
Protokół Nr XXXIV/2013
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 28 sierpnia 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.50

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13  radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Jerzy Frankiewicz
- Ryszard Nowak

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności
(zał. nr 2).

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Protokół z sesji Rady Miejskiej  Nr XXXII/2013 odbytej  12 czerwca 2013 r.  i  Protokół  sesji   
Nr XXXIII/2013 odbytej 26 czerwca 2013 r. - przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                        ( zał. nr 3).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie wyrażenia zgody na na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                   ( zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady w/w projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody – 0 głosów
- przeciw – 7 głosów
- wstrzymało się – 6 głosów.

W wyniku  głosowania  uchwała  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  na  udzielenie  ulgi  w  spłacie
należności cywilnoprawnych nie została podjęta .



w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Komorzno 

Pan  Kwaśnicki  –  przedstawił  opinię  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                      ( zał. nr 4 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
– podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                     ( zał. nr 5 ).

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXXIV/256/2013 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica
Dolna – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                          ( zał. nr 6 ).

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie  uchwalenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyn  oraz  wsi  Ligota
Wołczyńska i Gierałcice – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

                                          ( zał. nr 7 ).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
Wołczyn

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                   ( zał. nr 4).

W dyskusji głos zabrali:

Burmistrz -   w wypowiedzi swojej podkreślił:
− przetarg na wywóz odpadów komunalnych nie został rozstrzygnięty,
− wpłynęły trzy oferty, PGKiM złożyło ofertę, która została odrzucona ze względu na rażąco 

niską cenę,
− dwie firmy z zewnątrz złożyły oferty, które zawierały ceny przewyższające kwotę jaką 

zabezpieczyliśmy w budżecie na sfinansowanie tego zadania,
− do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu wywóz nieczystości zleciliśmy na 3 miesiące 

Spółce PGKiM,



− analizując faktyczne koszty funkcjonowania systemu przez dwa miesiące oraz to jakie ceny 
firmy proponują, uznaliśmy że są dwie możliwości, aby zmniejszyć częstotliwość wywozu 
albo to czego nie chcemy robić podwyższyć stawki opłat za wywóz śmieci,

− według nas najrozsądniejsze byłoby zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie 
częstotliwości wywozu,

− dzisiaj ma dylemat, przyjęcie wniosku członków Komisji jest pewnym konsensusem 
chociaż uważa, że jest to nie do końca sprawiedliwe traktowanie mieszkańców.

Pan Kwaśnicki – stwierdził, że system odbioru odpadów komunalnych powinien się różnić w 
domach jednorodzinnych i w skupiskach osiedlowych, 

− w mniejszych skupiskach śmieci mogą być wywożone rzadziej, bo nie ma nagromadzonej 
takiej ilości w jednym miejscu jak na osiedlach i do tego ten nieprzyjemny zapach,

− chciałby aby śmieci były wywożone jeden raz w miesiącu ale żeby nie było przerostu tych 
śmieci i elementu zapachowego,

− element dyscyplinowania mieszkańców w tym zakresie ma niewielki wpływ,
− uważa, że zmniejszenie częstotliwości nie zmniejszy kosztów, bo ilość śmieci będzie i tak 

taka sama do wywiezienia na wysypisko, tyle że będzie mniej kursów, nie widzi 
proporcjonalnego spadku kosztów,

− uważa, że element kursów w zabudowie wielorodzinnej nie jest strategiczny,
− konieczne jest uszczelnienie systemu, musimy dożyć do tego aby wpływy z tego tytułu 

zbliżały się do 100% oraz maksymalnie zmniejszyć wszystkie koszty poza tymi związanymi
z wywozem i płaceniem za składowanie.

