
Protokół Nr 5/2015
z przebiegu posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego 20 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności 
oraz 

 Zastępca Burmistrza – Bogusław Adaszyński
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Agnieszka Wilczek
 Naczelnik Wydziału T-I – Tomasz Olejnik
 Naczelnik Wydziału RiGG – Marcin Dłubak
 Naczelnik Wydziału PiO – Grażyna Majcherska

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz zawiadomieniem o posiedzeniu                     (zał nr 1 ).

Porządek posiedzenia przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji – odczytał pismo Starosty Powiatu Kluczborskiego, w którym przeprasza 
za nieobecność przedstawiciela Starostwa na posiedzeniu Komisji ze względu na wcześniej 
zaplanowane obowiązki służbowe, ponadto w piśmie tym prosi o wyrażenie opinii w sprawie:
- dofinansowania wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej Wołczyn – 
Murów,
- przejęcia na rzecz gminy ulicy Sienkiewicza w Wołczynie,
- zmiany organizacji ruchu na ul. Dworcowej w Wołczynie.

Pan Bartosiński – pytał, jaki będzie zakres robót przy dofinansowaniu w wysokości 80 tys. zł, czy 
będzie wycinka drzew, czy będzie chodnik, 
- remont drogi w Krzywiczynach też dofinansowaliśmy i droga jest zrobiona źle,
- nic dzisiaj nie możemy powiedzieć, mamy pytania i nie mamy do kogo ich zwrócić.

Pan Olejnik - stwierdził, że w marcu odbyło się posiedzenie komisji odnośnie wprowadzenia 
zakazu parkowania samochodów na ul. Dworcowej, 
- nasze stanowisko w tej sprawie było odmienne, proponowaliśmy poszerzenie jezdni o szerokość 
pasa zieleni, w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że nie będą zachowane wymiary normatywne,
 - jak wynika z pisma Starostwo podtrzymało swoje stanowisko.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do przedmiotowych pism pokreślił:
- rokrocznie Komisja podejmuje temat stanu dróg na terenie gminy Wołczyn,
- niedobrze, że nikt ze Starostwa nie przybył na posiedzenie, taki dialog jest dziwny i 
niezrozumiały, to trwa od jakiego czasu,
- odnosząc się do sprawy ul. Sienkiewicza, temat został wywołany za sprawą zajęcia się remontem 
odcinka drogi, który jest gruntowy – dojazd do oczyszczalni ścieków, odpowiedzią Starostwa jest 
przejęcie tej drogi w zarząd gminy,
- drugą sprawą przejęcia drogi był odcinek ul. Przemysłowej tj. : od ul. Opolskiej do ul. 



Kluczborskiej,
– decyzja o zakazie parkowania bardzo utrudni mieszkańcom, nasze argumenty co do odmiennego 
stanowiska w tej sprawie nie zostały wzięte pod uwagę,
- dofinansowanie przebudowy drogi Gierałcice-Murów – to odpowiedź na Stanowisko Rady 
Miejskiej w sprawie postulowanego remontu drogi,
- propozycja Starosty sprowadza się do tego, że jeśli my dofinansujemy projekt techniczny, 
możliwy jest remont z udziałem środków państwa w 2016 roku,
- sprawa jest do rozważenia i propozycja odpowiedzi zostanie przygotowana.

Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby zaproszenie Dyrektora ZDP ponowić w maju br.

Pan Antkowiak – stwierdził, że należy spowodować, aby nasze sprawy podnosili również radni 
powiatu,
- zaprosić radnych powiatu.

Przewodniczący Komis – stwierdził, że na dzisiaj zaproszenia do radnych powiatu również zostały 
wystosowane i nikt nie przyszedł.

Pan Zarych – podkreślił, że jest oburzony faktem, że nikt nie przybył na Komisję, 
- nasze gadanie do siebie nic nie daje,
- to jest wstyd, że tak traktuje nas Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
- nadaje się do gazety.

Pan Bartosiński – stwierdził, że aż nie chce mu się mówić co trzeba, bo co roku piszemy, 
- należy zrobić wspólne posiedzenie Rady Powiatu i Rady Miejskiej,
- nie sprzątają i dziura goni dziurę.

Pani Neugebauer – zwróciła uwagę na stan nawierzchni Pl. Partyzantów.

