
Protokół Nr 37/2010
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 29 czerwca 2010 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście.
                                                                                                      
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji              (zał. nr 1 ).

                                                                                                                                       
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.                                

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Pan Włos – w nawiązaniu do wydarzeń z II połowy maja i tragicznych w skutkach wylewania rzek, pytał,  
czy są podtopienia, jakie są straty, czy są problemy z wypłata odszkodowań?

Ad. 3 

Stan dróg na terenie gminy Wołczyn.

W dyskusji głos zabrali:
Pani Jolanta Schatt Sołtys wsi Skałąg – poruszyła sprawę nowo wybudowanej drogi w Skałągach, rowy są  
do poprawki, zarwany jest rów przy posesji Sołtysa, było zgłoszone zostało poprawione dalej się zapada, 
- zwróciła również uwagę na konieczność podkrzesania drzew na trasie Krzywizna – Rożnów.

Pan Zarych – zwrócił uwagę na konieczność załatania dużej dziury na trasie Szymonków Polkowskie, 
- konieczność remontu ul. Główna w kierunku do Wesołej.

Pan  Olejnik  –  Naczelnik  Wydziału  T-I  –  stwierdził,  że  obecnie  trwają  prace  paczerem,  dzisiaj  był  
w Wołczynie, możliwe że jutro będzie w Szymonkowie.

Pan Włos – podkreśli,  że  w jego opinii,  na  podstawie obserwacji  Zarząd Dróg Powiatowych zabrał  się  
bardziej do pracy, po okresie zimowym prace zostały wykonane na bieżąco, jest nieco lepiej ale nie jest  
dobrze, 
- na terenie gminy są drzewa całe uschnięte i częściowo uschnięte, stan ich zagraża wypadkowi,
-  w Zarządzie Dróg Powiatowych wskazywał  miejsca suchych drzew,  p.  Szczerba zlokalizował  drzewa, 
minęło 4 miesiące i nic nie jest zrobione w tym temacie,
- kolejna rzecz to kwestia obcinania odrostów, po interwencji w tamtym roku w Gierałcicach zostało to  
radykalnie zrobione,
- wypełnianie ubytków paczerem jest to metoda na rok, powoduje też to, że ogromne ilości grysu po opadach  
deszcze spływają do kanalizacji,
- poruszył sprawę konieczności przełożenia płytek chodnikowych w Wołczynie, oczyszczanie i przekładanie 
płytek było w tamtym roku, pytał czy w tym roku będzie kontynuacja,
- po remoncie drogi Wołczyn – Biskupice – brak jest działań, aby  na zakręcie utwardzić pobocze,
- podkreślił również, że kierowcy nie respektują linii ciągłej, stwarza to niebezpieczeństwo dla pieszych,  
zaproponował, aby domalować jeszcze jedną linie ciągłą,
- odnosząc się do zimowego utrzymania dróg, można było zauważyć gdzie kończy lub zaczyna się granica 
powiatu kluczborskiego,
- zwrócił również uwagę na stan przejazdów kolejowych, które pozostawiają wiele do życzenia.

Pani Mariola Ruder – zabierając głos stwierdziła, że w porozumieniu z władzami dwa lata temu została  
przywieziona trylinka, część została ułożona, pytała czy znajdą się środki na dalsze prace, 
- przy drodze powiatowej na wysokości posesji 75 potrzeba jest wycinki suchego kasztanu.



Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  w zeszłym roku na  częściowy remont  drogi  przeznaczono 10  tys.  zł,  nie 
jesteśmy w stanie wykonać reszty z bieżących wydatków.

Zastępca Burmistrza – przypomniał o rozmowie jaka była, kiedy była trylinka sprowadzana, mieszkańcy 
deklarowali, że zrobią sami.

Pani Ruder – stwierdziła, ze nie mamy zgody na wykonanie tego.

Pan Olejnik – podkreślił, że remont ten musi być zgodnie z prawem budowlanym.

Pani Ruder – stwierdziła, ze mieszkańcy nie oczekują, aby droga była wyremontowana od razu ale etapami,  
materiał jest.

Pan Bogdanowicz – zwrócił uwagę na stan drogi od Świniar Wielkich w kierunku do Szymonkowa, straszne 
dziury oraz zarwany przepust na wysokości świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej.

Pan Antkowiak – stwierdził, że przejście od sklepu do byłej szkoły stwarza niebezpieczeństwo, po wycince  
drzew zostały korzenie, 
- rów koło szkoły ciągle nie jest zasypany.

Pani Krystyna Mazurczak – podkreśliła, że Sołectwa Wąsice, Szum, Wierzchy zostały pominięte, odrosty 
drzew, dziura na dziurze, pozałamywane przepusty przez ciężkie samochody,  może trzeba byłoby zrobić 
blokadę, 
- zwróciła również uwagę na stan nawierzchni drogi na krzyżówce Wierzchy – Szum,
- odśnieżanie zimowe, które pozostawia wiele do życzenia,
- stwierdziła, że niejednokrotnie prosiła o wspólną wizję lokalną, nie doczekała się.

