
Protokół Nr XI/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 30 września 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.00.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15  radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr X/2015 odbytej 26 sierpnia 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

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

Przewodniczący Rady –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  obrad  poprzez  wprowadzenie  do 
porządku projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi,
- zaproponował, aby wprowadzić jako pkt 4 lit. g).

Przedmiotowy wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan Wiesław Maczyński  –  pytał,  czy jest  zasadne rozgraniczenie  prywatnej  działki  nr  62 i  63
w  Rożnowie  i  ponoszenie  przez  gminę  kosztów  wynajęcia  geodety,  dlaczego  nie  zlecono 
rozgraniczenia również jego działki nr 61,
- poinformował, że złożył do Urzędu zażalenie w tej sprawie.

Sołtys  wsi  Duczów – stwierdził,  że  dziwi się  radnym z Wołczyna,  że nic  nie  robią w sprawie 
zapadniętych studzienek, które bardzo tłuką.

Ad. 3 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2015 roku 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił opinię do przedmiotowej informacji  
  (zał. nr 4).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowej informacji                                                                                                      (zał. nr 5).

Radna  Błaszczykiewicz  –  odczytała  uchwałę  nr  336/2015  z  10  września  2015  r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o w/w/ informacji            (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przyjęta została bez uwag  (zał. nr 7, 8, 9).



Ad. 4

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2020

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2015-2020 –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych                                                                                                        ( zał. nr 7).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2015  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  
15 radnych                                                                                                                             ( zał. nr 8).

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych 

 ( zał. nr 9).

w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrali:
Radny Ryszard Nowak  – stwierdził, że każdy projekt uchwały jest szeroko omawiany na Komisji, 
żeby Sołtysi nie myśleli sobie, że to tak wszystko łatwo przechodzi,
- zapraszał Sołtysów do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji.



Pani  Majcherska  –  podkreśliła,  że  zmiana  uchwały  ma  na  celu  dostosowanie  jej  zapisów  do 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  -  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                ( zał. nr 10).

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z tym, że zgodnie z ustawą Prawo o ustroju 
sądów powszechnych Rada Miejska zobowiązana jest w drodze uchwały pozostawić bez dalszego 
biegu zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłynęły po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 
2015 r. a także te, które nie spełniają wymagań formalnych,
- dwa zgłoszenia wpłynęły 1 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu -  podjęta została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                ( zał. nr 11).

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu -  podjęta została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                ( zał. nr 12).

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  za  pośrednictwem Wojewody  Opolskiego  wpłynęła 
skarga dotycząca przebiegu konkursu na dyrektora przedszkola w Wołczynie, 
- ponieważ pismo zgodnie z Kpa nie zawiera oznaczenia nadawcy z imienia i nazwiska, ani adresu 
zwrotnego, pismo uznać należy za anonimowe i pozostawić bez rozpatrzenia.

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi -  podjęta została jednogłośnie w obecności 
15 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 13).



Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                  (zał. nr 14).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− zakończono prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Wąsicach,
− wykonano  projekt  i  ogłoszono  przetarg  na  przebudowę  drogi  ul.  Karola  Miarki  

w Wołczynie,  w ramach remontu wykonana zostanie nowa nawierzchnia i  nowe miejsca 
parkingowe, 

− podpisano  umowę  na  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  w  Szymonkowie  ul.  Młyńska  
(1 lampy) i w Rożnowie (8 lamp),

− zlecono wykonanie projektu na remont dróg osiedlowych w Rożnowie i budowy oświetlenia 
ulicznego - prowadziliśmy rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych wiedząc, że mają 
środki finansowe. Agencja jest zainteresowana przekazywaniem dróg, a gmina jest skłonna 
przejąć  pod  warunkiem  poprawienia  stanu  nawierzchni.  Wykonaliśmy  dokumentację 
projektową  zakładając  wykonanie  nowej  nawierzchni  drogi  i  wybudowanie  oświetlenia. 
Dodatkowo  przyjmiemy  na  mienie  gminy  3  mieszkania  w  Gierałcicach,  Rożnowie
i Brzezinkach,