Pan Schatt – stwierdził, że Sołectwo Skałągi zwracało się do Zarządu Dróg Powiatowych o 
przeniesienie znaków na wysepce, w związku z tym, że znaki zasłaniają widoczność, miały być 
zrobione do końca 2014 roku, do dzisiaj nie zostały zrobione, 
- konieczne jest zamontowanie barierek koło stawu,
- przycinka drzew trwa już dwa miesiące, a z dziurami nie robi się nic,
- w dalszej wypowiedzi wyraził swoje oburzenie, że nikt nie przyjechał, uważa że to lekceważenie 
wszystkich.

Przewodniczący Komisji – poinformował, że otrzymał odpowiedź, że łatanie w pierwszej 
kolejności po trasie gdzie jadą kolarze, następne łatanie w kolejności po tym terminie.

Pan Zarych -  zwrócił uwagę droga Wołczyn – Szymonków w Świniarch dziura na dziurze 
- odprowadzanie wody, 
- podcinka drzew koło szkoły - lipy,
- konieczność ścięcia pni po topolach,
- odcinek drogi do Buczku – brak asfaltu.

Pan Bartosiński – wnioskował o ustawienie ławek i koszy na ul. Dworcowej.
 
Pad Mazur Sołtys Świniar Małych – stwierdził, ze most w Świnarach Małych grozi zawaleniem – 
uzyskał odpowiedź że rozważą na drugi rok.

Pan Kwaśnicki – do sprawy zatrzymywania się na ul. Dworcowej prosił o rozważenie zakazu 



zatrzymywania się od godziny … do godziny … , 
- około 20 stojących samochodów to samochody mieszkańców.

Pani Mazurczak – podkreśliła sprawy:
- korozja pobocza na odcinku od OSP w Wierzchach oraz przy Stobrawie ok. 150 m, od krzyża 
korozja pobocza i obniżona nawierzchnia jezdni,
- konieczność naprawy 3 przepustów to jest na wysokości posesji 75 w kierunku Szumu,
- wycinka zakrzaczeń,
- remont nawierzchni drogi w Wąsicach.

Pan Mrugalski – zgłosił konieczność naprawy chodnika w Ligocie Małej, uzupełnienie ubytku przy 
posesji nr 9 w Ligocie Małej. 

Pan Antkowiak – poruszył sprawę wykonania nowej nawierzchni jezdni przez Krzywiczyny,
- zaraz po zakończeniu inwestycji prosił Naczelnika Olejnika Tomasza o wystąpienie do Zarządu 
Dróg Powiatowych w celu zgłoszenia uwag, do dzisiaj nie wysłano pisma.

Pan Marek Nowak  – prosił o zgłoszenie konieczności wycinki drzew od torów w kierunku lasu w 
Wierzbicy Górnej.

Pan Ryszard Nowak – poinformował o wystosowaniu pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o 
usunięcie przyczyny zalewania posesji przy ul. Głównej 36 i 59A ,
- oraz konieczność naprawy zjazdów z ul. Głównej i Parkowej w Komorznie.

Pan Olejnik – stwierdził, że na przegląd gwarancyjny wspomnianej drogi zaprosimy 
zainteresowanych radnych i sołtysów.

Pan Vogiel – prosił o wzięcie się za drogi w Duczowie, jeśli nie w tym roku to mieć to na względzie 
koniecznie w przyszłym roku.

Pan Bartosiński – pytał, czy Wydział T-I ma plan remontów dróg gminnych, 
- widzi konieczność remontu wjazdu z ul. Kluczborskiej na ul. Rzeczną, tragiczna jest też 
nawierzchnia ul. Młyńskiej.

Pan Olejnik – stwierdził, że planu remontu dróg nie ma ale jest wieloletnia prognoza finansowa, 
- nie dawno udało się wykonać odcinek ul. Rzecznej między ul. Dworcową a Sienkiewicza, 
wykonano nowa nawierzchnię w Markotowie Małym – Nowa Wieś, w Szumie – Niwy.

Pan Bartosiński – pytał, czy naczelnik zgłaszał zapotrzebowanie środków na ten cel.

Pan Olejnik – stwierdził, że nie zgłaszał.

Pan Ryszard Nowak – zgłosił konieczność remontu drogi na ul. Parkowej, Zielonej i Nowej Wsi, 
- czy była już wizja w terenie odnośnie remontu dróg tłuczniowych, jeśli tak to czemu nie 
powiadomiono sołtysa i radnego?
- wnioskował o kamień bazaltowy nie wapienny.

