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

odbytej 25 września 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.50

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

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 XXXIV/2013 odbytej 28 sierpnia 2013 r. - przyjęty  został 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 

W dalszej części porządku sesji nastąpiło wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
odznaczenie nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Burmistrza Wołczyna dla 
Pana Jerzego Pupki.

Sekretarz obrad - odczytała charakterystykę odznaczonego.

Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak i Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek.

Następnie Pan Burmistrz słowa podziękowania skierował do współorganizatorów Gminno – 
Powiatowych Dożynek w Wierzbicy Dolnej  do Pani Danuty Kaneckiej Sołtys Wierzbicy Dolnej 
i radnego Pana Ludwika Bogdanowicza.

Pani Mariola Ruder wraz z Panią Beatą Krzyształowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąsicach 
i uczniami szkoły podziękowały Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza za okazaną życzliwość i 
pomoc w zorganizowaniu  wakacyjnego wyjazdu na „Piknik na Florydzie”.



Ad. 4 

Realizując porządek obrad Rada Miejska przeszła do informacji na temat projektu „Drogi dla 
Natury”

Pan Adam Ulbrych – animator lokalny projektu „Drogi do Natury” przedstawił informację 
w przedmiotowym temacie. 

W wypowiedzi swojej podkreślił:
− jest to kampania promocji zadrzewia w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i 

korytarzy ekologicznych,
− projekt ma na celu nasadzenie, odtwarzanie i pielęgnowanie drzew przy drogach,
− aktualnie wykonywana jest inwentaryzacja alei i plan nasadzeń, planujemy aby w każdej 

wsi odtworzyć jedną aleję,
− prosił sołtysów o zainteresowanie tym tematem,
− 30 września mija termin nadsyłania fotografii na konkurs „Najpiękniejsza aleja”.

Ad. 5 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.                           ( zał. nr 4 ).

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 328/2013 z dnia 6 września 2013 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wołczyn za I półrocze 2013 r.                                                                                  ( zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

W/w informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 6 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Wołczyn

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

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – stwierdził, że jako radny ma świadomość że Studium musi przy przyjęte, 

− na Komisji wyrażał swoją opinię co do treści merytorycznej, która zawiera wiele błędów
pisarskich, 

− nie ulega jednak wątpliwości, że autor projektu bardzo się napracował,
− na Komisji projektant tego Studium poinformował nas, że każda poprawa to odwlekanie w

czasie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium,
− zwrócił również uwagę, że dokument nie był konsultowany z radnymi, w kwestii likwidacji

szkół, czy w kwestii gospodarki odpadami, poza posiedzeniami Rady odbyły się spotkania z



radnymi aby przedyskutować temat,
− podczas konsultacji w których uczestniczył jeden z radnych była mowa o lokowaniu turbin

wiatrowych  w  odległości  o  730  m  od  zabudowy,  w  przedłożonym  Studium  wpisano
odległość 700 m. od zabudowy,

− dzisiaj nie ma możliwości wniesienia poprawek nawet redakcyjnych, zatem ma dylemat co
w tej sytuacji zrobić,

− zdaje sobie  sprawę,  że  dokument  jest  potrzebny,  jednak przyjęcie  jego w tym kształcie
będzie obowiązywało może nawet kilkanaście lat, będzie z niego korzystało wiele ludzi do
różnych celów,

− uważa, że zabrakło mniej formalnego spotkania konsultacyjnego z radnymi.

Pan  Łukasz  Pomykał  główny projektant  Studium –  odnosząc  się  do  wypowiedzi  przedmówcy
stwierdził, że błędy pisarskie zostały skorygowane, jeżeli chodzi o inne poprawki, dokument jest
tworzony etapowo i każda część Studium zamykana jest na pewnym etapie, po to aby instytucje
opiniujące miały jakieś materiały, 

− procedura formalno – prawna tyczy się zgodnie z ustawą, radni jak i  mieszkańcy mogli
uczestniczyć w tym procesie, 

− projekt Studium był wyłożony od maja do sierpnia, informacja o wyłożeniu do publicznego
wglądu przedmiotowego projektu została  zamieszczona w BIP-ie.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że niezrozumiałe jest to, że radni nie mieli możliwości wnoszenia
uwag, 

− radny Włos kilkakrotnie pytał, na jakim etapie są prace nad Studium,
− od maja do sierpnia Studium było wyłożone do publicznego wglądu,
− w tej chwili mówienie, że nie było możliwości jest nie na miejscu.

Nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady – przeszedł do głosowania nad rozstrzygnięciem przez Burmistrza uwag.

Sekretarz obrad – odczytała treść uwagi, a następnie treść rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia 
uwagi nr 2 zawartej w załączniku nr 2.

Głosowanie:
- kto jest za uwzględnieniem odrzucenia przez Burmistrza uwagi nr 2 – 11 głosów
- kto jest przeciw – 3 głosy
- kto się wstrzymał – 0 głosów

Stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miejska nie uwzględniła uwagi nr 2 

Sekretarz obrad – odczytała treść uwagi, a następnie treść rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia 
uwagi nr 3 zawartej w załączniku nr 2.

Głosowanie:
- kto jest za uwzględnieniem odrzucenia przez Burmistrza uwagi nr 3 – 14 głosów
- kto jest przeciw – 0 głosów
- kto się wstrzymał – 0 głosów

Stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miejska nie uwzględniła uwagi Nr 3.



Sekretarz obrad – odczytała treść uwagi, a następnie treść rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia
uwagi nr 4 zawartej w załączniku nr 2.

Głosowanie:
- kto jest za uwzględnieniem odrzucenia przez Burmistrza uwagi nr 4 – 11 głosów
- kto jest przeciw – 0 głosów
- kto się wstrzymał – 3 głosy

Stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miejska nie uwzględniła uwagi Nr 4.

Sekretarz obrad – odczytała treść uwagi, a następnie treść rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia
uwagi nr 6 zawartej w załączniku nr 2.

Głosowanie:
- kto jest za uwzględnieniem odrzucenia przez Burmistrza uwagi nr 6 – 11 głosów
- kto jest przeciw – 0 głosów
- kto się wstrzymał – 3 głosy

Stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miejska nie uwzględniła uwagi Nr 6.

Uchwała  Nr  XXXV/261/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2013  r.  
w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wołczyn – podjęta została większością głosów                           ( zał. nr 7).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 3 głosy
- wstrzymało się – 0 głosów.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/262/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2013  r.  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej –  podjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 8 ).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 r. 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/263/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2013  r.  
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2013  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 14 radnych                                                                                                      ( zał. nr 9 ).



w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

W dyskusji głos zabrali:

Pani Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – omówiła projekt uchwały, w wypowiedzi
swojej podkreśliła:

− wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku w stosunku do  
I półrocza 2012 r. wyniósł  0,9 %,

− w przygotowanej propozycji w/w wskaźnik zaokrąglono do 1% i przeliczono przez niego
stawki kwotowe podatku od nieruchomości za 2013 rok,

− stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych przyjęto wzorem roku 2013 w wysokości górnej stawki kwotowej
ogłaszanej na 2014 rok przez Ministra Finansów.

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXV/264/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2013  r.  
w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  –  podjęta  została  jednogłośnie
obecności 14 radnych                                                                                                       ( zał. nr 10 ). 

w sprawie zbycia nieruchomości

Pan Nowak – odczytał opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                  ( zał. nr 6 ).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
− przedmiotowy projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu,
− jest efektem ubiegania się, aby tereny województwa opolskiego były bardziej atrakcyjne dla

inwestorów w tym również tereny naszej gminy,
− uwagę w tej kwestii samorząd województwa przyjął bardzo poważnie, aby naszą gminę  

w przyszłości objąć opolsko – wałbrzyską specjalną strefą ekonomiczną,
− gmina przekaże w formie darowizny  teren inwestycyjny na rzecz samorządu województwa

opolskiego,  który  następnie  przekazany  będzie  aportem  do  majątku  wałbrzyskiej  strefy
ekonomicznej,

− to  również  da  szansę  na  szukanie  inwestorów  przez  Opolskie  Centrum  Rozwoju
Gospodarczego,

− to jest planowanie perspektywiczne.

Dyskusji nie było.

Uchwała XXXV/265/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie
zbycia nieruchomości – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych              ( zał. nr 11 ).



Ad. 7 

Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesjami                                    ( zał. nr 12 ).
Burmistrz  -  zabierając głos, podkreślił sprawy dotyczące:

− aktualizacji  dokumentów  niezbędnych  dla  przeprowadzenia  termomodernizacji  obiektów
szkolnych,

− ogłoszenia II przetargu na wywóz odpadów komunalnych, otwarcie ofert nastąpi 01.10.br.,
− podpisania  porozumienia  w  sprawie  utworzenia  „Obszaru  funkcjonalnego  Kluczbork.

Kluczbork-Namysłów-Olesno” jako płaszczyzna współpracy obejmująca  dziedziny,  m.in.
rozwoju  gospodarczego,  poprawy  infrastruktury,  wpisuje  się  w  to  również  zadanie
charakteryzujące naszą gminę i gminę Pokój w zakresie utworzenia strefy rehabilitacyjno –
rekreacyjnej,

− następnie  podziękował  Dyrektorowi  Wołczyńskiego  Ośrodka  Kultury  za  organizację
kolejnej edycji akcji „Serce dla Wołczyna” i wszystkim za wszelakie zaangażowanie,

− w dalszej  wypowiedzi  podkreślił,  że  uczestniczył  we  wspólnym posiedzeniu  resortowej
Komisji Rady Powiatu w Kluczborku i Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie stanu dróg
powiatowych na terenie gminy Wołczyn,

− w Parafialnych Dożynkach w Komorznie i Gminnych Dożynkach w Domaszowicach,
− w  spotkaniu  z  udziałem  Prezydenta  RP  na  temat  „Wspieramy  Rodziny.  Samorządy

województwa opolskiego w kontekście wyzwań demograficznych”,

Pani  Błaszczykiewicz  –  w  imieniu  mieszkańców  podziękowała  za  przełożenie  chodnika  przez
pracowników „CISPOL”.

Ad. 8 

Pan Vogiel Sołtys Duczowa – zgłosił problem nieprzejezdnej drogi polnej między Duczowem a 
Wierzbicą, rolnicy nie będą mieli jak wywieźć kukurydzy.

Pan Włos – zabierając głos w nawiązaniu do gospodarki odpadami zwrócił uwagę, że w BIP-ie 
w ogłoszonym przetargu na wywóz odpadów jest tabela z której wynika, że spływ deklaracji 
w sołectwach jest na poziomie 60 % , a w niektórych więcej, 

− z wielkim zadowoleniem przyjął informację, że Studium od strony redakcyjnej zostanie 
poprawione, słowa wypowiedziane na Komisji nie zapewniały tego,

− ponadto podkreślił, że radny na spotkaniu konsultacyjnym podnosił sprawę dotyczącą 
odległości turbin wiatrowych.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że był czas kiedy Studium było wyłożone, to był również czas na 
wnoszenie uwag, staraliśmy się aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w tym etapie i wnosić swoje 
uwagi, radni również, 

− radni mieli udostępniony dokument w formie elektronicznej jeszcze tydzień wcześniej niż 
otrzymali inne materiały na posiedzenie,

− kto chciał uczestniczyć w tworzeniu Studium była taka możliwość,
− nie wie dlaczego pan Włos w tej chwili drąży ten temat,
− ponadto stwierdził, że lokalizacja wiatraków jest nie tylko w odległości 700 m od 

zabudowań ale dotyczy to również jeżeli w planie są działki budowlane.



Pan Olejnik – zabierając głos odniósł się do zarzutu, że przy innych kwestiach było zwoływane 
spotkanie z  radnymi formalne czy nie formalne, 

− na posiedzenie komisji urbanistycznej były wystosowane zaproszenia do radnych, stąd też 
nie było innego spotkania.

Pan Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – poinformował, że w przetargu
ogłoszonym na wywóz odpadów jest załącznik z danymi do wyliczenia oferty, między innymi 
tabela zawierająca kolumnę  „liczba mieszkańców zadeklarowanych” i „liczba mieszkańców 
zameldowanych”.

Pani Ruder – zabierając głos zaprosiła wszystkich na uroczyste otwarcie po remoncie świetlicy 
wiejskiej w Szumie na dzień 5 października 2013 r. o godzinie 17.00.

Pan Ulbrych – w nawiązaniu do wypowiedzi sołtysa Duczowa, prosił o wytyczenie przedmiotowej 
drogi w celu jej odnowy w ramach projektu „Drogi dla Natury”.

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

                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                Waldemar Antkowiak
                                                                                   

Sekretarz obrad:
Barbara Błaszczykiewicz                                                            

Protokołowała:
Julita Matelska  