Pani Osińska – dziury na odcinku od ul. Opolskiej przy meblarni w stronę ul. Ligonia, 
- nie wykoszony pas zieleni od stacji paliw w kierunku torów.

Pani Błaszczykiewicz – konieczność podkrzesania gałęzi bo, idąc chodnikiem  na ul. Opolskiej, Dworcowej i 
Drzymały trzeba się schylać.

Pan Mały - wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na stan ul. Brynickiej i ul.  Markotowskiej,
- pytał kiedy będzie gruntowy remont ul. Opolskiej w Gierałcicach a nie tylko cząstkowy, jest duże natężenie  
ruchu, 
- może faktycznie należałoby zwrócić uwagę poprzez blokady.

Pan Olejnik – odnosząc się do stanu ul. Brynickiej i Markotowskiej stwierdził, że po zakończeniu budowy 
kanalizacji wykonawcy zobowiązani są do przywrócenia stanu pierwotnego.

Pan Bartosiński – stwierdził, że należy zaprosić zarządców dróg, radnych i sołtysów i zrobić wizje w terenie.

Pan  Nowak  –  zwrócił  uwagę,  że  przy ul.  Głównej  w Komorznie  po  opadach  na  wysokości  posesji  p.  
Nasiadko, Kwiatkowskich i Talaga nie można przejść, woda stoi do kostek, sprawę rozwiązałoby ścięcie 
poboczy,,  poszło pismo do zarzadcy w tej sprawie, 
- w rozmowie proponował rozważenie zakupu maszyny do  ścinania poboczy.

Pan Włos – stwierdził, że z dzisiejszych wypowiedzi bezwzględnie wynika, że drogi powiatowe są najgorzej 
utrzymane,
- wieloletnie niedofinansowanie remontów i inwestycji spowodowały sytuację, tą którą mamy,
- jeżeli powiat nie będzie dbał o większe dofinansowanie będzie to tylko pogarszać,
- wniosek radnego Bartosińskiego może jest trudny do wykonania ale byłby wskazany.

Pan Bar – pytał, czy będą udrażniane rowy w Brzezinkach,
-  czy  będzie  interwencja  w  sprawie  okratowania  skarpy  w  Skałągach  i  czy  to  będzie  jeszcze  przed  
odebraniem inwestycji?



- ciągle słyszy, że nie ma na nic pieniędzy w budżecie.

Burmistrz – zbierając głos poruszył sprawy:
-  dobrze,  że  poruszamy  sprawy  dróg,  jedna  z   najbardziej  niedogodnych  spraw  to  stan  dróg  i  to  
powiatowych,
-  zaległości  są  wieloletnie,  nie  będzie  wypowiadał  się  za  powiat,  chciałby o tych  sprawach powiedzieć 
podczas sesji,
- trzeba realnie patrzeć na te opóźnienia,
- nie został wybudowany żaden chodnik, a są newralgiczne miejsca, które często są wymieniane,
- część uwag zostało już przekazanych, część będzie,
- nie pamięta pisma w sprawie pogłębienia rowu w Brzezinkach,
- jeżeli radny Bar mówi, że ciągle słyszy że gmina nie mam pieniędzy to odwołuje się do budżetu, budżet  
jest podzielony, tworzyliśmy go wszyscy,
- pogłębienie rowu wymaga interwencji  wydziału rolnego i spółki wodnej, podejmiemy działania.

Ad. 4

Zaopiniowanie projeuchwał, które Rada Miejska podejmować  będzie na sesji

Pani Sekretarz Gminy – omówiła projekt  uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   ( zał nr 3 ),
-  zmiana  dotyczy  zasad  wynagradzania  członków  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych,
- wniosła autopoprawkę winno być najniższego miesięcznego wynagrodzenia, a nie jak jest minimalnego 
wynagrodzenia.

Pan Włos – zwrócił uwagę że w pkt 3 jest zapis za „całokształt pracy”, kiedyś było wypłata na podstawie  
listy obecności.

Pan Antkowiak – stwierdził, że nic się nie zmienia taki zapis jest w pkt 2, nie ma możliwości wypłaty jeśli  
kogoś nie ma na posiedzeniach.

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

Pani Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn         ( zał. nr 4).

Pan Włos – prosił o wyjaśnienie, czy II etap remontu drogi osiedlowej obejmuje także remont bocznych  
uliczek, o których wielokrotnie mówił?
- zgłaszał również wniosek o wizję z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej, do dzisiaj się nie odbyła, 
kiedy się odbędzie?

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził,  że zakres robót ograniczony jest  
dokumentacja techniczną, która nie obejmuje remontu przedmiotowych uliczek, 
- wizja jest wskazana przed rozpoczęciem prac,
-  pewien  zakres  robót  może  zostać  zmieniony  jednak  będzie  to  skutkować  zwiększeniem  środków 
finansowych.

Pan Włos – wypowiedź Zastępcy wlewa trochę nadziei, że uda się coś więcej wykonać i poszerzyć zakres  
robót, 
- realizując jakąkolwiek inwestycje to na każdej pojawiają się roboty dodatkowe.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie  
w obecności 10 członków Komisji.



