Protokół Nr 37/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
w dniu 18 grudnia 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,
 Dyrektor GLZS w Wołczynie Ewa Włos
 Z-ca Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji
Joanna Ptak-Fiącek.
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji
(zał. nr 1).
Burmistrz – wnioskowała o wprowadzenie do porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok, zmiana podyktowana jest ponieważ wpłynęły środki z
rezerwy uzupełniającej.
W/w wniosek przyjęty została pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
Porządek posiedzenia wraz z wnioskiem przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12
członków Komisji.
Ad. 2
Radna Mazurczak – poruszyła sprawę zakrzaczeń pobocza na wysokości remizy strażackiej w
Wierzchach oraz na wysokości lasu w Szumie.
Ad. 3
Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn (zał. nr 2)
- konieczność opracowania dokumentu wynika z ustawy o prawie energetycznym,
- następnie głosu udzielił autorowi przedmiotowego dokumentu.
Pan Jacek Tychman – zabierając głos podkreślił, że gmina posiada dokument opracowany w 2001 r.
pt. ”Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe”, przepisy
ustawy prawo energetyczne obliguje burmistrza do opracowania aktualizacji tego dokumentu,
- przedłożony dokument jest bardzo obszerny,
- ”Aktualizacja założeń...” była wyłożona do publicznego wglądu od dnia 5 lipca 2017r. do dnia 21
lipca 2017r. - nie zgłoszono żadnych uwag,
- sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu, która
uzyskała pozytywną opinię zarówno RDOŚ w Opolu jak również Opolskiego SANEPIDU,
- ,,Aktualizacja założeń ...” pozytywną opinię Zarządu Województwa Opolskiego w zakresie
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa,
- zapisy ,,Aktualizacji założeń …’’ są zgodne z polityką energetyczną państwa, a także polityką
energetyczną regionu opolskiego, uwzględniającą zapisy ,,Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego’’, ,,Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”, oraz ,,Planu

rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w województwie opolskim’’ w zakresie przyjętych
rozwiązań elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych,
- ponadto z opracowanego dokumentu wynika, że istniejące powiązania gminy Wołczyn z innymi
gminami, wypełniają zadania współpracy pomiędzy nimi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
- w dalszej swojej wypowiedzi przedstawił zakres dokumentu, tj.:
– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe,
– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii,
energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
– możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
efektywności energetycznej,
- podkreślił, że przy staraniu się o dofinansowanie jakiegoś przedsięwzięcia w tym zakresie ten
dokument jest niezbędny.
Zastępca Burmistrza – pytał, czy w gminie są jakieś zagrożenia ze strony instytucji zaopatrujących
w nośniki takie jak energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie?
Pan Tychman – stwierdził, że nie ma zagrożeń, ogólnie jest wzrost zużycia energii elektrycznej
i gazu ziemnego,
- problem jest z gazyfikacją terenów wiejskich.
Projekt uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności
12 członków Komisji.
Pani Joanna Fiącek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Wołczyn (zał. nr 3),
- stwierdziła, że uchwała wraca pod obrady ze względu na brak regulacji dotyczącej minimalnej
pojemności pojemników do zbierania odpadów,
- jednocześnie konieczność wykreślenia zapisu dotyczącego: „poddawania psa obowiązkowym
szczepieniom ochronnym” i „deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków
Komisji.
Następnie p. Joanna Fiącek – przedstawiła projekt uchwały dotyczący sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zał. nr 4).
Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności
12 członków Komisji.
Zastępca Burmistrza – omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad związanych
z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola
uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
(zał. nr 5),
- uchwała ta wprowadza dodatkowy bezpłatny dowóz dla tych dzieci które do tej pory korzystały z
ulgi, czyli jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka nie
przekracza odległości 3 km w przypadku 5 i 6 latków i uczniów klas I – IV szkoły podstawowej
oraz 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII, to gmina może zorganizować bezpłatny transport,
zapewniając opiekę w czasie przewozu,
- na podstawie takiej uchwały, w ramach dowozów organizowanych przez gminę będzie można
dowozić dzieci i młodzież do szkół/przedszkoli na terenie gminy Wołczyn, które nie spełniają
kryterium odległości,
- natomiast poza obwodem można dojeżdżać pod warunkiem że będzie miejsce w autobusie i musi
zapłacić.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności
12 członków Komisji.
Pan Tadeusz Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy GimnazjalnoLicealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
(zał. nr 6),
- z uwagi, że od dnia 01 września 2017 roku nastąpił proces stopniowego wygaszania gimnazjów,
Pani Dyrektor Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie wystąpiła z propozycją zmiany
nazwy Zespołu,
- proponowana nazwa nawiąże do obecnego stanu i kierunku rozwoju jednostki oświatowej,
ponieważ gimnazjum przekształci się w Szkołę Podstawową nr 3.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków
Komisji.
Pan Rafał Neugebauer Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku
(zał. nr 7),
- stwierdził, ze środki jak co roku pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, wnoszonych przez właścicieli punków sprzedazy napojów alkoholowych oraz za
zezwolenia jednorazowe,
- w dalszej kolejności przedstawił preliminarz wydatków Gminnego Programu na 2018 rok.
Radny Mały – zwrócił uwagę, że w załączniku nr 1 w pkt II nie ma danych za rok ubiegły,
- następnie pytał, jak często Komisja przeprowadza kontrole przestrzegania zasad sprzedaży
napojów alkoholowych?
Pan Neugebauer – stwierdził, że dane aby były wiarygodne muszą być zrobione na koniec roku,

- natomiast kontrole przeprowadzane są 2 razy do roku ale ilość kontroli nie załatwi sprzedaży
alkoholu nieletnim, problem jest w uświadamianiu sprzedawców, którzy twierdzą, że im kupują
osoby pełnoletnie, jeżeli nie ma świadka nie udowodnimy tego.
Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.
Pani Skarbnik Gminy przestawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2023
(zał. nr 8).
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 12
członków Komisji.
W dalszej kolejności Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Wołczyn na 2018 r.
(zał. nr 9),
- odnosząc się do budżetowych planów stwierdził, że jest to budżet rekordowy, ponieważ dochody
wynoszą ponad 50 mln zł, dotacje otrzymywane z budżetu państwa związane z realizacją świadczeń
rodzinnych,
- wzrosną wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych,
- zwiększamy też wydatki w zakresie oczyszczania miasta i wsi,ochrony powietrza,
- a przede wszystkim na inwestycje i remonty jednak w pierwszej kolejności zabezpieczamy srodki
na to co już stworzyliśmy, nielikwidujemy nic wręcz przeciwnie zwiększamy na funkcjonowanie
- 150 tys. zł planujemy na dotacje dla Powatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i
kanalizacji doszczowej w Gierałcicach,
- 2 500 tys. zł na przebudowę drogi ul. Kwiatów Poslkicj w Wołczynie – aktualnie planowana
inwestycja jest pod zankiem zapytania , poniwaz jestśmy na liście rankingowej ale wielkość
środków nie zabezpiecza wszyskich zadań,
- 650 tys. zł budowa ul. Chabrów,
- 300 tys. zł budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride oraz
„Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- budynek świetlicy przy Szkle
podstawowej nr 1 oraz budynku MiGBP przy ul. Sienkiewicza,
- 30 tys. zł na adaptację pomieszczeń Przedszkola w Wołczynie na żłobek,
- 71 tys. zł na budowę tężni i ogrodu z roślinnością halofitową,
- 55 tys. zł na przebudowę remizy strażackiej OSP w Wierzbicy Dolnej i w Komorznie,
- 40 tys. zł na dotacje na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne,
- 18 tys. zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ogromna inwestycja jaka jest budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Skałągi - inwestycja
realizowana przez naszą Spółkę Zakład Wodociągów i kanalizacji w Wołczynie,
- remonty dróg.
Radny Mrugalski – pytał jak wygląda sprawa remontu świetlicy wiejskiej w Ligcie Wołczyńskiej?
Burmistrz - stwierdził, możliwe że w I kwartale będzie ogłoszony nabór wniosków,
- w I kwartale będziemy tez znać kwoty subwencji i będziemy mieć wiedzę jakimi kwotami
dysponujemy,
- podobnie z zadaniami innymi, jeśli chodzi o świetlice w Duczowie, część kwoty mamy
i podjęliśmy decyzję o jej zwiększeniu na adaptacje budynku i remont zlecimy naszej Spółce
PGKiM.

Radna Markowicz – poruszyła sprawę poradni „K” w Wołczynie,
- nie możemy tej sprawy tak zostawić, jako obieta wie że dla każde kobiety jest to bardzo ważne,
- musimy rozmawiać, żeby nam to nie uciekło.
Burmistrz – stwierdził, że temat jest mu znany, również zabiega o to aby w Wołczynie była
poradnia „K”,
- kiedy było miejsce nie było lekarza, dzisiaj w ZOL -u nie ma możliwości
- podejmował osobiście próby szukania lokalu w Ośrodkach Zdrowia, niestety nie mam takich
miejsc
- , nie mamy tez takiego lokalu komunalnego, a lekarz chciałby dostać klucze i przyjmować.
Radny Antkowiak – zabierając głos stwierdził, że przez wiele lat bycia radnym podejmował wiele
uchwały w sprawie budżetu gminy i zawsze był za dobrem wspólnym,
- na ostanim zebraniu wiejskim w krzywiczynach usłyszał niemiłe podsumowanie,
- przez wiele lat traktowany jest przez rządzących powierzchownie.
Burmistrz - stwierdził, ze jeżeli radny z Krzywiczyn okreśła za powirzchowne traktowanie budowe
kanalizacji sanitranej, remont świetlicy, remont dróg tłuczniowych, kilka lamp, przejęcie przez
gminę drogi po byłym PGR to wiele sołtysow zyczyłoby sobie tulu przedsięwzięć w sołectwie.
Radna Mazurkiewicz – zwróciła uwagę, że niewykończona jest elewacja przy dachu w świetlicy
wiejkiej w Wierzchach.
Burmistrz – stwierdził, że sprawę z dyrektorem Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.
Radny Bogdanowicz – zgłosił konieczność remontu drogi od przystanku do byłej szkoły, stwierdził,
ze jest gorsza jak, dzieci chodzą po błocie.
Radny Zarych – podkreślił, że w Szymonkowie po 60 latach wybudowana została jedna droga i za
to dziękował, w Szymonkowie takich jest jeszcze trzy,
- w budżecie mamy tyle pieniędzy ile mamy.
Burmistrz – podkreślił, że każdego roku do budżetu wpisywane są nowe zadania i w tym roku
także,
- nie rozumie głosu Przewodniczącego Rady,
- wnioskował o przyjęcie w takim kształcie budżetu gminy na 2018 r., ponieważ zawsze udawało
się nam zrobić więcej, a niżeli w zaplanowanej pierwotnej wersji.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że planujemy zaciągnąć kredyt w wysokości 1 900 tys. zł ta
wysokość kredytu pozwoli utrzymać poziom zadłużenia z lat ubiegłych, zaplanowane zadnia mają
szanse być wszystkie zrealizowane,
- zadania z zakresu świetlic wiejskich znalazły się w Wołczyńskim Ośrodku Kultury na, które
otrzyma dotacje,
- odnośnie remontu świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej – ciągle nas blokuje przesuwanie
terminu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,
- przed nami jeszcze konieczność ponownego oszacowania zapotrzebowania finansowego dla szkół,
ponieważ w tym projekcie nie mamy zaplanowanych od 1 kwietnia podwyżek dla nauczycieli..
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok zaopiniowany został
pozytywnie większością głosów.

Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem - 10 głosów
- przeciw – 1 głosowani
- wstrzymujących się – 0.
Jeden radny opuścił salę posiedzeń.
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy Wołczyn na 2017 r.
(zał. nr 10),
- w tamtym tygodniu otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Finansów zwiększyło nam
subwencję ogólną o kwotę 66 846 zł z podziału rezerw,
- uzyskane środki przeznacza się na:
- 55 000 zł na zadanie: Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na pomieszczenia
świetlicy z zapleczem kuchennym w Duczowie Wielkim,
- 7.000 zł na promocje gminy,
- 785 zł na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we wsi Krzywiczyny,
- 4.061 zł na zadania w zakresie oświaty.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 11
członków Komisji. Jeden radny opuścił sale posiedzeń.

Ad. 4
Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do opracowania planu pracy
Komisji na 2018 r.
Członkowie Komisji zaproponowali:
- styczeń - rozpatrzenie spraw bieżących
- luty - rozpatrzenie spraw bieżących
- marzec - stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn, stan dróg na
terenie gminy Wołczyn, rozpatrzenie spraw bieżących,
- kwiecień - rozpatrzenie spraw bieżących oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie
Wołczyn”,
maj – rozpatrzenie spraw bieżących,
czerwiec - rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 r,
lipiec – przerwa wakacyjna,
sierpień – rozpatrzenie spraw bieżących,
- wrzesień - rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2018 r.
- październik - rozpatrzenie spraw bieżących,
- listopada - rozpatrzenie spraw bieżących oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w
roku szkolnym 2017/2018,
grudzień – rozpatrzenie spraw bieżących.
W/w propozycje tematyczne do planu pracy Komisji przyjęte zostały jednogłośnie w obecności
11 członków Komisji i przedstawione zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej w celu ich
zatwierdzenia.
Ad. 5

Następnie członkowie Komisji przystąpili do opracowania sprawozdania z działalności Komisji za
okres od stycznia do grudnia 2017 roku
(zał. nr11).

Ad. 6
Zastępca Burmistrza – odnosząc się do wypowiedzi radnego Antkowiaka stwierdził, że przypomina
sobie o bycie w Krzywiczynach między innymi w sprawie przyłącza energetycznego do boiska
sportowego – przyłącze zostało zrealizowane,
- przejęcie lamp tylko z dofinansowaniem Agencji, w ten sposób przejęto krótki odcinek drogi
w Krzywiczynach.
Radny Antkowiak – stwierdził, że nie mówi tylko o lampach, nie trzeba wytykać co zrobiono, bo
w innych sołectwach też zrobiono.
Pani Joanna Fiącek – stwierdziła, że wycinka krzewów była zgłaszana, wniosek ponowimy,
- odnośnie oświetlenia – uszkodzenie zostało usunięte po wichurze, aktualnie trwają negocjacje aby
awarie zostały usunięte w ciągu 7 dni od czasu odnotowania, a nie jak jest teraz 14 dni.
Radny Zarych – pytał, czy nasz „gimbus” zostanie przekazany bezpłatnie do PKS-u?
Zastępca Burmistrza – dzieci do szkół dowożone będą za pośrednictwem PKS-u,
- co do naszego autobusu negocjujemy warunki przekazania , ma to być dzierżawa lub najem,
- w przypadku gdy zostanie u nas były wykorzystywany okazjonalnie i bezpłatnie, a generowałoby
to koszty, m.in. zatrudnienie kierowcy, przeglądy, zatrudnienie kierowcy oraz zabezpieczenie
postoju autobusu.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska

