
Protokół Nr 14/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 20 stycznia 2020 r.

W posiedzeniu udział  wzięli  członkowie Komisji,  Sołtysi  według listy  obecności  (załącznik do
protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
 Tomasz Olejnik Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie
 Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Prządek posiedzenia przyjęty został bez zmian (załącznik do protokołu).

Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Skarbnik  Gminy –  przekazała  informacje  dla  sołtysów odnośnie  zmiany  przepisów w zakresie
dokonywania zakupów do kwoty 450 zł, w tym przypadku fakturą uproszczoną może być również
paragon  ale  koniecznie  musi  na  nim  być  NIP  gminy,  do  takiego  paragonu,  nie  będzie  już
konieczności wystawienia dodatkowej faktury, przy kasie w pierwszej kolejności należy podać NIP,
przedłożony do realizacji paragon należy opisać jak dotychczas fakturę.

Radny  Mrugalski  –  zwrócił  uwagę na  bardzo  nisko  osadzone  studzienki  na  ul.  Poznańskiej,
szczególnie uciążliwe są jadąc samochodem od Krzywiczyn, 
- pytał, jaki jest koszt sprawienia pogrzebu przez Gminę?

Sołtys Świniar Małych – poruszył sprawę kursującego autobusu Szymonków-Wesoła, który jedzie
przez Świniary Małe ale się nie zatrzymuje, 
- pytał, co z remontem świetlicy?

Sołtys Brun – pytał, jak potoczyła się sprawa odbioru folii rolniczych?

Ad. 3 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

Przedstawiciel  Zakładu  Wodociągów i  Kanalizacji  w Wołczynie  –  przedstawił  projekt  uchwały
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
-  stwierdził,  iż przedłożony  projekt  jest  następstwem  stwierdzenia  nieważności  wcześniejszej
uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu,
- przedłożony Radzie niniejszy projekt uwzględnia uwagi Sądu.



Radny Łuczek – pytał, o  informację dotyczącą jakości dostarczanej wody w naszej gminie i jej
parametry.

Pan  Marcin Dłubak – stwierdził, że  na stronie BIP takie  informacje  pojawiają się po przesłaniu
przez SANEPID informacji o wynikach pobranej wody do badania laboratoryjnego.

Przedstawiciel ZWiK - stwierdził, że Zakład niezależnie od SANEPID-u również wykonuje badania
co dwa miesiące na większych ujęciach i co kwartał na mniejszych ujęciach.

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

Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu (załącznik do protokołu), 
-  niniejszy  projekt  jest  konsekwencją  deklaracji  gminy  o  współfinansowaniu  remontu  ul.
Sienkiewicza w Wołczynie,
- środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 r. w wysokości 294 367, 62 zł,
- koniec prac przewidywany jest na przełomie kwietnia i maja.

Dyskusji nie było.

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

Następnie Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
(załącznik do protokołu), 
-  zamiana działek następuje między  Gminą Wołczyn,  a inwestorem p.  Kaczorowskim,  z  naszej
działki  wyodrębniliśmy  działkę  przylegająca  do  działki  p.  Kaczorowskiego  o  identycznej
powierzchni jak powierzchnia przejmowanych dróg,
- po sporządzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę zamiana odbywa się bez dopłat,
- nabywane przez gminę nieruchomości stanowić będą drogę dojazdową do miejskiej oczyszczalni
ścieków, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenach byłego „Linopłytu” oraz
pozostałych terenów inwestycyjnych.

Dyskusji nie było. 

Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Realizując porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji zaproponował, aby trzy kolejne projekty
uchwał omówić jednocześnie. 

Pani  Grażyna Majcherska  – omówiła  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie  wyboru
metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalania  stawki  oraz
określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (załącznik do protokołu).
W wypowiedzi swojej podkreśliła, że podniesie opłaty za gospodarowanie odpadami spowodowane
jest znaczną podwyżką od 1 stycznia 2020 r. cen za odbiór odpadów na składowisku, 
-  koszt  odbioru  odpadów  nie  ulega  zmianie  ale  koszt  zagospodarowania  wzrasta  około
47 tys. zł miesięcznie,
- następnie przedstawiła ceny jakie były, a jakie są aktualnie,



- stwierdziła,  że opłata w wysokości 24 zł została wyliczona biorąc również pod uwagę koszty
administracyjne, w tym obsługa administracyjna, koszty materiałów, edukacja, koszty wysyłania
zawiadomień, koszty windykacyjne, opłaty komornicze, usuwanie dzikich wysypisk.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że jest coraz to mnie osób deklarujących 10 137 – a więcej
śmieci, czy jest możliwość weryfikowania tych ludzi?
-  zwrócił  też  uwagę na  wysokość  stosowanej  ulgi  -  1  zł  dla  właścicieli  nieruchomości,  którzy
kompostują bioodpady, czy nie należałoby tej ulgi zwiększyć do kwoty 2 zł?

