
Protokół Nr 18/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 27 maja 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście w
osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Anna Dorociak  pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Małgorzata Szkoruda pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

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

Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Waldemar Łuczek –  poruszył sprawę remontu nawierzchni drogi przy dworcu PKP – prosił
o złożenie podania o remont drogi, 
- uporządkowania rosnących krzewów na parkingu przy ulicy Ogrodowej – kiedy planowana jest
ich przycinka,
-  zaproponował,  aby wykonać półki  i  ustawić przy głównym wejściu  na cmentarzu na zużyte
znicze do ponownego wykorzystania, takie rozwiązanie jest praktykowane, np. w Kluczborku.

Radna Agata Teodorowska – poruszyła problem złej jakości wody i naprawą instalacji wodno –
kanalizacyjnej przy ulicy Fabrycznej w Wołczynie.

Rady  Jan  Bartosiński  -  prosił  o  zorganizowanie  spotkania  przedstawicieli  Urzędu,  PGKiM
i Wspólnot Mieszkaniowych, 
- jest bardzo dużo skarg, a Zarządcy zrzucają pewne obowiązki na PGKiM, które należą do nich,
- są sytuacje, że przestawiają sobie pojemniki na śmieci w inne miejsca, albo też nie są wyposażeni
w nie.

Ad. 3 
Rozpatrzenie  sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wołczynie  oraz
sprawozdania z realizacji wspierania rodziny za 2019 rok.

Przewodniczący  Komisji  –  zaproponował,  aby  w  jednym  punkcie  omówić  w/w  sprawozdania
i Ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn za 2019 rok, 
- stwierdził, że opracowane sprawozdania radni otrzymali wraz zawiadomieniem o Komisji,
- otworzył dyskusję i zadawanie pytań.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  stwierdził,  że  w  naszej  Gminie  bardzo  słabo  działa  system
zweryfikowania osób faktycznie mieszkających osobami zgłoszonymi w deklaracji „śmieciowej”,
mieszkańcy podają mniejszą liczbę osób, aby skorzystać z pomocy opieki, 
- czy nie można dokonać weryfikacji na podstawie osób korzystających z pomocy społecznej?



Pani Anna Dorociak - poinformowała, że obowiązuje ochrona danych osobowych i Ośrodek nie nie
może udzielić informacji o osobach korzystających z pomocy.

Sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wołczynie  oraz  sprawozdanie  z
realizacji wspierania rodziny za 2019 rok - członkowie Komisji przyjęli bez uwag.

Radni nie wnieśli uwag do „Oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn za 2019 rok”. 

Ad. 5

Rozpatrzenie i  zaopiniowanie projektów uchwal;y Rady Miejskiej,  które podejmowane będą na
najbliższej sesji rady:

Przedłożony w celu zaopiniowania projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania -
wrócił pod obrady w związku z zastrzeżeniami wynikającymi z nadzoru Wojewody Opolskiego.
Zdaniem organu nadzoru,  zastosowane zapisy  § 6  pkt  6  ”6.  inne  uzasadnione  okoliczności”.  -
przekraczają  delegację  ustawową wynikającą  z  art.  50  ust.  6  ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Zastępca Burmistrza – zabierając głos,  korzystając z obecności przedstawicieli OPS, podziękował
pracownikom za ich pracę w tym szczególnym okresie,
-  podkreślił,  że  wszyscy  pracownicy  Ośrodka  narażeni  są  na  szczególne   niebezpieczeństwo,
wielkie poświęcenie z ich strony, tym bardziej  za to należy podziękować.

