
Protokół Nr 40/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 23 kwietnia 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Pan Adam Radom Sekretarz Powiatu w Kluczborku
 Beata Siwak Sekretarz Gminy 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Agnieszka Wilczek  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości

i Inwestycji
 Marcin Kaczmarczyk p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

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

Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 członków. 

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 
Stan dróg na terenie gminy Wołczyn

Sołtys Świniar Małych – pytał, czy i kiedy będzie budowana droga Świniary – Szymonków?
           
Burmistrz – stwierdził, ze trudno jest mu dzisiaj zadeklarować jakaś odpowiedź, nie mamy jeszcze
decyzji czy otrzymamy dofinansowanie budowy drogi w Wołczynie, 
- kwoty w ofertach przetargowych przewyższają kwoty wynikające z kosztorysów, na budowę dróg,
które mamy zaplanowana realizację będziemy musieli dołożyć z budżetu.

Radny Bartosiński – zabierając głos poruszył sprawę ul. Dworcowej, nowa nawierzchnia, a już są
zastoje wodne, pasy zieleni – trudno nazwać pasem zieleni, ponieważ jest tam pełno kamieni i rosną
jedynie chwasty, ustawione znaki drogowe źle umocowane już są poprzechylane,
- inne drogi i chodniki w Wołczynie będące w zarządzie powiatu pozostawiają wiele do życzenia.

Pan Krzysztof Staszewski – poparł wypowiedź radnego Bartosińskiego, 
- pytała, czy te pasy zieleni były objęte inwestycją, jest to żenada,
- słupki na wysokości poczty od długiego czasu są uszkodzone i nikt się nie interesuje żeby je
wymienić.

Pan Adam Radom – stwierdził ze w zakresie jego obowiązków służbowych jest nadzór na drogami, 
- w imieniu pana Starosty i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych przeprosił, że nie uczestniczą
osobiście  w posiedzeniu Komisji z powodu innych obowiązków służbowych,
- prosił, aby podejść do dróg powiatowych bardziej kompleksowo,
- następnie odniósł się do poruszonych spraw ul. Dworcowej, stwierdził, iz ulica ta jest wiodąca i



 uczęszczana i wypada ja poprawić 
- jest objęta gwarancja i rękojmią
-  to  ze  trawniki  nie  zostały  zagospodarowane  spowodowało,  że  droga  była  oddawana  późną
jesienią, dzisiaj jeżeli nie rośnie tam trawa wykonawca będzie musiała tą usterkę usunąć w ramach
przeglądu gwarancyjnego, podobnie znaki drogowe.

Radny Ryszard Nowak -  zwrócił uwagę na tragiczny stan drogi ul. Głównej w Komorznie, 
- przy ul. mieszka 320 osób, jest szkoła,  kościół, zakłady pracy,
- są wylane dwa odcinki, wystarczy wylać kolejny żeby to połączyć i byłby już konkretny odcinek
dobrej nawierzchni, 
- jeżeli stan tej drogi nie ulegnie poprawie mieszkańcy mówią, że wyjdą na ulice i będą chodzić po
pasach,
-  kolejna  sprawa to  wniosek,  aby remont  dróg powiatowych w tym roku rozpocząć  od gminy
Wołczyn,
- następnie poruszył sprawę drogi Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno na tym odcinku na poboczach
asfalt się już kruszy, prosił o niezwłoczna reakcje bo w krótkim czasie asfalt będzie popękany
- w trakcie wycinki drzew został uszkodzony płot koło OSP Komorzno, prosił aby firma naprawiała
albo wymieniła na nowe przęsło, ponieważ strażacy bardzo ciężko na to pracują.
                                                                           