W dalszej kolejności Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w spawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej gminy Wołczyn                                                                                                 ( zał. nr 5).

Pan Włos – zwrócił uwagę na terminy przygotowywania materiałów planistycznych, pytał czy te terminy nie 
są zbyt wczesne.

Pani  Skarbnik  –  stwierdziła,  że  niniejszy  projekt  przedłożony  został  ze  względu  na  zmianę  ustawy  o  
finansach publicznych ale terminy są na bazie poprzedniej uchwały.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków 
Komisji.

Następnie Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury                                                                                 ( zał. nr 6 )
- podobnie jak poprzedniej uchwale zmiana wiąże się ze zmianą ustawy.

Pan Włos – zwrócił uwagę, że brak jest zaopiniowania projektu uchwały przez radcę prawnego.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że aktualnie projekty są zaopiniowane bez uwag.

Przedmiotowy projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności  10 członków 
Komisji.

Pan  Tymrakiewicz  –  omówił  projekt  uchwały w  sprawie  odstąpienia  od  przeprowadzenia  przetargu  na 
dzierżawę nieruchomości, na których posadowione są szafy telekomunikacyjne, 
- aktualnie kończy się 10-letnia umowa dzierżawna działki położonej w Komorznie, Wąsiacach i Wierzbicy 
Dolnej,
-  zgodnie  z  ustawą  w  drodze  uchwały  Rada  wyraża  zgodę  na  wydzierżawienie,  na  czas  nieokreślony 
nieruchomości na rzecz Telekomunikacji Polskiej.

Pan Włos – pytał, czy nie powinno być jeszcze zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy w razie zmiany 
profilu działalności?

Pan Tymrakiewicz – poinformował, że taki zapis będzie w umowie.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.

Pan Tymrakiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu 
odnowy miejscowości Krzywiczyny                                                                                                  ( zał. nr 7 ).

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności  10 członków 
Komisji.

Pan Tadeusz Olejnik – Naczelnik Wydziału EKSiR – przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany planu 
sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w gminie Wołczyn                                               ( zał. nr 8 ), 
- zmiana wiąże się z 3 nowo powstałymi ulicami.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci szkół – zaopiniowany został pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji.



Następnie p. Olejnik – omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie rodzajów oraz warunków  
i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli                                          ( zał. nr 9 ),
- zmianę wprowadza się poprzez skreślenie słów „przez szkołę”.
- inspiracją do tej zmiany jest orzeczenie sądu.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt  uchwały zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w obecności  10 członków 
Komisji.

Ad. 5 

Realizując porządek posiedzenia członkowie komisji przystąpili do opracowania planu pracy Komisji na II 
półrocze 2011 roku.

Pan Bartosiński – zaproponował, aby w sierpniu zaprosić zarządców dróg na wizję lokalną dróg.

Pan  Antkowiak  –  stwierdził,  żeby  jednak  nie  wpisywać  tego  tematu,  poczekać  na  odpowiedź  jaką 
otrzymamy na wnioski, a dokonać analizy tej odpowiedzi.
-  zaproponował,  aby  na  październik  Komisja  zajęła  się  informacją  odnośnie  wykonanych  inwestycji  i  
pozyskanych środkach pozabudżetowych.

Pan  Włos  –  zaproponował,  aby  we  wrześniu  zająć  się  tematem  dotyczącym  wyników  egzaminów 
zewnętrznych klas VI, III gimnazjum i matur oraz podjąć temat gospodarki zasobami mieszkaniowymi i  
użytkowymi,
- w październiku informacja na temat zagospodarowania źródeł termalnych.

W/w propozycje tematyczne do planu pracy Komisji przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 10 członków 
Komisji i zostaną przedstawione w celu przyjęcia na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ad. 6 

Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze – przedstawił Przewodniczący Rady,
- zaproponował, aby tematem dotyczącym zasobów komunalnych zająć się również na sesji w sierpniu we 
wrześniu informacja odnośnie wykonanych inwestycji i pozyskanych środkach pozabudżetowych.

Projekt  uchwały wraz z przedstawionymi propozycjami  zaopiniowany został  pozytywnie jednogłośnie w 
obecności 10 członków Komisji.

Ad. 7 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  komisja  do  spraw  szacowania  na  wniosek  zainteresowanych 
mieszkańców szacuje szkody w zasiewach,
- w komisji uczestniczy dwóch pracowników urzędu, przedstawiciel OODR z Łosiowa i z Izby Rolniczej,
- więcej szczegółów na ten temat udzieli p. Tymrakiewicz na sesji.

Pan Bartosiński – pytał, czy prawdą jest, że został zatrudniony koordynator sportu?



Zastępca  Burmistrz  –  poinformował,  że  p.  Janusz  Starczewski  doświadczony organizator  sportu  został 
zatrudniony w ramach programu Orlik, będzie zajmował się koordynacją zajęć na Orliku, jest zatrudniony na 
czas określony.

Pan Bartosiński – stwierdził, że powinno się zatrudniać młodych ludzi z Wołczyna, a nie emerytów.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                                     Ryszard Nowak

Protokołowała 
Julita Matelska