Pani  Majcherska  –  odnosząc  się  do  ilości  osób  zadeklarowanych  stwierdziła,  że  każda  osoba
korygująca deklarację musi to uzasadnić, 
-  z  naszej  strony  weryfikacja  jest  bardzo  trudna,  zameldowanie  nie  jest  jednoznaczne
z zamieszkiwaniem.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że w tej sytuacji jeżeli zrobimy większą zniżkę musielibyśmy
zwiększyć opłatę, 
-  aktualnie  uwzględniając  zniżkę  1  zł  za  kompostowanie  i  opłatę  24  zł  za  odbiór
i zagospodarowanie, jest szansa, że budżet zbilansuje się.

Radny  Łuczek  –  poruszył  sprawę  wywozu  gabarytów  dwa  razy  do  roku  około  kwietnia-maja
i  października-listopada,  ludzie  często  robią  porządki  przed  świętami  i  te  gabaryty  stają  kilka
miesięcy, 
- czy gmina, czy PGKiM nie ma wpływu na wspólnoty, np. żeby poniosła dodatkowe opłaty za
wywóz,  nie  jest  przyjemne  patrzenie  z  okna  przez  kilka  miesięcy  na  rosnącą  górę  gabarytów,
lodówki, tapczany, fotele.

Sołtys Skałąg – stwierdził, że nie wie kto obliczał tą złotówkę za odpady biodegradalne ale mamy
pięć rodzajów śmieci, a zniżka 1 zł, to jest niesprawiedliwe, 
- będziemy płacić więcej, a PGKiM i tak nie będzie zabierało wszystkiego co ludzie wystawią.

Zastępca Burmistrza – zniżka dotyczy tylko jednego rodzaju odpadów czyli bio.

Radny Bartosiński – podkreślił, że gabaryty Przedsiębiorstwo zabiera zgodnie z harmonogramem
i regulaminem, każdy sołtys dostał  ulotki  co powinno być wystawiane i  to odbieramy jest  tam
również informacja, że PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
i w soboty od  9.00-13.00, 
- jest też wykaz co przyjmują w Gotartowie na składowisku odpadów.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  ta  kalkulacja  stawki  24  zł  obejmuje  zwiększenie  częstotliwości
odbioru w zabudowie dwu i trzy kondygnacyjnej z terenów wiejskich, ten problem sygnalizowany
jest przez mieszkańców już wielokrotnie, 
- czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości w okresie letnim, argumentował to tym, że
mieszkańcy  z  terenów  wiejskich  tak  samo  płacą  podatek  od  nieruchomości  jak  pozostali
mieszkańcy gminy i zasadne jest potraktowanie ich jednakowo,
-  zwrócił  również  uwagę,  aby  nie  generować  kosztów  przeznaczyć  jakąś  część  pieniędzy  na
edukację przede wszystkim dzieci,
-  w  dalszej  swojej  wypowiedzi  stwierdził,  że  1  zł  ulgi  nie  zrekompensuje  zagospodarowania
odpadów bio,
- jeżeli aktualna kalkulacja nie przewiduje zwiększenia częstotliwości wywozu na terenie wiejskim
proponuje,  aby w najbliższym czasie  pochylić  się nad tym tematem, aby wszystkich traktować
jednakowo.



Radny Antkowiak - wnioskował o zorganizowanie spotkań w sołectwach i wyjaśnić dlaczego jest
taka podwyżka, 
-  zwrócił  również  uwagę  na  ściągalność  podatku  śmieciowego  w  2013  r.  było  96,4%,
a w 2018 r. 90%  oraz niepokojący fakt,  że ubywa ludzi uczestniczących w tym systemie, a żeby
ten system dobrze funkcjonował każdy mieszkaniec solidarnie powinien w tym brać udział, czyli
płacić i segregować bez tego nie stworzymy dobrego systemu,
- ponadto poruszył sprawę wstawiania się za podatnikami na wyższym szczeblu przez Związki
zrzeszonych gminy.

Radny Łuczek – zabierając głos, stwierdził, ubolewa że nie ma na posiedzeniu Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej,  dlaczego  nie  przychodzi  na  spotkania,  jest  przedstawicielem  dużej  grupy
mieszkańców?

