
Protokół Nr VI/2019
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 marca 2019 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 15.10.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Paweł Krzemiński.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
(zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr V/2019 roku odbytej  27 lutego 2019 r. -  przyjęty  został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                       

Przewodniczący Rady – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie
projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji
nieczystości komunalnych,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
3) w sprawie rozpatrzenia skargi OR.0511.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna

Następnie przystąpiono do głosowania. 
W/w projekty wprowadzono jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wołczyn.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie
Wołczyn w 2019 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok,
d) w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn,
e) o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni
    ścieków,
f) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie,
g) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie,
h) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie,
i) w sprawie  wskazania  miejsca  realizacji  obowiązku  szkolnego  uczniom klas  szóstych
szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020–

              2022/2023,
j) w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie,
k) w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów
     i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,



l) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu
     i utylizacji nieczystości komunalnych,
m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
n) w sprawie rozpatrzenia skargi OR.0511.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna.

5. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.

6. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

Ad. 2 

Radny  Mały  –  podziękował  w  imieniu  rodziny  poszkodowanego  w wyniku  wybuchu  butli  za
zbiórkę środków finansowych, między innymi wśród radnych.

Radna Teodorowska – wnioskowała o posprzątanie ul. Przemysłowej – bardzo dużo śmieci.

Ad. 3 

Pan Adam Moskal Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie – zabierając głos poruszył sprawy
-   w  stosunku  do  2017  r.  odnotowano  wzrost  przestępczości  o  33,78  %  głównie  było  to
spowodowane  zmianą  ustawy,  łącznie  wszczęto198  postępowania  przygotowawcze,  z  czego
przestępstw kryminalnych 160, gospodarczych 2, narkotykowych 13 drogowych 23,
- wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 79,5% i był niższy niż od tego z 2017 r. o 6,85%,
- najwięcej przestępstw stwierdzono przeciwko mieniu (34), przeciwko życiu (15),
- przestępstw drogowych (23), narkotykowych (13),
- w trakcie pełnienia służby ujawniono 291 wykroczeń, za które nałożono 179 mandatów, 112 osób
pouczono, a 168 przeprowadzono postępowania o wykroczenie i skierowano wnioski o ukaranie.
Ponadto policjanci przeprowadzili 1366 różnego rodzaju interwencji, w tym 397 domowych oraz
dotyczących przemocy w rodzinie – „Niebieskich kart” wydano 39,
-  w zakresie zwalczania patologii ujawniono 15 przypadków demoralizacji nieletnich
- policjanci zabezpieczali różnego rodzaju imprezy i uroczystości gminne,
-  w  ramach  współdziałania  z  różnymi  podmiotami  odbyto  służby  z  funkcjonariuszami  Straży
Miejskiej  -  zabezpieczano  imprezy  masowe  oraz  kontrole  porządkowe  targowiska  miejskiego,
z funkcjonariuszami Straży Leśnej w ramach akcji „Choinka 2018”.
W 2018 r Posterunek Policji w Wołczynie borykał się obsadą kadrową.

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej – stwierdził, że ogólnie przeprowadzono 477
interwencji na terenie gminy Wołczyn, 
- w 2018 r. zwrócono wiele działań związanych ze spożywaniem alkoholu – odbyto wiele patroli
przede wszystkim w okolicach stawu,
- podejmowano działania odnośnie segregacji śmieci we wspólnotach mieszkaniowych.

Radny Łuczek – zwrócił uwagę, że na 477 interwencji nałożono tylko 15 mandatów dlaczego taka
niska skuteczność mandatowa?

Komendant Straży Miejskiej – stwierdził, że nie zawsze mandat przywraca porządek, 
-  sprawcy  się  śmieją  z  mandatu,  często  komornik  nie  jest  w  stanie  z  nich  ściągnąć,  dajemy
pouczenia i obserwujemy, a jak naruszy ponownie prawo kierujemy wniosek do Sądu i jak jest
wyrok to muszą odpracować albo odsiedzieć karę więzienia,
-  jeżeli  chodzi  o  zadymianie  –  interweniujemy  na  zgłoszenie,  wtedy  rozmawiamy,  pouczamy,
ponieważ często  rozpala się niewłaściwym materiałem, w ubiegłym roku z tego tytułu nałożono 3



mandaty.