Pan Adam Radom – zanim odniósł się do trzech wątków poruszonych przez Przewodniczącego
Komisji, poinformował o uczestnictwie Powiatu w naborze wniosków, stwierdził, że jedyny jak  do
tej pory, który umożliwił zakup autobusów z udziałem 85% dofinansowania ze środków unijnych,
- pierwszych 5 fabrycznie nowych autobusów trafiło do PKS jeszcze w lutym, kolejne 3 pojazdy
trafią w drugim półroczu, docelowo 13 autobusów będzie kosztowało 10,3 mln zł z tego 2 mln zł
musi zapewnić powiat ze środków własnych,
- 2 autobusy jeżdżą po gminie Wołczyn, głównie służą do przewozu uczniów,
- żeby zyskać takie dofinansowanie powiat kluczborski wziął na siebie obowiązki lidera projektu
partnerskiego, w ramach którego na terenie kilkunastu samorządów północy Opolszczyzny zostaną
wykonane inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji spalin,
- w tej sytuacji siłą rzeczy będzie brakowało środków na remont dróg w stopniu, aby zadowolić
użytkowników,
- podkreślił, że w ramach tego naboru to nie tylko zakup autobusów, ale w powiecie wybudowane
zostaną trzy ścieżki rowerowe w tym największa inwestycja w gminie Wołczyn za 3 mln 260 tys. zł
wybudowany zostanie prawie 3-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej w Gierałcicach,
- przy tym naborze powiat musi zaangażować wcale nie małe środki własne,
- nawiązał do roku ubiegłego, w którym udało się w ramach remontów dróg metoda nakładkową
zaangażować 1mln 800 tys. zł, z tego najwięcej inwestycji było na terenie gminy Wołczyn,  zdaje
sobie sprawę z tego że nie uczyniło to satysfakcji, że nie wszystkie drogi zostały  naprawione,
- patrząc na to że w tym roku powiat jest na etapie realizacji 4 zadań   inwestycyjnych w ramach
niskoemisyjności, również mając na uwadze fakt to co zadziało się na rynku usług  drogowych,
ceny wzrosły o 100%
- jest kłopot aby rozstrzygnąć przetarg na łatanie dziur, na pierwszy przetarg ogłoszony w marcu
nikt nie złożył oferty, w drugim przetargu wpłynęły oferty, ale przewyższały znacznie kwotę jaka
była zaplanowana w budżecie,
- drogi na pewno będą naprawiane, ale na pewno nie w oczekiwanym przez państwa zakresie, bo na
to w budżecie nie ma tyle środków finansowych,
- aby zwiększyć środki na łatanie dziur masa na gorąco postanowiono, aby przeznaczyć środki
zabezpieczone na pozimowe zamiatanie ulic, będziemy robić to własnymi siłami, 
-  utrzymywanie  dróg  to  nie  tylko  położenie  dywanika  czy  łatanie  dziur  ale  to  też  pobocza,
zarośnięte zagrażają bezpieczeństwu, chcemy coś w tym zakresie poprawić,  ponieważ w latach
wcześniejszych łataniem dziur zajmowała się ekipa własna i spowodowało to pewne zaniechania



poboczy,  teraz  koncepcja  jest  taka  aby   łataniem  dziur  zajęła  się  firma  zewnętrzna,  a
podkrzesywanie drzew i krzewów własnymi siłami 
      - ul. Główna w Komorznie w ubiegłym roku była naprawiana, zdaje sobie sprawę z tego, że nie
do końca w stopniu zadowalającym użytkowników tej drogi,
- w tym roku też na ta drogę wejdziemy i postaramy się jeżeli faktycznie tak jest, że gmina Wołczyn
zawsze na końcu żeby rozpocząć od gminy Wołczyn,
- zwrócił również uwagę, że drogi powiatowe mają klasyfikację dróg – łączące drogi wojewódzkie i
drogi wewnętrzne 
-  i  trzecia  sprawa  poruszona,  jeżeli  wykonawca  uszkodził  płot,  ma  obowiązek  jego  naprawy,
przekaże p. Dunajowi, aby ta sprawę nadzorował, że za nim wykonawca wyjedzie z Komorzna
sprawę załatwił,
- w dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że ma wrażenie że od kilku lat skończyła się chyba dobra
współpraca z  Inspekcją Transportu Drogowego,  która  nie  potrafi  skuteczne walczyć z  ciężkimi
pojazdami, które uciekają przed wagą w Byczynie, mają dwie drogi z Kluczborka na Kępno i z
Wołczyna na Kępno i jeżeli waga jest włączona skręcają w Biskupicach przez Skałągi do Wołczyna,
- jako zarządcy dróg jest to dla nas sytuacja dramatyczna, drogi powiatowe maja jakieś parametry  i
pomimo, że odcinek nowo wybudowanej drogi ma dość solidnie zrobione pobocze to jest one przez
te ciężkie samochody rozjeżdżany, ubolewamy, ale nie bardzo mamy wyjścia z tego.

Radny Zarych – poruszył sprawę drogi Szymonków-Buczek, 
- najgorsze dwa newralgiczne miejsca, najpilniejsze do zrobienia: koło szkoły 102 metry jak popada
deszcz to jest tam jezioro  i od Państwa Sycowskich w kierunku Wesołej, tam już nie ma co łatać,
tam trzeba położyć nakładkę,
- przy ul. Głównej koniecznie wyczyścić należy rów, zalewa posesję,
- nie ma znaku drogowego na Szklarnię.

Radny Bar – pytał, gdzie wystąpił błąd, jeżeli chodzi o ul. Dworcową w Wołczynie, aktualnie nie
ma  połączenia  z  dworcem,  ulica  ta  z  lewej  strony  łączy  się  z  ul.  Przemysłową,  a  z  prawej
trawnikiem  przed  remontem drogi  było  przejście  dla  pieszych  za  łukiem,  po  remoncie  drogi
chodników tym miejscu zaniżono ale przejścia dla pieszych nie odnowiono, ludzie w tym miejscu
przechodzą, nie ma żadnego znaku drogowego, sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo, jeździ tam
ciężki transport,
- ul. Dworcowa graniczy z terenem PKP.

Sekretarz Powiatu – odniósł się do spraw poruszonych przez radnego Zarycha, stwierdził, ze spraw
jest  znana,  Zarząd Dróg skosztorysował  ten  odcinek,  jest  tam tylko  300 m ale  robi  się  z  tego
zadanie inwestycyjne, które musi być ujęte w budżecie, poprosi p. Dunaja, aby jeszcze raz zobaczył
to i może jakieś inne rozwiązanie zaproponuje, 
- planując budżet to te zadania, o których wspomniał radny są to remonty cząstkowe do zrobienia w
ramach  bieżących  potrzeb,  nie  mamy  w budżecie  takiej  kwoty  aby  zrobić  w  całym powiecie
nakładki i połatać wszystkie dziury, nie mniej zobaczymy co można zrobić, żeby był lepszy komfort
poruszania się,
- co do ul. Dworcowej, droga powiatowa kończy się przed łukiem, a zaczyna na prostej jako ul.
Przemysłowa, poruszamy się w obrębie pasu PKP, jest to problem trudny do uregulowania , trzeba
zrobić podział geodezyjny, wykupienie tego od PKP  to bardzo duże pieniądze,
- przepisy jasno mówią o umieszczaniu przejść dla pieszych,
- poprosi służby w Starostwie, które zajmują się organizacja ruchu , o ponowne przeanalizowanie
tej sytuacji.

Radny Mały – zwrócił uwagę, że w Wołczynie na ul. Ogrodowej na wysokości targowiskach po
opadach deszcze są straszne zastoiska wody, woda stoi po kostki.



Radny Bartosiński – poruszył sprawę nieusuniętych drzew na ul. Dworcowej, 
- jest coś takiego jak przegląd dróg i chciałby aby taki przegląd był w powiecie i po tym uczciwie
podejść do remontu tych dróg.

Pan Radom – stwierdził, że Powiat otrzymał decyzje na usunięcie 212 drzew, w tym 65 na terenie
gminy Wołczyn, 
- złożyliśmy tez na 118 drzew do usunięcia na drodze w kierunku Brynicy, uzyskaliśmy decyzje
odmowną  dlatego  że  z  tego  14  drzew  nadawało  się  do  pozostawienia,  wniosek  ten  będzie
ponowiony,
-  pytała,  czy  wszyscy  tutaj  obecni  zdają  sobie  sprawę  ile  jest  obowiązków  prawno-
admnistracyjnych w zakresie zarządzania drogami publicznymi,
- zarządca musi wykonać szereg zadań w kwestii przeglądów dróg i udokumentowania przeglądu
wszystkich urządzeń drogowych nawet musimy sporządzać informację w tej sprawie na potrzeby
militarne kraju.

Rada Schatt – pytała, w imieniu mieszkańców w jakiej perspektywie czasu będzie robiona droga
Skałągi – Jakubowice.

