
Protokół Nr 36/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 27 listopada 2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek,
 Zastępca Burmistrza Bogusław Adaszyński,
 Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec,
 Sekretarz Gminy Beata Siwak 
 Dyrektor GLZS w Wołczynie Ewa Włos  
 Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie Tomasz Olejnik 
 Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Grażyna Majcherska
 Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości  i  Inwestycji  Marcin

Dłubak
 Kierownik Referatu Promocji Bożena Grabas.

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
  (zał. nr 1).

Porządek posiedzenia  przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 2

We wnioskach i i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Zastępca  Burmistrza  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  informacja  o  stanie  realizacji  zadań
oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 została jak co roku zgodnie z poleceniem ustawowym
przedłożona Radzie Miejskiej,                                                                                             (zał. nr 2),
- od września bieżącego roku wdrożona została reforma oświaty,
- aktualnie mamy inna strukturę organizacyjną, od tego roku wygaszane są gimnazja,
-  stan  oświaty  w  naszej  gminie  nie  jest  docelowy,  może  również  zmienić  się  wychowanie
przedszkolne  w  Wołczynie,  ponieważ  złożyliśmy  wniosek  o  dofinansowanie  funkcjonowania
żłobka w Wołczynie i to wymusi na nas zmiany w przedszkolu,
-  dowóz  –  trwają  negocjacje  na  transport  publiczny,  od  1  stycznia  podpisana  będzie  umowa
i wszystkie  przewozy uczniów będą wykonywane przez PKS, jedynie  przewóz części  uczniów
niepełnosprawnych kursami naszymi.

Radny Mały – w związku z tym, że w sprawozdaniu nie ma ujętych wyników maturalnych, prosił
o taką informacją, 
- zwrócił uwagę, że gminne wyniki gimnazjalne procentowo odbiegają od wyników na szczeblu
województwa.

Pani  Ewa Włos  –  podkreśliła,  że  nasze  Liceum Ogólnokształcące  osiąga  bardzo  dobre  wyniki
z egzaminów maturalnych, mamy najlepszą zdawalność matur, 
-  wyniki  z  przedmiotów  rozszerzonych  mamy  najlepsze  w  powiecie,  wyższe  od  średniej
województwa, matematyka jest na poziomie województwa,
- szczegółową informację w tym temacie przygotuje na najbliższą sesję.



Informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 4 

Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższej sesji:

Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2018 r.                                                                                                                                   ( zał. nr 2),
-  zgłosiła  autopoprawkę dotyczącą  zwiększenia  dochodów i  wydatków dla  Sołectwa Wierzbica
Górna  o kwotę  1 300 zł  z  tytułu darowizny na organizację  Mikołaja  oraz  o kwotę 200 zł  dla
Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Pani  Skarbnik  Gminy  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący  udzielania  dotacji  celowej  dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie                                                                          (zał. nr 3), 
-  dotacja  zostanie  udzielona  w  wysokości  80  tys.  zł  jako  dofinansowanie  zakupu  samochodu
specjalnego autodrabiny.

Dyskusji nie było

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

Sekretarz Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za
pomocą instrumentu płatniczego                                                                                           (zał. nr 4),
-  zgodnie  z  Ordynacją  podatkową  Rada  Miejska  w  drodze  uchwały  może  dopuścić  zapłatę
podatków,  stanowiących  dochody  budżetu  gminy  za  pomocą  innego  instrumentu  płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i w związku
z tym nasza gmina zamierza przystąpić do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową
Izbą Rozliczeniową SA.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Pani Grażyna Majcherska – przedstawiła projekt o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 (zał. nr 5), 
- zmiana załącznika nr 1 dotycząca druku deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika
numer  3  dotyczącego  danych  o  zwolnieniach  podatkowych  w  podatku  od  nieruchomości
spowodowana jest zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.



Dyskusji nie było.

Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Pan  Marcin  Dłubak  –  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022                (zał. nr 6),
-  podkreślił,  że  przedmiotowy  program  jest  obowiązkiem  nałożonym ustawą  o  ochronie  praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, opracowuje się go na
5 lat,
- wprowadził autopoprawkę do pkt VI ust. 1 pkt 1) i 2), które otrzymały brzmienie:
„1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy są: 
1) środki finansowe na podstawie umowy z tytułu zarządu;
2) środki finansowe na postawie umowy z tytułu eksploatacji;”.

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik  – przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  przejęcia  przez gminę  Wołczyn
zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego               (zał. nr 7),
-  Urząd  Miejski  w  Namysłowie  wystąpił  z  prośbą  o  umożliwienie  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 w roku szkolnym 2017/2018 i latach następnych,
-  Rada  Miejska  w  Namysłowie  podjęła  uchwałę  upoważniającą  Burmistrza  Namysłowa  do
podpisania  porozumienia  umożliwiającego  prowadzenie  nauki  religii  dla  uczniów  szkół
prowadzonych przez różne organy, do podpisania przedmiotowego porozumienia niezbędna jest
zgoda Rady Miejskiej w Wołczynie wyrażona w formie uchwały.

