Protokół Nr 31/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
odbytego 7 czerwca 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
oraz
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Beata Siwak Sekretarz Gminy
 Danuta Szlachta z-ca Skarbnika Gminy
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu
Porządek przyjęty został bez zmian jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

(zał. nr 1).

Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3
Rozparzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na sesji:
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

(zał. nr 2)

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie Komisji i sesja zwołane
zostały w trybie pilnym, w związku z trwającym postępowaniem przetargowym dotyczącym
przebudowy pl. Wolności,
- oferta, która została złożona jest jedyną ofertą i niestety wartość jej przekracza przeznaczoną
kwotę na to zadanie w budżecie gminy,
- przebudowa składa się z dwóch części tzn. jedna cześć to pas drogowy, a druga to działka
przylegająca ale nie znajdująca się w pasie drogowym,
- w tej sytuacji były dwa wyjścia, albo unieważnić przetarg albo poszukać środków w budżecie
i zwiększyć plan wydatków,
- postępowanie przetargowe jest w tej chwili na ukończeniu, zmiana w budżecie umożliwi nam
podpisanie umowy z wykonawcą tego zadania,
- zwrócił również uwagę, że teren jest trudny ze względu na infrastrukturę podziemną,
- zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia br.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

(zał. nr 3)

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej
podjętej uchwały intencyjnej, dotyczy przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację
zadania pn. przebudowa ul. Dworcowej w Wołczynie, w wysokości 202 024,61 zł, pierwotnie
kwota była trochę wyższa, w wyniku przetargu jest mniejsza,
- prace mają rozpocząć się po święcie Bożego Ciała,
- wykonawca jest ten sam co pl. Wolności.
Radna Błaszczykiewicz – pytała, jak długo będzie trwał remont ul. Dworcowej.
Pan Dłubak – stwierdził, że planowany remont jest do końca września,
- ul. Dworcowa będzie robiona etapami, najpierw od Rynku do ulicy Rzecznej jeden pas,
- nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała organizacja ruchu przy przebudowie pl. Wolności.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
członków Komisji.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji – poinformował, że wpłynęła odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez
radną powiatu Celinę Zając do Starosty Kluczborskiego w sprawie utrzymania dróg powiatowych
w okresie zimowym – z treścią pisma można zapoznać się w Biurze Rady.
Radna Neugebauer - pytała, czy jest zamiar wysypania kamienia jeżeli chodzi o wjazd od ul.
Ogrodowej do „Stokrotki” ,
- zwróciła również uwagę na bardzo zły stan nawierzchni pl. Partyzantów – ogromne dziury.
Pan Dłubak – stwierdził, że zakończyliśmy już dostarczanie tłucznia na terenie gminy, w Wołczynie
jeszcze nie rozwoziliśmy.
Radny Bartosiński – podkreślił, że ma wielką nadzieję, że w przyszłym roku do budżetu uda się
wpisać przebudowę ul. Młyńskiej,
- w związku z organizacją corocznych biegów ulicznych w Wołczynie prosił, aby do malowania
strzałek dla wyznaczenia trasy używać markerów.
Radny Bar – zwrócił uwagę, że na klombie przy dworcu kolejowym stoi stara nieczynna lampa,
teren ten jest nieoświetlony,
- pytał, czy nie można postawić nowej lampy?
Pan Dłubak – stwierdził, że możliwe że jest to teren PKP.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
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