Sekretarz Powiatu – podkreślił, że to odcinek około 4,5 km, nieszczęściem tego odcinka drogi jest
to, że od lat tamtędy co roku przejeżdża Wyścig kolarski, naprawiany jest w pierwszej kolejności i
przychodzi jesień ten odcinek wymaga kolejnej naprawy, 
- tam są trzy odcinki, które bezwzględnie wymagają położenia nakładek.

Radna Górska-Markowicz – zwróciła uwagę na zły stan drogi z Markotowa Małego do przysiółka
Cygany, trzeba zmienić pas ruchu bo nie da rady przejechać, i jest to droga często uczęszczana.

Radna Mazurczak – poruszyła sprawy:
- wyrzucanego tłucznia z poboczy na skrzyżowaniu w Wierzchach, 
- konieczności wycinki krzewów od skrzyżowania w kierunku Szklarki, najgorzej za remizą
- przebudowy przepustu na wysokości posesji nr 75 ,
- nawierzchnia asfaltowa w lesie jadąc w kierunku Szumu tragiczna i w  Szumie również.

Radny  Bar  –  zwrócił  uwagę,  że  stało  się  tradycją,  że  pasy  zieleni  w  mieście  koszone  są
kosiarką dyskową, która uszkadza płytki chodnikowe.

Radny Mały – prosił o kilka słów na temat budowy ścieżki rowerowej w Gierałcicach.

Sekretarz powiatu – stwierdził, że wszystko było na dobrej drodze, jednak wykonawca zdarzył się
z  nowymi  przepisami  prawnymi,  od  1  stycznia  2018  r.  powstały  instytucja  Wody  Polskie  i  ta
inwestycja  wymaga  pozwolenia  wodno-prawnego,  wykonawca  otrzymał  już  dokumenty,  które
złoży w powiecie i otrzyma pozwolenie na realizację tej inwestycji.

Sołtys Świniar Małych – podziękował za wyremontowanie mostu, 
- podkreślił, zły stan nawierzchni i zakrzaczeń.
                          
Radny Marek Nowak – stwierdził,  że mieszkańcy Wierzbicy doceniają to co zostało wykonane
dotychczas, proszą o dalszy odcinek w kierunku lasu, 
- zwrócił uwagę na pogorszenie stanu studzienek po remoncie drogi od skrzyżowania w kierunku
Wierzbicy Dolnej.

Burmistrz  –  wnioskował  o  wykonanie  dogi  od  Ligoty  Wołczyńskiej  do  Brynicy,  droga  przez
Wierzbicę Dolną  do Świniar, oraz na odcinku od Rożnowa w kierunku Krzywizny, 



- nie oczekuje odpowiedzi, wie jaka jest aktualnie sytuacja i możliwości finansowe,
-  uwagę dla  tych którzy  będą decydowali  o  budżecie  powiatu na kolejny rok,  aby szczególnie
zwrócili uwagę na takie projektowanie budżetowe, aby zdecydowanie zwiększyć pulę środków na
drogi,
-  rozmawiamy  o  drogach  i  okazuje  się,  że  nie  ma  sołectwa  w  którym  nie  ma  dziurawych
nawierzchni,
- wie o tym, że żaden powiat nie byłby w stanie tego naprawić szybko i dlatego nakłady na drogi
radni w naszej gminie i w powiecie muszą przeznaczać większe,
- dużo już się zrobiło, ale do zrobienia przed nami jest mnóstwo.

Sekretarz  Powiatu  –  poruszył  sprawę  ul.  Sienkiewicza  i  przejazdu  kolejowego  w  kierunku
oczyszczalni ścieków, 
-  poinformował,  że  PKP  zwróciło  się  do  Starostwa  o  określenie  liczebności  pojazdów
przejeżdżających  przez  przejazd  kolejowy,  brak  dokonania  pomiaru  natężenia  ruchu  może
spowodować zamknięcie przejazdu,
- stwierdził, że pomiaru takiego robić Starostwo nie będzie ponieważ przejazd nie lezy w pasie
drogi powiatowej, po drugiej stronie przejazdu jest droga gminna.

