
 Protokół Nr 36/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 23 lutego 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności 
oraz zaproszeni goście w osobach:

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Elżbieta Bar Sekretarz Gminy
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
- Andrzej Maliński  Naczelnik wydziału Społeczno - Obywatelskiego
- Marcin Dłubak  Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji
-  Anna Kucharska Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa,  Ochrony Środowiska,  Nieruchomości
i Inwestycji

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
 
 

Ad.2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Jan Bartosiński - podziękował za każde wsparcie podczas jego długiej nieobecności z powodu
choroby. 

Radny Waldemar Łuczek - zwrócił uwagę, że uwidacznia się coraz więcej śmieci, przede wszystkim
wielkogabarytowych,
-  był zapewniany w Urzędzie, że na wniosek będą wywożone gabaryty,
- na pl. Partyzantów jest coraz większa hałda tych śmieci,
- rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na ten temat, Prezes wyraził niezadowolenie, że
nigdy nie był zaproszony na posiedzenie Rady,
- następnie poruszył sprawę jaką zgłaszają mieszkańcy, że do Urzędu w czasie pandemii można wejść
bez  problemu,  natomiast  do  innych  jednostek  na  terenie  Gminy  nie  ma  takiej  możliwości,  trzeba
czekać.

Radny Szczepan Mały – poruszył sprawę wysokości podatku od środków transportowych w naszej
Gminie, podatnicy twierdzą w innych gminach jest taniej, 
- czy można coś zmienić w trakcie roku budżetowego,
- sam jako przedsiębiorca szuka tańszego rozwiązania.

Radny Ryszard Mrugalski - zgłosił, że w Wołczynie przejścia dla pieszych są słabo oświetlone, gdy jest
ciemno nie widać jak ktoś przechodzi po pasach,
- czy byłaby możliwość zamontowania lamp energooszczędnych, np. koło Ośrodka Kultury i przejście
przy Restauracji pod Winogronami.



Radna Agata Teodorowska - prosiła o posprzątanie ul. Przemysłowej oraz ulicy Opolskiej.

Radny Pasternak – pytał,  czy mamy regulamin gospodarowania mieniem ruchomym, czy jest  próg
wartości  takiego  mienia,  od  którego  momentu  jest  ewidencjonowane mienie  ruchome oraz  w jaki
sposób następuje przekazanie i w jaki sposób jest ewidencjonowane?

Radny  Ryszard  Nowak  -  prosił  o  wystosowanie  pisma  do  PKP w  sprawie  poprawy  nawierzchni
asfaltowej przy stacji PKP.

Ad. 3
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

Projekt  uchwały  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2022 (załącznik do protokołu).

Radny Waldemar Łuczek - przypomniał, że do niedawna było mówione, że opłata śmieciowa nie może
być pokrywana z budżetu gminy, system zamknięty, samofinansujący się.

Pani Anna Kucharska – poinformowała, że w tym zakresie zmieniła się ustawa następnie przedstawiła
w jakiej  sytuacji  gmina może pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych.

Radna Jolanta  Schatt  – pytała,  czy były zasięgnięte  informacje jak wygląda to  w innych gminach
Kluczbork, Byczyna czy, tam są też jakieś straty, czy są tam planowane podwyżki?

Pan Marcin Dłubak – stwierdził,  że Kluczbork jest przed ogłoszeniem przetargu i nie mamy takiej
informacji, czy będą drożały śmieci, odnosząc się do Byczyny to już w zeszłym roku z budżetu gminy
pokrywali część kosztów.

Radny Łuczek – stwierdził,  że zamiast dopłacać do śmieci może trzeba zwiększyć zlecenia Spółce
PGKiM, np. na sprzątanie i z tych pieniędzy pokrywane byłby straty.

Zastępca Burmistrza – podkreślił,  że nie jest  tak, że Spółka ma stratę w swojej działalności,  to co
dopłacamy  to  są  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami,  czyli  odbiór
i zagospodarowanie odpadów, 
- zagospodarowanie to koszty na składowisku, a ceny na składowisku rosną, w związku z tym opłaty,
które wnosi Spółka są coraz większe,
- natomiast jeśli chodzi o odbiór to te koszty też rosą, a związane są ze wzrostem płacy minimalnej,
wzrostem ceny paliwa itp.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że wszystko drożeje i trzeba to zrozumieć ale konieczne jest
uszczelnienie systemu.