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

Skarbnik Gminy - omówiła projekt uchwały projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na
2020 rok,
-  zwróciła uwagę na dokonywane zmiany, między innymi:
- zwiększa się dochody o 99.862,79 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z KOWR na
remont drogi w Wierzbicy Górnej oraz zwiększa się wydatki na realizację tego zadania o kwotę
107.862,79 zł - wkład gminy w wysokości 8.000 zł zostanie pokryty z oszczędności w wydatkach
bieżących;
-  zwiększa  się  dochody  o  23.306  zł,  w  tym  z  NFOŚiGW  w  kwocie  19.852  zł  i  wkład
wnioskodawców  (rolników)  3  454  zł  na  zadanie  usuwanie  odpadów  z  foli  rolniczych,  siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typy Big Bag, jednocześnie zwiększa się
wydatki w wysokości 23.306 zł na realizację tego zadania;
-  dokonuje  się  przeniesienia  środków  w  ramach  realizacji  zadań  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Wołczynie - po analizie budżetu, środki które nie zostaną wykorzystane na współfinansowanie
pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 14.000 zł,
przeznacza się na dofinansowanie pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej;
-  zmniejsza  się  wydatki  o  kwotę  81.836  zł  z  tytułu  oszczędności  w  wydatkach  bieżących   i
przeznacza się na zadania:
-  dofinansowanie  kosztów  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  o  20.000  zł  –



zaplanowane na to zadanie środki w wysokości 80.000 zł w całości zostały już zaangażowane,
- zakup kosiarek samojezdnych do sołectw Krzywiczyny i Komorzno – 15.000 zł,
- remont pionów kominowych wraz z remontem przewodów gazowych w lokalach komunalnych -
14.000 zł.

Radny  Waldemar  Łuczek  –  pytał,  jak  przewiduje  się  budżet  gminy  na  ten  rok  w  związku
z koronawirusem.

Radny Szczepan Mały – pytał, czy są środki przeznaczone na odbiór odpadów rolniczych i w jakim
terminie będzie to realizowane.

Skarbnik  Gminy -  odpowiadając  poinformowała,  że dopiero  przyszło  pismo,  że możemy część
środków wykorzystać. Będzie realizowane dla tych rolników co zgłosili się w tamtym roku.

Zastępca Burmistrza -  podkreślił, że program odbioru odpadów po nawozach to program bardzo
słuszny, odpadów po nawozach jest bardzo dużo, tylko trwa bardzo długo, 
- w momencie składania wniosku nie wiedzieliśmy czy, rolnicy będą musieli dopłacać, w tej chwili
musieli wyrazić zgodę, aby wnieść swój wkład.

Skarbnik Gminy -  poinformowała,  że na tą chwilę nic  nie zmieniło,  jak będzie w budżecie,  to
będzie podpisanie umowy z wykonawcą i realizowanie zadania, 
- odnosząc się do pytania dotyczącego budżetu, to na dzień dzisiejszy wstrzymujemy się z nowymi
zadaniami, realizujemy te zadania, które są zaplanowane.

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

Naczelnik Marcin Kaczmarczyk - omówił projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola
Publicznego w Wołczynie (załącznik do protokołu), 
- stwierdził, że przekształcenie związane jest ze zmianą adresu siedziby,
- zgodnie z przepisami powiadomiono Kuratora Oświaty, związki zawodowe oraz rodziców dzieci,
- przekształcenie przedszkola otrzymało pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty,
- przedmiotowa uchwała poprzedzona była uchwałą intencyjną czyli o zamiarze przekształcenia
przedszkola publicznego w Wołczynie,
- podkreślił, że zamiana siedziby znacznie polepszy warunki kształcenia, wychowania i opieki nad
dziećmi przedszkolnymi.

Radny  Marcin  Pasternak  -  stwierdził,  że  wzrosną  nam  koszty,  a  spadną  dochody  –  czy  w
perspektywie przyszłego roku zamierza się przekształcić, czy likwidować placówki oświatowe na
terenie gminy, czy są zamysły w sprawie likwidacji szkół wiejskich?

Zastępca Burmistrza - odpowiadając na pytanie stwierdził, że przekształcenie szkół to też zmiany,
trudno mówić o likwidacji szkoły, bo jest epidemia,
- decyzje co do likwidacji szkół, czy zmiany organizacji wynikają z liczby uczęszczających dzieci,
- są trzy szkoły na terenie gminy, które mają być brane pod uwagę, będziemy ten temat analizować,
- musimy pamiętać, że wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Kuratora Oświaty, nie możemy
podjąć decyzji wbrew opinii Kuratora.

Burmistrz  -  zabierając  głos  podkreślił,  że  funkcjonowanie  naszej  oświaty  jest  na  poziomie
przekraczającym 19 mln zł, otrzymana subwencja to 12 mln  zł,
- jaka będzie sytuacja i kondycja gminy będziemy wiedzieli nieco później, dzisiaj nie wiemy jakie
konsekwencje mogą dotknąć naszą gminę.



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

Pan Marcin Dłubak - omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Wołczyn (załącznik
do protokołu), 
-  zmiana  przedmiotowej  uchwały  dokonywana  jest  w  związku  z  zastrzeżeniami  wynikającymi
z nadzoru Wojewody Opolskiego,
-  zdaniem organu nadzoru,  zastosowane zapisy  § 3 pkt  2  oraz  w § 6 ust.  2  pkt  2  w zakresie
rozróżnienia wysokości opłat ze względu na usytuowanie urządzeń w obszarze zabudowanym lub
poza nim – naruszają art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dyskusji nie było.

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

Następnie  p.  Marcin  Dłubak  -  omówił  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie  zasad
udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  gminy  Wołczyn  na  wymianę  ogrzewania  na  ogrzewanie
proekologiczne (załącznik do protokołu), 
- w przedłożonym projekcie proponujemy poszerzyć kręg podmiotów do skorzystania z dotacji na
wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
- dotację na dokonaną modernizację lub zastosowanie ekologicznych urządzeń grzewczych w nowo
budowanych  budynkach  mieszkalnych  oraz  budynkach  kultu  religijnego  mogą  uzyskać  osoby
fizyczne  lub  związki  wyznaniowe  będące:  właścicielami  domów,  właścicielami  lokali
mieszkalnych, najemcami lokali, właścicielami obiektów kultu religijnego.

Burmistrz  -  podkreślił,  że  celem  naszego  programu  jest  eliminowanie  starych  pieców,  które
zanieczyszczają powietrze.

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

Ad. 6

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy służby sanitarne poinformowały samorząd o stwierdzonym
przypadku zarażenia koronawirusem.

Burmistrz – w odpowiedzi stwierdził,  że samorząd nie został  poinformowany, dowiadujemy się
samodzielnie dzwoniąc do Sanepidu.

Marcin Dłubak - odnosząc się do pytania dotyczącego złego stanu nawierzchni przy dworcu PKP
w Wołczynie odpowiedział, że wystąpiliśmy z kolejnym pismem w sprawie remontu nawierzchni,
jeżeli nie będzie pozytywnej odpowiedzi to będziemy proponować wspólne wyremontowanie, jeżeli
to nie przyniesie efektu to będziemy chcieli przejąć teren przy dworcu PKP przez gminę;
-  odpowiadając  na  drugie  pytanie  odnośnie  zakrzaczeń  przy  ulicy  ogrodowej  przyjmujemy
zgłoszenie do realizacji;
- w sprawie wykonania półek przy wejściu na cmentarz na znicze do ponownego wykorzystania,
stwierdził, że to dobry pomysł i rozpoznamy temat.



Zastępca  Burmistrza  –  odniósł  się  do  sprawy  naprawy  instalacji  wodnej  na  ulicy  Fabrycznej,
stwierdził, że nie mieliśmy żadnego zgłoszenia, że jest zła jakość wody na terenie Wołczyna, czy
też gminy, 
- jest to pierwsze zgłoszenie, przekażemy informację do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu
podjęcia działań w tej sprawie.

Radny Marcin Pasternak – zabierając głos jako przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej popiera
zorganizowanie spotkania z zarządcami wspólnot, 
-  od  12  lat  rokrocznie  wysyłane  jest  zaproszenie  do  PGKiM  na  spotkanie  w  sprawie
uporządkowania kubłów na odpady, nikt się nie pojawiał. 

