
Protokół Nr II/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 17 grudnia 2014 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).
Nieobecny na sesji:
- radny Szczepan Mały.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr I/2014 odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. - przyjęty został bez 
uwag.

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

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Sołtys Konrad Vogiel – po raz kolejny poruszył sprawę dojścia dzieci do przystanku przy drodze 
krajowej, prosił o interwencję.

Ad. 3 
Realizując  porządek  obrad  Mieczysław  Kwaśnicki  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  – 
przedstawił  skargę na działalność Burmistrza, którą rozpatrywała Komisja Rewizyjna na swoim 
posiedzeniu                                                                                                                           (zał. nr 4 ).
Przedmiotowa  skarga  doręczona  została  z  Ministerstwa  Finansów  do  rozpatrzenia  według 
kompetencji.
W dalszej  kolejności  odczytał  Stanowisko Komisji  Rewizyjnej  wypracowane na  posiedzeniu  w 
dniu 11 grudnia br.                                                                                                               ( zał. nr 5 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr II/7/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  17  grudnia  2014  r.  w sprawie 
rozpatrzenia skargi – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                   ( zał. nr 6 ).

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

 w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

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



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian 
budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 8).

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna

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

W dyskusji  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  z  uwagi  na  powstanie  nowego 
stosunku pracy Rada obowiązana jest ustalić wynagrodzenie dla Burmistrza, 

− w poprzedniej  kadencji  wynagrodzenie  kształtowało się  na  poziomie uchwalonym przez 
Radę w 2009 r.,

− podkreślił, że pensja Burmistrza nie podlega waloryzacji o składnik inflacji, Burmistrz nie 
otrzymuje nagród ani premii.

Uchwała  Nr II/9/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  17  grudnia  2014  r.  w sprawie 
ustalenia  wysokości  miesięcznego  wynagrodzenia  Burmistrza  Wołczyna  -  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                   (zał. nr 9).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnym  Rady  Miejskiej  
w Wołczynie

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

W  dyskusji  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  wprowadzane  zmiany  są 
zmianami kosmetycznymi, 
-  maksymalne wysokości diet są zależne od wskaźników, których wysokość jest zmienna,
-  w  celu  prawidłowego  wykonywania  ww.  uchwały  należy  wielkość  tych  wskaźników  stale 
monitorować,
- różnica wysokości ryczałtu w stosunku do roku 2014 r. będzie następująca : dla Przewodniczącego 
Rady - 2,10 zł, Wiceprzewodniczącego Rady - 70 gr, Przewodniczącego Komisji - 70 gr, Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji – 12,60 zł, dla pozostałych radnych 9,80 zł.

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  17  grudnia 2014 r.  o  zmianie 
uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie 
- podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                     ( zał. nr 10).

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 II/11/2014 Rady Miejskiej  w Wołczynie z  dnia 17 grudnia 2014 r.  w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2015 roku - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 14 radnych                                                                                                      ( zał. nr 11).
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2020

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                  (zał. nr 12).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię  Komisji  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                      (zał. nr 13).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 442/20154 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wołczyn                             ( zał. nr 14).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2020 – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 14 radnych                                                                                                     ( zał. nr 15 ).

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Radna Błaszczykiewicz – odczytała projekt uchwały podkreślając, że:
- dochody ustala się w łącznej wysokości 37 006 069,10 zł, w tym: dochody bieżące 36 583 399, 10 
zł, dochody majątkowe: 422 670,00 zł,
- wydatki w łącznej wysokości : 37 194 917,59 zł w tym: wydatki bieżące 34 923 745,37 zł, 
wydatki majątkowe 2 271 172,22 zł,
- deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 188 848,49 
zł,
- tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w 
wysokości 90 000 zł.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                  (zał. nr 12).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię  Komisji  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                      (zał. nr 13).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 551/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z 
dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy 
Wołczyn na 2015 rok,                                                                                                          (zał. nr 16)
- oraz Uchwałę nr 552/2014 z dnia 10 grudnia 2014 rok Składu Orzekającego RIO w Opolu na 
temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej        (zał. nr 17).

W dyskusji głos zabrał:

Burmistrz – podkreślił,  że  budżet na 2015 jest  budżetem takim,  mamy taką nadzieję,  że jak w 
poprzednich latach, w trakcie roku uda nam się dokonać wiele zmian, 
- przy konstruowaniu budżetu muszą równoważyć się dochody z wydatkami,



- doświadczenie z lat minionych pokazuje, że udało się więcej zrobić niż było na początku roku 
zaplanowane,
- wyraża nadzieję, że i teraz tak będzie, chociaż niekoniecznie musi tak być,
- wykonaliśmy inwestycje, które finansowane były z kredytu i należy go zacząć spłacać,
- pod koniec I kwartału będą szczegółowo określono środki, np. subwencja która zasila budżet,
- aktualnie zabezpieczone środki pozwolą na właściwe funkcjonowanie naszej gminy,
-  zwrócił  uwagę,  że  na  2015  rok  nie  uwzględniliśmy  podwyżki  podatków,  uznaliśmy,  że  nie 
będziemy podnosić ale też nie manifestowaliśmy tej decyzji podczas kampanii wyborczej,
- wpływy do kasy gminy będą z tego tytułu mniejsze,
- jednak tak zaprojektowany budżet pozwala realizować i funkcjonować we wszystkich obszarach.