Radny Szczepan Mały – pytał, czy fizycznie te pieniądze wpłyną na konto Spółki, 
- czy został przeprowadzony audyt, o którym była mowa w zeszłym roku,
- czy te wyliczenia to są w wyniku przeprowadzonej kontroli, czy sama Spółka liczyła?



Skarbnik Gminy – stwierdziła, że nie wpłyną na konto.
Pani Anna Kucharska – stwierdziła, że wyliczenia były dokonane w Wydziale, 
-  Wyliczone wydatki za odbiór i zagospodarowanie łącznie ze wzrostem kosztów na składowisku to
3  740 000 zł  +  180 000 zł  roczne  koszty  Urzędu  =  3  920 000 zł  rocznie,  czyli  ok.  327 000 zł
miesięcznie
- na zwiększenie wydatków ma wpływ podwyżka na składowisku,
-  biorąc  pod  uwagę  wyliczenia  kosztów  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów,  w  tym  wzrost  kosztów
zagospodarowania odpadów na składowisku, miesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
powinna wzrosnąć o ok. 4 zł. Natomiast na 9 miesięcy 2022 roku brakuje w budżecie 330 000 zł. 

Burmistrz – odniósł się do sprawy audytu – przeprowadzenie audytu jest wciąż aktualne, do tej pory
nie został przeprowadzony z powodu finansowego, profesjonalny audyt wiąże się z dużymi kosztami,
- na tą chwilę są inne ważne wydatki  które musimy ponosić,
- dopłata do umowy wiąże się z rosnącymi kosztami całej gospodarki odpadami.

Zastępca Burmistrza - dodał, że ta kwota którą zwiększamy budżet nie jest przeznaczona dla PGKiM,
kwota jest w budżecie, aby można było podpisać umowę na cały rok, ponieważ szacowane dochody
z wpłat mieszkańców nie wystarczą na pokrycie wydatków.

Skarbnik Gminy - jeżeli tych środków wystarczy, to może się zdążyć, że wystąpimy ze zmianą pod
kątem zakupu urządzeń dla PGKiM, które zmniejszą koszty funkcjonowania. 

Radny Marcin Pasternak - przedłożony projekt uchwały oparty na wyliczeniach jakie stosowane są na
składowisku i nie uwzględniają potencjalnych podwyżek, czyli możemy spodziewać się, że i ta kwota
nie wystarczy.

Pani Anna Kucharska – stwierdziła, że ma informację, że od stycznia jest podwyżka na składowisku.

Projekt  uchwały  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w roku 2022 – zaopiniowany został pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący Komisji - przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołczyn (załącznik
do protokołu).

Radny  Marcin  Pasternak  –  w  ramach  złożonego  przez  grupę  radnych  projektu  uchwały  wniósł
autopoprawkę, zaproponował zmianę kwotę z 32 zł na 20 zł za udział w akcjach ratowniczych, 
- jest za podtrzymaniem projektu uchwały, ponieważ zakłada wypłatę wstecz dla strażaków.

Radny  Antkowiak  -  poinformował,  że  zgodnie  z  zasadami  i  obowiązującymi  przepisami  projekt
uchwały złożony przez grupę radnych musi być zaopiniowany przez Burmistrza. 



Burmistrz  –  zabierając  głos  przedstawił  negatywną  opinię  do  przedłożonego  projektu  uchwały
(załącznik do protokołu), 
- w opinii swojej podkreślił, że dostrzega potrzebę podjęcia nowej uchwały i nowych stawek, jednak
należy wziąć pod uwagę możliwości finansowe gminy,
- w budżecie zaplanowano na ten cel  100 tys. zł przy zaproponowanej stawce w projekcie uchwały tj.
32 zł. po  analizach wyjazdów jednostek OSP W budżecie zabraknie ok 100 tys. zł. 
W dalszej  swojej  wypowiedzi  odczytał  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu,  która
zwróciła się do gmin wskazując bieżące kontrolowanie i monitorowanie wydatków. 
- następnie  poinformował o obniżonej dla naszej gminy subwencji oświatowej w kwocie o ponad 900
tys. zł,
- zwrócił uwagę różniące wydatków z końca zeszłego roku względem stycznia 2022 r. jak wzrosły
koszty utrzymania obiektów.
Następnie przedstawił swój projekt uchwały, uzasadnił, że kwota 20 zł za akcję i 10 zł za szkolenie jest
dobrym rozwiązaniem, 
- poinformował o spotkaniu z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich jednostek gminy
Wołczyn, przedstawił analizę kosztów jak są przeznaczane na jednostki OSP, 
- przedstawiciele wszystkich jednostek OSP pozytywnie zaopiniowali przedstawioną stawkę 20 zł za
akcję ratowniczą i 10zł za szkolenie.

Radny  Pasternak  -  potwierdził,  że  kwota  przedstawiona  w projekcie  uchwały  grupy  radnych  była
wysoka,  stwierdził,  że  jeżeli  nastąpiła  akceptacja  prezesów  OSP na  stawkę  przedstawioną  przez
Burmistrza to przychyla się również do tej uchwały, 
- zaproponował, aby dokonać zmiany zapisu, że „za każdą rozpoczętą godzinę akcji lub szkolenia”
będzie wypłacany ekwiwalent.

Burmistrz - odpowiedział, że ustawa mówi o tym, że za każdą rozpoczętą godzinę musi być wypłacone.

Radny Szczepan Mały - pytał kto decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu akcji.

Radny  Pasternak  -  z  informacji  jakie  posiada  od  strażaków  -  to  strażacy  zobowiązani  są  do
informowania dysponenta z Powiatowej Straży Pożarnej o zakończeniu akcji i jest to protokołowane w
zbiorczych raportach, które mają stanowić załącznik do wypłaty ekwiwalentu.

Burmistrz - zadeklarował, że będzie rozmawiał z Komendantem Powiatowym, aby zwrócić uwagę przy
dysponowaniu jednostek do określonych zdarzeń, aby uczestniczyły jednostki z danej miejscowości.

Radny Pasternak - wycofał projekt uchwały złożony przez grupę radnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołczyn – zaopiniowany został pozytywnie pozytywnie
większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.



Przewodniczący Komisji – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie
Wołczyn (załącznik do protokołu).

Radny Łuczek - stwierdził, że w naszej gminie jest bardzo duży problem alkoholowy i narkomanii, nie
wie co się dzieje, czy może Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest mało
skuteczna, że tak się dzieje.

Radny Waldemar Antkowiak – jako Przewodniczący Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odpowiedział,  że  jest  problem z nadużywaniem alkoholu,  ale  to nie  tylko w naszej
gminie, są to osoby, które z pokolenia na pokolenie przechodzi, 
- Komisja alkoholowa robi wszystko co w jej kompetencji,

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn – zaopiniowany został pozytywnie
jednogłośnie w obecności 13 radnych. 2 radnych opuściło salę obrad.

Skarbnik Gminy - omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
(załącznik do protokołu) oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
(załącznik do protokołu),
- podkreśliła, że ten rok jest specyficzny trzeba się przygotować, że będą różne sytuacje,
-  zmiany  w  wydatkach  wiążą  się  między  innymi  z  przygotowaniem  dokumentacji  niezbędnej  do
wniosków  składanych  do  Polskiego  Ładu:  remont  ul.  Waryńskiego,  ul.  Ligonia,  ul.  Jadwigi  oraz
przebudowę boiska sportowego przy ul.  Sienkiewicza w Wołczynie,  przebudowę wielofunkcyjnego
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej oraz przygotowanie dokumentacji na
budowę basenu letniego z elementami wód termalnych w Wołczynie,
-  środki  na  powyższe  zadania  pochodzą  ze  zmniejszenia  wydatków na  przebudowę  ul.  Leśnej  w
Wołczynie w 2022 r. o 588 tys. zł, ponieważ realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2023 r. i na
złożenie wniosku do Polskiego Ładu, pozostałe środki z przebudowy ul. Leśnej przeznacza się na:
zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi – 330 tys. zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe –
zadanie obligatoryjne – 11 tys. zł,
- oraz na rezerwę celową na zadania inwestycyjne w związku ze wzrastającymi kosztami 69 tys. zł.
- poinformowała o zmniejszeniu subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 948 tys. zł.

