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

odbytej w dniu 25 lutego 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.15.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad                                                                                                                                      (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Beata Górska Markowicz.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr III/2015 odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r. - przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                      

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie projektów uchwał, 
które były opiniowane na wczorajszym posiedzeniu, tj:
-  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2015 roku, jako 
ppkt i),
- w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem „Strategii gminy Wołczyn na lata 2015-2022”, jako 
ppkt j).

Przewodniczący Rady w/w wnioski poddał pod głosowanie.

Wniosek o wprowadzenie  jako pkt  4  ppkt  i)   projektu uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie  
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  
Przeciwdziałania  narkomanii  w  Gminie  Wołczyn  w  2015  roku  –  przyjęty  został  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Wniosek o wprowadzenie  jako pkt  4  ppkt  j)   projektu uchwały  w sprawie  podjęcia  prac  nad  
opracowaniem  „Strategii  gminy  Wołczyn  na  lata  2015-2022”  –  przyjęty  został  pozytywnie 
jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wołczyn.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej na sesji:
a) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,
b) w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i  objęcia 

dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,

c) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w gminie Wołczyn,

d) w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 



ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty, 
e) w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
f) w sprawie  uchwalenia  regulaminu  dofinansowania  ze  środków budżetu  gminy Wołczyn 

zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy 
uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w 
Opolu w roku 2015,

g) w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym, 

h) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wołczyn,

i) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  narkomanii  w  Gminie 
Wołczyn w 2015 roku,

j) w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem „Strategii gminy Wołczyn na lata 2015-2022”
5. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Bartosiński – poruszył sprawy:
− mieszkańcy  zgłaszają  problem braku  łaźni  miejskiej,  może  tym problemem zająłby  się 

Ośrodek Pomocy Społecznej,
− ludzie  narzekają  na  wysypany  grys  przy  siłowni  zewnętrznej,  dzieci  rzucają  tymi 

kamieniami, później jest problem z koszeniem trawy.

Ad. 3 

Pan Kwaśnicki – stwierdził, że po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów przede wszystkim 
przez Straż Miejską nasuwa się mu refleksja, a mianowicie na 204 interwencje tylko 10 zakończyło 
się  mandatem,  uważa  że  to  zbyt  mało,  a  wie  że  dzieją  się  rzeczy,  które  wymagają  bardziej 
konkretnych działań.

Pan Bartosiński – zwrócił uwagę na fakt picia alkoholu w Rynku oraz załatwianie swoich potrzeb, 
chociaż zjawisko to jest już mniejsze jak kiedyś, 

− prosił o zwracanie uwagi w kwestii porządku na przystankach autobusowych.

Pani  Błaszczykiewicz – poruszyła sprawę niejednokrotnie  podnoszoną to  jest  zakłócanie ciszy  
i dewastacja mienia przy stacji paliw w Wołczynie, miało miejsce rozbicie szyby w samochodzie, 
zniszczenie płotu i systemu otwierania bramy,

− mieszkańcy interweniują, że pijący alkohol przenoszą się z głównej ulicy na boczne,
− mieszkańcy nie czują się bezpiecznie i mają oczekiwania w tej sprawie.

Pan  Mały  –  podkreślił,  że  z  informacji  Posterunku  Policji  wynika,  że  odnotowano  193  czyny 
przestępcze,  to jest  o 40 mniej niż 2013 roku, jednak niepokojące jest  to,  że jest  100% więcej 
przestępstw narkotykowych.

