Protokół Nr 30/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
odbytego 24 kwietnia 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
oraz
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
 Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu

(zał. nr 1).

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektów uchwał, tj:
1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn
w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - jako punkt 6 litera b)
- przedmiotem jest zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji;
2) w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Adama Mickiewicza”
w Wołczynie – jako punkt 6 litera g)
- przeprowadzono konsultację społeczną w związku z tym, że wpłynęła propozycja od społeczności
uczniowskiej, aby ulicę nazwać „Sybiraków” i nasza propozycja „Adama Mickiewicza”.
Wniosek dotyczący projektu uchwały 1) radni przyjęli jednogłośnie w obecności 15 członków
Komisji.
Wniosek dotyczący projektu uchwały 2) radni przyjęli jednogłośnie w obecności 15 członków
Komisji.
Porządek posiedzenia wraz ze zmianami przyjęli jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.
Ad. 2
Sołtys Duczowa – pytał, jak daleko jest sprawa dotycząca budowy świetlicy w Duczowie,
- prosił o pochylenie się nad sprawą generalnego remontu drogi w Duczowie.
Radny Mrugalski – podziękował za wyczyszczenie rowu głównego – bardzo solidna firma to
wykonywała, pytał co z przepustem,
- przy rozdziale kamienia na drogi, prosił o kamień na drogę polną łączącą Ligotę Wołczyńską
z Ligotą Małą oraz poinformował, że rolnicy wyrażają zaniepokojenie że na ul. Słonecznikowej
w pasie drogowym jest przyłącz energetyczny.
Radna Neugebauer – prosiła o naprawę drogi od Ogrodowej do posesji Rynek 5, w dni targowe
kierowcy zrobili sobie tam parking – mieszkańcy bloku oburzają się.
Radny Zarych – pytał, czy będą prowadzone prace równiarką, chodzi mu szczególnie o drogę od ul.
Lwowskiej do lasu.
Pan Rafał Neugebauer – poinformował o podpisaniu porozumienia o przystąpieniu do
marszałkowskiego budżetu obywatelskiego,
- od dzisiaj rozpoczęło się głosowanie, można głosować pobierając kartę do głosowania lub
elektronicznie,

- nazwa zadania "Akcja dla Serca" - wyposażenie jednostek OSP, PSP i miejsc publicznych
w defibrylatory,
- głosowanie potrwa do 19 maja br.,
- głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego który ukończył 16 lat, głosujemy
tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie
subregionalne,
- dzięki temu będzie możliwość zakupu 3 defibrylatorów, które będą zamontowane na zewnątrz
w strażnicy OSP Wołczyn, Gierałcice i Szymonków,
- prosił o rozpropagowanie tego wśród mieszkańców i oddawanie swoich głosów.
Ad. 3 i 4
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2016 roku
(zał. nr 2)
i sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok
(zał. nr 3)
omówić jednocześnie.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – stwierdziła, że oprócz zadań z zakresu pomocy
społecznej, które zostały ujęte w sprawozdaniach (w formie opisowej i tabelarycznej), od tego roku
rozpoczęto działalność psychologa, który wspiera rodziny korzystające z pomocy ośrodka, osoby
bardzo chętnie korzystają, psycholog przyjmuje dwa razy w miesiącu, zapisy są
z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,
- Ośrodek realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach tego programu
uzyskaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 80% poniesionych wydatków, gmina
zobowiązana była do zabezpieczenia 20% kosztów programu,
- podkreśliła, że dla 38 osób zostały wydane decyzje potwierdzające prawo do świadczeń
zdrowotnych,
- przez cały rok Ośrodek zbiera odzież używaną i udostępniona dla osób potrzebujących,
- wydano 36 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności.
Radny Zarych – pytał, czy są przypadki, że 500+ nie jest wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem?
Pan Maliński – stwierdził, że program 500+ realizowany jest przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- jeżeli jest zgłoszenie o marnotrawieniu środków to zlecany jest wywiad środowiskowy,
- pieniądze przyznane z programu 500+ nie są znaczone i nie można ich zabrać,
- były takie trzy przypadki, osoby były wezwane i przeprowadzone zostały rozmowy,
- aktualnie nawiązaliśmy współpracę z „Biedronką”, można otrzymać karty zakupu na której
ograniczony jest zakup alkoholu i papierosów.
Radna Błaszczykiewicz – podziękowała za bardzo dobrą współpracę OPS-em,
- podkreśliła, że działania pracowników Ośrodka są natychmiastowe po zgłoszeniu sprawy.
Radny Ryszard Nowak – pytał, czy jest szansa na zatrudnienie jeszcze jednego pracownika
socjalnego i asystenta rodzinnego.
Pani Wilczek – stwierdziła, że praca asystenta rodziny jest bardzo trudna ale też jest bardzo
potrzebna, asystent nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin,
- Ośrodek Pomocy korzysta z programu „asystent rodziny”, w ubiegłym roku dofinansowanie z
ministerstwa było w wysokości 80%, a 20% gminy, aktualna informacja jest, że w tym roku
dofinansowanie z ministerstwa będzie na poziomie 67%, a 33% będzie po stronie gminy
- zwróciła uwagę, że cały czas ten próg obciążający gminę rośnie,
- odnośnie usług opiekuńczych – od ubiegłego roku mamy specjalistyczne usługi opiekuńcze, są to
usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pozyskaliśmy środki i mamy jeden etat w całości
finansowany od Wojewody.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok - przyjęte zostało bez uwag.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok - przyjęte zostało bez
uwag.
Ad. 5
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
(zał. nr 4)
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że przedłożenie oceny zasobu wynika
z ustawy o pomocy społecznej,
- w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej są dane zawarte za 2014, 2015 i 2016 r. oraz prognoza na
2017 i 2018,
- dokument ten jest narzędziem określającym potrzeby pomocy społecznej i stanowi podstawę do
planowania budżetu na kolejne lata,
- dokument ten pokazuje, że środki przeznaczane na pomoc społeczną są znaczące i obrazuje, że
wydatki na świadczenia pomocy nie zmaleją, a wzrosną,
- prosiła o zadawanie pytań w tym temacie.
Dyskusji nie było.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. - zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie
w obecności 14 członków Komisji.

Ad. 6
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
Pani Agnieszka Wilczek – przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
i trybu ich pobierania
(zał. nr 5),
- stwierdziła, że zmiana stawki odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynika
z kalkulacji kosztów roboczogodziny po I kwartale 2017 r. i w odniesieniu do tych obliczeń obniża
się stawkę do kwoty 22 zł, dotychczasowa stawka wynosiła 25 zł.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Pan Mariusz Pieńkowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach gminy Wołczyn w spółce Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
(zał. nr 6),
- w związku z realizacją przez Spółkę projektu w zakresie uporządkowania gospodarki
kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn, którego wartość opiewa na kwotę 14 mln zł w tym
dofinansowanie 7 mln zł zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na pokrycie wkładu własnego w wysokości
3.163.000,00 zł,
- jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez WFOŚiGW jest zastaw rejestrowy na udziałach
Gminy w kapitale zakładowym Spółki, wymagana kwota zabezpieczenia wynosi 2.745.400,00 zł,
- w ramach tego projektu ruszyła już inwestycja w Krzywiczynach,
- w tym tygodniu będzie rozstrzygany przetarg na następne zadanie tzw. „inteligentny system
zarządzania obiektami”,

- kolejne zadanie do zrealizowania to zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia
kanalizacji,
- natomiast w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg na budowę sieci kanalizacji w Skałągach.
Radny Mały – pytał, na jaki okres zaciągana jest pożyczka i na jaki procent ?
Pan Pieńkowski – stwierdził, że spłata nastąpi w 2020 r. oprocentowanie to jeden procent.
W/w projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków
Komisji.
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na
2017 rok
(zał. nr 7),
- wniosła autopoprawkę dotyczącą zmiany w planie przedsięwzięć sołectwa w Brzezinkach zgodnie
z ich wnioskiem – poprzez przesunięcie kwoty 11 tys. zł z zadania budowa i remont placu zabaw
i terenu wokół świetlicy i przeznacza się na remont toalet w świetlicy i resztę na utrzymanie
terenów zielonych i organizacje imprez,
- ponadto zwiększa się wydatki bieżące o 20 tys. zł na remont drogi w Wierzbicy Dolnej,
- dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięć sołectwa Gierałcice zgodnie z ich wnioskiem na
budowę oświetlenia placu przy boisku,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę: 11.612,16 zł tj. dotacje z WFOŚiGW w Opolu
przeznaczoną na dofinansowanie dla mieszkańców gminy kosztów usuwania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest,
- zmniejsza się wydatki na dotacje dla powiatu kluczborskiego na szczepienia przeciwko
meningokokom o 1.700 zł (plan po zmianie 9.220 zł) i zmniejsza się wydatki z przeznaczone na
dodatki mieszkaniowe o 18.300 zł (plan po zmianie 271.700 zł).