Ad. 4 

Pani  Ewa  Pluta  –  odnosząc  się  do  tematu  „Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  w  2017  r.”
poinformowała że ośrodek pomocy jest instytucją , która ma na celu umożliwienie osom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zaspakaja niezbędne potrzeby i umożliwia im życie
w warunkach godnych człowieka, 
- pomoc udzielana jest  osobom i rodzinom z powodu, m.in.:  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, zdarzenia losowego,
- Ośrodek realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy Wołczyn za pomocą działów i komórek
organizacyjnych:
- pion socjalny głównie prowadzi rodzinne wywiady środowiskowe, pracownicy socjalni pracują
w 7 rejonach opiekuńczych,
- pion finansowo księgowy,
-  pion  usług  opiekuńczych  –  zatrudnione  opiekunki  wykonują  usługi  opiekuńcze  w  domach
podopiecznych
- ośrodek prowadzi też stołówkę, której zadaniem jest  przygotowywanie i  wydawanie gorącego
posiłku osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy,
- 2017 r. ośrodek przyjął i rozpatrzył 1720 wniosków o różnego rodzaju pomoc, pracownicy socjali
sporządzali w tych sprawach każdorazowo wywiad środowiskowy i sprawa kończyła się wydaniem
decyzji,
-  analiza  powyższych  danych  wskazuje  że  świadczenia  pieniężne  wciąż  są  preferowana  formą
pomocy , dominują zasiłki okresowe, celowe na zakup żywności, opału, dzieży leków , znaczącą
pozycję  zajmują  też  świadczenia  usług  opiekuńczych,  które  pozwalają  na  utrzymanie  osób
starszych,
-  w 2017 r.  uczestniczyliśmy w programie  /Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”  w rakach
programu uzyskaliśmy dofinansowanie 80% poniesionych wydatków,
- Środki  finansowe,  którymi dysponuje ośrodek pochodzą z  budżetu gminy i  budżetu państwa,
ponieważ ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone,
- jest tez zespół interdyscyplinarny, w skład zespołu Burmistrz powołał, przedstawicieli różnych
instytucji, policji, oświaty, zdrowia praca zespołu jest bardzo trudne, ale niezbędna do wykonania,
zostało założonych 18 Niebieskich Kart,
- w ramach działalności Burmistrz wydał dla 44 osób decyzje potwierdzającą prawo do świadczeń
zdrowotnych.



Zastępca  Burmistrz  –  stwierdził,  iż  należy  zastanowić  się  nad  tematem przejęcia  prowadzenia
stypendiów dla uczniów, które aktualnie prowadzi wydział oświaty w Urzędzie,
- temat poddał pod rozwagę.

Ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęta została bez uwag.

         
Ad. 5 

Rozpatrzenie  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał,  które  Rada  Miejska  podejmować  będzie  na
najbliższym posiedzeniu  

                      
Pani  Ewa  Pluta  -  z-ca  kierownika  OPS  –  przedstawiła  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały
w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (zła. Nr 2), 
-  przedmiotowy  projekt  uchwały  jest  na  skutek  zmiany  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy
w rodzinie, zaproponowana zmiana uchwały dostosowuje przepis ustawy.

Dyskusji nie było.

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

Następnie p. Agnieszka Wilczek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia  odpłatności  za  pobytu  w  ośrodkach  wsparcia  udzielających  osobom bezdomnym z
terenu gminy Wołczyn (zał. nr 3 ), 
-  stwierdziła,  że  ustawa  o  pomocy  społecznej  gwarantuje  osobom  bezdomnym  schronienia  w
ośrodkach wsparcia,  niezbędne jest  jednak określenie  zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w
ośrodku, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego.

Dyskusji nie było.

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

Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018
rok                                                                                                                                          (zał. nr 4),
- z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na budowę i funkcjonowanie żłobka kwoty
408 000 zł zwiększa się dochody i wydatki tj.:
- na zadanie: rozbudowa obiektu przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka - 400.000 zł
- na funkcjonowanie żłobka - 8.000 zł,
-  zwiększamy również dochody o kwotę 146.362 zł,  są  to  środki  unijne na współfinansowanie
zadania zrealizowanego w 2017 r. , tj. : przebudowa drogi gminnej w Szymonkowie - II etap.
- zwiększamy wydatki na zadania:
-  przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na  pomieszczenia  świetlicy  z  zapleczem
kuchennym w Duczowie Wielkim - 12.000 zł,
- rozbudowa obiektu przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka - 70.000 zł,
- zapłatę wyroku sądowego - 44.362 zł (wyrok dotyczy naliczonych przez gminę kar za wykonanie
zadania inwestycyjnego w 2015 roku - po terminie umownym),



- termomodernizację budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie - 70.000 zł (kwota
wynika z przeprowadzonego przetargu), 
-  oraz zmniejszamy wydatki  na zadanie termomodernizacja  budynku użyteczności publicznej  w
Wołczynie  przy ul. Sienkiewicza 5 - 50.000 zł (kwota wynika z przeprowadzonego przetargu),
- zmieniamy przedsięwzięcia sołectwa Wierzbica Górna zgodnie z wnioskiem sołectwa.