Pan Olejnik – odnosząc się do przeglądu dróg w terenie stwierdził, że objazd jest samochodem 
gminnym i jest uzależniony od czasu kierowcy i trudno jest mu ustalić godzinę przyjazdu z 
sołtysem, 
- w tym roku zamówiono trochę bazaltowego trochę wapiennego, jeżeli będzie wola mieszkańców, 
że tylko bazaltowy to w 2016 r. zamówimy 100 % bazaltowego.



Pan Nowak – stwierdził, że sołtysi najlepiej znają swóje drogi i dlatego dobrze byłoby, aby 
zaczerpnąć informacji u sołtysa, 
- prosił, aby decyzje o wysypaniu kamienia skonsultować z sołtysami.

Pani Błaszczykiewicz – podkreślił, że bardzo dobrą sprawą jest przekładanie chodników z pomocą 
pracowników CIS-POL .

Pan Schatt – stwierdził, że tłuczeń kolejowy jest do kupienia w dobrej cenie – wszystkie gminy go 
biorą, 
- jest to kamień granitowy, uważa że jest to dobry kamień.

Pan Olejnik – podkreślił, że jest to odpad PKP, jest to mieszanka z ziemią, 
- wybierze się do Sarnowa zobaczy jaki to jest materiał,
- podkreślił również, że kamień kupujemy i go rozdzielamy, to należy do gminy i  uważa, że byłyby 
wyjątki, że mieszkańcy chcą sami  się tym zajmować.

Pan Zarych – mieszkańcy ul. Kasztanowej nie chcą kamienia bazaltowego,
- zwrócił uwagę na stan drogi w kierunku Wesołej.

Pan Mrugalski – stwierdził, że w pierwszej kolejności należy skierować na drogi polne równiarkę, 
a później sypać kamień.

Pan Mały – pytał, jak daleko posunięte są sprawy ul. Polnej. 

Pan Olejnik – stwierdził, że jest projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 
- studnie kanalizacyjne są na ukończeniu.

Pan Mrugalski – stwierdził, że jest konieczność poprawy stanu dróg na osiedlu domów przy ul. 
Poznańskiej.

Pani Błaszczykiewicz – pytała, czy można mieszkańcom perspektywicznie odpowiedzieć kiedy 
będą tam drogi?

Zastępca Burmistrza  - odnosząc się do powyższego, w tej chwili budowana jest kanalizacja, 
zostanie skanalizowane ¾ osiedla, 
- w dalszej kolejności przejęcie od Agencji terenów przy Szymonowskiej,
- kolejny etap kanalizacji i wykonie dokumentacji budowlanej,
- nie możemy dostać dofinansowania do budowy kanalizacji, bo tylko dla aglomeracji powyżej 
5 tys. mieszkańców.

Ad. 4

Pani Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, ze „Ocena 
zasobów pomocy społecznej”  przedłożona została Radzie w wersji papierowej                (zał. nr  3), 
- podkreśliła, że sporządzanie tego dokumentu jest corocznym obowiązkiem, 
- ocena zasobów jest narzędziem określającym potrzeby pomocy społecznej i stanowi podstawę 
planowania budżetu na kolejne lata,
- dane w dokumencie dotyczą dwóch lata wstecz,
- omówiła aktywność projektowo – konkursową Ośrodka Pomocy Społecznej.



Pani Błaszczykiewicz – zwróciła uwagę na potrzebę zatrudnienia asystentów rodziny, pytała czy 
aktualnie jest zatrudniony asystent rodziny.

Pani Kierownik – stwierdziła, że jest zatrudniony.

Pan Bartosiński – zwrócił uwagę na powody udzielania pomocy i wsparcia, a szczególnie na 
ubóstwo, pytał jaka jest tendencja tego zjawiska?

Pani Wilczek – podkreśliła, że Ośrodek realizuje różne projekty, po to by te osoby mogły wyjść z 
domu, 
- ubóstwo w stosunku do lat poprzednich minimalnie się zmniejszyło.

Pan Zarych – zwrócił uwagę, że w Szymonkowie mieszka osoba schorowana w bardzo złych 
warunkach lokalowych, czy można coś z tym zrobić.

Pani Kierownik – pytała, czy ta osoba chce, bo są osoby które absolutnie nie chca naszej pomocy.

Pani Markowicz – poruszyła sprawę deficytu usług opiekuńczych, pytała czy jest szansa na 
zwiększenie kadry na teren wiejski?

Pani Kierownik – stwierdziła, ze aktualnie jest 36 podopiecznych, wszystko rozbija się o finanse.