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Pan Maliński – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kluczborskiemu
(zał. nr 8),
- pomoc ta wynika z prowadzonej od 2007 r. akcji profilaktycznych szczepień ochronnych dzieci
przeciwko meningokokom,
- szczepienia są bezpłatne i obejmują dzieci 6-letnie zamieszkałe na terenie gminy Wołczyn,
- w tym roku zakupionych zostanie 119 szczepionek, co roku jest spadek efektywności szczepień.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.
Pan Dłubak – omówił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania
(zał. nr 9),
- poinformował, że na ostatniej sesji w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na dotacje dla
spółek wodnych,
- pomoc finansowa spółce może wyniesć 100% wartości zadania,
- informacja o możliwości uzyskania dotacji będzie ogłaszana na stronie internetowej oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, informacja ta będzie zawierała kwotę jaka zostanie
przeznaczona w budżecie gminy na dany rok, termin składania wniosków oraz wzór wniosku,
- ogłoszenie o przyznaniu dotacji podane będzie w ten sam sposób co nabór wniosków,
- w treści uchwały napisane jest „spółki wodne”, ponieważ na terenie gminy może ich być więcej.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że zakres prac melioracyjnych na terenie gminy jest bardzo duży,
- Spółka co roku występuje również o dotację do Urzędu Wojewódzkiego,
- spółka jest organizacją rolników, którzy mają swoje grunty zmeliorowane i płacą składki, chociaż
różnie one są wpłacane,
- potrzeby utrzymania w sprawności systemy melioracyjne są duże i wymagają coraz to większych
nakładów,
- my jako samorząd wychodzimy na przeciw tym potrzebom przyznając dotację,
- co roku spółka ustala jakiś harmonogram prac ale również Spółka musi wykazywać
egzekwowanie składek od rolników.
Pan Adaszyński Przewodniczący Spółki – podziękował za taką inicjatywę ze strony gminy,
ponieważ w dużej mierze pomoże to Spółce w udrożnieniu dodatkowo kilku kilometrów rowów.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.
Pan Dłubak – omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania,
obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata
(zał. nr 10),
- podkreślił, że obowiązująca do chwili obecnej uchwała w tym zakresie nie przystaje do różnych
stanów faktycznych, a tym samym utrudnia pracownikom rozpatrywanie poszczególnych spraw
normowanych przez ww. uchwałę,
- w związku z tym zapisy przedmiotowego projektu uchwały dostosowane zostały do
obowiązującego prawa, jednocześnie usprawnią, zwiększą efektywność i przejrzystość
gospodarowanie nieruchomościami w gminie.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.
Realizując porządek posiedzenia Pan Dłubak omówił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy
ulicy „Karola Świerczewskiego” na nazwę ulicy „Adama Mickiewicza”
(zał. nr 11),
- stwierdził, że w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest konieczność
zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Wołczynie,
- ponieważ nasza propozycja była, aby nadać nazwę tej ulicy Adama Mickiewicza, druga od
społeczności uczniowskiej, aby nadać nazwę „Sybiraków”,
- w związku z tym zostały przeprowadzona konsultacja społeczna nie tylko z osobami
zameldowanymi ale także osobami tam z zamieszkującymi,
- zdecydowaną większością, bo 32 głosami mieszkańcy opowiedzieli się za nazwą ulicy Adama
Mickiewicza, 2 osoby były za nazwą Sybiraków.
Radny Kwaśnicki – pytała czy są związane z tym koszty?
Pan Dłubak – stwierdził, że wystąpiliśmy z takim zapytaniem do Starostwa Powiatowego,
Starostwo nie odpowiedziało - wystąpili do Ministerstwa, stanowiska w tej sprawie jeszcze nie ma.
Radna Markowicz – pytała, czy będą zmiany nazwy innych ulic?
Burmistrz – podkreślił, że wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej o nazwy dwóch ulic, tj.:
Świerczewskiego i Waryńskiego w odpowiedzi uzyskaliśmy, że w opinii Instytutu nazwa ul.
Waryńskiego może pozostać bez zmian.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
W dalszej kolejności Burmistrz przedstawił wnioski wraz z uzasadnieniem o nadanie odznak
honorowych, tj.: dla sześciu osób o nadanie odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” i
jednej osoby o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”
- wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Wołczyn” - dla br. Czesława Wrony –
uważa, że 50 lat posługi kapłańskiej br. Czesława z tego 25 lat w Wołczynie jest między innymi
podstawą do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatela Gminy Wołczyn;
- wniosek o nadanie odznaki honorowej:
- dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Wołczynie - wniosek o nadanie honorowej
odznaki jest, jako podziękowanie za promowanie twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu
przez ludzi starszych oraz owocną współpracę i wspieranie inicjatyw samorządu wołczyńskiego;
- dla Pani Zofii Kuczyńskiej mieszkanki Wierzbicy Górnej - Pani Zofia bezsprzecznie przyczyniła
się do jednoczenia mieszkańców Wierzbicy Górnej na przestrzeni tych ponad siedemdziesięciu lat,
poprzez swoją ciężką pracę, skromność, dobrą radę i przede wszystkim, bezinteresowne oddanie;
- dla Pani Urszuli Łysiak - z Wołczynem związana jest od 50 lat jako miejscem zamieszkania
i pracy, a swoją pracę traktuje jako służbę dla lokalnej społeczności;
- dla Pani Elżbieta Zabłocka - jest mieszkanką Wołczyna, zawód nauczyciela wykonywała od 1978
r. do przejścia na emeryturę w 2010 r. Poza pracą zawodową angażowała się w pracę społeczną.
W latach 1998-2002 i 2002-2006 była radną Rady Miejskiej w Wołczynie i pełniła funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady, jednocześnie pracowała w Komisji Oświaty. Jest członkiem Akcji
Katolickiej przy parafii w Wołczynie, sprawuje funkcje Wiceprezesa;
- dla Pana Adama Śpiewaka - dzięki zaangażowaniu i otwartości na ludzkie potrzeby zyskał miano
człowieka cieszącego się sympatią i zaufaniem lokalnej społeczności, wspierał działania
wołczyńskiego samorządu przyczyniając się do jego rozwoju;
- dla Pana Ryszarda Zielińskiego - jest emerytowanym pracownikiem Zakładu Wodociągów|
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, w branży wodociągowo-kanalizacyjnej 40 lat, pomimo
licznych reorganizacji pracę rozpoczął i zakończył w jednym zakładzie, pracę wykonywał bardzo
sumiennie i z wielkim zaangażowaniem, był zawsze w pełni dyspozycyjny.
Przewodniczący Komisji w/w kandydatury poddał pod głosowanie.
Kandydatura br. Czesławy Wrony – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Kandydatura Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Wołczynie – zaopiniowana została
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.
Kandydatura Zofii Kuczyńskiej – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Kandydatura Urszuli Łysiak – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Kandydatura Elżbiety Zabłockiej – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Kandydatura Adama Śpiewaka – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności 15
członków Komisji.
Kandydatura Ryszarda Zielińskiego – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie w obecności
15 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza - przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
obrony polskiej samorządności oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska
Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości
wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
(zał. nr 13),
- stwierdził, że chcemy, aby wołczyński samorząd poparł stanowisko Związku Gmin Śląska
Opolskiego, ponieważ ma to wyrażać nasz sprzeciw zapowiadanym zmianom poprzez wykluczenie
pełniących obecnie funkcje wójtów burmistrzów i prezydentów z biernego prawa wyboru, a tym
samym naruszenie zasady nie działania prawa wstecz.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 członków
Komisji.
Ad. 7
W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:
Zastępca Burmistrza – odnośnie budowy świetlicy w Duczowie – działania zostaną podjęte po
uzyskaniu dofinansowania, aktualnie czekamy na ogłoszenie naboru wniosków.
Pan Tomasz Olejnik – jeżeli chodzi o remont drogi w Duczowie stwierdził, że jest to zadanie
inwestycyjne i musi być wpisane w budżecie gminy,
- będzie uzupełnianie ubytków grysem, czekamy na odpowiednią temperaturę, najlepsza około 20oC
- pracę równiarki planujemy, jednak nie szybciej niż po pierwszych dniach majowych,
- przyłącz energetyczny – przyjmuje jako temat do rozpoznania,
- droga od ul. Ogrodowej do Rynek 5 – tam również wysypiemy kamień,
- jak ruszymy z pracami to na drogę w Szymonkowie też wyślemy równiarkę.
Radna Mazurczak – poruszyła sprawę wiaty przystankowej w Wąsicach dla dzieci jadących do
szkoły do Wołczyna.
Pan Olejnik – stwierdził, że wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska

