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

odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r.

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

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

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

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                      

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt 5 lit. g) 
projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej,
- przedmiotowa uchwala wiąże się ze zmianą składu osobowego komisji w związku z przejściem na 
emeryturę p. Mieczysława Tymrakiewicza.

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

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. 
wraz informacją o stanie mienia komunalnego

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna:

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
c) podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie:

a) przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn, 

c) zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok,
d) opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki  oświatowe  gminy  Wołczyn  prowadzące 

wychowanie przedszkolne,
e) zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, 

uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 



gmina  Wołczyn,
f) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
g) powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
6. Przyjęcie planu pracy na II półrocze Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki 

Samorządowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2014 r.

8. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.

9. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Pan Vogiel  Sołtys  sołectwa Duczów – poruszył  sprawę nie  wykoszonych poboczy przy drodze 
krajowej oraz złego stanu drogi gminnej w Duczowie.

Ad. 3 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2013 r. 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego                                                            ( zał. nr 3 - 5).

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 92/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za 2013 r.                                                                                                                   (zał. nr 6).

W dalszej kolejności odczytała opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Wołczyn za 2013 r. wypracowaną na posiedzeniu w dniu 21 maja 2014 r. 

( zał. nr 7).

Pan Nowak – odczytał opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego 
sprawozdania wypracowaną w dniu 23 czerwca 2014 r.                                                       (zał. nr 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności    
14 radnych.                                                                                                                       ( zał. nr 9).

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej   – odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Wołczynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2013 r.                                               

( zał. nr 10).

Następnie odczytała Uchwałę Nr 223/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium za 2013 r.                                                                                    ( zał. nr 11).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLIV/319/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  czerwca  2014  r.  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2013 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                         ( zał. nr 12).

Burmistrz –  zabierając głos podkreślił:
− że po raz któryś wstaje w tym momencie,  aby odnieś się do sytuacji,  bardzo serdecznie 

podziękował za absolutorium, za to że jednogłośnie zostało udzielone,  dla niego jest to 
bardzo ważne jak radni postrzegają pracę jego i współpracowników, kiedy tylko ma okazje 
podkreśla, że to praca wielu ludzi, 

− ważne jest też to, że różne czasami nasze zdania nie przedkładają się takim momencie,
− to ostanie absolutorium w tej kadencji.

Ad. 5

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.

( zał. nr 14).

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

W dyskusji głos zabrali:

Pan Dłubak  –  wniósł  autopoprawkę dotyczącą  §  8  ust.  2  pkt  1  słowa „zapewnienia  dla  nich” 
zmienia się na „zapewnienia im”.

Pan Włos – zwrócił  uwagę, że w sposób szczególny doceniane są koty,  pytał  czy to wynika z 
przepisów ustawy?

Pan Dłubak – stwierdził, że taki sam obowiązek jest względem psów.

Uchwała XLIV/321/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn  – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

( zał. nr 14).



w sprawie zmian w budżecie gmin Wołczyn na 2014 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała XLIV/322/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok  – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych                                                                                                                               ( zał. nr 15).

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

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki  oświatowe  gminy  Wołczyn  prowadzące 
wychowanie przedszkolne – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych        

                                                                                                ( zał. nr 16).

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na  
terenie gminy Wołczyn, uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – pytał, czy ta zmiana spowoduje mniejszą ilość beneficjentów, którzy skorzystają?

Pan Olejnik – stwierdził, że nie spowoduje.

Uchwała XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie 
uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  specjalnych  uczniom  zamieszkałym  na 
terenie  gminy  Wołczyn,  uczęszczającym  do  szkół  ponadgimnazjalnych  – podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 13 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad
                                                                                                                                            ( zał. nr 17).

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.



Uchwała XLIV/325/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego – podjęta została jednogłośnie w 
obecności 12 radnych. Dwóch radnych opuściło salę obrad
                                                                                                                                            ( zał. nr 18).

w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała XLIV/326/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 
radnych. Jeden radny opuścił salę obrad                                                                            ( zał. nr 19).

Ad. 6

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła propozycje planu pracy Komisji na II półrocze

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został pozytywie jednogłośnie w obecności 13 radnych
( zał. nr 20).

Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na II półrocze 2014 r.

Przewodniczący  Komisji – przedstawił propozycje planu pracy Komisji na II półrocze.

Pan Włos – prosił o zmianę treści tematu odnośnie kształcenia specjalnego, ponieważ nie chodziło 
mu o możliwości ale o informacje jak to funkcjonuje w gminie

− zaproponował brzmienie: „Informacja na temat kształcenia dzieci posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności w gminie Wołczyn 
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przedszkolnego.”.