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy te zmniejszenie subwencji to jest wynik obniżenia mniejszości.

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że kwota dotycząca mniejszości to jest niecałe 400 tys. zł.

Radny Pasternak – pytał, czy wobec zmniejszenia finansowania można się spodziewać zaprzestania
nauki języka niemieckiego. 

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że nie zlikwidowano nauki języka niemieckiego tylko zmieniono z 3
godzin na 1 i tutaj rodzice muszą zadeklarować, czy chcą nadal, aby dzieci się uczyły.

Radny Waldemar Łuczek - pytał o punkt, w którym jest opracowanie projektu na rozbudowę  basenu.



Skarbnik Gminy – na tą chwilę ma być zrobiona koncepcja, a w następnym roku realizacja z powodu
krótkiego czasu realizacji zadania.

Zastępca  Burmistrza  -  podkreślił,  że  basen  jest  w  złym  stanie  technicznym,  chcielibyśmy  go  do
użytkowania,  Polski Ład daje możliwość złożenia wniosku z dofinansowaniem ok. 90 – 98%. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2022  rok  –  zaopiniowany  został
pozytywnie jednogłośnie w obecności  15 członków Komisji. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2022  –  2027   –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności  15 członków Komisji. 

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie określenia zasad
przyznawania diet sołtysom (zaąłcznik do protokołu),
- przedłożony projekt uchwały ma na celu usunięcie nieprawidłowości zakwestionowanej przez nadzór
Wojewody  Opolskiego  polegającej  na  braku  uregulowania  kwestii  obniżenia  przyznanych  diet  w
związku z niepełnieniem funkcji sołtysa.

Dyskusji brak.

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

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn
na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego projektu
(załącznik do protokołu). 

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

Przewodniczący Rady – przedstawił  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia
miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego
handlu (załącznik do protokołu),
- uchyla się § 5 w brzmieniu „Na targowisku obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych” w
związku  ze  wskazaniem  przez  nadzór  Wojewody  Opolskiego  naruszenia  ustawy  z  powodu
przekroczenia delegacji  ustawowej art.  5  ustawy z dnia 29 października 2021 r.  o  ułatwieniach w
prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Dyskusji brak.

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



Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  datacji  na  prace
konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu), 
- dotacja dotyczy kapitalnego remontu dachu budynku mieszkalnego znajdującego się w Wołczynie
przy ulicy Krótkiej 2.

Dyskusji brak. 

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

Projekt  uchwały  w sprawie  przyznania datacji  na prace  konserwatorskie  restauratorskie  lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków (załącznik do protokołu),
-  dotyczy  wymiany  pokrycia  dachowego  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  budynku  mieszkalnego
znajdującego się w Wołczynie przy ulicy Powstańców 11 . 

Dyskusji brak.

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

W dalszej  kolejności  p.  Marcin Dłubak -  omówił  4 projekty uchwał (  załączniki  do protokołu)  w
sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych,  tj.  droga  osiedlowa  w  Brzezinkach  i  ulica
Kasztanowa w Szymonkowie obowiązek nadania statusu drogi publicznej wynikający z regulaminu
konkursu, w którym gmina otrzymała dofinansowanie, po przebudowie tych dróg należy nadać status
drogi publicznej. 
Odnosząc się do dwóch pozostałych dróg w Skałągach i  w Szymonkowie podkreślił,  że wpłynęły
wnioski o warunki zabudowy na terenach przylegających do pasa drogowego. Wnioskodawcy planują
budowę domu i pomieszczeń magazynowych na gruntach kl. III. Podkreślił, że ustawa o planowaniu
przestrzennym uniemożliwia budowy, ale znajduje się przepis w ustawie, który mówi o tym, że jeżeli
droga przy której znajdują się tereny pod budowę ma status drogi publicznej to w odległości 50 metrów
od tej  drogi, to taką decyzję można otrzymać. W Skałągach wszystkie grunty przylegają do drogi
i mają kl. III i każdy z mieszkańców musiałby otrzymać negatywną opinię. Po podjęciu uchwały będzie
możliwość budowy na takich terenach. 