Dyskusji nie było.

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

Pan Tadeusz Olejnik – omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Wołczyn                                                                                                                                (zał. nr 8),
-  podkreślił,  że  zmiana  spowodowana  jest  w  związku  z  wystąpieniem  Wojewody  Opolskiego
o rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę na
drugim  etapie  rekrutacji  do  przedszkoli,  wobec  tego  rozszerza  się  katalog  dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów przez rodziców, opiekunów prawnych albo osoby samotnie
wychowującej  dziecko,  będących  osobami  zatrudnionymi  lub  uczącymi  się  w  szkole,
odbywającymi  studia  w  trybie  stacjonarnym  lub  prowadzące  działalność  gospodarczą  albo
gospodarstwo rolne.

Dyskusji nie było.



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

W dalszej kolejności przedstawił pięć projektów uchwał dotyczących stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych sześcioletnich Szkół Podstawowych                                                  (zał. nr 9-13),
-  stwierdził,  że organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest
w  terminie  do  30  listopada  2017  roku  przekształcić  dotychczasowe  sześcioklasowe  szkoły
podstawowe w ośmioklasowe szkoły podstawowe,
- uchwały te mają charakter deklaratoryjny.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
Podstawowej  nr  1  im.  Marii  Konopnickiej  w  Wołczynie  zaopiniowany  został  jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
Podstawowej  nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Wołczynie  zaopiniowany  został  jednogłośnie
w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
Podstawowej w Komorznie zaopiniowany został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
Podstawowej w Wąsicach zaopiniowany został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły
Podstawowej im Orła Białego w  Wierzbicy Górnej zaopiniowany został jednogłośnie w obecności
13 członków Komisji.

Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej
nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie                                                                                     (zał. nr 14),
- jest to kolejna uchwała wynikająca ze zmiany ustroju szkolnego - Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Wołczynie z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie,
- nowo powstałej szkole organ założycielski nadaje pierwszy statut,
- w dalszej swojej wypowiedzi wprowadził autopoprawkę § 16 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić nie więcej niż 20, w  tym 5 uczniów
niepełnosprawnych.”;
-  w § 60 dodać ust.  4 w brzmieniu: „4.  Uczniowie trzeciej  klasy dotychczasowego gimnazjum
przystępują do egzaminu gimnazjalnego.”.

Dyskusji nie było.

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

Pani Bożena Grabas – omówiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy
Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3



ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie w roku 2018                                                                                             (zał. nr 15),
- podkreśliła, że stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  Rada
Miejska  w Wołczynie  w terminie  do  30 listopada  każdego roku,  w formie  uchwały  przyjmuje
roczny program współpracy z organizacjami, 
- program obejmuje w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy,
zakres  przedmiotowy,  formy  współpracy,  priorytetowe  zadania  publiczne,  okres  realizacji
programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu,
sposób oceny realizacji  programu,  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji,  tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do  opiniowania  ofert
w otwartych konkursach ofert,
-  konsultacjach  przeprowadzonych  zgodnie  z  uchwałą  nr  XLI/332/2010  Rady  Miejskiej
w  Wołczynie  oraz  zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  475/2017  Burmistrza  Wołczyna  w  sprawie
przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego
programu współpracy, mogły brać udział organizacje pozarządowe i wymienione wyżej podmioty
prowadzące działalność w tym zakresie na ternie gminy Wołczyn,
- celem konsultacji było poznanie stanowiska tychże podmiotów co do zawartości merytorycznej
programu współpracy na 2018 rok, 
- konsultacje były przeprowadzone w dniach od 2 listopada do 15 listopada bieżącego roku poprzez
opublikowanie  projektu  programu  na  stronie  internetowej  oraz  udostępnienie  go  w  Urzędzie
Miejskim w Wołczynie, a tym samym stworzenie możliwości przyjmowania uwag i wniosków, 
- w trakcie konsultacji w przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące
konsultowanego  programu  współpracy  gminy  Wołczyn  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
innymi podmiotami.

Dyskusji nie było.

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

Pani Julita Matelska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Wołczyn
 (zał. nr 16),

- stwierdziła, że zmiana załącznika nr 3 stanowiącego wykaz jednostek organizacyjnych wynika ze
zmiany planu sieci szkół aktualnie prowadzonych przez gminę Wołczyn.

Dyskusji nie było.

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

Ad. 5

Radny Mrugalski – zabierając głos podziękował za wykonanie przepustu w Ligocie Wołczyńskiej.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                                  Ryszard Nowak
Protokołowała 
Julita Matelska


