
Protokół Nr XXVIII/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 21 grudnia 2016 r.

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

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 15 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności        (zał. nr 2,3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVII/2016 odbytej 30 listopada 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         

Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do prządku obrad sesji podobnie jak na Komisji Budżetu
projekt  uchwały  o  zmianie uchwały w sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki
oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne, 
-  przedmiotowy projekt  uchwały  zaproponował  wprowadzić  jako  pkt  3  lit.  a),  dotychczasowe
punkty otrzymają oznaczenie b) - f) oznaczenie.

W drodze głosowania w/w wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

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

a) o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy
Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne,

b) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

c) w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,

d) uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku,

e) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023,
f)  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

                     - odczytanie projektu uchwały
                     - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
                     - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
                     - przedstawienie stanowiska do wniosków w opiniach komisji
                     - dyskusja
                     - głosowanie

4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2017
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2017 rok.
6. Przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki

Samorządowej.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie podjętych w 2016 r
8. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
9. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.



Ad. 2

Wnioski i zapytania głos zabrał:
Przewodniczący Rady – stwierdził, że zanim przejdziemy do zgłaszania wniosków i zapytań wraz
z  Burmistrzem chciałby  złożyć  podziękowania  za  dotychczasową współpracę  dla  ustępującego
Kierownika  Posterunku  Policji  Pana  Wiesława  Misiaka  oraz  gratulacje  dla  obejmującego
stanowisko Kierownika Posterunku Pana Adama Moskala.

Burmistrz - zabierając głos podziękował za bardzo dobrą współpracę z wołczyńskim samorządem, 
za  rozumienie  problemów,  za  szybkie  reakcje  na  sygnały od  samorządu,  przede  wszystkim za
ludzkie  podejście  do  problemów,  jednocześnie  życzył  zdrowia,  spokoju,  wytrwałości  i  wielu
satysfakcji.
Panu Adamowi Moskalowi pogratulował  awansu,  podkreślił,  że  jednocześnie jest  to  wyzwanie,
wyraził  wiarę,  że  współpraca  będzie  się  równie  dobrze  układała  jak  wcześniej,  bo  zależy nam
samorządowcom na tym jak zapewne kierownikowi Posterunku, życzył sukcesów.

Pan Wiesław Misiak – zabierając głos stwierdził, że pracował w kilku miastach jednak Wołczyn
będzie  wspominał  najlepiej  od  strony  współpracy,  poznał  tu  wspaniałych,  życzliwych  ludzi,
podziękował  za  współpracę  i  życzył  spokojnych  i  radosnych  nadchodzących  świat  Bożego
Narodzenia.

Pan Adam Moskal – w wystąpieniu swoim  poinformował, że przez 10 lat piastował stanowisko
dzielnicowego w Kluczborku, 6 lat pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej
Policji w Kluczborku, w 2016 roku objął stanowisko zastępcy dyżurnego Komendy Powiatowej
Policji w Kluczborku, w trakcie 16 lat pracy wspólpracował z sołtysami i radnymi, spotykał się
z problemami jakie dotykały mieszkańców gminy Wołczyn, 
- zadeklarował dołożyć wszelkich starań, aby współpraca z samorządem układała się w dalszym
ciągu bardzo dobrze.

Nikt z zebranych na sali nie zgłosił wniosków i zapytań.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

o zmianie uchwały w sprawie opłat  za świadczenia udzielane przez jednostki  oświatowe gminy
Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku o zmianie
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn
prowadzące wychowanie przedszkolne – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych 

(zał. nr 5).



o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku o zmianie
uchwały  w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  na  podatek  od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny –  podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 6).

w sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego   miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  miasta Wołczyn
oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - podjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych 

(zał. nr 7).

uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku – podjęta została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                         (zał. nr 8).

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały                                                                                      (zał. nr 9).

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                 (zał. nr 10).



Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 410/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały
                                                                                                                                             (zał. nr 11).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                      (zał. nr 12).

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Radna Błaszczykiewicz – przedstawiła projekt uchwały budżetu gminy Wołczyn na 2017 r.

– dochody budżetu ustala się w łącznej wysokości: 46 395 992 zł, w tym dochody bieżące: 
45 682 496 zł i dochody majątkowe: 713 496 zł, 

– wydatki budżetu ustala się w łącznej wysokości: 47 306 577,99 zł, w tym wydatki bieżące: 
44 400 832,94 zł i wydatki majątkowe: 2 905 745,05 zł,

– deficyt budżetu w wysokości 910 585,99 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi
z kredytów w wysokości 910 585,99 zł, 

– wyodrębnia się w budżecie kwotę 332 430,49 zł stanowiącą fundusz sołecki.