Pan Włos – podkreślił, że :
− długo dyskutowaliśmy podczas posiedzenia Komisji na ten temat,
− z komisji wyszedł nowy projekt uchwały, pytał jak będzie to procedowane?
− podziela wypowiedź radnego Kwaśnickiego,
− dobra gospodarka odpadami to spójność elementów, tj.:stawki opłat, częstotliwość wywozu, 

uszczelnienie systemu i edukacja,
− transport odpadów będzie się minimalizował przy zmniejszaniu objętości odpadów suchych.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że:
− projekt uchwały jest jeden,  ten który przedłożył Burmistrz,
− na Komisji zgłoszone były dwa wnioski, jeden z nich uzyskał akceptację członków komisji,
− dzisiaj  wniosek  ten  podda  pod  głosowanie  Radzie,  jeżeli  Rada  w  drodze  głosowania

przyjmie ten wniosek, podda pod głosowanie uchwałę wraz z przyjętym wnioskiem,
− jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, podda pod głosowanie pierwotny projekt uchwały.

Pan Staszewski – poruszył sprawy: 
− w domach  mamy dwa kubły na  śmieci  na  suche  i  zmieszane,  chociaż  ten  z  odpadami

mokrymi wypełniony jest na dnie to musi być wyniesiony bo śmierdzi,
− latem ludzie nie mogą wyjść na balkon ze względu na nieprzyjemny zapach ze śmietników,

ponieważ balkony mają w odległości 10 m,
− prosił o kompromis w tej sprawie.

Pan Zarych  –  podkreślił,  że  głosuje  przeciw temu wnioskowi,  ponieważ  jest  to  dyskryminacja
mieszkańców wsi, na wsi też odpady śmierdzą,

− nie róbmy wyjątków, płacimy te same stawki co w mieście.



Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę na sprawy:
− udaje się w naszej gminie w miarę dobrze i spokojnie organizować gospodarkę odpadów

komunalnych,
− obserwując w innych gminach w naszej jest to opanowane,
− w jego ocenie tak to jest, bo Burmistrz prowadzi bardzo rozsądną gospodarkę odpadami,

stawki nie są wysokie, pierwsze propozycje co do częstotliwości wywozu miały być jak
najkorzystniejsze dla mieszkańców,

− dzisiejsza propozycja to minimalna zmiana, 1 raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej
nie odbiega wcale od stosowanych norm,

− w zabudowie niskiej odpady odbierane będą 1 raz na trzy tygodnie,
− odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Kwaśnickiego  uważa,  że  jego  wypowiedź

ukierunkowana jest tym , że jest Prezesem Spółdzielni,
− z  jednej  strony  chcemy uszczelniać  system drugiej  strony  chcemy  ograniczyć  koszty,  

a przecież ktoś to wszystko musi robić,
− edukacja jak najbardziej jest potrzebna,
− co będzie jeśli zostanie ogłoszony drugi przetarg i zaplanowane środki nie wystarczą na to

zadanie? 
− uważa, że proponowane przez Burmistrza zmiany są minimalne i wyważone.

Pani Jolanta Schatt – prosiła o wypowiedź Sołtysów w tej sprawie, którzy znają głosy w swoim
środowisku.

Przewodniczący  Rady  –  uważa  i  ciągle  to  powtarza,  że  aby  ten  nowy system dobrze  działał
potrzebuje czasu i obserwacji, 

− zdecydowanie śmieci mokrych jest o wiele mniej niż suchych,
− uważa, że propozycja wywozu jeden raz na trzy tygodnie jest dobra,
− apelował,  aby  nie  wnosić  poprawki  do  propozycji  Burmistrza,  następna  umowa  będzie

podpisana  na  8  miesięcy,  czyli  w  okresie  zimy,  jeżeli  to  się  nie  sprawdzi  do  sprawy
wrócimy.

Pan Staszewski – zabierając głos stwierdził,  że dziwi się jak można porównywać blokowiska z
posesjami  jednorodzinnymi,  jest  to  specyfika,  na  wioskach  jest  zupelnie  inaczej  jeśli  chodzi  o
odpady szczególnie mokre.

Pan Kwaśnicki – podkreślił,  że poczuł  się dotknięty,  kiedy Zastępca Burmistrza powiedział,  że
patrzy przez pryzmat prezesa spółdzielni, 

− nie można mówić, że ktoś reprezentuje coś,
− stwierdził, że mieszkańcy spółdzielni to jego wyborcy,
− podał przykład ilość gospodarstw na wiosce i ilość gospodarstw na osiedlu.