Dyskusji nie było.

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

                                                                                                      
Pan  Marcin  Dłubak  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzwiczyny            (zał. nr 5), 
-  podkreślił,  ze do zmiany przystąpiono na wniosek właściciela terenu o przekształcenie terenu
użytków rolnych z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowania wsi Krzywiczyny – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12
członków Komisji.

W dalszej kolejności p. Dłubak – omówił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek
opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych                                      (zał. nr 6),
- podkreślił,  ze zgodnie z przepisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy ma
obowiązek określić w drodze uchwały:
- górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za
usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz
-  górne  stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn,
- proponowane stawki w tym projekcie uchwały są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować
firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych,  na których powstają  odpady oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wołczyn,
- dzięki podjętej uchwale właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców,
będą ponosić z tego tytułu opłaty na podobnym poziomie cenowym, 
- przedsiębiorcy mogą regulować ceny za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć górnych
stawek opłat określonych w uchwale przez Radę Miejską w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

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

Pan Marcin Kaczmarczyk – przedstawił projekt uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
przez gminę Wołczyn                                                                                                             (zał. nr 7),



- stwierdził, że przedłożony projekt uchwały jest skutkiem zmian ustawy karta nauczyciela, między
innymi tygodniowego wymiaru pracy niektórych nauczycieli,
- przedstawiony projekt dostosowuje zasady obowiązujące w gminie do zapisów ustawowych,
- nowe zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin obowiązywać będą od 1
września 2018 r.

Dyskusji nie było.

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

W dalszej  kolejności  p.  Kaczmarczyk – omówił  projekt  uchwały  w sprawie  zasad udzielania  i
rozmiarów  zniżek  przysługujących  nauczycielom  zajmującym  stanowiska  kierownicze  w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn                                      (zał. nr 8),
-  projekt  uchwały zawiera nowe,  korzystniejsze dla  pracowników rozwiązania dotyczące części
grupy nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez gminę,
-  propozycje  zmian  polegających  na  obniżeniu  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych dla części stanowisk dyrektorskich wynikają z
systematycznego  wzrostu  obciążenia  obowiązkami  administracyjnymi  i  statystycznymi
spowodowanego zmianami przepisów prawnych obowiązujących w oświacie,
- nowe zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących
niektóre stanowiska kierownicze będą obowiązywały od 1 września 2018 roku.
Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  13
członków Komisji.
Pan Kaczmarczyk – omówił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
udostępnionych  przewoźnikom  i  operatorom  oraz  zasad  i  warunków  korzystania  z  tych
przystanków                                                                                                                           (zał. nr 9),
-  niniejszy  projekt  uchwały  jest  wypełnieniem  delegacji  ustawy  o  publicznym  transporcie
zbiorowym  który nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub
zarządzającym  jest  jednostka  samorządu  terytorialnego,  udostępnionych  dla  operatorów  i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
                                                      
Dyskusji nie było.

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

 Burmistrz  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  połączenia  gmin  w  celu
utworzenia okręgu wyborczego do rady Powiatu w Kluczborku                                       (zał. nr 10), 
- stwierdził, zasadą jest ,że okręgiem wyborczym jest gmina, a w każdym okręgu wybiera się od 3
do 10 radnych,
- do tej pary było tak, że Byczyna iała 3 mandaty, a gmina Wołczyn 4 
- według jednolitej normy przedstawicielstwa wynika, że gmina Byczyna nie spełnia warunków do
utworzenia  samodzielnego  okręgu -  wychodzą  2  mandaty  i  stąd  zachodzi  konieczność  zmiany
granic dotychczasowych okręgów wyborczych, 
- przedłożony projekt uchwały Powiatu Kluczborskiego zakłada połączenie w jeden okręg gminę
Wołczyn i gminę Byczyna – łącznie będzie 7 mandatów z tego Byczyna 2, a Wołczyn 5.



                                                       
Dyskusji nie było.

W wyniku  głosowania  przedmiotowy  projekt  uchwały  uzyskał  pozytywna  opinię  większością
głosów, tj.
- za pozytywnym zaopiniowaniem -10 głosów
- przeciw – o głosów
- wstrzymujących się – 3 głosy.

Przechodząc do projektu uchwały dotyczącej nadania honorowych odznak Burmistrz – tradycyjnie
jak co roku na uroczystej sesji upamiętniającej rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja wręczane są
odznaki  honorowe  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”,  w  związku  z  tym  przedstawił
kandydatów do odznaczenia:
- Pan Mieczysław Czapliński - przez całe dotychczasowe życie związany jest z gminą Wołczyn,
bowiem urodził się i wychował w Brzezinkach, a obecnie mieszka w Wołczynie. Z wykształcenia
jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Po ukończeniu nauki pracę
zawodową rozpoczął w 1976 r. w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wołczynie. Od 1979-
1986  pracował  w  Śląskiej  Fabryce  Drożdży  ”Polmos”.  W  1986  r.  zatrudniony  został  w
Przedsiębiorstwie  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Wołczynie przechodząc kolejno
szczeble kariery zawodowej od stanowiska kierownika działu gospodarstw domowych i remontu,
zastępcy dyrektora, a od 1988 r. do 2002 r. pełnił funkcję dyrektora zakładu. 
W kadencji  1994-1998 był radnym Rady Miejskiej  i pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Rady.
W 1998 r.  po raz pierwszy został  wybrany na radnego powiatu kluczborskiego i  przez kolejne
kadencje, aż do 2014 r. W latach 2002-2014 r. piastował stanowisko Wicestarosty Kluczborskiego.
Od 2014 roku do nadal pracuje w Starostwie Powiatowym na stanowisku Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Pracując na różnych stanowiskach, zawsze starał się
pracować na rzecz wspólnoty lokalnej.
-  Pani  Irena  Dziekan  mieszkanką  naszej  gminy jest  od  urodzenia.  Pracowała  w gospodarstwie
domowym. Wychowała troje dzieci. 
      Udzielała  się  w  Kole  Gospodyń  Wiejskich  w  Komorznie.  Aktualnie  jest  członkiem
Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi w Komorznie i pełni funkcję skarbnika.  
Od wielu  lat  aktywna społecznie  i  zaangażowana w wiele  wydarzeń i  przedsięwzięć  sołeckich
skierowanych na integrację mieszkańców. 
Pani Irena jest zawsze otwarta, chętnie wspiera swoją pracą i pomocą organizację wielu sołeckich
uroczystości, a także aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa. 

- Pan Paweł Kuliga działalność gospodarczą nieprzerwanie prowadzi w Wołczynie od 1990 r. jako
usługi  wulkanizacyjne.  Zakład  sukcesywnie  rozwija  się.  Obecnie  Firma  „Lateks”  jako  Spółka
świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej mechaniki samochodowej.  Zatrudnia 12 osób.
Pan Paweł od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. Wspiera  instytucje działające na
terenie gminy realizujące różne projekty i inicjatywy lokalne, w tym kulturalne i sportowe. 
      Mając  15 lat  wstąpił  do Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Modrzewiacy”.  Uczestniczył  w trasach
koncertowych  w  kraju  i  zagranicą,  przynosząc  rozgłos  naszej  gminie.  Brał  udział
w koncertach na rzecz naszego lokalnego środowiska.
Działał w strukturach Zarządu MKS „Polonia” Wołczyn.
Od 12 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wołczynie.

-  Pani  Stanisława  Małecka  od  1960  r.  jest  mieszkanką  wsi  Skałągi.  Pracowała  na  plebani  w
Skałągach.  W  latach  1980-1991  była  pracownikiem  RUCH-u  jednocześnie  opiekunem  byłej
sali wiejskiej udostępnionej dla mieszkańców. 



W latach 2000-2009 pracowała jako gospodyni na plebani. Aktualnie jest na emeryturze, ale nadal
opiekuje się świetlicą wiejską w Skałągach. Od lat szefuje w kuchni podczas organizacji imprez
okolicznościowych.  Współorganizuje,  czuwa  nad  organizacją  i  przebiegiem  szeregu  imprez
kulturalnych  na  wsi.   Zawsze  chętnie  służy  pomocą,  a  niejednokrotnie  wychodzi  z  własną
inicjatywą. Oddana pracy na rzecz społeczności. Nieustannie aktywna, pełna energii i zapału do
pracy. 

