do podjęcia  przez Radę Miejską.

Rady Łuczek – stwierdził , że na naszym kąpielisku od lat nic się nie robi, gdyby w poprzednich latach się
inwestowało, to dzisiaj nie byłoby trzeba, aż takich dużych nakładów, 
- to jest dla naszych mieszkańców.

Radny  Bartosiński  –  stwierdził,  że  z  wypowiedzi  wynika,  że  radni  w  poprzednich  kadencjach  nie
interesowali się basem , z tym się nie zgadza.

Radny Antkowiak – podkreślił, że mądrość radnych polega na tym, że basen do tej pory funkcjonuje ale też
inwestuje się w inne zadania, a można byłoby zrobić kapitalny remont basenu , który funkcjonuje tylko w
wakacje ale nie realizować innych zadań.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  wniosek  o  ustawienia  znaku  na  Ligocie  zostanie  przesłany  do
Generalnej Dyrekcji Dróg, 
- temat odnośnie utwardzenia terenu Rynek 1-5 przekażemy do właściwego Wydziału w tut. Urzędzie,
- sprawę wykarczowanie pni w Brzezinkach również przekażemy do Wydziału,



- odnośnie melioracji – co roku wykonujemy duży zakres konserwacji rowów, robi to Spółka Wodna, w tym
roku Spółka otrzymała dotacje w wysokości 50 tys. zł  oraz z budżetu gminy w wysokości 10 tys. zł,  w
ostatnim czasie wykonana konserwacje rowu w okolicach Gierałcic,
-  sprawa  konserwacji  cieków wodnych  była  również  poruszana  na  spotkaniu  z  przedstawicielem  Wód
Polskich, który podkreślał niewystarczającą ilość środków finansowych, 
- jeśli chodzi o remonty na drogach gminnych – planowany jest remont drogi w Duczowie,
- sprawę lecących dochówek koło świetlicy w Duczowie należy zgłosić do WOK,
- odnośnie pozwolenia na ustawienie urządzeń w parku w Skałągach – informacji udzieli na sesji.

Radny Bartosiński – poruszył sprawę, aby rozważyć temat stworzenia jednostki oświatowej dla prowadzenia
spraw finansowych, jak było kiedyś, tzw. ZEAS.

Radny Marek Nowak – pytał, czy są jakieś informacje odnośnie budowy wodociągu do przysiółka Kołoczek
i Markowe.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy Namysłów, jest zgoda
na włączenie się do sieci gminy Pokój.

Radny Mały – pytał o remont mostu w Wąsicach?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że mamy wyłonionego wykonawcę, nośność mostu będzie do 10 ton.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                                     Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska

 


