Protokół Nr 29/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
odbytego 29 marca 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
 Adam Moskal Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie
 Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie
 Rafał Neugebauer Prezes zarządu Związku OSP w Wołczynie
 Krzysztof Staszewski Prezes ZNP Oddział w Wołczynie
 Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu
Przyjęty został bez zmian jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

(zał. nr 1).

Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Radny Mrugalski – poruszył sprawę obniżenia przepustu na rowie Ra 1, podkreślił że mówi o tym
już kilka lat,
- zwrócił również uwagę, ze w tamtym roku rów był ładnie obkoszonym w tym roku jest
zarośnięty.
Ad. 3
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. na terenie gminy Wołczyn
(zał. nr 2,3,4).
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że radni otrzymali w formie pisemnej informacje o stanie
bezpieczeństwa i porządku przedłożone przez Komendanta Straży Miejskiej, Kierownika
Posterunku Policji w Wołczynie i Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Wołczynie,
- prosił o zadawanie pytań w tym temacie,
- będąc przy głosie zapytał, czy znane są przyczyny tak diametralnych różnic odnośnie ilości
wyjazdów – 79 w 2013 r. , a w latach następnych 160-170?
Pan Rafał Neugebauer Prezes Zarządu OSP – stwierdził, że trudno mu jest odpowiedzieć wprost ale
mogło to być spowodowane mniejszą ilością wyjazdów do sytuacji przy pracach polowych, mógł
być rok bardziej mokry, mniej wyjazdów do wypadków, w latach kolejnych mieliśmy bardzo dużo
wyjazdów do kombajnów i innych maszyn, do wypalanych rowów, w 90 % są to podpalenia,
a w 10% to inne zdarzenia typu zapalenie się skarpy przy torach kolejowych,
- OSP w Wołczynie w skali województwa jest najczęściej dysponowaną jednostką przez dyżurnego
powiatowego,
- w przedłożonej informacji rzetelnie opisane zostało to co się dzieje w strażach pożarnych,
- uważa, że dzieje się dobrze, gmina może czuć się bezpiecznie.
Burmistrz – podkreślił, że zakończone zostały zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP,
- wyjazdowość uzależniona jest od dysponowania dyżurnego powiatowego,
- a to że są tak często dysponowani to świadczy o dyspozycyjności, mobilności, odpowiedzialności
strażaków ochotników,

- na ręce Prezesa złożył podziękowanie za kolejny rok pracy, za ich służebność ich oddanie, bo to
nie tylko ich zaangażowanie w sytuacjach pożarowych ale ich pomoc jest nieoceniona w różnych
okolicznościach, trzeba pamiętać że to jest praca społeczna, tym bardziej, że członkowie OSP w
latach 2010-2016 zrzekli się pobierania ekwiwalentu za udział w działaniach po to, aby te środki
przeznaczać na dofinansowywanie wyposażenia swoich jednostek,
- my również przeznaczamy środki na utrzymanie i gotowość bojową, na doposażanie ale strażacy
bardzo dbają o swoje strażnicze, wkładają wiele swojej fizycznej pracy, mamy wiele takich
przykładów,
- jesteśmy w niedoborze jeżeli chodzi o drabinę strażacką, cały czas zabiegamy o to żeby zakupić,
bo jest bardzo potrzebna,
- jeżeli chodzi o ład i porządek szeroko rozumiany w kontekście policji widzimy duże
zaangażowanie ze strony nowego Kierownika Posterunku, zauważalne jest więcej patroli na ulicach
prosił aby te działania kontynuować,
- podkreślił, również to, że Kierownik Policji zainicjował uczestnictwo w naszych cotygodniowych
odprawach z naczelnikami Wydziałów.
Radny Mały – stwierdził, że analizował przedkładane informacje Policji i na przestrzeni kilku lat
dane statystyczne niewiele się zmieniły,
- zwrócił uwagę na dużą ilość mandatów nałożonych w kategorii przeciwko „obyczajowości
publicznej” – 108 oraz spore, bo 25 stwierdzonych przestępstw narkotykowych.
Kierownik Posterunku – zabierając głos podziękował Burmistrzowi za słowa uznania, następnie
odnosząc się do ilości nałożonych mandatów z powodu naruszenia obyczajowości to głównie
dotyczy osób nietrzeźwych, leżących bądź spożywających alkohol w miejscach publicznych,
używających słów nieprzyzwoitych,
- pouczenia już nie odnoszą skutków, a uciążliwość dla mieszkańców jest duża, oczywiście osoby
które mogą być pouczone są pouczane, natomiast jeżeli to się powtarza policjanci nakładają
mandaty,
- jeżeli chodzi o narkotyki to ta ilość wykrytych przestępstw wynika z działalności policjantów,
większość tych przestępstw to jest posiadanie ale tez zdarzyły się sytuacje, że wspólnie
z policjantami CBŚ udało się zatrzymać osobę, która prowadziła uprawę.
Radny Kwaśnicki – poruszył sprawę podając przykład, że w czasie wichury przewróciło się drzewo
na samochód, przyjechali strażacy pocięli drzewo i po już, a za chwilę przyjechali kolejni wozem
bojowym na sygnale ale już było po sprawie i nasuwa się pytanie po co oni przyjechali?
Pan Neugebauer – stwierdził, że wynika to z obowiązujących przepisów, najpierw dyżurny wysyła
jednostkę powiatową, później ratowniczą i miejscową,
- zakupiliśmy system powiadamiania na zasadach włączania sygnału syreny w strażnicy i też wtedy
dzwonią telefony u wszystkich strażaków.
Radny Kwaśnicki – zwrócił uwagę, że na Osiedlu Młodych 4-5 jest problem z parkowaniem, około
połowy aut parkuje niezgodnie z przepisami, robią to ciągle te same osoby, widocznie nigdy nie
byli pouczeni, a patrol policji niejednokrotnie tam przejeżdża.
Pan Neugebauer – podkreślił, że na Osiedlu Młodych w razie jakiegoś niebezpieczeństwa nie ma
szans żeby jednostka OSP przejechała.
Radny Bartosiński – zwracając się do Kierownika Posterunku prosił o rozpropagowanie informacji
na temat bezpłatnego znakowania rowerów poprzez wywieszenie na klatkach schodowych,
- jest to bardzo dobra inicjatywa.
Burmistrz – stwierdził, że my również taką informację możemy umieścić na stronie internetowej.
Radny Mały – stwierdził, że co roku dużo dyskutowaliśmy na temat dzikich wysypisk w gminie, po
raz pierwszy w sprawozdaniu nie wykazano żadnego dzikiego wysypiska, czy ten problem zniknął?

Natomiast dostrzega zwiększoną ilość mandatów z tytułu utrzymania czystości i porządku.
Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy
stwierdził, że sprawy wysypisk śmieci jeżeli sprawcy zostali ustaleni, to sprawa została ujęta
właśnie tam gdzie jest dużo mandatów czyli w kategorii wykroczeń z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku,
- uważa, że dzikich wysypisk jest mniej niż w innych latach jest to za sprawą wcześniejszych
działań, tego że często odwiedzamy takie miejsca i korzystamy ze środków technicznych.
Radny Zarych – podkreślił, że dochodzą do niego sygnały, że ludzie płacą za śmieci ale nie mają
koszy.
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że z bezpieczeństwem wiąże się również bezpieczeństwo na
drogach poruszył sprawę stanu dróg i utrzymania zimowego,
- w komisji uczestniczą radni powiatu więc poruszył sprawy dróg powiatowych,
- jest radnym piątą kadencję i tyle lat co roku trzeba się prosić żeby Zarząd Dróg Powiatowych coś
zrobił.
Temat z ostatniego czasu, zadawał pytanie „kiedy w okresie zimowym sypie się piasek na drogi
powiatowe?