Radny Pasternak – prosił o poinformowanie jakiego rodzaju wykonano czynności na targowisku
miejskim, 
- oraz jakie działania są podejmowane w związku z ujawnieniem dzikich wysypisk śmieci akcję
jakich?

Komendant Straży Miejskiej – dzikie wysypiska śmieci – wszczynamy postępowanie, zbierana jest
dokumentacja w celu ustalenia sprawcy, jeżeli nie udaje się ustalić sprawcy, zgłoszenie trafia do
Urzędu w celu uprzątnięcia śmieci, w zeszłym roku ustalono sprawce ze Śląska, sprawa trafiła do
sądu,
- patrole na targowisku były pod kontem zakłócania porządku.

Kierownik Posterunku Policji – stwierdził, że funkcjonariusze policji skupiają się na eliminowaniu
ze  sprzedaży nielegalnych towarów,  w wyniku kontroli  zatrzymano 4 osoby,  które  miały  takie
rzeczy w samochodach i mieszkaniach, 
- załatwiane są też interwencje zgłaszane przez przebywających na targowisku, najczęściej dotyczą
niewłaściwego parkowania.

Radna Teodorowska – zgłosiła problem wyjazdu z własnej posesji w dni targowe.

Przewodniczący Rady – podkreślił, że bezpieczeństwo w gminie to nasza wspólna sprawa, my też
sami musimy reagować,
- są rzeczy które zdarzają się cyklicznie i  okresy, w których natężenie ich znacznie wzrasta,
- nie możemy być obojętni.

Kierownik Posterunku – poinformował o funkcjonowaniu na stronie internetowej Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, zachęcał do korzystania,
- jest to strona na którą nie trzeba się logować, jest się anonimowym,
- jeżeli w rejonie pojawia się jakiś problem na mapie można zaznaczyć szczegółowo miejsce, mapa
uwzględnia  zarówno  wybrane  kategorie  przestępstw  i  wykroczeń  jak  i  zagrożenia,  które  w
subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa,
- zachęcał do korzystania z tej możliwości.

Przewodniczący  Rady  -  zabierając  głos  stwierdził,  że  bezpieczeństwo  to  też  ochrona  naszego
zdrowia i życia, dzięki staraniom naszej władzy doczekaliśmy się, że w Wołczynie od 1 kwietnia br.
będzie stacjonować całą dobę karetka pogotowia.

Na tym zakończono dyskusję na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2019 r.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VI/68/2019  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca  2019  r.  o  zmianie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Wołczyn  w 2019  r.  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                        (zał. nr 9).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 10).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VI/69/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca 2019 r.  w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2019-2024 -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                     (zał. nr 11).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 12).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VI/70/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca 2019 r.  w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

(zał. nr 11).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 12).

w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

W dyskusji głos zabrali:
Radny Nowak - poruszył sprawę wprowadzenia opłat cmentarnych, 
- podkreślił, że mieszkańcy Brun bardzo dbają o cmentarz, zawsze jest wykoszone, wygrabione,
-  pytał,  czy jeśli  sołtys,  czy radny zgłosi,  że trzeba wykosić na cmentarzu,  nie będzie jakiegoś
problemu?

Pan Tomasz Olejnik Prezes PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie – stwierdził, że mamy 5 cmentarzy
komunalnych – 1 miejski i 4 na terenach wiejskich, 
- czynności będziemy wykonywać zgodnie z zapisami umowy oraz na tyle na ile pozwolą środki
finansowe,  aby  wykonywać  czynności  na  wszystkich  komunalnych  cmentarzach,  ale  też  wiele
zależeć będzie od warunków pogodowych,
- będziemy monitorować i współpracować.



Mieszkaniec Brun – stwierdził, że do tej pory dbaliśmy o ten cmentarz, mamy odnowioną kaplicę,
zakupiliśmy chłodnię, 
- zwrócił uwagę, że jest duży areał do koszenia,
- podziękował za ściągnięcie brzemienia dbania o czystość, ale też podkreślił, że mieszkańcy będą
się przyglądać realizacji obowiązków.
 