Radny  Antkowiak  –  stwierdził,  że  kilka  dni  temu  odbył  spotkanie  z  Prezesem  Spółdzielni
Mieszkaniowej,  podczas  którego,  poruszona  była  sprawa  zmiany  zapisów  uchwały  w  zakresie
częstotliwości wywozu odpadów ulegających biodegradacji, 
- aktualnie mamy od kwietnia do października „nie rzadziej niż raz na tydzień, a od listopada do
marca „nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc”,
- Prezes Spółdzielni zaproponował, aby wywóz był całoroczny raz na dwa tygodnie,
- po spotkaniu rozmawiał w tej sprawie z naczelnikiem p. Dłubakiem.

Radny Łuczek – czy w regulaminie nie można zapisać o nakładaniu kar na wspólnoty, 7 miesięcy
patrzenia na te wielkie gabaryty.

Radny Bartosiński – stwierdził, że to zarządca wspólnoty jest zobowiązany do zagospodarowania,
a nie PGKiM, Przedsiębiorstwo jest przewoźnikiem, 
- we wspólnotach mieszkaniowych jest zbyt mała segregacja śmieci,
- spotkanie z zarządcami wspólnot jest konieczne.

Pani Sołtys Anna Sadlak – pytała, czy przy ustalaniu opaty śmieciowej brana jest pod uwagę „Karta
Dużej Rodziny”?

Radny Mały – stwierdził, że podczas ostatniej dyskusji na temat podwyżki śmieci pytał czy jest
zestawienie z ostatnich 5 lat tonażu śmieci, ile było oddanych ton w poszczególnych latach, 
- prosił o przygotowanie takiego zestawienia na sesję.

Prezes Tomasz Olejnik – odnosząc się do poruszonych spraw:
-  wysokość  kosztów,  a  częstotliwość  odbioru  –  to  z  ustawy  wynika  nie  rzadziej  niż  co  dwa
tygodnie,
- na najbliższą sesję przygotuje zestawienie ilości odebranych odpadów z terenów zamieszkałych,
- gabaryty to jest jakiś problem, bo sprawca jest nienamierzony, po to mamy PSZOK.

Radny  Bar  –  zabierając  głos  poruszył  sprawę  prac  nad  ustawą  śmieciową,  wzrostu  kosztów
finansowania systemu gospodarki odpadami oraz drożejącego recyclingu.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  w  uchwale  podejmowaliśmy  kwestię  dotyczącą  umożliwienia
Burmistrzowi egzekwowania sortowania odpadów.

Pani Majcherska – stwierdziła, że niesortowaniem zajmuje się firma odbierająca śmieci i zgłaszają,
że w danej wspólnocie nie segregują śmieci, 
- Karta Dużej Rodziny nie jest uwzględniana.



Radny Bartosiński – stwierdził, że był komunikat wystosowany przez Urząd, że kwoty za śmieci
niesegregowane będą podwojone.

Radny Zarych – powinniśmy podjąć działania, aby ludzi zachęcić do segregacji śmieci.

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, dlaczego 24 zł, 
- ilość odpadów cały czas rośnie, a liczba deklarujących spada,
- gdybyśmy ogłosili przetarg czekalibyśmy jaką cenę firma nam zaproponuje, w tej sytuacji mamy
możliwość analizy, aby nasza Spółka nie poniosła straty,
- wcale nie jest łatwo zmierzyć się z tym, że było 18 zł i nagle 24 zł, a to wszystko ze względu na
rosnące ceny na regionalnych składowiskach śmieci bez głosu samorządów,
- wiemy, że musimy uszczelniać system ale większość mieszkańców solidnie składa deklaracje, są
jak wszędzie przypadki sporadyczne,
- odnośnie gabarytów – to obowiązek właścicieli i zarządców.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały:

• zmieniający  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawki  oraz  określenia  terminu  i  częstotliwości
ponoszenia  tej  opłaty  –  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji

• w sprawie określenia  górnych stawek opłat  w zakresie  wywozu i  utylizacji  nieczystości
komunalnych – zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji

• w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  – zaopiniowany został  pozytywnie
jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

W dalszej  kolejności  Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  przedstawiła  projekt  uchwały
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/16/2015 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę
Wołczyn (załącznik do protokołu), 
-  przedłożony  Radzie  projekt  uchwały  wynika  z  pisma  Prokuratury  Rejonowej  w Kluczborku,
w  którym  wskazano,  że  w/w  uchwała  dotknięta  jest  naruszeniem  prawa  w  zakresie  zapisu
o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, uzasadniając to tym, że
uchwała skierowana do podmiotu organizacyjnie podporządkowanego organowi wydającemu ten
akt, a przepisy w nim zawarte oddziałują na sferę działania tego podmiotu tj.  Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wołczynie, wówczas uchwała jest tylko aktem prawa wewnętrznego.

Dyskusji nie było.

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

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  –  omówiła  kolejny  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  sposobu
sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, że projekt ten jest wynikiem poprzedniej uchwały.

