
Protokół L/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 17 października 2018 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 Sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
                                                                               (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLIX/2018 roku odbytej 26 września 2018 r. - został przyjęty
bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Przewodniczący Rady – wniósł  o:
1) wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych;
2) rozszerzenie porządku dzisiejszej sesji o punkt dotyczący Informacja  na temat analizy 
oświadczeń majątkowych - jako pkt 5.
Dotychczasowe punkty  4 i 5 otrzymają oznaczenie pkt 5 i 6.

W/w wnioski przyjęte zostały w formie głosowania jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

                  a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok,
                  b) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4. Informacja  na temat analizy oświadczeń majątkowych.
5. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Radny Ryszard Nowak – pytał, czy kandydat w wyborach wykupił miejsce parkingowe w Rynku, 
- od dłuższego czasu stoi reklama wyborcza,
- ludzie przyjeżdżając w dni targowe nie mają gdzie parkować.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji                                                                                                                                   (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  L/334/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  17  października  2018  r.  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.- podjęta została jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                             (zał. nr 5).

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  L/335/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  17  października  2018  r.  
w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 6).

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej - przedstawił informację na temat analizy złożonych oświadczeń
majątkowych.  Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych została dokonana przez
Burmistrza Wołczyna, Wojewody Opolskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Oświadczenia
przekazane  zastały  do  Urzędu  Skarbowego.  Wszystkie  oświadczenia  wpłynęły  w  terminie  i
komplecie. Analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała
naruszeń przepisów prawa. Analiza porównawcza treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz
kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w
sprawie. 
W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych na dwa miesiące
przed  upływem  kadencji  stwierdzono,  że  oświadczenia  złożone  zostały  w  terminie.  Analiza
merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów
prawa.  Analiza  porównawcza  treści  złożonych  oświadczeń  majątkowych  nie  dała  podstaw  do
wszczęcia postępowań w sprawie.

Ad. 5

Burmistrz  –  zabierając  głos  przedstawił  informację  ze  swojej  działalności  w  okresie  między
sesjami, tj. od 26 września do 16 października, zwrócił uwagę na sprawy:
-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  na  przebudowę  ul.  Kwiatów  Polskich
w Wołczynie - II etap, prace budowlane zostały rozpoczęte,
- dokonano odbioru robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Wołczynie” -  dotyczy to budynku, w którym mieści się głównie biblioteka,
- zakończono remont dróg w Szymonkowie i w Wierzbicy Dolnej, aktualnie dobiega końca remont
drogi w Krzywiczynach,
- trwają prace remontowe drogi ul. Stalmacha w Wołczynie,
- gmina Wołczyn podpisała 60 umów na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne - to
już drugi rok zabezpieczamy w budżecie środki na dofinansowanie ogrzewania ekologicznego,



- podpisano 10 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
-  zakończono zadanie  polegające  na usunięciu  azbestu z  terenu gminy Wołczyn -  nasza  gmina
uzyskała na to zadanie z WFOŚiGW w Opolu kwotę w wysokości 5 310, 63 zł, kwota ta wynika
z ilości wniosków jakie złożyły zainteresowane osoby,
- gmina sporządziła ok. 200 protokołów z tytułu szacowania strat w rolnictwie spowodowanych
suszą  -  na  podstawie  sporządzonych  protokołów  rolnicy  mogą  ubiegać  o  pomoc  finansową
w  Ośrodku  Doradztwa  Rolniczego  w  Kluczborku,  ponadto  gmina  przystąpiła  do  kolejnego
szacowania tegorocznych zasiewów rzepaku,
-  jak  co  roku  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  Burmistrz  Wołczyna  nagrodził  nauczycieli
placówek  oświatowych  za  szczególne  osiągnięcia  dydaktyczne  i  wychowawcze  –  nagrodą
Burmistrza Wołczyna wyróżniono 12 nauczycieli w tym dyrektora SP nr 2 w Wołczynie, Dyrektora
SP w Komorznie i W-ce dyrektora ZS w Wołczynie,
- gmina Wołczyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy
dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia
1982  r.  Karta  Nauczyciela,  w  związku  ze  zmianami  organizacyjnymi  szkoły,  powodującymi
zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.
Ponadto  podkreślił,  że  w  ostatnim  czasie  odbyło  się  spotkanie  zorganizowane  przez  Starostę
Kluczborskiego,  w którym również  uczestniczył,  ponieważ  pielęgniarki  wystosowały  pismo do
władz  samorządu  gminnego  -  w  piśmie  poruszona  jest  kwestia  wynagrodzeń  pielęgniarek  ale
i  funkcjonowania  naszego  Powiatowego  Centrum  Zdrowia  –  jest  to  problem  Powiatu,
w nadchodzącej kadencji nowa Rada będzie musiała się z tym problemem zmierzyć,
- obyło się uroczyste oddanie do użytku nowej świetlicy wiejskiej w Duczowie – plany uzyskania
dofinansowania  na  budowę  świetlicy  nie  powiodły  się,  nie  udało  się  pozyskać  środków
pozabudżetowych  i  w  związku  z  tym  podjęliśmy  decyzję  o  zakupie  budynku
i  przeznaczyliśmy  środki  w  budżecie  gminy  na  zaadaptowanie  go  na  świetlicę,  aby  Sołectwo
Duczów Wielki i Mały miało  swoje miejsce na spotkania, 
- pod patronatem Burmistrza Wołczyna i Marszałka Województwa Opolskiego odbył się Turniej
Opolskiej Ligi Tradycyjnego Karate – mnóstwo zawodników, piękne widowisko.
Następnie  poinformował,  że  spotkał  się  z  inwestorem fabryki  mebli,  podczas  którego inwestor
powiadomił,  że  zostały  opracowane  dokumenty  projektowe  i  zostały  przesłane  do  Starostwa,
aktualnie trwa procedura wydania pozwolenia na budowę. Podkreślił, że proces przygotowania do
rozpoczęcia budowy trawa  dłużej niż sama budowa. Stwierdził, że temat ten porusza, ponieważ
dochodzą go głosy, że inwestor się wycofał, bo Burmistrz nie wyraził zgody na sprzedaż. Odesłał
do artykułu, który ukazał się w Kulisach Powiatu - jest to wywiad z inwestorem, który dementuje tą
informację,  wręcz  odwrotnie  podkreśla  jaką  pomoc  i  wsparcie  uzyskał  od  Burmistrza
i pracowników Urzędu, jest pełen podziwu za takie profesjonale podejście do inwestora.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że uczestniczył:
-  w  uroczystym  nabożeństwie  Pamiątki  Poświęcenia  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  w
Gierałcicach, 
-  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Koła  Emerytów w Wołczynie,  realizującymi  grant  „Działaj
Lokalnie”,
- w otwarciu strefy aktywności koło stawu - oddanie powinno być zdecydowanie wcześniej, ale
dostawca siłowni zewnętrznej znacznie opóźnił dostawę, mamy umowę i mamy zapis o naliczaniu
kar umownych za nie dotrzymanie terminu i my te kary zastosujemy,
- w  uroczystej  konferencji  podsumowującej wdrożenie funduszy europejskich -  gmina Wołczyn
została wyróżniona przez Zarząd Województwa Opolskiego Opolskiego jako beneficjent najlepiej
realizujący  projekty  współfinansowane  ze  środków  Funduszy  Europejskich  w  województwie
opolskim – w ciągu 4 lat lat udało nam się pozyskać ok. 16 mln środków.
Będąc przy głosie  poruszył  sprawę dotyczącą  wycofania z  porządku obrad uchwały  dotyczącej
stawek podatku od środków transportowych - projekt został wycofany z powodu, że nie zostało
ogłoszone przez Ministra Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych na rok 2019, 



- w przygotowanym projekcie uchwały stawki środków transportowych zostały obniżone, projekt
uchwały wróci pod obrady nowej Rady Miejskiej.

Pani  Pieńkowska  Dyrektor  Biblioteki  –  zabierając  głos  podziękowała  w  imieniu  pracowników
i użytkowników budynku wszystkim zaangażowanym za wykonaną termomodernizację, 
-  w  dalszej  swojej  wypowiedzi  jako  mieszkanka  osiedla  domów  jednorodzinnych  przy  ul.
Poznańskiej podziękowała za wykonanie dróg na tym osiedlu.

Ad. 6

Mieszkaniec Wołczyna – odnosząc się do ustawionej reklamy wyborczej stwierdził, że w Wołczynie
nie  ma  aż  takiej  przeszkody  z  parkowaniem,  często  puste  miejsca  parkingowe  są  przy  pl.
Partyzantów,
- pytał,  czy w sołectwie tablice ogłoszeniowe są własnością sołtysów, ponieważ spotkał się,  że
Sołtysi zabronili kategorycznie wywieszać.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że zaprasza na spacer po Wołczynie jutro około 9.00 - 9.30, 
-  na  tablicach  tych  wywieszane  są  ogłoszenia  urzędowe,  a  jeden  z  komitetów  wyborczych
pozaklejał je.

W związku kończącą się kadencją Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że ta kadencja była
dla niego wielką przyjemności i zaszczytem, że mógł kierować pracami tej Rady,
-  uważa,  że  podjęto  wiele  trafnych  decyzji  i  zrealizowano wiele  projektów,  które  będą  dobrze
służyły społeczeństwu. 
Podziękował  za  współpracę  i  bardzo  dobre  relacje  Burmistrzowi  Wołczyna  oraz Zastępcy
Burmistrza, Pani Skarbnik, naczelnikom wydziałów, oraz wszystkim pracownikom, dyrektorom i
kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Sołtysom,
- podziękował Radnym za ich zaangażowanie.

Burmistrz  –  zabierając  głos  podziękował  wszystkim  radnym  za  te  4  lata  wspólnej  pracy,
podziękował też państwu sołtysom,
- podkreślił, że kończąc tą kadencję nie ma się czego wstydzić, wykonano dużo dobrej roboty, to
nie były tylko nasze pomysły, ale też wnioski, oczekiwania naszych mieszkańców,
-  to co robimy, to robimy z obowiązku ale też z zaangażowaniem i satysfakcją, bo gdy później
spotyka  się  mieszkańców  po  zakończonych  różnych  inwestycjach  i  słyszy  się  radość
i podziękowanie to jeszcze bardziej motywuje do dalszych kroków,
- pozyskaliśmy prawie 16 mln zł,  ale trzeba pamiętać że do tych środków zewnętrznych trzeba
dokładać  swoje  środki,  bo  nie  ma  projektu,  który  byłby  zrealizowany  w  100  %  ze  środków
pozyskanych, oprócz tego wykonuje wiele zadań wyłącznie ze środków gminy, podkreślił również
to, że ogromne pieniądze przeznaczamy na utrzymanie tego co już wybudowaliśmy 

Przewodniczący  Rady  wraz  Burmistrzem  Wołczyna  symbolicznie  podziękowali  listami  oraz
drobnymi upominkami. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XLIX
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      
 Protokołowała

  Julita Matelska