 
Zastępca Burmistrza – zwrócił uwagę, czy wrzesień to dobry termin na zebranie tych informacji?

Pan Włos – stwierdził, że wrzesień to dobry termin, informacja może być na podstawie danych z 
roku szkolnego 2013/2014.

W dalszej kolejności Burmistrz – zabrał głos odnosząc się do spotkania z Dyrektorem Lesaffre na 
temat oddziaływania na środowisko, 
- uważa, że nie należy ograniczyć spotkania tylko z dyrektorem Lesaffre, spotkanie powinno być 
z przedstawicielami firm, które mogą mieć wpływ na oddziaływanie na środowisko.

Przewodniczący Rady –  poddał pod głosowanie propozycje planu pracy wraz z powyższymi 
wnioskami.



Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej - przyjęty został pozytywie jednogłośnie 
w obecności 13 radnych                                                                                                      ( zał. nr 21).

Ad. 7

Sekretarz obrad – przedstawiła propozycje planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2014 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                                (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała XLIV/327/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  w Wołczynie  na II  półrocze  2014 roku –  przyjęta 
została większością głosów                                                                                                ( zał. nr 22). 
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 8 

Burmistrz  –  zabierając  głos  wrócił  jeszcze  do  udzielonego  absolutorium,  słowa podziękowania 
skierował do Sołtysów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, ponieważ ocena ta jest również 
oceną przez pryzmat działalności wymienionych jednostek.
Następnie przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami     ( zał. nr 23).
W wypowiedzi swojej poruszył sprawy:

− rozstrzygnięto  przetarg  na budowę drogi  ul.  Kołłątaja  w Wołczynie.  Podpisano umowę  
z  firmą  REMOST  z  Olesna.  Rozpoczęcie  robót  planowane  jest  na  początku  lipca, 
zakończenie do 15 października 2014 r.,

− rozstrzygnięto  przetarg  na  budowę  mostu  w  Markotowie  Dużym.  Przetarg  został 
unieważniony ze względu na brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą w związku 
z rozbieżnością nazewnictwa zadania, procedura przetargowa zostanie ponowiona,

− rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Wołczyn, oferty 
złożyły  trzy  firmy.  Umowę  podpisano  z  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r.,

− w ramach Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego trwa procedura przetargowa 
na zakup energii elektrycznej na 2015 r. 

− wyłoniono  oferenta  i  podpisano  umowę  na  wykonanie  projektu  świetlicy  wiejskiej  w 
Duczowie Małym,

− trwają prace na zadaniu termomodernizacja obiektów szkół, prace są mocno zaawansowane, 
zakończenie planowane jest 22 sierpnia 2014 r.,

− wykonano projekt na remont drogi w Markotowie Małym – Nowa Wieś,
− zlecono  opracowanie  ekspertyzy  technicznej  na  oddymianie  budynku  biblioteki  

i przedszkola w Wołczynie przy ul Sienkiewicza,
− przekazano powiatowi kluczborskiemu dotację w wysokości 300 tys. zł  na remont drogi 

powiatowej Wołczyn – Krzywiczyny – Komorzno, 
− podpisano  aneks  umowy  na  dofinansowanie  w  ramach  PROW  rewitalizacji  parku  w 



Skałągach.
− podpisano aneks umowy na dofinansowanie w ramach PROW remontu świetlicy wiejskiej 

w Szumie,
− 19  uczniów  z  rodzin  najuboższych  lub  ze  względu  na  swoją  sytuację,  wynikającą  

z  problemów  rodzinnych  skorzysta  z  bezpłatnych  kolonii  organizowanych  za 
pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Opolu. Miejscem letniej  koloni dla 2 uczniów ze 
środowiska miejskiego będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Jowisz” w Turawie, a 17 dzieci ze 
środowiska  wiejskiego  będzie  Ośrodek  „KORMORAN”  w  Darłówku  (miejscowość 
nadmorska),

− w  zorganizowanych  konkursach  przedmiotowych  roku  szkolnego  2013/2014  na  etapie 
szkolnym wzięło udział łącznie 384 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z czego 
do etapu gminnego zakwalifikowało się 108 uczniów, natomiast do etapu wojewódzkiego 12 
(2  uczniów  z  Gimnazjalno-Licealnego  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie,  7  ze  Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Wołczynie,  2 ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz 1 uczeń z 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie).

Podejmował między innymi sprawy w zakresie:
− współorganizacji pielgrzymki do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II biegaczy z Wołczyna;
− organizacji XIII Biegu Ulicznego o puchar Burmistrza Wołczyna;
− współorganizacji  Dni Wołczyna zaplanowanych na 27 – 29.06.2014 r.;
− współorganizacji Spotkania Młodych zaplanowanych na 14 – 19.07.2014;
− przeprowadzenia  procesu  likwidacji  OZPL „Linopłyt”  w celu  zbycia  w drodze  licytacji 

terenów inwestycyjnych.
Uczestniczył między innymi w:

− spotkaniu w Szkole Podstawowej w Skałągach z przedstawicielami Opolskiego Kuratorium 
Oświaty,

− uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym ZNP Oddz. w Wołczynie, na kolejna 
kadencje jednogłośnie wybranym został p. Krzysztof Staszewski 

− obchodach  Dnia  Dziecka  w  Wołczynie,  Świniarach  Małych,   Ligocie  Wołczyńskiej, 
Gierałcicach, Krzywiczynach i Brunach,

− V  Edycji  Europejskiego  Dnia  Kasztana  w  Komorznie,  praca  wykonana  z  wielkim 
zaangażowaniem, 

− III Gminnym Dniu Strażaka w Wierzchach,
− uroczystości wręczenia medalu „Serce Dziecku” Panu Rafałowi Neugebauerowi,
− spotkaniu  w  Urzędzie  Miejskim  z  biegaczami  z  Wołczyna,  którzy  brali  udział  

w pielgrzymce biegowej do Rzymu i podzielili się z nami wrażeniami,
− XIII Turnieju Sołectw w Krzywiczynach, podziękował p. Antowiakowi i jego zespołowi za 

przygotowanie całej imprezy
− spotkaniu Z -cą Wojewódzkiego Komendanta Policji w Opolu i Powiatowym Komendantem 

Policji w Kluczborku  w sprawie funkcjonowania posterunku Policji w Wołczynie, podczas 
spotkania Komendant wyraził duże zaniepokojenie obecnym stanem technicznym obiektu 
Posterunku, obiekt nie spełnia wymogów i może zostać zamknięty.  Burmistrz – odnosząc 
się do powyższego poinformował, że podczas spotkania wyraził swoje zdziwienie, ponieważ 
oczekiwania  były  takie,  że  samorząd  nasz  przekaże  nowe dostosowane  do  wymogów i 
potrzeb lokum, bo jak nie to zamkną, tym bardziej wyraził swojej oburzenie i stwierdził, że 
nie przyjmuje takiego podejścia do sprawy, kolejne spotkanie ma być po wakacjach.

W dalszej wypowiedzi podkreślił, że prowadzona jest przez Kluczbork akcja „zostań potencjalnym 
dawcą szpiku”, włączamy się podczas Dni Wołczyna.

Dyskusji nie było.



Ad. 9 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Pan  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  Techniczno  –  Inwestycyjnego  –  odnosząc  się  do  sprawy 
wykaszania poboczy przy drodze krajowej, może jedynie powiedzieć, bo ma taką wiedzę, ze do 
roku ubiegłego koszenie poboczy było zlecane firmie zewnętrznej, w tym roku robią to własnym 
staraniem, 

− niemniej jednak skontaktuje się z Kierownikiem Rejonu w Kluczborku,
− jeśli chodzi o uzupełnianie ubytków na drogach gminnych wczoraj ruszyły prace paczerem,
− następnie  odniósł  się  do  pytania  zadanego  podczas  Komisji  dotyczącego  opisu  budowy 

drogi w Wierzchach, stwierdził, ze jest to odcinek 700 m od firmy Montex do firmy Stegu
− z dokumentacją można się zapoznać w biurze, a także ma ją przy sobie dzisiaj,
− projekt wraz częścią opisową jest opublikowany w BIP.

Pan Włos – poruszył  sprawę naprawy dróg gminnych w szczególności  ul.  Stalmacha,  Ligonia, 
Jadwigi, pytał, dlaczego tak późno?

− podkreślił, iż widać, że coś było robione przez Zarząd Dróg Powiatowych ale jakość tych 
prac pozostawia wiele do życzenia,

− czy, ktoś posiada wiedzę kiedy będą łatane dziury na drogach będące w Zarządzie Dróg 
Powiatowym?

− prosił, aby ponowić pismo w sprawie budowy chodnika w Markotowie Małym.

Pan Vogiel – prosił, aby w tym piśmie również ponowić prośbę przejścia dla pieszych w Duczowie.

Pan Olejnik – podkreślił, że firmy, które są tańsze mają więcej zleceń, te droższe mają większą moc 
przerobową

− po tej zimie nie ma tych ubytków aż tyle, 
− odczytał  pismo Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych  i  Autostrad   w Opolu  w sprawie 

przystanku autobusowego w Gierałcicach Małych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął XLIV sesję Rady 
Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak
                                
                                                                           
Sekretarz obrad:                                                                                    

Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała

Julita Matelska