-  Pan  Mieczysław  Olaniszyn  w  1966  r.  ukończył  szkołę  zawodową  jako  elektromechanik.  W
kolejnych  latach  podwyższył  swoje  wykształcenie  kończąc  szkołę  średnią  o  kierunku
administracyjno-prawnym.  Przez  wiele  lat  pracował  w  służbach  mundurowych.  Mieszkańcem
Wołczyna jest od 1988 r. 
      Swoją strażacką pasję realizuje od 1992 r. jako aktywny działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wołczynie. Posiada przeszkolenie pożarnicze, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uprawnienia
do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. W czasie swojej społecznej służby pełnił obowiązki
kierowcy ratownika. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy i
powiatu kluczborskiego. 
W strukturach Zarządu Gminnego Związku OSP w Wołczynie pełnił funkcję skarbnika.
Aktualnie nie bierze udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale bardzo zaangażowany jest w
prace konserwatorsko-gospodarcze w OSP Wołczynie oraz we wszystkich jednostkach działających
na terenie gminy. Swoją osobą wspiera działania OSP w Wołczynie poprzez zabezpieczanie imprez
lokalnych m.in.: „Dni Wołczyna”, wyścig kolarski, biegi uliczne, zawody strażackie i wiele innych.

Następnie Burmistrz zaproponował nadanie „Honorowego Obywatela Gminy Wołczyn” dla siostry
zakonnej Bogumiły 
Siostra Bogumiła ukończyła szkołę pielęgniarską w Poznaniu.
Do  zakonu  Zgromadzenia  Sióstr   Elżbietanek  wstąpiła  w  1951  r.  i  otrzymała  imię  zakonne
Bogumiła.

Siostra  Bogumiła  posługę  zakonną  sprawowała  w  Katowicach  następnie  w  Bytomiu-
Boborek. Do Wołczyna przybyła w 1989 r. i przebywa do dziś. 
W Zgromadzeniu Zakonnym pełniła posługę opiekunki osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy
Społecznej w Gierałcicach, poświęcając im wiele czasu i zamiłowania.
Z wielką troską wyraża się o swoich podopiecznych podkreślając,  że oni  jak każdy potrzebują
miłości. Podopieczni mówią do niej MAMA.

Siostra  Bogumiła  to  osoba  niezwykle  ofiarna,  pracowita  i  pogodna.  Zawsze  gotowa by
służyć pomocą. Jest lokalnie bardzo dobrze znana jako osoba niezwykle sumienna, bezinteresowna,
oddana i skromna.  Od lat pasjonuje się ogrodnictwem. 
W tym roku siostra Bogumiła obchodzi jubileusz 65-lecia złożenia Ślubów Zakonnych. 

                                                                                  
Kandydatura p.  Mieczysława Czaplińskiego – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w
obecności 13 członków Komisji.

Kandydatura p. Ireny Dziekan – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Kandydatura p.  Pawła Kuligi  –  zaopiniowana została  pozytywnie jednogłośnie w obecności  13
członków Komisji.

Kandydatura p. Stanisławy Małeckiej – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności
13 członków Komisji.



Kandydatura  p.  Mieczysława  Olaniszyna  –  zaopiniowana  została  pozytywnie  jednogłośnie  w
obecności 13 członków Komisji.

Kandydatura siostry Bogumiły – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Ad. 6 

Pani Joanna Tokarska – prosiła o rozważenie możliwości zwiększenia ilości miejsc parkingowych
przy bloku osiedlowym i ul.Opolska.

Radny Kwaśnicki – odniósł si do prośby informując, że droga ta jest spółdzielni mieszkaniowej,
próby poszerzenia jezdni już były, ale mieszkańcy bloku nr 9 nie wyrazili na to zgody, 
-  nie  bardzo  są  inne  możliwości,  osiedle  zaprojektowane  w  latach  80-tych,  wtedy  były  inne
potrzeby.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji

                                                                                                    Przewodniczący Komisji 
                                                                                                           Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska                                                                                                  

                               


