
 Protokół Nr 40/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 29 czerwca 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
- Anna Kucharska Zastępca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości
i Inwestycji
- Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
- Sołtysi według listy obecności (załącznik do protokołu)

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad.2  Wnioski i zapytania

Radny Waldemar Łuczek pytał, gdzie jest śmieciarko-zamiatarka, nie rozumie tego, że było wydane
100 tys. zł i nie widać żeby jeździła po mieście i sprzątała.
Zwrócił  uwagę, że po imprezie  charytatywnej,  która się odbyła w piątek i  sobotę  w niedzielę
zalegało  bardzo  dużo  śmieci  przy  tężni,  po  imprezie  masowej  nikt  nie  zapewnił  dyżuru,  aby
posprzątać.
Pytał z skąd były pieniądze na ocieplenie budynku PGKiM, nie widział w budżecie gminy, aby
środki były przekazywane.
Następnie  odniósł  się  do drogi  w kierunku Brzezinek,  stwierdził,  że  tym wyznaczonym pasem
jeżdżą wszyscy, czy w końcu ktoś powie jaka to jest droga,
- mieszkańcy pytają o glony, które pojawiły się na tężni, czy one nie szkodzą zdrowiu, solanka
powinna sobie z tym poradzić,
- stwierdził, że to co zrobiła firma Lesaffre to skandal, lepiej wyglądało jak było zielono, taka firma
powinna się bardziej postarać mając takie fundusze.

Radny Jan Bartosiński – poruszył stan dróg powiatowych na terenie Gminy Wołczyn, ponieważ
korzystał z nich w ostatnim czasie z zaproszonymi gośćmi z innych gmin. Przejeżdżając rowerami
przez Wierzchy, Szum stwierdził, że drogi są w fatalnym stanie. Radni powiatowi nie wiedzą jak
wyglądają  drogi  w  naszej  gminie,  chciałby  aby  zaprosić  we  wrześniu  radnych  powiatowych
i przejechać wszystkie drogi.

Radna Jolanta Schatt zgłosiła problem z jakim boryka się rodzina Matyjasik ze Skałąg, nie mają
dostępu do wody. Rodzina korzystała ze studni oddalonej ok. 2 km od zabudowań obecnie rodzina
ta nie ma dostępu do wody z tego co wie to sprawą już zajmował się Urząd.
Zgłosiła, że w parku w Skałągach są ubytki ziemi po budowie kanalizacji,  prosiła o załatwienie
sprawy.

Radny  Ryszard  Mrugalski  zgłosił  problem  skorzystania  z  toalety  na  terenie  sportowym  w
Wołczynie. Grupa dzieci trenuje obecnie na Orliku dziecko chciało skorzystać nie dostało zgody.



Ad. 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2021 rok

Dyskusji nie było.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęte zostało pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków 
Komisji.

Ad. 4 Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na 
najbliższej sesji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyna na 2022 rok (załącznik do protokołu).

W dyskusji głos zabrali:
Radny Waldemar Łuczek odniósł się termomodernizacji  budynku OPS stwierdził, że już po 
pierwszym miesiącu remontu dokładane są środki w kwocie 30 tys zł. Uważa, że nie skończy się na
tym, firma znajdzie sposób, żeby podnieść kwotę.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że zmian w uchwale jest dużo i dodawane są środki do wielu punktów 
i jednym z tych punktów jest OPS.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie tylko do OPS dodajemy do innych zadań też dokładamy,
nie jest to pierwszy budynek, do którego dodawane są środki. Warunki w OPS nie były 
zadowalające. 

Zastępca Burmistrza  podkreślił, że w każdym zadaniu w trakcie realizacji występują problemy, 
które trzeba rozwiązywać na bieżąco. Potwierdził, że radny ma rację, będzie jeszcze potrzeba 
zwiększenia budżetu na to zadanie i decyzja będzie należała do radnych. Kwota jaka teraz jest 
dokładana będzie przeznaczona na wymianę nadproży, które nie były uwzględnione w kosztorysie a
okazały się do wymiany. Podkreślił, że pojawił się kolejny problemem,  ponieważ w budynku nie 
ma prawidłowej wentylacji i jest specyficzny zapach. Przed nami decyzja, czy robić wentylację, 
ponieważ po przeanalizowaniu cen będzie kosztować to ok 70 tys. zł. Jeżeli inspektor nadzoru 
stwierdzi, że kosztorys przedstawiony przez wykonawcę jest zgodny z cenami na rynku to decyzja 
będzie należała do nas.

Radny Waldemar Antkowiak dodał, że pieniądze na termomodernizację pochodzą z zewnątrz i 
trzeba sobie zadać pytanie, czy te zadanie ma być wykonane dobrze, czy w połowie dobrze.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. zaopiniowany został 
pozytywnie większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów 
- wstrzymujących się – 1 głos.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027

Dyskusji nie było.

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



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Wołczyn, a 
Zarządem Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia zadania pn.: „Pomoc obywatelom 
Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa” - załącznik do protokołu

Dyskusji nie było.

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

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu - załącznik 
do protokołu

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu 
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Następnie projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej) - załącznik do 
protokołu

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej) - załącznik do protokołu

Dyskusji nie było.

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

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Namysłowskiej)

Dyskusji nie było.

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

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 



budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej ul. Powstańców) - załącznik do protokołu

Dyskusji nie było.

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

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków (dotyczy Kościoła w Wierzbicy Górnej) - załącznik do protokołu

Dyskusji nie było.

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

Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2022/2023 - załącznik do protokołu,
- podkreślił, że ustalana stawka za litr paliwa jest po to, gdy gmina refunduje koszty dowozu 
dziecka do szkoły przez rodzica swoim samochodem.

Dyskusji nie było. 

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok 
szkolny 2022/2023 został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków 
Komisji.

Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci,
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości 
dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku 
Wesołe Misie w Wołczynie - załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było.

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

Następny projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn - załącznik do protokołu.

Dyskusji nie było. 

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie
rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w 
obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Wołczyn - załącznik do protokołu.



Dyskusji nie było.

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

Ad. 5 Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Radny Kazimierz Bar odpowiedział na pytanie odnośnie zakupionej śmieciarki i wyznaczonych dni 
do sprzątania podkreślił, ze względu na braki kadrowe śmieciarka wyjeżdża raz w tygodniu 
najczęściej  prace porządkowe wykonywane są w piątek,
-  można częściej sprzątać, ale trzeba by było zatrudnić dodatkowo kierowcę, w tej chwili jest 
załoga ograniczona, posiłkują się stażystami do wywożenia śmieci,
- jeżeli zostanie zwiększony budżet na oczyszczanie miasta, zatrudniona zostanie dodatkowo jedna 
osoba to będzie można miasto zamiatać codziennie.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że kierownictwo PGKiM podejmuje decyzje i wtedy kiedy widzi 
potrzebę to uruchamia zamiatarkę, 
- jeżeli trzeba będzie zwiększyć częstotliwość sprzątania to na pewno przedsiębiorstwo znajdzie 
takie możliwości.

Radny Łuczek stwierdził, że mija się z celem inwestując w sprzęt, który ma stać. Po deszczach
i wiatrach ulice są zanieczyszczone.

Następnie Kazimierz Bar odniósł się do sprawy śmieci, które pozostały po imprezie charytatywnej, 
- podkreślił, że odbyła się impreza masowa i była zamknięta, to organizator powinien zapewnić 
sprzątanie terenu, 
- jako PGKiM zabezpieczyło teren w pojemniki, w piątek i w sobotę zostały opróżnione. Teren koło
tężni nadzorują i porządkują inne osoby,
- na terenie parku stoją kosze, niestety nikt nie jest w stanie pilnować, aby śmieci rzucane były do 
kosza,
- uważa, że miasto jest bardzo dobrze utrzymane w czystości, pojemniki są opróżniane.

Radny Waldemar Łuczek zaproponował, aby w okresie wakacyjnym zabezpieczyć sprzątanie w 
soboty i w niedziele.

Radny Ryszard Nowak pytał, czy tylko w tą niedzielę po festynie były te śmieci porozrzucane. 

Radny Waldemar Łuczek stwierdził, że w niedzielę po festynie było ich znacznie więcej.

Radny Waldemar Antkowiak stwierdził, że na wioskach też są imprezy i nikt nie sprząta po 
festynach, mieszkańcy sami porządkują. Spółka PGKiM jest spółką gminną zwiększenie 
częstotliwości wywozu śmieci skutkuje większymi kosztami co przekłada się na rezygnację z 
innych zadań.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zgadza się z tym co mówi radny Łuczek, należy rozważyć, 
aby dodatkowo w niedziele te tereny w okresie letnim były sprzątane.

Radny Marcin Pasternak uważa że problem istnieje gdzieś indziej zauważył, że śmietniki są puste, a
wokoło leżą śmieci w tych miejscach gdzie przesiaduje młodzież. 



Zastępca Burmistrza odniósł się do pytania odnośnie środków finansowych na ocieplenie budynku 
PGKiM, 
- stwierdził, że z budżetu gminy nie było przeznaczonych dodatkowych środków dla Spółki,
- podkreślił, że tym działaniem zostanie poprawiony wizerunek budynku, ponadto zmniejszą się 
koszty eksploatacji,
- nie ma zatrudnionej firmy na wykonanie ocieplenia,  przedsiębiorstwo wykonuje remont we 
własnym zakresie. 

Pan Marcin Kaczmarczyk odpowiedział na pytanie odnośnie pojawiających się glonów na tężni,
- poinformował, że jesteśmy w kontakcie z osobami, które prowadzą tężnie, m.in. tężnię w  
Głuchołazach,
- z wykonanych analiz nie stwierdzono, że są to glony,
- kontrola stężenia solanki jest pod stałym nadzorem i wynosi od 6 – 10 %, również 
przeprowadzono badania laboratoryjne, które nie wykazały obecności żadnych bakterii,
- z informacji jakie otrzymaliśmy to to, że tężnia jest przyległa do otaczającej zieleni jest możliwość
osadzania się pyłków na tarninie. 

Radny Marcin Pasternak dodał, że wody gruntowe są z wysoką zawartością żelaza sam ma przykład
na wodzie ze studni. Po 3 dniach po pozostawieniu w pojemniku wytrąca się żelazo i zaczyna 
kwitnąć. Uważa, że to może być powodem.

Zastępca Burmistrza dodał, że woda gruntowa nie przedostaje się do zbiornika ze solanką, a obieg 
na tężni odbywa się w zamknięciu. Solanka pobierana jest ze studni z głębokości 1000 m, która 
zostaje wlana do zbiornika i krąży w obiegu zamkniętym na tężni. Przeprowadzono badania przez 
laboratorium z Kępna i te badania potwierdziły brak obecności bakterii. Oczywiste jest to, że musi 
być pod kontrolą bieżącą, osadniki są systematycznie czyszczone.

Radny Marcin Pasternak pytał, czy znany  jest już miesięczny koszt utrzymania tężni.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że należy poczekać do zamknięcia okresu użytkowania, wtedy 
zostanie przeliczone jaka kwota została wydana.

Pan Marcin Kaczmarczyk dodał, że trzeba przejść pełen cykl, aby oszacować koszt, który jest też 
uzależniony od warunków atmosferycznych.

Radny Kazimierz Bar uważa, że  jest to bardzo trafna inwestycja odwiedzają osoby z zewnątrz.

Przewodniczący Komisji również wyraził pozytywną opinię o wołczyńskiej tężni, jest miejsce nie 
tylko lecznicze ale też odbywają się imprezy, spotkania, jest to naszą wizytówką. 

Radny Adam Zarych stwierdził, że z sąsiedniej gminy chcą zorganizować wycieczkę rowerową i 
odwiedzić wołczyńskie tężnie ale chcieliby, aby ktoś opowiedział o mieście i gminie Wołczyn.

Radny Pasternak zaproponował, aby furtka na boisko, która prowadzi do skate parku była otwarta, 
byłby lepszy dostęp do wszystkich atrakcji.

Radny Łuczek dodał, że nikt nie krytykuje inwestycji tężni, zadawane są pytania po to, aby 
rozwiązywać problemy.

Zastępca Burmistrza odniósł się do pytania dotyczące charakteru pasa wyznaczonego na drodze w 
kierunku Brzezinek, 
- podkreślił, że w momencie budowy drogi było założenie, aby wyznaczyć pas dla użytkowników 



pieszych i rowerowych.

Radny Waldemar Łuczek stwierdził, że należy zamontować znak, który będzie wskazywał jaki 
charakter ma ta droga, nikt nie przestrzega wymalowanego pasa na jezdni, jadąc rowerem trzeba 
uciekać na bok. 

Pan Maliński zabierając głos podkreślił, że jest częstym użytkownikiem tej drogi, 
- jest to pobocze utwardzone, oddzielone linią ciągłą, nie ma tam żadnego oznakowania, które 
wytycza ścieżkę pieszą, czy rowerową, najechanie na tą linię nie jest wykroczeniem drogowym,
- wykroczenie jest wtedy kiedy znajdują się znaki wyznaczające ścieżkę,
- intencja wyznaczenia tego pasa była taka, aby umożliwić swobodne poruszanie się karawanu do 
znajdującego się tam cmentarza.

Naczelnik Marcin Dłubak dodał, że jest to forma utwardzonego pobocza,  na którym pieszy nie jest 
chroniony jest to pobocze, które ma taką samą formę jak jezdnia, 
- wprowadzenie oznakowania poziomego nie jest możliwe ponieważ nie spełnia parametrów 
technicznych.

Pani Anna Kucharska odpowiadając na pytanie radnego Łuczka dotyczącego zagospodarowania 
terenu koło tężni przez firmę Lesaffre przedstawiła zakres prac jaki został wykonany w pierwszym 
etapie następnie przedstawiła co zawiera drugi etap podkreśliła, że termin zakończenia prac zawarty
w porozumieniu to koniec 2022 roku,
- utrzymanie tego terenu będzie zadaniem gminy.

Zastępca Burmistrza uważa, że firma Lesaffre zamontowała estetyczne urządzenia zostało to 
wykonane z własnej inicjatywy i własnych środków,
- Gmina nie dołożyła do tego zadania żadnych środków pieniężnych.

Radny Pasternak prosił, aby w tych miejscach zostały postawione kosze na śmieci.

Anna Kucharska odpowiedziała, że przy każdej ławce będzie kosz na śmieci.

Sołtys Duczowa wnioskował o interwencje w Rejonie Dróg Krajowych w zakresie zarośniętych 
poboczy, trawa sięga 1,5 metra.

Radny Jan Bartosiński zgłosił potrzebę spotkania się z radnymi powiatowymi i komisyjnie dokonać
oceny stanu dróg powiatowych, przejechać tymi drogami,
- uważa, że w innych powiatach wygląda to inaczej drogi są zrobione.

Radny Nowak Ryszard poparł potrzebę spotkania z radnymi powiatowymi.

Radny Zarych stwierdził, że nie możemy się porównywać z innymi powiatami takimi jak kępiński 
tam są inne pieniądze uważa, że radni doskonale wiedzą jak wyglądają nasze drogi.

Radny Jan Bartosiński podkreślił, że w naszej gminie są najgorsze drogi powiatowe.

Radny Waldemar  Antkowiak zgadza się z tym, że w naszej gminie drogi powiatowe wyglądają 
najgorzej. 

Radna Krystyna Mazurczak stwierdziła, że mieszkańcy będą teraz żądać odbudowy drogi wraz z 
chodnikami, 
- cały czas prosili o remont dróg, radna wybiera się z mieszkańcami na komisję powiatu, 



stwierdziła, że radni powiatowi nic nie robią dla gminy,
- o remont tej drogi wnioskuje 24 lata, jest to 6 kilometrowy odcinek drogi.

Burmistrz odpowiedział na pytanie odnośnie braku wody dla rodziny ze Skałąg podkreślił, że był 
osobiście u tej rodziny, był też tam OPS była udzielana pomoc, był remontowany dach, stwierdził, 
że tej rodzinie trzeba pomóc w inny sposób, ponieważ nie ma tam warunków do życia,
- zaproponowano tej rodzinie, aby przeniosła się do Wołczyna, aby stworzyć warunki do życia, 
zaproponowano pracę,
- niestety rodzina mieszkania nie przyjęła, nie udało się przekonać, aby opuścili te miejsce,
- dom jest oddalony od wsi i jest problem z dociągnięciem wody.
Następnie odniósł się prośby o uzupełnienie ubytków ziemi w parku w Skałągach, stwierdził, że 
ziemię należy dostarczyć.

Pan Marcin Kaczmarczyk – co do korzystania z toalet na hali sportowej sprawa była już poruszana, 
sprawa została przekazana do pracowników hali sportowej. Naczelnik prosił o informację do 
Wydziału kiedy taka sytuacja zaistniała. 

Radny Waldemar Łuczek zwrócił uwagę, że dzwonek który znajduje się przy wejściu na halę 
sportową zamontowany jest bardzo wysoko, dzieci nie potrafią dosięgnąć.

Burmistrz odpowiedział, że należy ten dzwonek obniżyć, odniósł się również do sprawy toalet na 
hali sportowej podkreślił, że nie wyobraża sobie, żeby nie można było skorzystać z toalet wtedy 
kiedy jest otwarta,
- nawiązując do inwestycji podkreślił, że nie pamięta takiego zadania, które by nie wymuszało 
dodatkowych kosztów, dokładane są środki tam gdzie jest to konieczne.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  
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