
Protokół XXXVIII/2017
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 września 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30.

Na 14 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                             (zał. nr 1).

Jednocześnie w sesji uczestniczyli sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
    (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXVII/2017 roku odbytej 2 sierpnia 2017 r. - został przyjęty
bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Zanim  Rada  Miejska  przeszła  do  realizacji  porządku  dziennego  sesji,  Przewodniczący  Rady
w imieniu swoim i wszystkich radnych wraz z Burmistrzem wyraził podziękowanie za współpracę
dla pani Barbary Błaszczykiewicz, która zrzekła się mandatu w związku z objęciem stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie.

Burmistrz  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  w  trakcie  swojej  samorządowej  pracy  chciałby
doświadczać  tylko  takich  odejść,  kiedy  przed  kimś  otwiera  się  jakaś  zaplanowana  przyszłość,
a przede wszystkim jeśli są to decyzje dotyczące życia zawodowego i wiążą się ze zmianą przez
docenienie kogoś pracy i efektów  pracy uzyskiwanych przez wiele lat, ma nadzieję, że w ocenie
p. Barbary Błaszczykiewicz jest to dla niej awans,
- podkreślił, że z Panią Błaszczykiewicz na rzecz naszego samorządu pracowaliśmy przez wiele lat
i  żadne  słowa  dziękujące,  słowa  wdzięczności  nie  będą  wyrażały  wdzięczności  jak  wybór
mieszkańców na radną przez trzy kolejne kadencje i to zawsze ze znaczną przewagą głosów,
-  podziękował  za  dotychczasową  współpracę,  wielkie  zaangażowanie,  znakomite  relacje
i życzliwość,
-  dziękował  również  za  okazane  zaufanie  i  wspieranie  w  procesie  rozwoju wołczyńskiego
samorządu,
- życzył wiele satysfakcji i sukcesów z okazji objęcia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr  2  w  Wołczynie,  chociaż  to  odpowiedzialność  i  troski  o  jakże  ważny  obszar  kształtowania
młodego  pokolenia,  jednak  nade  wszystko  to  uznanie  dla  profesjonalizmu,  zaangażowania
i wielkiego serca dla samorządowej pracy,
- życzył również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i ludzkiej życzliwości.

Realizując porządek dzienny sesji Przewodniczący Rady przeszedł do punktu wnioski i zapytania.

Pan  Sołtys  Duczowa  –  wnioskował  o  postawienie  lampy  ulicznej  na  wysokości  przystanku
autobusowego.

Radna Beata Górska-Markowicz – zwróciła uwagę, że Rejon Dróg Krajowych skosił trawę ale nie
zebrał jej ani tych wszystkich śmieci z trawnika i to wszystko wiatr roznosi.



Pan  Januszkiewicz  mieszkaniec  Duczowa  –  zabierając  głos  podziękował  wszystkim,  którzy
udzielili mu pomocy po pożarze.

Ad. 4

Zgodnie z § 31 Statutu Gminy głosowanie tajne przeprowadza Komisja skrutacyjna 

Przewodniczący Rady – zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej, 
- pytał, czy są inne propozycje ?

Innych  propozycji  nie  było.  Radni  jednogłośnie  ustalili,  iż  Komisja  Skrutacyjna  dla  wyboru
wiceprzewodniczącego Rady będzie liczyć 3 osoby.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zgłosił radnych tj.:
- Jana Bartosińskiego
- Mieczysława Kwaśnickiego
- Jolantę Schatt.

W/w osoby wyraziły zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Komisję Skrutacyjną Rada powołała jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Następnie  Przewodniczący Rady -  poinformował,  że  w oparciu  o art.  19 ust.  1  ustawy z  dnia
8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym,  Rada  wybiera  ze  swojego  grona  przewodniczącego
i  wiceprzewodniczącego  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady  – zgłosił kandydaturę radnej Haliny Neugebauer.

Radna Neugebauer – wyraziła zgodę kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

Ogłoszono przerwę do czasu powrotu Komisji.

Po  przerwie  Mieczysław  Kwaśnicki  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił  zasady
głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:
„Głosując  za  wyborem kandydata,  stawia  się  znak  „x”  w  kratce  oznaczonej  słowem „TAK”  
z lewej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak
„x w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku
„x” w obu kratkach, albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.”.

Przeprowadzono tajne głosowanie.



Następnie Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.

Ogłoszono przerwę do czasu powrotu Komisji.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół z obliczenia i stwierdzenia
wyników głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
- stwierdził, że wybraną została radna Halina Neugebauer                                                  (zał. nr 5 ).

Uchwała  Nr  XXXVIII/232/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  września  2017  r.
w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej –  podjęta  została  na  podstawie
wyników tajnego głosowania                                                                                                 (zał. nr 6).

Ad. 4 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku                         (zał. nr 7)

Wiceprzewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 363/2017 z dnia 4 września 2017 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii do w/w informacji 

(zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za
I półrocze 2017 r. przyjęta została bez uwag.

Ad. 5

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                                   (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2017 roku
w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2017-2023  –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                 (zał. nr 10).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok 
                                                                                                     
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                                   (zał. nr 9).



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych                                                                                                                           (zał. nr 11).

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                                   (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie  zaopiniowania  projektu  planu  ochrony  dla  rezerwatu  przyrody  „Komorzno”  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                       (zał. nr 12).

Ad. 6

Burmistrz przedstawił informację ze swojej działalności za okres od 27 czerwca do 26 września
2017 r.                                                                                                                                 (zał. nr 13).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy, między innymi:
z zakresu oświaty, tj.:
- powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie na okres od
1 września do 30 czerwca 2018 r. Pani Barbarze Błaszczykiewicz,
-  przedłużono  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w  Wołczynie  Pani
Celinie Zając na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
- przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej Panu
Lesławowi Czernikowi na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
- przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie Pani Emilii
Sławińskiej  na okres  od 1 września  do 31 sierpnia 2019 r.  (to  jest  do końca  okresu,  na który
powierzono Jej stanowisko dotychczasowej sześcioletniej szkoły w Komorznie),
-  przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły  Podstawowej w Wąsicach Pani  Beacie
Krzyształowicz na okres od 1 września do 31 sierpnia 2018 r. (to jest do końca okresu, na który
powierzono Jej stanowisko dotychczasowej sześcioletniej szkoły w Wąsicach);
z innych spraw:
-  w ramach  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  pozyskano  dofinansowanie  w  wysokości
169 tys. zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach, prace w tym
zakresie aktualnie trwają,
-  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  uzyskano
dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
dotyczy to budynku świetlicy przy szkole nr 1 w Wołczynie oraz budynku biblioteki publicznej
w Wołczynie,
- przygotowano i  złożono wniosek o dofinansowanie kolejnej budowy drogi gminnej w ramach
Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, a na takie dofinansowanie mają szanse drogi,
które łączą się z drogami powiatowymi lub krajowymi i taki wniosek złożyliśmy na ulicę Kwiatów
Polskich w Wołczynie,



- ogłoszono przetarg na „Budowę ponadregionalnego centrum spotkań „Park Przyjaźni” - etap III -
budowa ciągu pieszo-rolkowego,  otwarcie  ofert  29  września  br.  -  jest  to  połączenie  kładką ul.
Kołłątaja z przejściem przy Zespole Szkół.
Natomiast z zadań inwestycyjnych zakończono:
-  przebudowę drogi gminnej nr 100434 O Plac Wolności  w Wołczynie - w  ramach przebudowy
wykonano nawierzchnię asfaltową, miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej, ciągi piesze,
system odwodnienia oraz nowe oświetlenie. Koszt zadania 583 396,22 zł;
- budowę drogi ul. Orzeszkowej w Wołczynie na odcinku 63 m do nowo wybudowanego budynku
wielorodzinnego - koszt zadania to 72 169,82 zł w całości sfinansowane z budżetu gminy;
-  remont  drogi  w  Wierzbicy  Dolnej  o  długości  345  m  -  w  ramach  remontu  położono  asfalt,
wykonano zjazdy oraz pobocza,  koszt zadania wyniósł  69 248,95 zł,  w całości  finansowany ze
środków budżetu gminy;
- wykonano remont elewacji dwóch budynków komunalnych w Wołczynie (pl. Wolności) - łączny
koszt prac remontowych wyniósł ok. 60 000 zł;
- trwają prace nad przygotowaniem programu funkcjonalo-użytkowego oraz studium  wykonalności
w celu przygotowania i złożenia wniosku do RPO WO w ramach bioróżnorodności, termin złożenia
wniosku  upływa  18  października  br.,  termin  został  wydłużony  o  miesiąc  -  w  ramach  tego
przedsięwzięcia mamy zamiar wybudować tężnię z wykorzystaniem naszych wód solankowych,
jest możliwość pozyskania aż 85% dofinansowania;
- zlecono opracowanie projektu na rozbudowę remizy OSP w Komorznie,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację zakupionego budynku na świetlicę
wiejską w Duczowie.
W dziale ochrona środowiska:
-  w  ramach  dofinansowania  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  udzieliliśmy
dofinansowania 7 beneficjentom na łączną kwotę 14 tys. zł,
- w ramach nowo uruchomionego programu dotacji na wymianę pieców węglowych na ekologiczne
źródła  ciepła  podpisaliśmy  30  umów  -  zadanie  jest  w  ciągu  realizacji  i  ma  na  celu  ochronę
powietrza  i  środowiska  na  terenie  naszej  gminy,  te  przedsięwzięcie  chcemy  kontynuować
w przyszłym roku budżetowym,
- uzyskaliśmy dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy
Wołczyn”, całkowity koszt realizacji zadania, zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w dniu 17
sierpnia 2017r., wyniósł 8 462,64 zł.
W dalszej kolejności poinformował, że:
-  z inicjatywy radnej pani Beaty Markowicz zaplanowane jest  na 9 października br.  spotkanie
z mieszkańcami w zakresie gazyfikowania ulicy Kluczborskiej i uliczek bocznych,
-  wcześniej  takie  spotkanie  zainicjowane  przez  radnego  Ryszarda  Mrugalskiego  odbyliśmy
z  mieszkańcami  Ligoty  Wołczyńskiej,  po  tym  spotkaniu  było  spotkanie  w  Opolu
z  przedstawicielami  Polskiej  Spółki  Gazownictwa,  którzy  potwierdzili  zainteresowanie  taką
inwestycją w naszej gminie,
- uczestniczył również w spotkaniu, ponieważ zrodził się pomysł naszych braci Kapucynów, aby
zorganizować  po  raz  pierwszy  w  Wołczynie  Orszak  Trzech  Króli,  po  pierwszych  rozmowach
wszystko wskazuje na to, że uda się taki orszak zorganizować,
-  nie  dalej  jak  wczoraj  razem  z  dyrektorem  Ośrodka  Kultury  p.  Neugebauerem  uczestniczył
w spotkaniu z Wiceprezesem Banku Żywności w Opolu odnośnie organizacji  Światowego Dnia
Żywności w Wołczynie.
Ponadto ustaliliśmy, że jeszcze w październiku będziemy mogli przywieźć kolejną partię żywności,
to jest 10 ton dla naszych mieszkańców.
Kolejna ważna sprawa, która jest podejmowana dotyczy nowego inwestora, który chce inwestować
na  zakupionym przez niego terenie po byłym „Linopłycie” - wystąpił do Wojewody Opolskiego
o wyrażenie pozytywnej opinii na wykup tego terenu na własność, ponieważ podkreśla, że nie jest



mu  obojętne,  czy  inwestuje  na  terenie  będącym  w  wieczystym  użytkowaniu,  czy  na  swojej
własności. Zależy nam bardzo żeby jak najszybciej  rozpoczął  inwestycję  i  dlatego też umówione
ma spotkanie z Panią Wicewojewodą w tym temacie.
W tym  dłuższym  jak  zwykle  okresie  sprawozdawczym  uczestniczył  również  w  bardzo  wielu
festynach, turniejach, biesiadach, dożynkach, tego miejsca podziękował wszystkim organizatorom
i współorganizatorom.

Dyskusji nie było.

Ad. 7

Burmistrz - szczególne podziękowania skierował do Pani Urszuli Langhammer Sołtys wsi Szum za
współorganizację  Dożynek Gminnych,  na  jej  ręce  złożył  również  podziękowania  dla  członków
Rady Sołeckiej mieszkańców oraz strażaków ochotników, 
-  podziękował  również  radnej  Krystynie  Mazurczak  za  zaangażowanie  w  organizację  dożynek
gminnych.

Przewodniczący Rady – poinformował,  że Burmistrz  Wołczyna  podczas  uroczystych obchodów
Dnia Inwalidy i Emeryta zorganizowanych w Kluczborku, uhonorowany został odznaką za zasługi
dla  Polskiego Związku i Emerytów Rencistów i Inwalidów.

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

                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                         Waldemar Antkowiak

Protokołowała:
Julita Matelska