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dotyczy drogi w Brzezinkach
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Dotyczy drogi w Skałągach
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych.  Dotyczy  drogi
w Szymonkowie zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji. 



Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych.  Dotyczy  drogi  ulica
Kasztanowa w Szymonkowie zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji. 

Ad. 4 
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Naczelnik  Marcin  Dłubak  odpowiedział  na  pytanie  odnośnie  wywozu  gabarytów  podkreślił,  że
rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, który poruszał temat odpadów gabarytowych, - w
odpowiedzi Prezes otrzymał odpowiedź, że jeżeli będzie potrzeba wywiezienia odpadów to zostanie to
wykonane. Prezes nie zgłaszał żadnego problemu. 

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że wszystkich mieszkańców obowiązuje harmonogram wywozu i w
tych terminach zarządcy nieruchomości i mieszkańcy mogą wystawiać śmieci, nie może być tak, że za
każdym razem będzie wysyłany samochód do wywozu śmieci. Jeżeli jest to poza terminem wywozu
mieszkaniec sam może odwieźć do PSZOK.

Radny  Waldemar   Łuczek  -  zwrócił  uwagę,  aby  Straż  Miejska  kontrolowała  i  w  razie  potrzeby
wystawiła mandat.

Burmistrz - zabierając głos podkreślił,  że Straż Miejska wypełnia swoje zadania, każdego tygodnia
Straż Miejska składa sprawozdanie z działań w minionym  tygodniu, zadania są wykonywane, 
- a jeżeli są uwagi to oczywiście należy je zgłaszać. 

Kazimierz Bar - odnosząc się do sprawy braku możliwości wejścia do innych jednostek w Gminie
Wołczyn nie zauważył, aby były jakieś restrykcyjne obostrzenia na terenie Gminy Wołczyn, natomiast
jak był w Opolu w PEFRON to właśnie tam jest bardzo ograniczone.

Burmistrz  -  dodał,  że  był  z  wizytą  w Nadleśnictwie  Namysłów i  też  są  ograniczenia,  wynika  to
z informacji jakie podawane są w mediach, że ciągle pojawiają się nowe zakażenia, 
- odnosząc się do sprawy podatku transportowego podkreślił, że każda gmina prowadzi swoją politykę
podatkową, trzeba zwrócić uwagę na dochody gminy i zadania jakie zostają wykonywane,
- dwa lata temu przy projektowaniu budżetu wnosił o obniżenie podatku transportowego, na który Rada
nie wyraziła zgody,  natomiast na kolejne lata  była decyzja,  aby nie  podnosić  podatku od środków
transportowych,
-  co  do  słabo oświetlonych przejść  dla  pieszych -  było  mówione o  konieczności  modernizowania
oświetlenia i  wszyscy są z tym zgodni,  ale nie podejmie się tego ani firma Tauron, ani Generalna
Dyrekcja Dróg, tutaj koszt musiałaby ponieść gmina.

Pan Marcin Dłubak - odnośnie sprzątania ulicy Przemysłowej i ulicy Opolskiej – te drogi mają swoich
zarządców, zgłosi problem do odpowiednich osób. 

Burmistrz - odpowiedział na pytanie odnośnie dysponowania mieniem podkreślił,  że Urząd posiada
regulamin używania pojazdów służbowych, który funkcjonuje, 
- inwentaryzacje są przeprowadzane, również inwentaryzacja paliwa.



Radny Pasternak - poinformował, że rozmawiał ze strażakami jest problem z tym, że nie ma informacji
o tym co i która jednostka otrzymała – czy jest ewidencjonowanie mienia przekazanego dla jednostek
OSP.

Skarbnik  Gminy  -  poinformowała,  że  ewidencji  podlega  wszystko  i  jest  to  sprawdzane  na  etapie
inwentaryzacji.

Pan Marcin Dłubak - odnosząc się do pytania odnośnie zniszczonej nawierzchni asfaltowej przy terenie
PKP odpowiedział,  że  zostały  wystosowane  trzy  pisma,  na  które  nie  ma  odpowiedzi.  Jest  jedyna
możliwość, aby gmina wyremontowała na swój koszt oraz wykonała dokumentację.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz


