
 Protokół Nr 30/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 31 sierpnia 2021 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 Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
- Andrzej Maliński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
             

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji.
Porządek posiedzenia  przyjęty został jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

 
Ad.2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Waldemar Łuczek - pytał odnośnie budowy tężni, czy wszystko realizowane jest w terminie, czy
nie ma zagrożenia terminu zakończenia inwestycji?
W dalszej wypowiedzi zgłosił, że na nowo wybudowanej ścieżce przejeżdżają skuterami, wnioskował
o postawienie znaku ograniczenia,
-  poruszył  również  sprawę  wywieszonych  jakiś  czas  temu  przez  Urząd  Miejski  zawiadomień  na
klatkach schodowych na temat segregacji śmieci, w związku z tym prosił o informację  o weryfikacji
deklaracji śmieciowych i efektach w tym zakresie.

Radny Ryszard Mrugalski - zgłosił, że od trzech tygodni leżą dwa drzewa powalone na rzece, kto ma je
usunąć, stwarzają niebezpieczeństwo bawią się tam dzieci.

Radny  Szczepan  Mały  –  pytał  jak  wygląda  sprawa  usuwania  foli  rolniczych,  czy  nasza  Gmina
przystępuje do tego programu?

Radna Krystyna  Mazurczak – zabierając  głos  podziękowała  w imieniu  mieszkańców za  skuteczną
interwencję w Powiecie Namysłowskim w sprawie drogi Szum – Zawiść, dziury zostały załatane.

Ad.3 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska w Wołczynie podejmować będzie
na najbliższej sesji.

Skarbnik Gminy - omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
(załącznik do protokołu), zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków:
- o kwotę 38 174,25 zł w związku ze złożonym do WFOŚiGW w Opolu wnioskiem o dofinansowanie
zadania  na usuwanie azbestu,
-  o  kwotę  6  534,08  zł  w  związku  z  otrzymaniem  odszkodowania  od  ubezpieczyciela  z  powodu
uszkodzenia płotu na cmentarzu komunalnym.
Następnie wniosła autopoprawkę do projektu tej uchwały poprzez zmianę:



-  w  dziale  oświata  i  wychowanie:  zwiększa  się  dochody  i  wydatki  dla  Szkoły  Podstawowej  w
Wierzbicy Górnej za otrzymane odszkodowanie w wysokości 1 642,00 zł, i dla Zespołu Szkół z tytułu
zwrotu za zniszczone podręczniki oraz dofinansowanie do internetu 666,00 zł,
-  Ośrodek Pomocy Społecznej  otrzymał zwrot  z  ubezpieczenia zdrowotnego zasiłku ubezpieczenia
zdrowotnego, zasiłku stałego oraz pomocy do dożywiania,
- zwiększa się wydatki na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 22 400 zł,
-  zwiększa  się  dochody  z  tytułu  pozyskania  środków  o  10  000  zł  z  programu  Covidovego
z przeznaczeniem na promocję szczepień,
- wpłynęła dotacja z rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 r. - 12 533,88 zł, środki te zostawiamy
w  rozdziale 900 na inwestycje w sołectwach,
- zwiększamy wydatki o 40 000 zł na przygotowanie działek na sprzedaż,
- na wniosek 4 Sołectw zmieniamy plany wydatków na przedsięwzięcia sołeckie.

Radny Pasternak – pytał,  czy ze względu na podwyżki materiałów budowlanych nasze realizowane
inwestycje są zagrożone.

Skarbnik  Gminy  –  stwierdziła,  że  duże  zadania  są  po  zamówieniach  publicznych,  które  już  nie
podlegają negocjacji, jedynie mogą być koszty związane z dodatkowymi robotami,
- jesteśmy na etapie rozliczeń dużych inwestycji i na dzień dzisiejszy nie widać zagrożenia,
- w pozostałych zadaniach są dodatkowe koszy, ale udaje nam się je utrzymać między zadaniami.

Zastępca  Burmistrza  -  podkreślił,  że  na  dużych  zadaniach  to  co  zostało  podpisane  w  umowie,  to
wykonawcy są zobligowani do tego, aby się tego trzymać, na każdym zadaniu pojawiają się jakieś
dodatkowe koszty lub dodatkowe roboty, które nie zostały przewidziane, 
- zadania, które są realizowane nie sygnalizują jakiś problemów, by zagrażały realizacji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2021  rok  został  zaopiniowany
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Burmistrz  -  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Ochotniczej  Straży
Pożarnej w Gierałcicach (załącznik do protokołu),
- podkreślił, że została powołana Komisja przetargowa składająca się przedstawicieli OSP Gierałcice
oraz pracowników Urzędu Miejskiego,
-  jesteśmy  też  po  rozmowach  z  Powiatową  Strażą  Pożarną,  która  wspiera  nas,  aby  właściwie
przygotować specyfikację zamówienia, posiłkujemy się opiniami fachowców jakie warunki samochód
musi spełniać.