Radny Łuczek – pytał, w jaki sposób wybierana jest firma, która sprawuje pogrzeb?



Pani  Wilczek -  odnosząc się do zapytania stwierdziła,  że  na terenie gminy działają  dwie firmy
sprawujące pogrzeby, 
- występuje z zapytaniem ofertowym, w tym roku obie firmy zaoferowały taką samą cenę, tj. 2 tys.
zł brutto,
- w związku z tym, pogrzeby sprawowane będą na zmianę przez te firmy.

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

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia
Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  poprzez  przeniesienie  jego  siedziby  (załącznik  do
protokołu), 
-  podkreślił,  że  w  rozumieniu  ustawy  przeniesienie  siedziby  przedszkola  stanowi  o  jego
przekształceniu.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przeniesienie siedziby wynika z tego, że w budynku po byłej
szkole,  po kompleksowym remoncie wszystkich sal  będzie 7 oddziałów, a z ustawy wynika że
siedziba jest tam gdzie jest więcej niż 6 oddziałów, 
- te nasze działania pozwolą na poszerzenie oferty i utworzenie miejsc żłobkowych.

Radny Pasternak – pytał, kiedy nowy obiekt będzie oddany do użytku?

Zastępca  Burmistrza  –  aktualnie  trwają  prace  porządkowe  i  są  przenoszone  sprzęty,  prace  te
powinny  do  końca  stycznia  zostać  zakończone,  planujemy  rozpocząć  działalność  w  nowym
obiekcie od 1 lutego.

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

Następnie  Naczelnik  Wydziału  EKSiR  –  przedstawił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w
sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
nauczycieli  oraz  projekt  uchwały  zmieniający  uchwalę  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania
nauczycieli (załącznik do protokołu), 
-  przedstawione  uchwały  uchylają  zapisy  wcześniej  podjętych  uchwał  z  powodu  zastrzeżeń
wniesionych przez organ nadzorujący – Wojewodę Opolskiego.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad  udzielania  i  rozmiarów zniżek dla  nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli  nie wymienionych w art.  42 ust.  3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli  objętych  przepisami  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta  Nauczyciela,
zatrudnionych w przedszkolu,  zespole szkół i szkołach,  dla których organem prowadzącym jest
gmina Wołczyn - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.



Przewodniczący Rady Miejskiej  – przedstawił projekt uchwały dotyczący planu pracy Rady na
2020 r. (załącznik do protokołu).

Radny Łuczek - prosił, aby ustalić w którym tygodniu miesiąca będę odbywać się sesje.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że tak jak dotychczas, przyjmujemy, że ostatnia środa miesiąca,
chyba że wystąpią okoliczności to zwoła w trybie pilnym.

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

Ad. 4 

Przewodniczący  Komisji  –  przedstawił  propozycje  planu  pracy  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki
Samorządowej na 2020 (załącznik do protokołu).

Radna Mazurczak – wnioskowała o wprowadzenie do planu pracy wzorem lat  ubiegłych temat
dotyczący stanu dróg na terenie  gminy Wołczyn z udziałem zarządców dróg przede wszystkim
Zarządcy Dróg Powiatowych. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania:
- za przyjęciem wniosku – 4 głosy
- przeciw – 9 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Propozycje planu pracy Komisji na 2020 r. w celu przedstawienia Radzie - zaopiniowane zostały
pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
-za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 5 

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej w okresie
od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. (załącznik do protokołu).

Ad. 6 

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

P.  Dłubak  –  stwierdził,  że  sprawę  zapadniętych  studzienek  zgłosi  do  Zakładu  Wodociągów
w Wołczynie, 
- odbiór foli od rolników – został opracowany wniosek o dofinansowanie i przesłany do WFOŚ w
Opolu, będziemy wyłaniać wykonawcę.

Zastępca Burmistrza – odnośnie autobusu sprawę trzeba wyjaśnić, prosi o przekazanie informacji
do p. Kaczmarczyka i wskazanie godziny i przystanku, ponieważ mamy uzgodnienia z PKS-em, że
autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach publicznych,



- remont świetlicy w Świniarach Małych – koszt remontu jest wysoki, nie ma jeszcze decyzji co
dalej.

Radny Łuczek – pytał, czy jest możliwość odtworzenia pasów dla pieszych koło dworca PKP?

Pan  Dłubak  –  stwierdził,  że  takie  pytanie  zostało  zadane  kiedy  na  Komisji,  Dyrektor  ZDP
w Kluczborku odpowiedział, że mają opracowaną zmianę organizacji ruchu i przejście miało być
przeniesione w okolice zatoczki autobusowej.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


