Protokół Nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
w dniu 25 września 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,
 Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji – Marcin
Dłubak.
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
(zał. nr 1).
Przewodniczący Komisji wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia o pkt 5 odpowiedzi na
wnioski i zapytania oraz inne zapytania.
Porządek posiedzenia wraz z w/w wnioskiem przyjęty został jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Ad. 2
Wnioski i zapytania.
Radny Bartosiński – w związku z rozpoczynającym się okresem pracy nad budżetem gminy na
2018 r. wnioskował o wpisanie do budżetu remontu nawierzchni drogi ul. Młyńskiej w Wołczynie
i odcinka ul. Rzecznej przy wylocie na ul. Kluczborską,
- oraz budowy drogi tzw. łącznika ul. Ogrodowej i ul. Leśnej, byłaby to taka mała obwodnica.
Radny Mrugalski – wnioskował o obniżenie przepustu, rowy zostały wyczyszczone, a to ciągnie się
już tyle lat,
- pytał, czy w przyszłym roku będzie możliwe przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej?
Radna Neugebauer – wnioskowała o naprawienie nawierzchni drogi pl. Partyzantów, dziury były
niejednokrotnie łatane, robią się kolejne, trudno jest przejechać.
Radny Bogdanowicz – wnioskował, aby przy budowie budżetu mieć na uwadze brak toalet
w świetlicy wiejskiej Wierzbicy Dolnej.
Sołtys Vogiel – podkreślił, że w Duczowie Małym droga była robiona około 35 lat temu, dzisiaj już
łatanie dziur nic nie daje, asfaltu prawie nie ma.

Ad. 3
Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku

(zał. nr 2).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził, że temat ten był również przedmiotem
posiedzenia Komisji Rewizyjnej – dochody i wydatki budżetowe zachowane są w proporcji.
Radny Mały – zbierając głos zwrócił uwagę, że kwota umorzonych zaległości podatkowych, tj.
kwota 17 560 zł jest bardzo mała, kilka lat wcześniej była to kwota o wiele wyższa, czym to jest
spowodowane?
- w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w punkcie stopień realizacji
przedsięwzięć wymienionych jest 13 zadań z tego dwa zadania w części zostały zrealizowane,
- pytał, które z tych zadań nie będą zrealizowane w tym roku?
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że tak wygląda wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ nie są
ujęte przedsięwzięcia zaplanowane do zakończenia w 2017 r., zgodnie z definicją przedsięwzięć są
to te zadania, które rozpoczynają się i trwają kilka lat, tak jak wynika z przedstawionej tabeli, okres
realizacji niektórych przedsięwzięć zaplanowany jest nawet do 2020 roku, i dlatego też nakłady
finansowe w niektórych latach są zerowe,
- jeżeli chodzi o umorzenie nie było umorzeń z przyczyn losowych (susze, wymarznięcia,
gradobicie), natomiast te duże kwoty umorzeń, które były w latach poprzednich dotyczyły umorzeń
podatku gminnego, kiedy gmina sama sobie naliczała, a była to kwota rzędu około 1 mln zł,
- poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania jest pozytywna.
Burmistrz – podkreślił, że nie ma obaw co do wykonania zaplanowanych inwestycji, które są
przedsięwzięciami do rozpoczęcia i zakończenia w tym roku, poza jednym, to jest zadanie: budowa
deptaka i kładki łączącej ul. Kołłątaja i ul. Rzeczną, ogłoszony jest przetarg, w najbliższy piątek
nastąpi otwarcie ofert,
- w zdecydowanej mierze realizacja zaplanowanych inwestycji następuje w II półroczu,
- jeżeli nie rozpoczynamy jakiegoś zadania rozłożonego do realizacji w ciągu dwóch lat to
przyczyną jest zwykle brak ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie,
- jeżeli chodzi o wspomniane umorzenia to rozumie, że pytanie jest też w kontekście, czy firmy są
w tak dobrej kondycji finansowej, czy Burmistrz odmawia umorzeń, to i jedno i drugie ma wpływ
ale jest jeszcze jeden element, który zniechęca podatników, to procedura i konieczność spełnienia
warunków związanych z pomocą de minimis.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że od dłuższego czasu pracujemy nad możliwością
wykorzystania wód termalnych, powstała koncepcja, aby w Wołczynie wybudować tężnię,
aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego oraz
przygotowujemy się do napisania wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach
różnorodności biologicznej, dofinansowanie można uzyskać w wysokości 85 %.
Radny Bartosiński – poruszył sprawę składek członkowskich na Związek Gmin Śląska Opolskiego
w wysokości 7 509,75 zł – co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ mamy informację
o podejmowanych działaniach przez Związek, natomiast jeżeli chodzi o Lokalną Grupę Działania
„Dolina Stobrawy” w wysokości 13 308,00 od jakiego czasu nic nie słyszał o ich funkcjonowaniu,
brak sprawozdań z działalności,
- następnie poruszył sprawę wydatków 50 tys. zł związanych z poborem podatków i opłat.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że kwota ta zawiera, wszystkie prowizje, opłaty sądowe, koszty
postępowania komorniczego, koszty postępowania egzekucyjnego.
Burmistrz – odnosząc się do sprawy składek członkowskich stwierdził, że będąc członkiem
związku i LGD składka jest obowiązkowa, naliczana jest od ilości mieszkańców,
- ZGŚO – korzyści to między innymi grupowe zakupy energii, z tego tytułu nasza gmina bardzo
dużo zyska oszczędności,

- LGD – również korzyści mają przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje, ponieważ mogą
ubiegać się o dofinansowanie różnych projektów,
- wie, że osoby z Szymonkowa, Duczowa i Wołczyna znalazły się na liście rankingowej
o dofinansowanie,
- w latach 2018-2019 jako gmina mamy możliwość pozyskać kwotę 630 tys. zł i chcemy
przeznaczyć na kolejne zadanie w „Parku Przyjaźni”.
Radny Zarych – stwierdził, że Stowarzyszenie z Szymonkowa składa wnioski do LGD i korzysta
z dofinansowania,
- uważa, że LGD „Dolina Stobrawy” działa prężnie i dobrze że funkcjonuje.
Na tym zakończono dyskusję.
Informacja przyjęta została bez uwag, jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Ad. 4
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na
najbliższej sesji:
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
(zał. nr 3),
- jednocześnie omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 r.
(zał. nr 4),
- wniosła autopoprawkę - ponieważ mamy jeszcze kilka zadań do zrealizowania w tym roku, a są
one niedoszacowane, czekamy też na dotację, która ma przyjść na drogi,
- w związku z tym proponujemy przenieść kwotę 7 500 zł z zadań dotyczących opracowania zmian
planów zagospodarowania przestrzennego Wołczyn, Krzywiczyny, Rożnów ujętych do realizacji w
latach 2017-2018 r. - ogólnie zmniejszymy o kwotę 7 500 zł, a w 2018 r. zwiększymy,
- po szczegółowej analizie wydatków bieżących zmniejszamy wydatki bieżące o 35 tys. zł
zwiększamy o tą kwotę wydatki na drogi,
- w tym roku nie będą wykorzystane środki zaplanowane na zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego 20 tys. zł, 10 tys.zł dodatków mieszkaniowych i 5 tys. zł gospodarki mieszkaniowej.
Radny Zarych – w imieniu mieszkańców pytał, czy Szymonków brany jest pod uwagę do
skanalizowania?
Zastępca Burmistrza – odnosząc się do pytania stwierdził, że budowa kanalizacji sanitarnej to
bardzo kosztowne inwestycja,
- aktualnie dobiega końca budowa kanalizacji we wsi Krzywiczyny, w przyszłym roku rozpocznie
się kanalizowanie Skałąg,
- w zasadzie, aby zrealizować zalecenia unijne potrzeba nam skanalizować jeszcze Wierzbicę Dolną
i Świniary Wielkie wtedy mielibyśmy 100% skanalizowanej tzw. aglomeracji Wołczyn,
- coraz trudniej jest uzyskać dofinansowanie na kanalizowanie kolejnych miejscowości ze względu
na zagęszczenie mieszkańców na 120 km sieci,
- dlatego też trudno dzisiaj składać deklaracje,
- budowa kanalizacji w miejscowości zbyt oddalonej od oczyszczalni ścieków, generuje ogromne
koszty wybudowania i utrzymania,
- trzeba być świadomym, że opłaty za utylizację ścieków będą bardzo wysokie.
Burmistrz – podkreślił, że w najbliższych latach nie uda nam się wybudować kanalizacji,

- musimy pamiętać o rzeczy jaką jest koszt, który będzie przenoszony na mieszkańca,
- oprócz dofinansowania jakie pozyskujemy zaciągany jest jeszcze kredyt, który trzeba spłacać,
- pobierane opłaty powinny pokrywać koszty utrzymania urządzeń oraz koszty wybudowania,
- już stoimy przed dylematem, czy nie będzie potrzeby dotowania z budżetu gminy, a jeżeli nie to
będzie konieczność podniesienia opłaty za odbiór ścieków.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.
Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Komorzno”
(zał. nr 5)
- plan ochrony rezerwatu ustanawiany jest prze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu na dwadzieścia lat,
- w tym przypadku celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
fragmentu buczyny niżowej,
- działania ochronne polegać będą na eliminowaniu z podszycia leśnego czeremchy amerykańskiej,
- działania te wykonywać będzie Konserwator Przyrody w Opolu,
- uchwała Rady Miejskiej wyrażająca pozytywną opinię jest formalnością.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.

Ad. 5
W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:
Zastępca Burmistrza – odnosząc się do wniosku o ujęcie w budżecie gminy remontów dróg tj. ul.
Młyńskiej i Rzecznej oraz budowa łącznika ul. Ogrodowej i Leśnej – stwierdził, że oczywiście w
ramach możliwości budżetowych będziemy wykonywać kolejne inwestycje,
- nam również bardzo zależy, aby te zadania wpisać do realizacji, dzisiaj jeszcze nie możemy
deklarować co się znajdzie, a co nie w budżecie na 2018 r.
Pan Marcin Dłubak – przepust w Ligocie Wołczyńskiej – dzisiaj proponowane zmiany w budżecie
uwzględniają zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w tym i przepusty, planujemy, że
w październiku wnioskowany przepust zostanie zrobiony.
Zastępca Burmistrza - jeżeli chodzi o remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej, nie było
składanych innych obietnic niż ta, że świetlica zostanie wyremontowana pod warunkiem
pozyskania dofinansowania na ten cel,
- cały czas czekamy na ogłoszenie naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski, ciągle temat ten
jest odkładany, nigdy nie było mowy, że będziemy remontować świetlice ze środków własnych,
- pl. Partyzantów to kolejny odcinek drogi, której stan jest niezadowalający, może jeszcze w tym
roku uda nam się chociaż kawałek wyremontować.
Burmistrz - stwierdził, że wszystkie wnioski dotyczące remontów dróg uważa za w pełni zasadne,

- w przyszłym roku chcemy budować drogi tam gdzie nie mam wcale asfaltu,
- potrzeb jest bardzo dużo, systematycznie staramy się robić i będziemy dalej na tyle na ile pozwoli
nam budżet,
- podkreślił też to, że na miarę naszego budżetu jest zadowolony z tego co udało nam się do tej pory
zrobić.
Radny Zarych – pytał, czy rozważono temat aby w Rynku naprzeciw Restauracji „Pod
Winogronami” wybudować parking? Jest to środek miasta i nie wygląda to zbyt dobrze.
Burmistrz – stwierdził, że aktualnie w planie zagospodarowania przestrzennego teren ten
przeznaczony jest pod zabudowę wysoką wraz z pomieszczeniami usługowymi,
- w pierwszej kolejności konieczne byłoby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego,
- dzisiaj nie wie, czy tam jest bardziej potrzebne budownictwo mieszkaniowe, czy parking, nasuwa
się pytanie, czy w środku miasta lokować samochody.
Radna Beata Markowicz – pytała, czy wiadomo jest coś na temat działalności Poradni „K”
w Wołczynie?
Burmistrz - podkreślił, że prowadził rozmowy z lekarzem ginekologiem, jest zainteresowany ale
problem tkwi z lokalem,
- rozmawiał z lekarzem z jednej naszych przychodni ale nie ma takich warunków lokalowych, do
tego wymagania Sanepidu,
- temat jest otwarty, prosił o podpowiedzi w kwestii lokalu.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska

