
Protokół Nr V/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu  18 marca 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.00.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 12  radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji był:
- radny Kazimierz Bar
- radny Ludwik Bogdanowicz,
- radny Szczepan Mały.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr IV/2015 odbytej 25 lutego 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

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

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli serdeczne gratulacje wszystkim nowo wybranym 
Sołtysom oraz wręczyli podziękowania dla ustępujących ze swojej funkcji. Specjalne 
podziękowania otrzymał ustępujący Sołtys Wąsic Pan Hubert Grochula, który pełnił tą funkcję 
przez 16 lat i zrezygnował z ponownego kandydowania z powodów zdrowotnych. 

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Bartosiński – prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie pozimowego 
oczyszczania dróg na terenie gminy, żeby czym prędzej rozpoczęli, 
- pytał, o możliwości uruchomienia łaźni dla ludzi nieudolnych społecznie,
- niedługo będzie kończona budowa kanalizacji w Brzezinkach, pytała czy na tym zadaniu będą 
jakieś oszczędności jeśli tak, to przeznaczyć je na budowę alejek na cmentarzu.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr V/34/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  18  marca  2015  r.  w  sprawie 
nadania  imienia  Szkole  Podstawowej  w Wierzbicy  Górnej  – podjęta  została  jednogłośnie   
w obecności 12 radnych                                                                                                     ( zał. nr 5 ).

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  
przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w   publicznych  szkołach  podstawowych  
prowadzonych przez gminę Wołczyn



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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr V/35/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  18  marca  2015  r.  w  sprawie 
określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Wołczyn – podjęta została jednogłośnie  w obecności 12 radnych 

 ( zał. nr 5 ).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr V/36/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  18  marca  2015  r.  w  sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok  – podjęta została jednogłośnie  w obecności 12 
radnych                                                                                                                                 ( zał. nr 6 ).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi  kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr V/37/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  18  marca  2015  r.  w  sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi   kluczborskiemu  –  podjęta  została  jednogłośnie   
w obecności 12 radnych                                                                                                       ( zał. nr 7 ).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym                  ( zał. nr 8).
Podkreślił sprawy:
- ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, aktualnie trawa ocena 
oferenta,
- podpisano umowę na opracowanie „Strategii gminy Wołczyn na lata 2015-2022”,
- gmina zdobyła nagrodę o wartości 1000 zł w plebiscycie na najpiękniejsze iluminacje świąteczne 
nagrody to sprzęt AGD, który przekazany został dla rodzin najbardziej potrzebujących, a także do 
stołówki OPS,
- poinformował, że 15 kwietnia odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do OZPL, 
jest to wynik wielu działań z naszej strony, nieruchomość oszacowana została na 2 930 000 zł, cena 
wywoławcza  2 197 500,00 zł 
-  uczestniczył w:  I edycji Turnieju Żaków o Puchar Burmistrza Wołczyna organizowanego przez 
klub MKS Wołczyn,
- powitaniu przedstawicieli szkół partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”,
- walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ogrodów działkowych w Wołczynie, duże zebranie 



ok. 120 osób podsumowujące kadencję ale też zebranie, które zmierzało do zmiany Zarządu,
- w ubiegłym tygodniu odbyło się walne zebranie Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, to 
również społecznicy, była to też okazja podziękować p. Waldemarowi Antkowiakowi za wieloletnią 
pracę w tym Związku.

Dyskusji nie było.

Ad. 5

Sołtys  Vogiel  –  podziękował  za  podjęte  działania  związane  z  wjazdem  autobusu  do  wioski, 
poprawiając bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły.

Przewodniczący Rady – poinformował, że w kwietniu odbędzie się spotkanie z sołtysami.

Radny Nowak – zbierając głos stwierdził, nie chce być adwokatem OPS-u ale nie widzi w OPS-sie 
warunków, 
- jeśli zrobić to proponuje w PGKiM.

Pani  Kierownik  –  stwierdziła,  że  problem  higieny  podopiecznych  dotyka  nie  tylko  nas  ale 
wszystkich instytucji, do których się udają, często zwracamy im uwagę,
- to nie są osoby bezdomne, taka jest ich wola, nie możemy ich zmusić do mycia się,
- osoby bezdomne trafiają do schronisk.

Pan Bartosiński – stwierdził, że przyjmuje do wiadomości zdanie pani Kierownik, 
- w odpowiedzi dla radnego Nowaka stwierdził, że nie miał na myśli, aby robić myjnie w OPS-ie,  
prosił, aby  p. Nowak nie zabierał głosu w takich sprawach.

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do budowy alejek na cmentarzu stwierdził, że na poprzedniej 
sesji ustalano stawki opłat cmentarnych, zobaczymy jaka wpłynie kwota za usługi na cmentarzu i 
ile można przeznaczyć na administrowanie.

Burmistrz – stwierdził, że jest pewny, iż nie powstaną żadne oszczędności na zadaniu jakim jest 
budowa kanalizacji.

Radna Błaszczykiewicz – pytała, czy są zainteresowani licytacją OZPL „Linopłyt”, 
- prosiła o informacje odnośnie wypłat „gminnego becikowego”.

Burmistrz  -   stwierdził,  że  kontaktował  się  telefonicznie  informując  przedsiębiorcę  wcześniej 
zainteresowanego, 
-  również  opublikowaliśmy  taki  komunikat  na  naszej  stronie  Urzędu,  przesłaliśmy  do 
opublikowania do Urzędu Marszałkowskiego, tym sposobem chcemy dotrzeć do jak największego 
grona potencjalnych zainteresowanych,
-  odnosząc  się  do  becikowego  –  wypłaciliśmy  28  zasiłków,  w  tym  też  są  zasiłki  dla  dzieci 
urodzonych w grudniu.

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

  Waldemar Antkowiak      

Protokołowała

Julita Matelska 