Pani Mazurczak – pytała o możliwość zorganizowania prac społeczno – użytecznych na terenie 
sołectw.

Pani Wilczek – stwierdziła, że Powiatowy Urząd Pracy nie chce dofinansowywać musiałoby to być 
z budżetu gminy.

Pan Mały – w ramach projektu aktywni zawodowo skorzystało 15 osób, czy projekt kończył się 
stażami czy zatrudnieniem na stałe.

Pani Kierownik – stwierdziła, że nie ma możliwości zatrudnienia na stałe.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok – zaopiniowana została pozytywnie jednogłośnie 
w obecności 12 radnych.

Ad. 5 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał.

Pan Dłubak – prosił, aby w pierwszej kolejności rozpatrzyć i zaopiniować Program Opieki na 
Zabytkami Gminy Wołczyn ze względu na osoby, które opracowywały ten Program i przybyły z 
Wrocławia.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do w/w prośby.

Pan Dłubak – podkreślił, że jest to dokument obligatoryjny.

Pani marta Mokanek -  przedstawiła opracowany Program Opieki nad Zabytkami, m in.:



- cel opracowania programu,
- uwarunkowania prawne ochrony dziedzictwa kulturowego,
- uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa,
- zabytki w gminnej ewidencji zabytków,
- ocenę stanu dziedzictwa kulturowego, 
- założenia programowe – priorytety gminnego programu,
- kierunki działań i zasady zasady oceny,
- źródła finansowania gminnego programu ochrony zabytków
- obiekty wpisane do rejestru.

Pan Dłubak – pytał, jak wygląda nasza gmina na tle innych gmin jeśli chodzi po wpisy do rejestru 
zabytków.

Pani Makonek - stwierdziła, że wygląda bardzo dobrze.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Wołczyn 
na lata 2015 – 2018 – zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków 
Komisji.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały                           ( zał. nr 4), 
-  podkreśliła,  że  zwiększa  się  dochody  majątkowe  i  wydatki  majątkowe  o  kwotę  67.200  zł  
w  związku  z  otrzymaniem  dofinansowania  z  budżetu  Województwa  Opolskiego  (w  ramach 
Ochrony Gruntów Rolnych) – realizacji zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Szymonkowie,
- w ramach działu 801- oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w celu zapewnienia środków na 
zakup gazu w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie i Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie oraz 
energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej tj. w jednostkach oświatowych,  
w których dokonano termomodernizacji i zmieniono sposób dostarczenia energii cieplnej, 
-  wprowadza  się  dochody  z  tytułu  opłaty  cmentarnej  i  zwiększa  się  wydatki  na  zarządzanie 
cmentarzami o 10.000 zł.
- w ramach przedsięwzięcia - wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół 
realizowanego przez sołectwo Markotów Duży zmienia się klasyfikacje budżetową wydatków -  
z majątkowych na bieżące - 1.165,66 zł, 
-  wniosła  autopoprawkę  w  związku  z  tym,  że  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  wchodzi  w  projekt 
zagraniczny zwiększa się dochody i wydatki o środki pozyskane w wysokości 111 943 zł.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że zgodnie z umową wydatki związane z realizacją programu 
pokrywane są w 100 % przez Programem
- gmina zabezpiecza jedynie 20% do chwili rozliczenia.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 
członków Komisji.

Pani Majcherska - omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso                                                     ( zał. nr 5), 
- w związku z tegorocznymi wyborami sołeckimi proponuje się podjęcie nowej uchwały w sprawie 
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, powierzając pobór podatków, jak to było dotychczas 
praktykowane, sołtysom poszczególnych sołectw, 



- podkreśliła, że Rada Miejska wskazuje osoby inkasenta, przedstawiając indywidualizujące cechy 
(np. obszar działania), w sposób tak precyzyjny, wskazanie osoby inkasenta musi mieć charakter 
personalny,
- wysokość wynagrodzenia pozostawia się bez zmian tj.: w wysokości 6% od sumy 
zainkasowanych i terminowo wpłaconych kwot podatków,.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków 
Komisji.

Realizując porządek posiedzenia Pan Dłubak – przedstawił projekt uchwały w sprawie rodzajów 
dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                                      ( zał. nr 6), 
- zmiana wartości usług dodatkowych odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn jest konsekwencją cen 
określonych w ofercie podmiotu, który wygrał przetarg.