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

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                 (zał. nr 10).

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 557/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku Składu Orzekającego
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym  projekcie  uchwały  oraz
uchwałę Nr 558/2016 z dnia 1 grudnia Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
                                                                                                                                             (zał. nr 13).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych
                                                                                                                                             (zał. nr 14).

Ad. 4 

Przyjęcie planów pracy Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej na
2017 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2017 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 radnych     (zał. nr 15).



Przewodniczący Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  propozycje  planu
pracy Komisji na 2017 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przyjęty został jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                            (zał. nr 16).

Ad. 5

Sekretarz obrad – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
na 2017 rok.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 21 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  na  2017  rok –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 17).

Ad. 6

Przewodniczący  Komisji  Mieczysław  Kwaśnicki  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia do grudnia 2016 r.                                             (zał. nr 18).

Przewodniczący  Komisji  Ryszard  Nowak  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji
Budżetu i Gospodarki Samorządowej w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.

 (zał. nr 19).

Ad 7. 

Burmistrz – sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał  w okresie od grudnia 2015 r. do listopada
2016 r. przedłożone zostało radnym w formie pisemnej                                                     (zał. nr 20),
-  podkreślił,  że w okresie  tym  realizowane  były  zarówno  uchwały  podjęte  w  okresie
sprawozdawczym, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich.
-  wszystkie  uchwały  zostały  przekazane  organom  sprawującym  nadzór  merytoryczny  czyli
Wojewodzie Opolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
- wszystkie akty będące aktami prawa miejscowego przesłane zostały do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego,
- praktycznie informacje o realizacji z każdej z uchwał zawarte są w przedstawianych informacjach
z okresu między sesjami,
-  zadania  przyjęte  w uchwale  budżetowej  zadania  udało  się  wszystkie  zrealizować  w zakresie
inwestycyjnym jak i poprawy funkcjonowania naszych jednostek.

Dyskusji nie było.



Ad. 8 

Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    (zał. nr 21),
- zabierając głos zwrócił uwagę na sprawy:
‒ trwa ocena ofert (wpłynęło 5 ofert), na budowę drogi ul. Młyńska w Szymonkowie - II etap, 
‒ przygotowano dwa wnioski o dofinansowanie w ramach ochrony gruntów rolnych budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach,
‒ trwają  prace  przygotowawcze  wniosku  o  dofinansowanie  w  ramach  RPO  WO  2014-2020
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, tj. świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1
i biblioteki w Wołczynie,
‒ trwają roboty związane z budową sieci sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy  ul.
Poznańskiej w Wołczynie.
W dalszej kolejności poinformował:
‒ na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 poddziałania
„Wsparcie  edukacji  przedszkolnej”  znalazł  się  wniosek  złożony  przez  gminę  Wołczyn
o  dofinansowanie  kolejnego  projektu  oświatowego  dotyczącego  Publicznego  Przedszkola
w Wołczynie. Projekt został przekazany do dalszego procedowania, 
‒ do Programu „Kopert życia” realizowanego w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. przystąpiły
4 (na 5 funkcjonujących) Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i jedna Indywidualna Praktyka
Lekarska. Z pobranych 150 pakietów, podmioty lecznicze wydały pacjentom 96 „Kopert życia”,
wśród których 10 pakietów wydanych zostało na żądanie pacjentów podmiotu, który nie przystąpił
do Programu, koszt wykonania 500 pakietów(koperta,  naklejka, woreczek i deklaracja pacjenta)
wyniósł 847,54 zł,
‒ w ramach realizacji Rządowego Programu 500+, w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia wydano
868 decyzji pozytywnych i 10 odmownych. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 5 457 051 zł.
dla 1 307 dzieci.  Aktualnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu oczekuje na
rozpatrzenie 36 wniosków dla 64 dzieci, 
‒ inne  sprawy  to  realizujemy  również  program  żywnościowy,  przywieziono  kolejną  partie
żywności, chcemy te dary wydać jeszcze przed świętami, są one wartościowe, uważa że to znacząca
pomoc jeszcze przed świętami, dlatego też apelował do sołtysów i radnych jeżeli oczywiście jest
taka wola to można podpisać odbiór i dostarczyć osobiście, 
‒ dzięki  firmie  ubezpieczeniowej  TUW,  otrzymaliśmy  kilka  tysięcy  opasek  odblaskowych  w
ramach programu „bezpieczna droga do szkoły”, które systematycznie przekazujemy do szkół, 
‒ w najbliższych dniach ukaże się apel do mieszkańców naszej gminy czego nie należy spalać w
domowych piecach czy kotłowniach.

Ad. 9

W związku z brakiem wniosków i zapytań, nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