Zastępca  Burmistrza  –  poinformował,  że  w  postępowaniu  na  zakup  samochodu  ratowniczo  –
gaśniczego wpłynęła jedna oferta.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach
został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji. 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli (załącznik do protokołu),
- uchwała w tym zakresie podejmowana była w 2009 r. do tej pory było wiele zmian wprowadzanych 6
uchwałami, które wynikały ze zmiany przepisów,



- przedłożony projekt uchwały ma na celu ujednolicenie teksu, dostosowanie niektórych zapisów do
stanu aktualnego oraz wprowadzenie zmiany dotyczącej podwyższenia kwoty dodatku funkcyjnego
o kwotę 30 zł za wychowawstwo w klasie lub oddziale przedszkolnym liczącym powyżej 20 dzieci.

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że kluczową sprawą jest to, że powstaje tekst jednolity regulaminu i
posługiwanie tym tekstem będzie będzie czytelne dla księgowych w szkołach.

Pan  Kaczmarczyk  -  dodał,  że  projekt  ten  zgodnie  z  przepisami  został  uzgodniony  ze  związkami
zawodowymi, związki zawodowe zaopiniowały bez uwag.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  dodatek  w formie  30  zł  za  wychowawstwo będzie  obciążał  budżet
gminy?

Naczelnik Wydziału Edukacji – odpowiedział, przedstawiając jaki jest to koszt w ciągu roku.

Radny Pasternak – pytał, czy są przewidziane jeszcze dodatkowe nagrody dla nauczycieli?

Pan Kaczmarczyk - odpowiedział, w sytuacji kiedy zejdziemy poniżej progu średniego wynagrodzenia
to będzie to wymagało zmian, ale na tą chwilę nie ma. 

Zastępca Burmistrza – dodał, że do tej pory był ustalony dodatek funkcyjnych za wychowawstwo w
szkołach i przedszkolach w wysokości 300 zł, 
-  wpływały  postulaty  od  nauczycieli  i  przedstawicieli  związków  zawodowych,  aby  dodatek  ten
zróżnicować  w  zależności  od  ilości  dzieci,  doszliśmy  do  konsensusu,  że  kwota  30  zł  wypukli
zwiększony nakład pracy nauczyciela przy większej ilości dzieci.

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

Następnie Naczelnik Edukacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie rodzajów oraz warunków i
sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (załącznik do protokołu), 
-  zwiększamy dodatek  z  tytułu  dofinansowania  do  zakupu  okularów ze  100 zł  na  250 zł,  zasiłek
pieniężny  w przypadku  leczenia  szpitalnego  z  200  zł  na  300  zł  i  koszty  pełnopłatnych  zabiegów
leczniczych lub rehabilitacyjnych z 200 zł na 300 zł.

Dyskusji nie było.

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

Burmistrz  –  przedstawił  projekt  w  sprawie  zarządzenia  wyboru  sołtysa  w  Markotowie  Dużym
(załącznik do protokołu), 
- pani Sołtys złożyła pisemną rezygnację z przyczyn osobistych.
Burmistrz  poinformował,  że  rozmawiał  z  Panią Sołtys,  która potwierdziła,  że  skład rady sołeckiej
dobrze funkcjonuje i jest przekonana, że będzie godny następca pełnienia funkcji sołtysa.

Dyskusji nie było.



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

Ad. 4
W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Burmistrz – odnosząc się do pytania radnego Waldemara Łuczka poinformował,  że nie ma według
wykonawcy jakiegoś zagrożenia zakończenia robót, martwimy się bardziej o środki unijne, bo zwrot
środków może być opóźniony.
Nie  ma zagrożenia  zwiększania  środków ze  względu na  rosnące  ceny,  rozmawiał  z  wykonawcą z
którym podpisywał umowy na budowę dwóch dróg i wykonawca ma obawy co będzie się działo w
najbliższych tygodniach, ponieważ ceny materiałów bardzo rosną. 
Inwestycja tężni powinna być zakończona z końcem września, najpóźniej na początku października.
Przewidywane są środki na funkcjonowanie tężni, czyli na koszty dowiezienia solanki, monitoringu,
sprzątania, utrzymania zieleni i funkcjonowania tężni.
Następnie  odniósł  się  do  wniosku  radnego  Waldemara  Łuczka  w  sprawie  postawienia  znaku
ograniczenia na ścieżce pieszo-rolkowej – uważa, że jest to zasadne i jest potrzeba postawienia znaku
zakazującego poruszanie się motorowerów.
Podkreślił, że ze ścieżki korzysta bardzo dużo mieszkańców, co bardzo cieszy.
Odpowiadając na pytanie odnośnie segregacji śmieci i kontrolach deklaracji śmieciowych stwierdził, ze
takie kontrole są prowadzone, informacja o działaniach i efektach zostanie przedstawiona na następnej
sesji.