Pan Kwaśnicki – pytał, jaką kwotą wygrała Spółka, wyższą czy niższą w stosunku do roku 
poprzedniego, 
- czy ta stawka zagraża, że w najbliższym czasie będzie przedłożony kolejny projekt uchwały 
podnoszący stawki za wywóz odpadów dla mieszkańców.

Zastępca Burmistrza – poinformował, że  rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów to kwota 
znacząco wyższa niż do tej pory, 
- nasze oszczędności pozwalają na to, że na okres 8 miesięcy nie planujemy podwyższenia stawek, 
mimo że bieżące wpłaty nie w pełni pokryłyby koszty wywozu.

Pan Kwaśniki – pytał, jakie wzrosły koszty wywozu w związku z podwyższeniem ceny oferenta?

Zastępca Burmistrza – stwierdził że przetarg ma swoje prawa, 
- cena jest dość wysoka, oferent brał pod uwagę swoje koszty, nie może być stratny,
- jego ryzyko było, że będzie inny oferent i złoży niższą cenę.

Pan Zarych – pytał, jaki jest procent ściągalności opłat za wywóz odpadów.

Pan Kwaśnicki – zabierając głos stwierdził, iż Komisja Rewizyjna zajmowała się  tematem w 
zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skuteczność 
ściągania zaległości, 
- ściągalność jest wysoka, w 2013 roku wyniosła 96,72 %, a w 2014 r. 94,96%,
- Wydział wykazuje dużą operatywność, dużo pracy zostało włożonej.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że usługi dodatkowe mało kiedy występują,
- dopracowaliśmy się dobrego systemu, nie mamy skarg, firma dobrze wywiązuje się ze swoich 
obowiązków,
- prosił o przywiązywanie dużej uwagi do segregacji odpadów.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków 
Komisji.

Pan Malkiewicz - omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie 



zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna                                                ( zał. nr 7 ),
- zmiany planu są krokiem w kierunku uregulowania przeznaczenia podstawowego 
i dopuszczalnego terenu, umożliwienie zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie mieszkalnictwa 
i poprawy warunków życia mieszkańców, rozbudowy siedliska zabudowy zagrodowej w celu 
polepszenia warunków prowadzonych gospodarstw rolnych.

Dyskusji nie było.

W/w projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków 
Komisji.

Następnie Pan Malkiewicz – omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna                                          (zał. nr 8 ), 
-  zmiana planu dotyczy dostosowania architektury projektowanych obiektów do istniejących już 
budynków inwentarskich,
- zmiany w planie obejmują wyłącznie modyfikację ustaleń tekstowych planu w części dotyczącej 
kształtu,  kąta  nachylenia  połaci  oraz  sposobu  pokrycia  dachów  budynków  inwentarsko-
gospodarczych,
-  zmiany  dotychczasowych  warunków  powodować  będą  zmniejszenie  kosztów  budowy 
projektowanych obiektów.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie  obecności 12 
członków Komisji.

Pan Malkiewicz - omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny                                                            ( zł. nr 9), 
- zmianę planu dokonuje się poprzez, umożliwienie zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie 
mieszkalnictwa i usług bytowych zaspokajające potrzeby ludności związane z codziennym 
bytowaniem, oraz usług rzemiosła w celu polepszenia warunków prowadzonych działalności 
gospodarczych.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie  obecności 12 
członków Komisji.

W dalszej kolejności Zastępca Burmistrza – w imieniu Burmistrza przedstawił wnioski o nadanie 
odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”, które wręczone zostaną jak co roku 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to jest 
dla :
- Pana Huberta Grochuli  od 1962 r. jest mieszkańcem naszej gminy. Przez 40 lat prowadził własne 
gospodarstwo rolne. W latach 1964 - 1976 pełnił funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wąsicach. Od 1998 do 2015 roku pełnił funkcję Sołtysa wsi. Z dużym zaangażowaniem 
podejmował działania na rzecz środowiska wiejskiego. Godnie reprezentował sprawy mieszkańców 
Sołectwa Wąsice;
- Pana Stanisław Libera od 1970 roku jest mieszkańcem Wołczyna. W 1977 r. rozpoczął własną 
działalność gospodarczą – mechanikę pojazdową. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej 
wyuczył około 40 uczniów. W pracy społecznej był radnym Miejskiej Rady Narodowej. 
Jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku. Śpiewa w Zespole „Wrzos”. 
Prezes Klubu „Jutrzenka” zrzeszający 15 sympatyków biegów. Pasjonat sportu. Uczestnik biegów 