Uchwała  Nr VI/71/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca 2019 r.  w sprawie
ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn –  podjęta została
większością głosów                                                                                                             (zał. nr 13).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 14).

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

W dyskusji głos zabrał:

Burmistrz – stwierdził, że zmiana uchwały o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni
dotyczy  wysokości  kwoty  dofinansowania,  aby  mogły  skorzystać  szczególnie  osoby
z miejscowości, w których nie będzie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
- dofinansowanie zwiększamy o 100%, każdy ubiegający się będzie mógł uzyskać  dofinansowanie
w kwocie 4 tys. zł.

Radna Teodorowska – pytała, kiedy będzie można składać wnioski, czy będzie jakaś informacja?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  wnioski  można  składać  już  po  sesji  ale  wypłata
dofinansowania po zakończeniu zadania,
- następnie przedstawił warunki przyznawania i wpłacania dofinansowania,
-  w  przedłożonym  projekcie  proponujemy,  aby  kwota  dofinansowania  nie  przekroczyła  80%
kosztów realizacji zadania, dotychczas było 40%, a dofinansowanie nie było wyższe niż 4 tys. zł,
a było 2 tys. zł.

Pan Pieńkowski Prezes ZWiK Sp. z o.o.  w Wołczynie – zabierając głos apelował,  aby budowa
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  odbywała  się  po  zbadaniu  gruntu,  jeżeli  grunt  jest
przepuszczalny to nie ma problemu, jeżeli nie to trzeba założyć filtry, które należy co jakiś czas
wymieniać, bo jeśli nie to te oczyszczalnie przestają funkcjonować

Uchwała  Nr VI/72/2019  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca  2019  r.  o  zmianie
uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków - podjęta
została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                     (zał. nr 15).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 16).

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie  im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

W dyskusji głos zabrał:
Burmistrz  – w wypowiedzi  swojej  odniósł się  do wszystkich uchwał dotyczących reorganizacji



oświaty, 
-  stwierdził,  że  dokonuje się historyczna decyzja,  zmiana struktury organizacyjnej wołczyńskiej
oświaty, kiedy przez wiele lat funkcjonowały dwie szkoły później i trzy,
-  pomimo,  że  w treści  jest  likwidacja  to  tylko  od strony formalnej,  ponieważ nie  likwidujemy
dostępności, nie powodujemy, że pogorszymy warunki, nie redukujemy etatów ale budujemy nową
strukturę organizacyjną  tworząc jedną szkołę podstawową w Wołczynie,
- podziękował radnym za merytoryczne podejście do tych zmian, podziękował kadrze dyrektorskiej
za prowadzone rozmowy z załogą, rodzicami dzięki też temu nie mieliśmy żadnego protestu, bo
dokonujemy zmiany na lepsze, 
-  podziękował  związkom  zawodowym,  którzy  zapoznawali  się  z  tymi  zmianami  i  wydali
pozytywne opinie,
- wiążąca opinia jest od Kuratora Opolskiego, już na wstępie uważał, że to dobre rozwiązanie, ale
niezależnie od tego oddelegował zespół pracowników do zbadania sytuacji, po pracy zespołu opinia
Kuratora jest pozytywna bez żadnych uwag, to dowód, że zmiany przygotowane zostały dobrze.

Uchwała  Nr VI/73/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca  2019 r.  w sprawie
likwidacji  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Wołczynie   im.  Marii  Konopnickiej  w  Wołczynie
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                       (zał. nr 15).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 16).

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VI/74/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca 2019 r.  w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie  im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                      (zał. nr 17).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 18).

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VI/75/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca  2019 r.  w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie - podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                               (zał. nr 19).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 20).

w  sprawie  wskazania  miejsca  realizacji  obowiązku  szkolnego  uczniom  klas  szóstych   szkół
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/76/2019  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  marca  2019 r.  w sprawie
wskazania  miejsca  realizacji  obowiązku  szkolnego  uczniom  klas  szóstych  szkół
podstawowych,  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  w latach  szkolnych  2019/2020–
2022/2023 - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                   (zał. nr  21).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 22).