− trwają  prace  przy  budowie  I  etapu  drogi  dojazdowej  do  terenów  inwestycyjno- 
przemysłowych w Gierałcicach,

− przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie II etapu przebudowy drogi do terenów 
inwestycyjnych w Gierałcicach w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

− podpisano  umowę  ze  Starostwem  Powiatowym  dotyczącą  przyznania  dofinansowania 
zadania pn. remont drogi powiatowej Wołczyn – Murów.

W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, uczestnictwo swoje w różnych spotkaniach i imprezach 
lokalnych , m. in:

− uroczystości  z  okazji  120-lecia  OSP  w  Wołczynie  oraz  przekazania  nowego  wozu 
strażackiego, podziękował za organizację;

− festynie  rodzinnym  z  okazji  „Zakończenia  Wakacji”,  podczas  którego  przeprowadzono 
kolejną edycję akcji „Serce dla Wołczyna – zebrano ok. 11 tys. zł zgodnie z celem pieniądze 
przeznaczone zostaną na kontynuację zagospodarowania „Parku Przyjaźni”;

− powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Wołczynie, na podkreślenie zasługuje, 
że grupa dziewcząt z Wąsic zajęła II miejsce;

− dożynkach parafialnych organizowanych przez Sołectwo Rożnów i Skałągi;
− spotkaniu  dożynkowym  w  Świaniarach  Małych,  małe  sołectwo  a  potrafiące  się 

zorganizować i zintegrować;
− dożynkach gminnych w Szymonkowie, podziękował radnemu i wszystkim zaangażowanym 

w organizację;
− uroczystości  z  okazji  Rocznicy Agresji  Sowieckiej  na  Polskę,  której  organizatorem była 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

Ad. 6 

Pan  Marcin  Dłubak  –  odnosząc  się  do  sprawy  rozgraniczenia  działek  poinformował,  że 
postępowanie rozgraniczeniowe jest na wniosek osoby zainteresowanej, a koszty usługi geodety 
pokrywa osoba zlecająca rozgraniczenie, a nie gmina. 



Pan Maczyński – stwierdził, że cieszy się, że gmina nie ponosi z tego tytułu kosztów, a następnie 
odczytał swoje złożone do Urzędu odwołanie w tej sprawie.

Mieszkaniec Wołczyna – pytał, co jest z miejskim monitoringiem, kiedyś można było obserwować 
w telewizji?

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  monitoring  działa,  obraz  wykorzystywany  jest  przez  służby 
mundurowe.

Burmistrz – poinformował, że wówczas kiedy instalowaliśmy kamery w Wołczynie zamierzeniem 
naszym było, aby było rejestrowane i zapisywane na dysku z możliwością wykorzystania przez 
straż miejską i policję, 
- w pewnym czasie zwróciliśmy się do administratora telewizji kablowej i obraz ten można było 
obserwować przez siec kablową, wtedy gmina nie ponosiła żadnych kosztów i były sygnały, że 
mieszkańcy to oglądają, 
- dodatkowo przez jakiś okres przesyłaliśmy również różne informacje i komunikaty, z chwilą gdy 
telewizja przeniosła swoją siedzibę nie było już możliwości podłączenia się,
- rozważy to i zwrócimy się do administratora jakie są możliwości podłączenia się.

Przewodniczący  Rady  –  odczytał  pismo  mieszkańców  ul.  Polnej  przypominające  prośbę  
o zabezpieczeniu w budżecie gminy na 2016 rok środków finansowych na budowę drogi ul. Polnej.

Pan Olejnik – odczytała  pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku  
w sprawie utrzymania obiektu byłej meblarni .

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął obrady XI sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak

         

Protokołowała

Julita Matelska