Pan Włos – stwierdził, że jego przedmówcy wszystko wyartykułowali na co również chciał zwrócić
uwagę,

− odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Zarycha  stwierdził,  że  jest  radnym całej  gminy i
również dostrzega problemy mieszkańców wsi, jednak radni którzy mieszkają w mieście
częściej zderzają się z problemami mieszkańców miasta,

− śmieciarka aby zebrać śmieci w Wołczynie pokonuje kilkaset metrów, a na wiosce kilka
kilometrów, w mieście śmieci składowane są przez kilkaset osób w jednym miejscu,

− jeszcze przed pierwszym lipca śmieci z osiedla miały być odbierane dwa razy w tygodniu,



teraz jest inna propozycja, dostrzega niekonsekwencję,
− na wiosce 50% wyrzucanych jest śmieci do kosza, a w mieście 100% i wydłuża się czas

odbioru,
− zwracając się do Burmistrza pytał,  dlaczego tak upiera się i stoi przy swojej propozycji,

dlaczego nie chce przyjąć tego co wypracowała komisja?
− do końca października będzie tak jak jest, a to wejdzie dopiero od 1 listopada, zmian byłaby

od maja, 
− zaproponował przyjąć wniosek Komisji i obserwować sytuację, 
− stwierdził, że należy być elastycznym.

Burmistrz – stwierdził, że mógłby zadać dokładnie to samo pytanie, 
− czy nasze propozycje są z powietrza, dlaczego nie słuchacie tego co wypracował zespół? 
− o tych propozycjach przesądziła analiza i obserwacje również na przykładzie innych gmin,
− też chciałby żeby było częściej, a tym samym czyściej,
− rozumie, że radni chcą jak najlepiej ale to nie radni będą odpowiedzialni za zapłatę faktury

tylko Burmistrz,
− tu nie  chodzi  o upór,  o podział,  prosił  aby nie traktować tego jako wymysł  Burmistrza,

szukamy  zmniejszenia  kosztów,  aby  nie  podnosić  stawki  dla  mieszkańca,  to  też  jego
wyborcy, też ma kubły pod domem.

Pan  Ryszard  Adaszyński  Sołtys  wsi  Krzywiczyny  –  podkreślił,  że  z  obserwacji  jest  mniej
wypełnionych kontenerów z odpadami zmieszanymi, 

− na wiosce jest bardzo dużo ludzi starszych i samotnych, którzy nie mają zwierząt, ogrodu i
żyją jak w mieście i też śmierdzi i i dodatkowo borykamy się z różnymi insektami.

W dalszej  kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji  Budżetu i
Gospodarki  Samorządowej  tj.  ust.  1  pkt  2)  o  brzmieniu:  „zmieszane  odpady  komunalne
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach trzy i czteropiętrowych w mieście:
- dwa razy w tygodniu w miesiącach od maja do października,
- jeden raz w tygodniu w miesiącach od listopada do kwietnia”.

Wyniki głosowania:
- za przyjęciem wniosku – 7 głosów
- przeciw – 6 głosów
- wstrzymujących się – o głosów.

W/ w wniosek uzyskał aprobatę radnych.

Uchwała  XXXIV/258/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  o  zmianie  uchwały  w  sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn – podjęta
została  większością głosów                                                                                                (zał. nr 8 ). 
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 8 głosów
- przeciw – 5 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów.



o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                   ( zał. nr 4).
 
Przewodniczący Rady – poinformował, że przyjęty wniosek konsekwentnie wprowadzony zostaje
do przedmiotowego projektu uchwały w § 2 ust. 1 pkt 2.

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXXIV/259/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  o  zmianie  uchwały  w sprawie
sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęta została
większością głosów                                                                                                             ( zał. nr 9).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 8 głosów
- przeciw – 5 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                   ( zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIV/260/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  przyjęcia  zmiany
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu – podjęta została większością głosów

( zał. nr 10).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 3

Realizując  porządek  posiedzenia  Burmistrz  -  przedstawił  informację  z  działalności  w  okresie
między sesjami                                                                                                                    ( zał. nr 11).
W wypowiedzi swojej podkreśli sprawy:

− zakończenia robót remontowych w świetlicy wiejskiej w Szumie,
− wykonania  dodatkowych  robót  w  zakresie  remontu  dróg  tłuczniowych  w  miejscowości