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
przekształcenia  Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                    (zał. nr  23).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 24).

w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
wyznaczenia  osoby  do  objęcia  w  Radzie  Nadzorczej  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Jeden radny opuścił
salę obrad.                                                                                                                           (zał. nr  25).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 26).

o zmianie  uchwały  w sprawie  określenia  górnych  stawek opłat  w zakresie  wywozu  i  utylizacji
nieczystości komunalnych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu  i  utylizacji
nieczystości komunalnych - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych        (zał. nr  27).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 28).



w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 29).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 30).

w sprawie rozpatrzenia skargi OR.0511.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna

Przewodniczący  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  odczytał  stanowisko  członków  Komisji
odnośnie załatwienia skargi.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia  skargi  OR.0511.1.2019  na  działalność  Burmistrza  Wołczyna  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                 (zał. nr 31).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 32).

Ad. 6

Burmistrz – przedstawił informację o swojej działalności w okresie między sesjami     (zał. nr 33).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
-  ogłoszono  II  konkurs  na  wolne  kierownicze  stanowisko  urzędnicze  dyrektora  wraz
z  funkcją  opiekuna  w  Żłobku  Gminnym w Wołczynie. W wyniku  przeprowadzonej  procedury
naboru dokonano wyboru na w/w stanowisko – dyrektorem została p. Anna Babik;
- zakończono dostawę wyposażenia do żłobka;
- Gmina otrzymała dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku w kwocie 27 tys. zł
na 9 miesięcy;
- podpisano umowę z Wojewodą Opolskim na realizację zadań wieloletniego Rządowego Programu
„Posiłek w szkole i w domu 2019”
- ogłoszono przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz przebudowę
remizy OSP w Komorznie;
-  wykonano  budowę  oświetlenia  ulicznego  wraz  z  przyłączem w Wierzbicy  Górnej  (1  słup  +
lampa);
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Duczowie Małym (2 słupy + 2 lampy);
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Wołczynie Rynek (2 lamy);
-  zamontowano agregat prądotwórczy wraz z przyłączem i dokumentacją przy budynku Urzędu
Miejskiego;
- podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Rożnów;
-  Gmina  Wołczyn  podpisała  porozumienie  z  Polskim  Związkiem  Lekkiej  Atletyki   dotyczące
udziału  w  programie  „Lekkoatletyka  dla  każdego”.  Celem  programu  jest  popularyzacja
i upowszechnianie sportu, a zwłaszcza lekkiej atletyki oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla dzieci
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się bezpłatnie co umożliwia uczestnictwo niezależnie od



sytuacji  finansowej,  a  uniwersalna  i  sprawdzona  formuła  zajęć  nie  wyklucza  dzieci  mniej
sprawnych ruchowo;
- w ramach ogłoszenia konkursu na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w
2019 roku przyznano wsparcie finansowe dla klubów sportowych;
-  od  stycznia  do  27 marca  wypłacono 22 świadczenia  z  tytułu  urodzenia  dziecka  tzw.  gminne
becikowe;
-  odbyliśmy  spotkanie  z  projektantem  tężni  solankowej  i  ogrodu  halofitów,  który  przedstawił
wizualizację koncepcji realizacji tego projektu,
- z innych spraw którymi zajmowaliśmy się to:
- uruchomienie żłobka, jesteśmy po odbiorze przez Sanepid, a przed odbiorem przez straż pożarną,
-  poświęcenie  krzyża  na  nowym cmentarzu,  który  jest  przygotowany  do  pochówków  naszych
mieszkańców.
Ponadto podkreślił sprawę zakończenia zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich, podziękował
za  przygotowanie  zebrań,  za  uczestnictwo,  szczególnie  podziękował  zastępcy burmistrza,  który
niemal uczestniczył we wszystkich zebraniach, jak również pracownikom Urzędu.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił sprawę, o której na początku sesji wspomniał radny Mały,
o pomocy dla pogorzelca, my jako jako samorząd zadeklarowaliśmy wsparcie dla tej rodziny przez
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz udzielona zostanie pomoc przez Stowarzyszenie „Dwa Serca”.
Następnie  poruszył  sprawę  organizacji  Dożynek  Gminnych  2019,  miały  się  odbyć  powiatowo-
gminne  i  taką  deklarację  złożyło  sołectwo  Komorzno,  ale  wynikło  pewne  zamieszanie
w organizacji,  okazał  się  pomysł  dożynek  wojewódzko-powiatowych,  ostatecznie  i  tak  aja  się
odbyć dożynki powiatowo-gminne,
- w związku z tym złożył oficjalną propozycję Sołtysom organizacji dożynek.