Pan Marcin Dłubak - stwierdził, że była propozycja zorganizowania spotkania, jednak ze względu
na koronawirusa spotkanie nie doszło do skutku, 
- tematów do poruszenia jest bardzo dużo,
- nie do końca jest tak, że wspólnoty chcą się ze sobą dogadywać,
- przykładem jest fakt, że chcieliśmy dojść do porozumienia ze wspólnotami, które mają teren od
strony ulicy Byczyńskiej, od strony targowiska stoi dużo pojemników na śmieci i propozycja była
taka, aby wybudować wspólną wiatę na śmieci z dofinansowaniem gminy, aby była też na potrzeby
targowiska,
- Wspólnoty były zainteresowane, ale po jakimś czasie zaczęły się wycofywać, bo nie chcieli żeby
ich śmieci lądowały do wspólnego kubła, bo może nie być segregacji i każda wspólnota woli mieć
swoje kubły przed wejściem obraz tego jest fatalny.

Radny Szczepan Mały – poruszył sprawę opłat targowych – stwierdził, że pola handlowe, które
powstały  zostały znacznie  ograniczone,  a  opłaty względem wielkości  się  nie  zmieniły,  prosił  o
zajęcie się tym tematem.

Radny Kazimierz Bar -  na terenie gminy Wołczyn powstał maszt 30 metrowy, czy gmina była
poinformowana, czy kolej pytała i czy były zezwolenia?

Burmistrz - odnosząc się do sprawy targowiska stwierdził, że na terenie targowiska w Wołczynie
był bałagan pod względem, że kto przyjechał to handlował,
-   postanowiliśmy ten teren uporządkować, czyli  wyznaczyć miejsca handlowe tylko na terenie
utwardzonym, uważamy, że tyle miejsca wystarczy,
-  podjęte  zostały działania  z  PGKiM,  aby wyznaczyć miejsca,  te  nowe miejsca to linie,  które
zostały odtworzone jak było kiedyś,
-  sprzedawcy przyjeżdżali  samochodami z  przyczepkami i  zajmowali  tyle miejsca ile  chcieli,  a
płacić chcieli tylko za miejsce handlowe,
-  stawki  przyjęte  uchwałą  są  nieadekwatne  do  zajmowanego  miejsca  i  to  trzeba  niezwłocznie
zmienić,
-  zaproponujemy  urealnione  stawki,  aby  sprzedawca  płacił  podobnie  jak  w  innych
miejscowościach,
-  w  dalszej  swojej  wypowiedzi  odniósł  się  do  sprawy ustawionego  masztu  na  terenie  PKP w
Wolczynie,
- Gmina nie była poinformowana o zamiarze, nie było żadnych uzgodnień, dlatego, że jest to teren
skarbu państwa i decyzje w tym zakresie wydaje Wojewoda i wszystko co się działo było poza
naszą wiedzą,
-  pomimo  to  wystąpiliśmy  do  PKP  o  pełną  informację,  kto  jest  inwestorem,  kto  wydawał
zezwolenia i czy były w tym zakresie przygotowywane i opracowane uzupełniające dokumenty,
-  do  tej  pory  nie  ma odpowiedzi  z  PK, mamy tylko  odpowiedz Rzecznika  PKP udzieloną  dla
mediów,  że  jest  to  maszt  służący  do  telekomunikacji  tylko  PKP  łączeń  między  stacjami,
zawiadowcami, elektrowozami i ma to poprawić bezpieczeństwo na torach, taka była odpowiedz



dla mediów, a na nasze szczegółowe pytania jeszcze nie ma odpowiedzi. 

Radna  Krystyna  Mazurczak  –  stwierdziła,  że  nie  dostała  odpowiedzi  odnośnie  sprzątania
przystanków w sołectwach. 

Burmistrz – stwierdził, że udzieli odpowiedzi na najbliższej Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała 
Katarzyna Atłachowicz