W odpowiedzi pisemnej uzyskał informację, że na skrzyżowaniach, na zakrętach, przejściach
pieszych, przystankach autobusowych, w Komorznie jest podjazd na wysokości stawu nie raz
w tym miejscu samochody lądowały w rowie, ostry zakręt przy sklepie, drugi ostry zakręt w
kierunku Ignacówki , stwierdził, że nigdzie w tych miejscach nie było posypane piaskiem.
Kolejne pytanie było w jaki sposób prowadzący „akcję zima” dyspozytor kontroluje prace
pługopiaskarki, czy jest inny monitoring aniżeli GPS? Była taka sytuacja, że będąc 12 stycznia
w sklepie w Krzywiczynach spotkał się z Sołtysem Krzywiczyn, w tym czasie było błoto
pośniegowe, w tym samym czasie przejeżdżała pługopiaskarka ale z pługiem podniesionym do
góry. Zadzwonił do dyrektora Szczerby i pytał, czy wie co dzieje z pługopiaskarką, stwierdził że tak
mamy go na GPS przejechał już Krzywiczyny. Ale co z tego, że pługiem do góry, to jest po prostu
chore, GPS jest mało wiarygodny, samochód przejechał ale bezskutecznie, a kierowca twierdzi że
miał pług opuszczony, wbrew świadkom którzy byli.
Następne pytanie zadane brzmiało: kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont cząstkowy
nawierzchni dróg powiatowych? W zeszłym roku początkiem sierpnia w Komorznie, Brunach
i Krzywiczynach były dopiero łatane dziury, czy nie można tego zrobić w kwietniu, maju
ewentualnie w czerwcu i znowu pretensje mieszkańców, telefony.
I ostanie pytanie kiedy zostanie zakończona inwestycja „odbudowa rowu przy ul. Głównej
w Komorznie” z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez mieszkańców (rozpoczęta dwa lata
temu)? Na kim spoczywa obowiązek odbioru wykonanych robót, z podkreśleniem drożności
przepustów przy wspomnianej inwestycji?
Zarząd Dróg powinien już w końcu zacząć się wywiązywać ze swoich podstawowych obowiązków,
przynajmniej z tego co jest napisane w odpowiedzi i podpisane przez dyrektora ZDP w Kluczborku,
- liczy, że obecni tu radni powiatowi poruszą sprawy na najbliższej Radzie Powiatu.
Pani Celina Zając radna powiatu – stwierdziła, że z informacji Starosty Powiatowego wie, że
podejmują działania, aby zlecić firmie zewnętrznej bieżące utrzymanie dróg,
- zapoznała się dokładnie z pismem radnego Nowaka oraz z odpowiedzią na pismo Zarządu dróg
Powiatowych, sprawę tą poruszy na posiedzeniu Rady Powiatu.
Radny Zarych – poruszył sprawę remontu dróg - w kierunku Polkowskiego i na Wesołą - łatanie
dziur sprawa pilna, tam jest katastrofa, w Świniarach Wielkich od sklepu w kierunku Szymonkowa,
- jeżeli chodzi o tłuczeń prosi żeby nie przywozić tłucznia żółtego, drogę w kierunku Borowej
Karczmy, od drogi powiatowej w kierunku sali wiejskiej straszne dziury, prosił aby podreperować
drobnym kamieniem bazaltowym.

Radny Bartosiński – stwierdził, że przysłuchuje się rozmowie i ciągle słyszy w Komorznie
w Szymonkowie, najlepszym rozwiązaniem byłoby powołać komisje i przejechać się po terenie
zrobić wizję i wypracować jakiś plan.
Pan Vogiel Sołtys Duczowa – droga przez Duczów takie doły, że nie nadaje się nawet do łatania,
musiałaby być nowa nawierzchnia.
Burmistrz – zabierając głos podkreślił, że należy sobie przypomnieć ile środków finansowych
przeznaczaliśmy na drogi, a ile przeznaczamy w tej kadencji, ile mamy dróg wpisanych do remontu
i ile do projektowania, jeszcze nigdy nie było tyle zaplanowanych,
- musimy mieć tą świadomość, że idziemy w tym kierunku ale musimy patrzeć na budżet,
wpisaliśmy do projektowania ale też do fizycznego wykonania o wiele więcej dróg niż w latach
poprzednich, a mówimy, że i tak jest to za mało i róbmy więcej, tylko z jakich środków, nie
popadajmy w skrajność, że nic nie robimy, bo robimy zdecydowanie więcej niż dotychczas, my też
jeździmy po gminie i znamy potrzeby, robimy na tyle na ile gminę na to stać.
Radna Mazurczak – w swojej wypowiedzi stwierdziła, że łatanie dziur już nie ma sensu, bo jest
dziura przy dziurze, około dwóch tygodni temu łatali te większe dziury.
Zastępca Burmistrza – zwrócił również uwagę na fakt, że dróg remontowanych jest o wiele więcej
jak w innych latach, przypomniał o tym jak często mówiliśmy o konieczności remontu drogi
Gierałcice w kierunku Murowa, temat ten jest załatwiony i 9 km drogi powiatowej jest zrobiony,
- droga do Komorzna też w dużym zakresie została poprawiona, w remoncie dróg powiatowych my
jako gmina również uczestniczymy finansowo,
- patrząc na do wieloletnią prognozę finansową ile jest tam inwestycji drogowych zaplanowanych
na kolejne lata,
- stwierdził również, że to o czym mówi radna to jest fakt, zwracając się do radnych powiatowych
prosił o wsparcie działań w Radzie Powiatu.
Radny Bartosiński – pytał, czy będzie zrobiona droga od Ligoty Wołczyńskiej w kierunku Brynicy?
Burmistrz – podkreślił, że od ubiegłego roku rozmawiamy ze Starostą na temat remontu tej drogi,
- deklarowaliśmy nasz udział finansowy,
- w ubiegłym roku środki budżetowe powiatu na to nie pozwoliły, w tym roku tez nie, wiemy że
czekają na rozstrzygnięcie przetargów, być może coś z oszczędności ale o tą drogę musimy
mediować z każdej strony, w to jest zaangażowany bardzo mocno sołtys Brynicy, prosimy również
radnych powiatu.
Radny Bogdanowicz – pytał, czy będzie zrobiona obiecana droga w Wierzbicy Dolnej,
- prosił o tłuczeń, może być nawet żółty na drogę od cmentarza w kierunku pól.
Burmistrz – to będzie w ramach remontów bieżących.
Ad. 3
Pan Neugebauer – omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2017 r.
(zał. nr 5),
- zmiana dotyczy doplanowania kwoty 15 915 zł,, która została niewydatkowana w 2016 r.
- proponuje się przeznaczyć kwotę 10 465 zł. na tzw. zadania pozostałe w punkcie: V. Zajęcia
prowadzone w środowisku, tworzenie warunków do uprawiania sportu będącego gwarancją na
zdrowie i trzeźwość, a w tym b) tworzenie miejsc i warunków do spędzania czasu wolnego – 20
465,00 (Budowa Ponadregionalnego Centrum Spotkań „Park Przyjaźni” w Wołczynie - 10 000,00;
pozostałe zadania - 10 465,00)

- natomiast kwotę 5 450 zł na zadanie: "VIII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego - integracja
społeczna osób uzależnionych: a) finansowanie zatrudnienia socjalnego, aby móc podpisać aneks
do umowy w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach.
Radny Mały – pytał, co to jest za zatrudnienie, co robią te osoby, czy sołectwo może skorzystać
z pomocy tych osób?
Pani Sekretarz Gminy – stwierdziła, że pierwsze porozumienie z CIS-POL podpisane było w 2006
roku, osoby zatrudnione uczestniczą w aktywacji zawodowej, są to osoby kierowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej, najczęściej zajmują się pracami remontowymi,
- zatrudnionych jest 5 osób.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany została pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji. Dwóch członków Komisji opuściło sale posiedzeń.
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2023
(zał. nr 6).
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.
Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017
(zał. nr 7),
- wniosła autopoprawkę dotyczącą zwiększenia kwoty na utwardzenie drogi ul. E. Orzeszkowej
z 45 tys. zł na 45 450 zł.
W dalszej swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na zwiększenie wydatków poprzez wprowadzenie do
realizacji nowych zadań, tj:
- dotacja dla spółki wodnej - 10.000 zł (planowane jest wprowadzenie uchwały w sprawie
możliwości przyznania takiej dotacji),
- budowa drogi w Markotowie Małym - 10.000 zł,
- utwardzenie drogi ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie - 45.450 zł,
- przebudowa remizy strażackiej OSP Komorzno - 10.000 zł,
- zakup autodrabiny dla OSP Wołczyn - 30.000 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie - 30.000 zł,
- dotacja na wymianę ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne - 30.000 zł (planowane jest
wprowadzenie uchwały w sprawie możliwości przyznania takiej dotacji),
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Wołczynie - 4.812,81 zł,
- budowa przyłącza energetycznego obiektów sportowych w Wołczynie - 12.000 zł.
Radny Bogdanowicz – pytał, czy w Komorznie niezbędna jest przebudowa remizy, czy tych
pieniędzy nie przekazać na autodrabinę,
- uważa, że garaż w Komorznie może poczekać,
- Wierzbicy Dolnej tez jest świetlica i jest aktywna, bo dzieci codzienne przychodzą i nie ma wody
i toalet.
Radny Nowak – stwierdził, że te środki przeznacza się na dokumentację, jest to niezbędne, nie ma
tam wody ani nic,
- z funduszu sołeckiego też przekazujemy na ten cel 15 tys. zł,
- strażacy też się bardzo starają sprzedali złom i te środki przekazali na działalność.
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że zrobimy wszystko żeby w tym roku kupić autodrabinę.

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, dlaczego zdecydowaliśmy się przekazać 10 tys. zł,
na dokumentację, ponieważ odbyło się spotkanie z nowym Zarządem OSP w Komorznie,
- w latach wcześniejszych Ochotnicza Straż Pożarna w Komorznie była bardzo uśpiona, a teraz
zrobiła się aktywna, wykazuje swoją determinację, jest dużo wyjazdów, dlatego samorząd wyciąga
rękę chcąc zachęcić ich do jeszcze lepszego działania.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.
Pan Marcin Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej
z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
(zał. nr 8),
- zgłosił autopoprawkę dotyczącą dopisania w § 3 ust. 4 w brzmieniu: „W przypadku
niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na dotację, Burmistrz
Wołczyna może ogłosić dodatkowy nabór wniosków na działanie, o którym mowa w § 1 ust. 2.”.
W dalszej wypowiedzi stwierdził, że przedmiotowa uchwala jest odpowiedzią na duże
zainteresowanie mieszkańców, po tym jak od kilku lat dotujemy budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków,
- dotacja przyznawana będzie w kwocie 2 tys. zł,
- dofinansowanie obejmować będzie dwie sytuacje, czyli wymianę starego pieca na nowy
ekologiczny przy zlikwidowaniu istniejącego, bądź nowo wybudowane ogrzewanie ekologiczne,
- wniosek o dofinansowanie należy złożyć koniecznie przed rozpoczęciem modernizacji
ogrzewania,
- dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji
Radny Mrugalski – poruszył sprawę gazu w Ligocie Wołczyńskiej, ponieważ w Kulisach Powiatu
ukazał się artykuł na temat dotacji do pieców ekologicznych, część mieszkańców jest
zadowolonych, a część pyta o możliwości budowy gazociągu,
- w latach wcześniejszych mieszkańcy zbierali podpisy żeby pociągnąć nitkę gazową ale była mowa
że nie można, bo idzie sieć wodociągowa,
- teraz mieszkańcy wracają do temu i pytają, czy jest możliwość pociągnięcia gazociągu przez całą
Ligotę.
Burmistrz – stwierdził, żebyśmy mieli jakieś stanowisko to trzeba zaczerpnąć informacji
w gazowni, to oni są zainteresowani pozyskiwaniem nowych odbiorców ale to też musi wynikać
z jakiejś kalkulacji ekonomicznej,
- z ramienia gminy możemy wystąpić do gazowni, że jest zainteresowanie mieszkańców Ligoty
Wołczyńskiej i żeby określili swoje warunki,
- na przykładzie ul. Dzierżona stwierdził, że gazowania buduje główny ciąg ale musi być
zapewnienie mieszkańców, że się przyłączą i włączenie do głównej nitki jest to koszt około 2,5 tys.
zł.
Zastępca Burmistrza – podkreślił, że na pewno bardzo ważnym punktem jest to, aby mieszańcy
zadeklarowali swój udział w sposób wiarygodny.
Burmistrz – na pewno nie wystarczy zebrać podpisy, każdy podmiot musi wystąpić do gazowni
o warunki, podpisać umowę i w tej umowie jest zapis, że po dwóch latach nastąpi odbiór gazu,
a jeżeli nie to to gazownia może zacząć naliczać kary.
Radna Markowicz Beata – prosiła, aby występując w kwestii gazyfikacji Ligoty Wołczyńskiej
poszerzyć kwestię o możliwość pociągnięcia gazu na ul. Kluczborskiej na odcinku od ul.
Waryńskiego do stacji paliw, również nie mają gazu mieszkańcy po przeciwnej stronie ulicy.
Radny Mały – stwierdził, że w Gierałcicach również nie ma gazu jest jedynie na przyczółku
Gierałcic, kiedyś było zainteresowanie mieszkańców, dzisiaj trudno jest mu powiedzieć jak
mieszkańcy się zapatrują.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.
Pan Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydział Edukacji – przedstawił projekt uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(zał. nr 9),
- stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podjętej przez Wysoka Radę na sesji w dniu 22 marca, uchwała ta uzyskał
pozytywną opinię Kuratora wyrażona na piśmie oraz pozytywne opinie organizacji związkowych,
- tym samym zostały spełnione warunki, od których zależy możliwość podjęcia przedmiotowej
uchwały,
- następnie wniósł autopoprawkę poprzez dopisanie przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej
słów: „im. Orła Białego”.
Dyskusji nie było.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.
W dalszej kolejności pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn, miejsca
realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia
gimnazjum
(zał. nr 10),
- zgodnie z treścią poprzednio omówionej uchwały od 1 września 2017 r. obecne sześcioklasowe
szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły, natomiast gimnazjum
przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 3,
- zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 205 ust. 4 ustawy wprowadzającej ustawę – prawo
oświatowe Rada Miejska może wskazać uczniom klas VII miejsce realizacji obowiązku szkolnego
od klasy VII do VIII w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, w naszym
przypadku jest to Szkoła Podstawowej nr 3 - w latach 2017/2018 do 2022/2023.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.
Pan Tadeusz Olejnik – omówił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
(zał. nr 12),
- przedłożony projekt stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Miejską art. 131
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204
ust. 2 i art. 369 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe,
- w związku ze zmianą podstawy prawnej niniejsza uchwała zastąpi obecne regulacje w tym
zakresie, kryteria są te same jak w uchwale dotychczas obowiązującej.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Kolejny projekt uchwały to określenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
(zał. nr 13),
- przedłożony projekt stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Miejską art. 133
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej
szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła posiada wolne miejsca
po przyjęciu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie tej
szkoły,
- niniejsza uchwała zastąpi dotychczasowe regulacje w tym zakresie określone przez uchwałę nr
XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 roku.
W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków
Komisji.
Pan Olejnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
(zał. nr 14),
- od dnia 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady ustalania opłat za korzystanie ze świadczeń
wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5-godzinny okres bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, ustalony przez Radę Miejską w Wołczynie,
- w związku z objęciem dofinansowaniem w części oświatowej subwencji z budżetu państwa dzieci
6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego takich opłat nie będzie
się pobierać za dzieci sześcioletnie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Burmistrz – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
(zał. nr 15),
- pismem z dnia 3 marca 2017 r. Sołtysi zwrócili się o podniesienie zryczałtowanej miesięcznej
diety do wysokości 350 zł, w piśmie tym odwołali się do innych gmin,
- obecnie dieta sołtysów wynosi 280 zł, a sołtysów pełniących jednocześnie funkcje radnego 200 zł.
- przychylając się do wniosku, przedłożony projekt uchwały uwzględnia prośbę sołtysów,
proponując aby:
- sołtysi otrzymali zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 350 zł,
- sołtysi pełniący funkcję radnego w wysokości 270 zł,
- podkreślił również, że następstwem powyższego jest zwiększenie w budżecie wydatków na ten
cel, w związku z tym środki zagwarantowano począwszy od 1 maja 2017 roku.
Dyskusji nie było.
Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13
członków Komisji.

Ad. 5
Burmistrz – odnosząc się do wniosku radnego Mrugalskiego, stwierdził że ustalił z naczelnikiem
Wydziału Technicznego, że odbędzie się wizja lokalna, o terminie radny zostanie powiadomiony.

Radny Bartosiński – zgłosił rozważenie zakupu dla PGKiM zamiatarki to w znacznym stopniu
ułatwiłoby pracę i jeszcze bardziej poprawiłoby utrzymanie porządku na ulicach miasta.
Burmistrz – w najbliższym czasie to jest około miesiąca nastąpią zmiany w PGKiM Spółka z o.o.
w Wołczynie jeżeli chodzi o kierownictwo, Prezes Mądrzycki odchodzi na emeryturę,
- będzie to zadanie dla nowego szefostwa Spółki, co należy zmienić, co zakupić, skąd pozyskać
środki,
- aktualnie Spółka jest na etapie zakupu śmieciarki, bo stara już nie nadaje się do użytkowania.
Radny Marek Nowak – pytał, czy są nowe informacje na temat sprzedaży nieruchomości OZPL?
Burmistrz – sprawa idzie do przodu, jest to uzależnione od mobilności ale też prawa w oparciu,
które działa Syndyk,
- odbyliśmy kolejne spotkanie z potencjalnym inwestorem w obecności Syndyka i przedstawicieli
Starostwa Powiatowego,
- od czasu ostatniej sesji na której informował w tym temacie zmieniło się to, że uzyskaliśmy od
Komornika Sądowego operat szacunkowy, jednak Syndyk uznał, że operat z 2014 r. nie pozwala
mu na działania w zakresie sprzedaży. Syndyk zlecił wykonanie nowego operatu, Sąd musi
zatwierdzić teraz wycenę, następnie Syndyk wystąpi do sędziego prowadzącego o wyrażenie zgody
na ogłoszenie licytacji w formie ofertowej i niezwłocznie rozpocznie procedurę sprzedaży.
Radny Mały – zwrócił uwagę, że po remoncie przejazdu kolejowego na ul. Opolskiej długo trzeba
oczekiwać na otwarcie się szlabanów, aż robi się korek.
Burmistrz – również to zauważył, jest to trochę uciążliwe ale ma wątpliwość czy po interwencji
PKP coś zmieni.
Na tym zakończono posiedzenie członków Komisji.
Przewodniczący Komisji
Ryszard Nowak
Protokołowała
Julita Matelska