na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Swoim hobby 
zainteresował wielu mieszkańców gminy. Za Jego sprawą nasza gmina jest godnie reprezentowana. 
Jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców.  
- Pani Ireny Struzik do Wołczyna przyjechała w 1968 roku. Z zawodu nauczycielka nauczania 
początkowego i języka rosyjskiego. Lubiana i ceniona w gronie nauczycieli, chętna do dzielenia się 
doświadczeniem z młodszymi nauczycielami. Do dzisiaj cieszy się dużym autorytetem wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli. Od czasu przejścia na emeryturę działa w Kole Emerytów i 
Rencistów w Wołczynie, śpiewa w Zespole „Wrzos”, w którym również pełni funkcję sekretarza. 
Mimo wielu zajęć, problemów zdrowotnych w rodzinie znajduje czas na prace społeczne i niesienie 
pomocy osobom starszym. Zaangażowana w pozyskiwanie i dostarczanie darów osobom 
potrzebującym. Zawsze serdeczna, wrażliwa na krzywdę, opiekuńcza.
- Pana Bogusław Włos - nauczyciel geografii w Gimnazjalno Licealnym Zespole Szkół w Woczynie 
- wychowawca wielu pokoleń mieszkańców naszej Gminy. Posiada wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Radny czterech kadencji, tj. od roku 1998 do 2014. W 
kadencji 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Wołczynie. Swoją działalnością i postawą obywatelską wspierał działania 
samorządu. Jest członkiem Akcji Katolickiej przy parafii w Wołczynie, sprawuje funkcję Prezesa. 
W ramach tej działalności kierując się zasadami chrześcijańskimi jest koordynatorem akcji w 
zakresie rozprowadzania darów dla osób potrzebujących. Współorganizator corocznego Festynu 
Rodzinnego. Organizator akcji charytatywnych. Działalność Pana Bogusława Włosa widoczna jest 
na terenie szkoły ale i w środowisku lokalnym, czego dowodem są organizowane przez niego 
imprezy środowiskowe – Dzień Ziemi, Festiwal Nauki, Wystawa pt. „Ojciec Święty w obronie 
najmłodszych”. Jest współautorem projektu międzyprzedmiotowego „Szlakiem drewnianych 
kościółków” w ramach realizacji edukacji regionalnej.” Aktywnie pracował w trzech projektach 
unijnych: Comenius.
- Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Wołczynie powstało 17 lipca 1950 roku i działa 
nieprzerwanie od 65 lat. Prezesem Koła PZW w Wołczynie od 11 lat jest Pan Antoni Wojtyszyn. 
Koło PZW w Wołczynie jest samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu 
wędkarskiego. Działalność opiera na pracy społecznej swoich członków. Skupia młodzież, 
dorosłych, emerytów i rencistów. Aktualnie zrzesza 267 członków. 
Koło Wędkarskie w Wołczynie jest organizatorem życia sportowego dla sympatyków wędkarstwa. 
Co roku organizuje zawody o Puchar Burmistrza, z okazji Dnia Dziecka, zawody o mistrzostwo 
Koła, zawody dla zarządu i komisji statutowych, zakończenie sezonu wędkarskiego.
Koło Wędkarskie jest wielką wspólnotą wędkarzy i ich rodzin. Tworzy warunki do spędzania 
wolnego czasu i relaksu z rodziną, a szczególnie z dziećmi. Takie wyjazdy integrują i odciągają 
młodzież od złego. 

Przewodniczący Komisji w/w kandydatury poddał pod głosowanie .

Kandydatura pana H. Grochuli została pozytywnie zaopiniowana w obecności 12 członków 
Komisji.

Kandydatura pana S. Libery została pozytywnie zaopiniowana w obecności 12 członków Komisji.

Kandydatura pani Ireny Struzik została pozytywnie zaopiniowana w obecności 12 członków 
Komisji.

Kandydatura pana B. Włos została pozytywnie zaopiniowana w obecności 12 członków Komisji.

Kandydatura Koła Wędkarskiego została pozytywnie zaopiniowana w obecności 12 członków 
Komisji.



Ad. 6 

Pan Nowak Ryszard – pytał, czy jest możliwość przełożenia chodnika koło Szkoły w Komorznie 
przez pracowników CIS-POL.

Zastępca Burmistrza – traktujemy to jak wniosek do rozważenia.

Pan Marek Nowak – pytał, co z funkcjonowaniem fermy w Brynicy?

Pan Dłubak – stwierdził, że produkcja trwa.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Ryszard Nowak

Protokołowała
Julita Matelska