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych                                                                                                                               (zał. nr 18).

Ad. 5 

Następnie Burmistrz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami
 ( zał. nr 19).

W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
− zakończono  pierwszy  etap  termomodernizacji  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach,  który 

obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkolnego wraz z wykonaniem nowej 
elewacji. Koszt pierwszego etapu termomodernizacji to 41.310 zł;

− wykonano  projekt  budowlany  na  rozbudowę Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  (II  etap 
dobudowa pomieszczenia administracyjnego oraz sanitariatu dla osób niepełnosprawnych);

− zakończono  zadanie  pn.  „Remont  świetlicy  wiejskiej  w  Komorznie”.  W  ramach  tego 
zadania  wykonano roboty wewnątrz  i  zewnątrz  świetlicy.  Całkowity koszt  inwestycji  to 
prawie  110  tys  zł  z  czego  dofinansowanie  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 
wyniosło 56 538 zł;

− zakończono inwestycję pn. "Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie 
Dużym". Całkowity koszt realizacji inwestycji to ok. 284 tys zł. Całość pochodzi z budżetu 
gminy Wołczyn;

− -  wykonano modernizację  centralnego ogrzewania  wraz  z  budową kotłowni  w budynku 
świetlicy i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie. Koszt zadania 120 
tys. zł ( całość środków pochodzi z budżetu gminy);

− zakończono remont elewacji budynku przy ul. Namysłowskiej;
− wykonano  oświetlenie  uliczne  w  miejscowości:  Rożnów  (4),  Markotów  Duży  (1), 

Markotów Mały (1),  Komorzno (2),  Szymonków (2),  Ligota Wołczyńska (1),  Wierzbica 
Dolna (1), Krzywiczyny (4), Wałda (1), Gierałcice (1), Wołczyn ul. Ligonia (2), ul. Leśna 
(5), ul. Byczyńska (2);

− wymieniono okna w budynku Szkoły Podstawowej w Szymonkowie oraz zakupiono okna 
do budynku szkoły w Skałągach;

− w ramach  grupy zakupowej  Związku  Gmin  Śląska  podpisano umowę na  zakup  energii 
elektrycznej na terenie gminy Wołczyn na 2015 rok;

− uzyskano dotację z WFOŚ i GW w wysokości 9 252,4 zł oraz z NFOŚ i GW 13 217,21 zł na 
utylizację  azbestu.  Z  dotacji w  formie  nieodpłatnego  świadczenia  polegającej  na 
unieszkodliwianiu  wyrobów  zawierających  azbest  z  nieruchomości  znajdujących  się  na 
terenie gminy Wołczyn skorzystało 18 beneficjentów. Zdemontowano i zutylizowano 39,69 
Mg

− w okresie  wrzesień  –  listopad  2014  r.  przeprowadzono  akcję  szczepień  przeciwko 
meningokokom.  W  2014  r.  do  placówek  medycznych  zapisanych  było  119  dzieci.  W 



związku  z  zaszczepieniem  indywidualnym  4  dzieci,  do  szczepienia  w  ramach  akcji 
zaplanowano  115  dzieci.  Szczepieniu  poddało  się  104  dzieci.  Ogólna  liczba  dzieci 
zamieszkujących na terenie gminy Wołczyn z rocznika 2007, która została zaszczepiona to 
108  dzieci  i  stanowi  to  90,76%  całej  populacji.  Na  przeprowadzenie  akcji  szczepień 
wykorzystano kwotę 7 858,66 zł.

Dyskusji nie było.

Ad. 6 

Rada Błaszczykiewicz – odczytała pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, tj:
- Wojewody Opolskiego dotyczące gratulacji i życzeń dla radnych z okazji wyboru na kadencję 
2014-2018;
-  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  Oddz.  ZNP  w  Wołczynie  w  sprawie  podjęcia  działań 
zmierzających do zmian zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Następnie  Zastępca  Burmistrza  –  odnosząc  się  do  sprawy poruszonej  przez  Sołtysa  Duczowa 
stwierdził, że sprawa leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, 
- Kierownik Rejonu Dróg w Kluczborku poinformował, że wszystkie kierowane do niego wnioski, 
m.in. i ten zostały doręczone do merytorycznej komórki GDDKiA.

Sołtys Vogiel – pytał, czy w tej sytuacji autobusu nie można skierować do wioski?

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że  będziemy jeszcze raz tą  możliwość analizować,  będziemy 
prowadzić rozmowy z PKS-em w Kluczborku.

Burmistrz  –  poinformował,  że  w ostatnim czasie  OODR w Łosiowe  organizował  konkurs  pn. 
„Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, w tym konkursie nagradzana jest praca społeczna 
osób przyczyniających się do rozwoju integracji środowiska wiejskiego,
- miło mu poinformować, że dostrzeżona została radna pani Jolanta Schatt,
- pogratulował wyróżnienia i podziękował za zaangażowanie.

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

 Przewodniczący Rady

                                                                                                         Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 


