
Protokół Nr 17/2020
zdalnego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 29 kwietnia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według poniższej listy oraz:

 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 

 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 

 Katarzyna Krawiec Skarbnik 

 Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan obecny

4 Krzemiński Paweł obecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard obecny

9 Nowak Marek obecny

10 Nowak Ryszard obecny

11 Pasternak Marcin obecny

12 Schatt Jolanta obecna

13 Sękala Ewelina obecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

obecni 15

wszyscy 15

procent 100,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 



Ad. 2 

Rozparzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na najbliższej sesji.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby jednocześnie omówić zmianę prognozy finansowej oraz zmiany
w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy - omówiła zmiany w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 oraz  w sprawie
zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok (załącznik do protokołu).
W wypowiedzi swojej zwróciła uwagę na sprawy:
-   otrzymaliśmy  ostateczną  informację  o  wysokości  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  gminy
Wołczyn, która wynosi:  10.577.801 zł,  zatem zmniejszamy część oświatową subwencji ogólnej o kwotę:
416.289 zł,
-  zmniejszamy plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o
518.913 zł - plan po zmianach wynosi: 7.500.000 zł - zmiany tej dokonujemy z związku z przewidywanym
spadkiem udziałów spowodowanym obecną sytuacją gospodarczą wywołaną wirusem COVID-19,
-  zmniejszamy  dochody  i  wydatki  z  tytułu  dofinansowania  zadania:  Ochrona  gatunków  i  siedlisk
solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn o kwotę:
2.889.955  zł,  ponieważ  wniosek  złożony  o  dofinansowanie  ze  środków  UE  nie  został  pozytywnie
rozpatrzony, obecnie trwają prace projektowe dotyczące możliwości zmniejszenia zakresu zadania,
- wprowadzamy dotacje, tj. zwiększamy dochody i wydatki na realizację zadań:
-  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Gierałcicach-
240.500 zł,
-  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  na  remont  drogi  ul.  Traugutta  w  Wołczynie  -  513.911,22  zł,
przebudowę ul. Klonowej w Skałągach - 527.381,42 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na usuwanie azbestu - 21.133 zł.

Dyskusji nie było.

Opinia  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  wyrażona  została  w  formie  głosowania  (poniżej  wyniki
głosowania)

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:02:45 - 13:14:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA



3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn wyrażona została w formie 
głosowania (poniżej wyniki głosowania)

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:14:49 - 13:15:58

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA



3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Pani Grażyna Majcherska - omówiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
(załącznik do protokołu), 
- proponujemy zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą okresu kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku,
- zwolnienia dotyczyć będą podatników, którzy mieli zakaz prowadzenia działalności, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych,
- podkreśliła, że warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensując negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości ,
- dokumenty należy składać do końca sierpnia 2020 roku.,
- zwolnienie nie obejmuje podmiotów, które wydzierżawiają lub wynajmują nieruchomości innym 
podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej,
- następnie zgłosiła autopoprawkę dotyczącą błędu pisarskiego w § 3 w pkt 1i 2 winno być § 2.

Dyskusji nie było

Opinia do przedmiotowego projektu uchwały wyrażona została w formie głosowania  (poniżej wyniki 
głosowania)

głosowanie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:16:25 - 13:22:35

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

W dalszej kolejności p. Majcherska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości (załącznik do protokołu), 
- przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców będących 
podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku 
obrotów gospodarczych,
- dokumenty należy składać do 31 sierpnia bieżącego roku. 



Radny Mrugalski – pytał do kiedy wydłuża się termin płatności rat podatku?

Pani Majcherska – stwierdziła, że termin przedłuża się do dnia 30 września dla rat, które przypadają w 
miesiącu maju i czerwcu 2020 roku.

Opinia do przedmiotowego projektu uchwały wyrażona została w formie głosowania (poniżej wyniki 
głosowania)

głosowanie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:22:53 - 13:32:13

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata BRAK GŁOSU



15 Zarych Adam ZA

Pani Majcherska - omówiła  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (załacznik do 
protokołu), 
- w projekcie uchwały zaproponowano regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wołczyn opłata 
prolongacyjna nie będzie naliczana.

Dyskusji nie było.        
                                                                                                                                                                               
Opinia do przedmiotowego projektu uchwały wyrażona została w formie głosowania (poniżej wyniki 
głosowania)

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:32:28 - 13:36:30

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar BRAK GŁOSU

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA



11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Radny Pasternak – pytał, czy w naszej gminie od 6 maja br. zostaną uruchomione przedszkola i żłobek?

Zastępca  Burmistrza  -  odpowiadając  na  pytanie  poinformował,  że  istnieje  możliwość  uruchomienia
przedszkola, oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie naszej gminy, 
- w jakim zakresie te jednostki będą funkcjonowały i jakie ograniczenia sanitarne będą, będziemy ustalać z
dyrektorami szkół i nauczycielami,
-  duże  znaczenie  będzie  miął  fakt,  jakie  będzie  zainteresowanie  rodziców,  dyrektorzy  będą  robić  takie
rozeznanie i na podstawie tego będziemy podejmowali decyzje jak mają funkcjonować te jednostki.

Radny Pasternak - prosił, aby również w trakcie obrad sesji przekazać tą informację.

Opinia  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  wyrażona  została  w  formie  głosowania  (poniżej  wyniki
głosowania)

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w 
sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów 
prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których 
uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:36:58 - 13:44:24

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 92.86 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA



4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar WSTRZYMAŁ SIĘ

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata BRAK GŁOSU

15 Zarych Adam ZA

Pan Andrzej Maliński - omówił projekt zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn (załącznik do protokołu), 
- zmiany dokonywane są w związku z zastrzeżeniami nadzoru Wojewody Opolskiego odnośnie zapisu w
podjętej  uchwale  „W  przypadku,  gdy  osoba,  której  przyznano  zapomogę  opuści  miejsce  stałego
zamieszkania  na  terenie  Gminy  Wołczyn  w  przeciągu  12  miesięcy  od  dnia  urodzenia  dziecka,  będzie
zobowiązana do zwrotu przyznanej w tym trybie zapomogi” oraz „w wyniku kontroli nie potwierdzono faktu
zamieszkania Wnioskodawcy wraz z dzieckiem pod adresem wskazanym we wniosku”
-  zgodnie  z  orzecznictwem  sądowym  Rada  Miejska  nie  może  odbierać  przyznanego  świadczenia
wychowawczego, wykracza to poza upoważnienie ustawowe, w związku z tym proponujemy uchylić  w/w
zapisy.

Dyskusji nie było.

Opinia  do  przedmiotowego  projektu  uchwały  wyrażona  została  w  formie  głosowania  (poniżej  wyniki
głosowania)

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 13:44:49 - 13:50:03

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata BRAK GŁOSU

15 Zarych Adam ZA

Nikt nie zgłosił wniosków i zapytań. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska 