Radny  Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  ze  sołectwo  Komorzno  było  bardzo  zaangażowane  w
organizację dożynek powiatowo-gminnych, w sytuacji jaka zaistniała Stowarzyszenie się wycofało. 

Sołtys Duczowa – podziękował za montaż dwóch punktów oświetlenia w Duczowie Małym, 
- prosił o rozważenie budowy oświetlenia około posesji p. Januszkiewicza,
- również, aby pomyśleć o transporcie publicznym, dzisiaj można powiedzieć niektórzy są odcięci
od świata.

Sołtys  Brun  –  zwrócił  uwagę  na  sposób  wprowadzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  opłat
cmentarnych, szkoda, że nikt z włodarzy nie wspomniał o tym na zebraniu, mieszkańcy zupełnie
inaczej by zareagowali.

Ad.  6

Burmistrz – odnosząc się do śmieci na ul. Przemysłowej, stwierdził, że jest to droga powiatowa, nie
zależnie od tego zawsze reagujemy, sprawę przekaże do Wydziału tut. Urzędu.

Radny  Pasternak  –  poruszył  sprawę  umiejscowienia  pojemników na  zużyte  leki,  ponieważ  nie
wszyscy są w stanie trafić  do punku selektywnej zbiórki odpadów.

Radny Bartosiński – stwierdził, że dużo ludzi przynosi do PSZOK-u , 
- w innych miejscowościach przeterminowane leki przyjmują apteki.

Radny Pasternak – stwierdził, że apteka nie jest miejscem zbiórki selektywnych odpadów, apteka
nie może zbierać produktów, których nie jest właścicielem,
- to jest zadanie samorządu.



Pan Staszewski Prezes ZNP w Wołczynie – stwierdził, że w oświacie jest gorący czas związany
z akcją protestacyjną nauczycieli,
- poinformował, że w naszej gminie w 6 jednostkach odbyły się referenda strajkowe, zakończyły się
że w 5 jednostkach 8 kwietnia nie rozpoczną się zajęcia,
- w Komorznie i Wierzbicy Górnej strajk się nie odbędzie,
- z chwilą rozpoczęcia strajku za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są dyrektorzy.

Radny Bartosiński – pytał, jaki procent szkól w województwie opolskim podjął decyzję o strajku?

Pan Staszewski – stwierdził, że nie ma wiedzy jaki procent w województwie, ponieważ referenda
zakończą się 29 marca, w związku z tym nie spłynęły jeszcze wszystkie dane,  ale w samym Opolu
91 % szkół.

Zastępca Burmistrz -  stwierdził,  że wczoraj odbyła się narada z dyrektorami, temat ten też był
poruszony, dyrektorzy zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji,
- ma jednak nadzieję, że w rozmowach dojedzie do porozumienia i strajku nie będzie.

Radny Pasternak – pytał, czy jako Prezes ZNP oczekuje Pan pomocy ze strony samorządu, 
- czy w zakresie oczekiwań nauczycieli gmina jest w stanie zwiększyć atrakcyjność zarobków ?

Pan Staszewski  –  stwierdził,  że  współpraca  z  samorządem przebiega  dobrze,  to  nie  jest  strajk
wymierzony w samorząd lokalny,
- czujemy wsparcie ze strony Burmistrza i Rady,
-  w  zeszłym  roku  wystąpiliśmy  o  zwiększenie  wynagrodzenia  za  wychowawstwo  i  zostało
zwiększone o 0,5% ,
- rozumiemy też sytuację gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął VI  sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
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