Bruny, Wąsice, Krzywiczyny, Świniary Małe, Wołczyn,
− ogłoszenia przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014,
− wystąpienia do Kuratora Oświaty w Opolu z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie

stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach,



− kolejnej  edycji  szczepień  przeciw  inwazyjnej  chorobie  meningokokowej  dzieci
sześcioletnich,

− końcowych prac przy rewitalizacji parku w Skałągach,
− poinformował o kontynuacji wcześniejszego zamiaru działalności MKS Wołczyn, wybrany

został nowy Zarząd Klubu, Prezesem jest Krzysztof Tokarski,
− zaproszenia  naszej  gminy  przez  powiat  namysłowski  do  uczestnictwa  w  projekcie

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji,
− uczestnictwa  w  otwarciu  nowej  linii  produkcyjnej  w  Lesaffre  Polska,  wyremontowano

skrzydło części zabytkowej w celu uruchomienia produkcji komponentów mieszanek dla
piekarzy.

− W dalszej  kolejności  podziękował  organizatorom jak i  uczestnikom Turnieju Sołectw w
Krzywiczynach, w którym uczestniczyło 10 sołectw,

− zwrócił również uwagę na wspaniałą organizację i integrację mieszkańców podczas dożynek
wiejskich w Rożnowie, Duczowie i Skałągach,

− następnie  zaprosił  do  uczestnictwa  w  organizowanych  w  najbliższym  czasie  imprezach
lokalnych, między innymi 1 września w Gminno – Powiatowych Dożynkach w Wierzbicy
Dolnej, 15 września w kolejnej akcji ”Serce dla Wołczyna”.

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – pytał, kto wygrał przetarg na dowóz uczniów?

− na jakim etapie jest modernizacja oczyszczalni ścieków?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przetarg na dowóz to część organizacji dowozu w gminie, bo
pewna część stanowi zakup biletów miesięcznych, 

− system obejmuje dowóz dzieci  przedszkolnych,  uczniów szkół  podstawowych i  uczniów
gimnazjum w Wołczynie,  ich opiekunów na trasie Wołczyn - Markotów Mały - Wołczyn -
Brynica  -  Wąsice  -  Gierałcice  –  Wołczyn,  a  także  uczniów  niepełnosprawnych  z
zapewnieniem im opieki na trasie Wierzbica Górna - Wołczyn – Kup,

− wpłynęły 4 oferty, jedna została odrzucona, wykonawcą będzie firma Pani Anny Majdy z
Opola,

− ponadto  poinformował,  że  na  terenie  oczyszczalni  prace  są  realizowane,  aktualnie  jest
montaż urządzeń

− wykonawca podtrzymuje, że roboty zostaną zakończone w terminie umownym.

Ad. 4 

Pan Józef Schatt Sołtys wsi Skałągi – podziękował Burmistrzowi za udzieloną pomoc finansową na
organizację dożynek oraz za udział w dożynkach, 

− następnie zwrócił uwagę na sprawę pobierania opłat za energię elektryczną od LKS, nie ma
licznika a dość dużą kwotę muszą wpłacać,

− pytał dlaczego PKS wozi uczniów bez przetargu, dlaczego nie daje się szansy prywatnym
przedsiębiorcom? Bilety PKS są dość drogie.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  postępowanie,  które  wyłania  oferenta  zakupu  biletów
miesięcznych to forma negocjacji, 

− elementem jest  kwestia  taboru transportowego,  a  PKS to  jedyna firma,  która dysponuje
takim  taborem,  ponadto  mamy  porozumienie  ustne  z  PKS-em,  że  mogą  tez  korzystać
mieszkańcy,  w  innej  sytuacji  kursy  byłyby  wycofane  i  stworzyłoby  to  niezadowolenie



mieszkańców
− odnosząc się do opłat za energię elektryczną wyjściem jest zamontowanie podlicznika w

szatniach.

Pan Konrad Vigiel – podziękował za wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego –  Przewodniczący zamknął obrady sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                
        
                                                                              

Sekretarz obrad:
Barbara Błaszczykiewicz                                                            

Protokołowała:
Julita Matelska  