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej – stwierdził, że Straż Miejska pełni służebną 
rolę wobec mieszkańców, 



− wykryto 204 wykroczenia,  w tym zastosowano środki  oddziaływania wychowawczego - 
184,  nałożono 10 mandatów,  2  wnioski  skierowano  do sądu,  wystosowano 10 pism do 
innych organów i instytucji,

− w 2015  roku  będą  pouczania  ale  również  więcej  działań  represyjnych  dla  tych,  którzy 
naruszają  prawo  ponownie,  a  takich  działań  w  roli  służebnej  zbiegło  się,  jeżeli  to  się 
powtórzy nałożymy mandat,

− jeżeli  chodzi o picie  alkoholu w Rynku to zmalało,  będziemy w dalszym ciągu działać, 
włączymy rejestrator i będziemy rozliczać sprawców,

− stwierdził, również że działania Straży to nie tylko to co nakazuje ustawa ale także wiele 
innych interwencji , np. interwencje z psami,

− podkreślił,  znaczną  poprawę  współpracy  z  Policją  i  z  Zarządem  Dróg  Powiatowych  
w Kluczborku.

Pan  Wiesław  Misiak  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Wołczynie  –  stwierdził,  jeżeli  chodzi  
o przestępczość kryminalną od dwóch lat jest tendencja malejąca ale niektóre kategorie przestępstw 
niestety rosną,

− 100% zwiększyła się przestępczość wśród nieletnich, w ramach profilaktyki sporządzono 
wystąpienia do Sądu o rozpatrzenie w trybie opiekuńczo – wychowawczym,

− również wzrosły o 50% wykroczenia uciążliwe to jest przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu,  bezpieczeństwu  w  ruchu  drogowym,  mieniu,  obyczajowości  publicznej, 
urządzeniom użytku publicznego,

− w ramach interwencji podejmowane były działania represyjne lub wnioski do sądu,
− odnosząc się do poruszonej sprawy zakłócania ciszy i porządku przy stacji paliw podkreślił, 

że jeśli przyjeżdża policja i nie ma osoby zgłaszającej, nie ma świadka przestępstwa to jest 
tylko pouczenie.

Rafał  Pniewski  Zastępca  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Kluczborku  –  poinformował,  że 
pracuje od roku , poznał już specyfikę służb i zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego, 

− generalnie przestępczość spada, jednak w wielu kategoriach rośnie, jak już tutaj zauważono 
rośnie przestępczość narkotykowa, na dużą skalę odbywa się sprzedaż narkotyków, problem 
z młodzieżą jest wszędzie ale w mieście większy,

− główną  formą  działalności  profilaktycznej  jest  edukacja  młodzieży  szkolnej,  rodziców, 
pedagogów w różnym zakresie, mówimy również o bezpieczeństwie,

− ponadto poinformował, że w tamtym roku odbyła się kontrola z Ministerstwa w zakresie 
lokum  Komendy  Powiatowej  w  Kluczborku  jak  i  Posterunku  Policji  w  Byczynie  i  w 
Wołczynie,  pojawił  się  problem w Wołczynie,  posterunek nie  spełnia  wymagań,  jest  za 
mały,

− rozwiązania,o których rozmawialiśmy to remont innego obiektu lub budowa nowego,
− podziękował Burmistrzowi za duży wkład w tym obszarze.

Pan Bartosiński – pytał, czy jest rozważana likwidacja naszego Posterunku?

Pan Nowak – pytał, czy jest wariant przeniesienia do Kluczborka?

Zastępca KPP – stwierdził, że na chwilę obecną nie rozważamy żadnego z tych wariantów ale też 
nie wiemy jaką decyzję podejmie Wojewódzki Komendant Policji.

Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy:
− najwięcej sygnałów od mieszkańców jest odnośnie bezpieczeństwa,



− najbardziej niepokojące jest to, że są zagrożenia, że przestępczość wzrasta,
− nasze spotkania zmierzają ku temu, aby skuteczność służb i ich represyjność była widoczna, 

że czas na pouczenia się skończył,
− musimy skupić działania w kilku miejscach, tj.: stacja paliw, park koło kina, koło szkoły, 

Rynek, Osiedle Młodych,
− prosił, aby bezwzględnie w tych miejscach gdzie są wykroczenia od lat działać skutecznie,
− jest jeszcze inny problem, który nasuwa się z wypowiedzi przedmówców, czyli  problem 

wychowawczy, należy nakierować jakieś działania nie tylko przez służby mundurowe ale 
szkoły i rodziców,

− potwierdza to, że do tej pory nie było mowy o likwidacji Posterunku , wręcz przeciwnie,
− ma  żal  do  resortu  spraw  wewnętrznych,  że  przez  lata  nie  robiono  nic  by  poprawić  te 

warunki, coraz częściej sprowadza się do tego, że mają dbać o to samorządy gminne,
− ta kontrola rodzi problem dla samorządu gminnego i powiatowego,
− nie jest w stanie dzisiaj zadeklarować 900 tys. zł. i przeznaczyć na adaptacje obiektu,
− policja nie da nic jedynie na wyposażenie, szukamy rozwiązania.

Informacje o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie gminy Wołczyn za 2014 r. przyjęto 
bez uwag.

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany budżetu gminy  Wołczyn na 2015 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2015  rok –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  
14 radnych                                                                                                                             (zał. nr 8).

w  sprawie  wniesienia  przez  gminę  Wołczyn  dodatkowego  wkładu  pieniężnego  i   objęcia  
dodatkowych  udziałów  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  Spółki  Zakład  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 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
wniesienia przez gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i  objęcia dodatkowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Wołczynie – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 8).



w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
w gminie Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 7).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków  
w gminie Wołczyn -  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                      (zał. nr 8).

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  
stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia 
stawki  oraz  określenia  terminu  i  częstotliwości  ponoszenia  tej  opłaty  -  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                  (zał. nr 9).

w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 10).

w sprawie  uchwalenia  regulaminu  dofinansowania  ze  środków budżetu  gminy  Wołczyn  zadań  
z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

W dyskusji głos zabrał:

Pan Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – poinformował, że wnioski  
o  udzielenie  dotacji  na  zadania  związane  z  usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać 
w terminie do 20.03.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,
- prosił o przekazywanie informacji dla zainteresowanych.



Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu 
usuwania  azbestu  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015 
- podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                      (zał. nr 11).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 12).

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 13).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w gminie  Wołczyn  
w 2015 roku

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku o zmianie 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015 roku

( zał. nr 14).



w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem „Strategii gminy Wołczyn na lata 2015-2022”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 lutego 2015 roku  podjęcia 
prac  nad  opracowaniem  „Strategii  gminy  Wołczyn  na  lata  2015-2022”  -  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                 (zał. nr 14).

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    (zał. nr 15).
Podkreślił sprawy:

− trwa  budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  osiedlu  domów  jednorodzinnych  przy  ul. 
Poznańskiej,

− oraz  budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  w Brzezinkach,  budowa realizowana  jest  przez 
przez naszą Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

− podejmował sprawy remontu świetlic wiejskich,
− uczestniczył  między  innymi  w  zebraniach  sprawozdawczych  OSP  w  Gierałcicach, 

Wąsicach, Wołczynie,
− zebraniach wyborczych sołtysów i członków rad sołeckich,
− seminarium dla nowo wybranych prezydentów, burmistrzów i wójtów,
− spotkaniu z Powiatowym Komendantem Policji w Kluczborku,
− rozdaniu nagród i pucharów w finale Ligi Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.

Przewodniczy  Rady  –  poinformował,  że  po  zakończonych  wyborach  sołeckich  zorganizujemy 
spotkanie z sołtysami, aby porozmawiać o współpracy.

Ad. 6

Burmistrz – zabierając głos odniósł się do sprawy organizacji łaźni miejskiej w Wołczynie, uważa 
że wiele z tych osób ma możliwość poprawy relacji  z rodziną,  ma mieszane uczucia co do tej 
sprawy, będzie rozmawiał o tym z Panią Kierownik OPS- u, 
- o podłożu na siłowni zewnętrznej rozmawialiśmy i wyrażaliśmy wątpliwości na etapie inwestycji, 
próbowaliśmy zmienić  tą  strukturę  ale  inne  alternatywy,  które  nam proponowano też  nie  były 
najlepszym rozwiązaniem.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji - Przewodniczący zamknął obrady IV sesji 
Rady Miejskiej.

        Przewodniczący Rady

                                                                                                               Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 