Zastępca Burmistrza - odnośnie powalonego drzewa na rzece poinformował, że zostało to zgłoszone do
Wód Polskich.
Następnie poinformował, że jest przygotowane ogłoszenie i są wykonywane telefony do rolników, aby
takie wnioski składali i deklarowali ilość odpadów rolniczych. Po zebraniu informacji przez Gminę,
jaka jest ilość trzeba znaleźć odbiorcę tych odpadów, który za kwotę 500 zł za tonę odbierze te odpady,
jeżeli znajdziemy to program zostanie uruchomiony.
Termin zadeklarowania o ilości posiadanych odpadów jest do 9 września br.

Radny Mały – pytał, czy potrzebna będzie segregacja tych foli.

Zastępca  Burmistrza  -  stwierdził,  że  informację  jaką  posiada,  to  wszystkie  folie  powinny  być
oczyszczone, posegregowane i zwinięte.

Radny Marcin Pasternak - pytał odnośnie pożaru na Ligocie Wołczyńskiej, z informacji jakie dotarły
wynika, że był problem z hydrantami w czasie pożaru. Czy są prowadzone kontrole hydrantów?

Zastępca Burmistrza - odpowiedział, że to zdarzenia miało miejsce na końcu sieci wodociągowej, są to
stare sieci i im bliżej końca, to przekrój rur jest mniejszy. Ciśnienie, które jest  na końcu sieci jest
mniejsze. Woda była pobierana z hydrantu, który znajdował się na końcu Ligoty Wołczyńskiej, w akcji
uczestniczyło  ponad  10  straży  pożarnych,  Zakład  Wodociągów  uruchomił  hydranty  na  ulicy
Poznańskiej również dowożono z innego ujęcia z Wierzbicy Górnej.

Naczelnik Andrzej Maliński - poinformował, że od dwóch lat prowadzony jest nadzór nad hydrantami,
które  podlegają  modernizacji  i  jest  sukcesywnie  wykonywana.  Podkreślił,  że  dwa  lata  temu  była



przeprowadzona kontrola Państwowej Straży Pożarnej, która dała wytyczne odnośnie funkcjonowania
hydrantów, proces wykonania decyzji został zakończony. 
W hydrancie na Ligocie Wołczyńskiej znajdowały się śruby ktoś musiał celowo zablokować hydrant.
Jest prowadzony nadzór nad tymi hydrantami. Kontrola odbywa się co miesiąc, po czym sporządzany
jest protokół wykonanych czynności. 

Burmistrz - podkreślił, że na odcinku kończącym sieć jak i tu na końcu wsi nie będzie takiego ciśnienia
jak na początku i to się nie zmieni. Ważna jest sprawność prowadzenia akcji. Jeżeli chodzi o mobilność
i  dyspozycyjność  strażaków  to  była  na  wysokim  poziomie,  nie  zdarzyło  się,  że  brakło  wody.
Podziękował Strażakom za udział w tym pożarze.
Sprawą  która  nie  powinna  się  zdarzyć  to,  że  nie  było  zabezpieczenia  ze  strony  Policji,  która
kierowałaby ruchem. Dopiero po interwencji  została wysłana Policja.

Radny  Marek  Nowak  –  zabierając  głos  potwierdził,  że  kontrole  hydrantów  są  przeprowadzane,
aktualnie w Wierzbicy Górnej są wywieszone ogłoszenia, że takie kontrole będą wykonywane.

Radny Mrugalski - podziękował wszystkim strażakom, którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru w
Ligocie Wołczyńskiej oraz Panu Burmistrzowi, który czuwał nad tym wszystkim.

Zastępca Burmistrza - przekazał apel Prezesa ZWiK, abyśmy jako mieszkańcy zwracali uwagę na to,
żeby z hydrantów nie korzystały osoby, które nie mają zezwolenia i na to, aby nie były niszczone
zabezpieczenia.

Radny Zarych -  zwrócił  uwagę, że plomby na hydrantach są plastikowe i  pod wpływem promieni
słonecznych rozkurczają się i wypadają.
W każdej wiosce był kiedyś staw z którego czerpano wodę w trakcie pożaru, było to zabezpieczenie dla
wioski.

Burmistrz  -  podkreślił,  że  problemem nie  są  plomby tylko  pobieranie  wody  przez  nieuprawnione
osoby,  apel  Prezesa  dotyczy  zwracania  uwagi  na  to,  że  korzystają  inne  osoby mamy przez  to  są
ogromne straty wody. 
W dalszej  wypowiedzi  poruszył  temat,  który wspomniała  Pani  Skarbnik przy omawianiu zmian w
budżecie.  Zwiększamy  środki  finansowe  na  podział  działek  budowlanych  w  celu  zwiększenia  w
przyszłym roku  dochodów budżetu  z  tytułu  sprzedaży  tych  działek  budowlanych  w Wołczynie,  a
dochody ze sprzedaży przeznaczyć na zakup nieruchomości znajdującej się w parku. Jest możliwość
zakupu tego domu i prowadzi takie rozmowy z właścicielem za cenę ok. 400 tys. zł. Jest to budynek,
który stoi w środku miasta i powinien być budynkiem użyteczności publicznej. Mogłoby tam powstać
centrum informacji turystycznej, małe muzeum regionalne, miejsce edukacyjne dla młodzieży, czy też
plenery malarskie, takie są pomysły na to miejsce.

Radny Marcin Pasternak - stwierdził, że utrzymanie tego budynku będzie bardzo kosztowne, czy nie
byłoby lepiej przeznaczyć te środki na inne rzeczy dla mieszkańców.
W jego ocenie wstrzymałby się z kupnem.

Burmistrz - dodał, że ma pomysły na to miejsce. Na pewno trzeba wykonać remont i zmienić system
ogrzewania. Będzie trzeba wnioskować o dofinansowanie, aby gmina nie ponosiła kosztów, ciekawe
pomysły  tworzenia  czegoś  nowego  daje  możliwość  dofinansowania.  Nie  trzeba  zatrudniać
dodatkowych osób tylko można zreorganizować to co mamy już w gminie.



Radny Waldemar Łuczek - wyrażając swoją opinię stwierdził, że jest  pozytywnie nastawiony do takich
inicjatyw. 

Radny Waldemar Antkowiak - dodał, że każde działania generuje jakieś koszty, ale nie możemy tego
odkładać musimy podjąć decyzje. Wiadomo, że będzie koszt, ale też będą korzyści z tego.

Radny Adam Zarych - uważa, że w każdej miejscowości powinny być takie miejsca pamięci, sam w
Szymonkowie chciał zrobić takie miejsce. Uważa, że to bardzo dobry pomysł i powinno takie miejsce
powstać. Będzie to promocja naszego miasta.

Radny Ryszard Nowak - uważa, że pomysł jest dobry, ale będzie przeciwny kiedy będą tworzone tam
nowe etaty. 

Skarbnik Gminy – podkreśliła,  że  uczestniczyła w wizji  lokalnej.  Budynek robi wrażenie i  można
wykorzystać na różne inicjatywy. Będziemy szukać możliwości, aby pozyskać środki na ten cel.

Radna Jolanta Schatt - uważa, że pomysł jest dobry, w gminie nie ma takiego miejsca i warto stworzyć.
Jest bardzo dobra lokalizacja tego budynku, wiadomo, że są też inne potrzeby, ale wspólnymi siłami
można wiele zrobić.

Naczelnik  Andrzej  Maliński  -  stwierdził,  że  jako  naczelnik  spraw  obywatelskich  ma  kontakt  z
mieszkańcami i jeżeli będzie potrzeba stworzenia miejsc pracy, to czy będzie to coś złego? 

Radna Krystyna Mazurczak – uważa, że pomysł jest dobry, ale trzeba też pomyśleć o ludziach, którzy
będą odwiedzać tężnię, gdzie będą korzystać z toalety, trzeba pomyśleć o tym, bo jest to problem w
mieście.

Radny Waldemar Antkowiak - stwierdził,  że musimy podjąć decyzję nie można czekać, nie wiemy
jakie będą koszty, to się dopiero okaże.

Burmistrz - podkreślił, że ludzie pytają, czy gmina zamierza kupić ten dom, odpowiadając, że tak –
reakcja jest pozytywna uzasadniając, że taki budynek w takim miejscu powinien być w posiadaniu
gminy.
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  kto jest za pozytywna opinią kupna nieruchomości
Pana Heliasza
- za - 11 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymujących się – 2 radnych.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                                               Ryszard Nowak

Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz


