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

odbytej 26 lutego 2014 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 14.40.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
a) radny Jan Bartosiński
b) radny Jerzy Frankiewicz.

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

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIX/2014 odbytej 22 stycznia 2014 r. – przyjęty został bez 
uwag.

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

Burmistrz - wnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji  z pkt 4 ppkt f)  projektu uchwały w 
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz wprowadzenie do pkt 4 ppkt f) projektu uchwały o 
zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Cel przekazania nieruchomości się nie zmienia, 
czyli  wzmocnienie  rozwoju  województwa  opolskiego  poprzez  wniesienie  jej  tytułem  aportu 
powinno być do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, a nie jak wpisaliśmy w poprzedniej uchwale do 
Opolsko-Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej .

Przewodniczący Rady – wyżej wymienione wnioski poddał pod głosowanie.

Wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad projektu uchwały  sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków – przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wniosek  dotyczący wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  o  zmianie  uchwały w 
sprawie zbycia nieruchomości – przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania. 
3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :
a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w gminie Wołczyn,
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, 
c) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok,
d) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wołczyn,



e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu 
gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale 
funduszy  uzyskanych  z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w roku 2014,

f) o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości,
g) w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno,
h) w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
i) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom, 
j) o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020,

k) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

5. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan  Józef  Schatt  Sołtys  wsi  Skałągi  –  w  wypowiedzi  swojej  poruszył  sprawy  kosztów  i  
częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,

− podkreślił,  że  mieszkańcy  czują  się  oszukani,  płacą  tyle  co  na  deklaracji,  a  śmieci 
wywożone są rzadziej niż było mówione,

− mieszkańcy ul. Parkowej dopominają się wyczyszczenia rynien odpływowych wody, dawno 
nie były czyszczone,

− pytał, czy gmina zatrudnia osoby do pracy fizycznej, czy czeka na Powiatowy Urząd Pracy?
− zwrócił  uwagę,  aby  działka  przy  strażnicy  OSP była  przynajmniej  dwa  razy  do  roku 

koszona, stwierdził, że można byłoby ją sprzedać wraz z budynkiem.

W dalszej  kolejności  głos  zabrał  Burmistrz  –  poinformował,  że  w  ostatnim  czasie  odbyło  się 
zebranie wiejskie w Brzezinkach na skutek złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez 
pana Krzysztofa Kowalskiego, 

− podczas zebrania wyborczego nowym sołtysem została Pani Jolanta Perdek – Pilarska,
− następnie złożył  gratulacje  i  życzył  również w imieniu radnych niegasnącego zapału w 

realizacji celów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Ad. 3

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn                          ( zał.   4-6).

Przewodniczący  –  podkreślił,  że  informacja  w  powyższej  sprawie  omawiana  była  również  na 
Komisji Budżetu,

− przedłożone na piśmie informacje przez Kierownika Posterunku Policji, Komendanta Straży 



Miejskiej  i  Prezesa  Zarządu  OSP w Wołczynie  skupiają  się  na  liczbach  i  statystyce,  z 
których wynika że jest poprawa stanu bezpieczeństwa,

− coraz częściej spotykamy funkcjonariuszy w terenie,
− uważa, że swoje obowiązki wykonują należycie.

Burmistrz – poruszył sprawy:
− w działalności służb mundurowych dostrzega znaczna poprawę, to nie jest tylko jego opinia 

ale także mieszkańców,
− mobilność służb mundurowych i wysoka ocena bardzo cieszy,
− w  obecność  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Kluczborku  podziękował  za  dobrą 

współpracę ze Strażą Miejską w Wołczynie,
− to  nie  oznacza  że  można „spocząć  na  laurach”,  bo  to  bardzo  ruchoma granica,  dlatego 

trzeba czuwać i przewidywać, 
− w ubiegłym roku zafunkcjonowały w naszej gminie dodatkowe służby, będziemy to chcieli 

ocenić oddzielnie,
− druga rzecz to Ochotnicze Straże Pożarne, wiele jest potrzeb, najpilniejszą jaką dostrzega to 

zakup nowego wozu dla OSP Wołczyn,
− aktualnie podjęliśmy pewne kroki, a by to bezpieczeństwo poprawić.

Przewodniczący Rady – podziękował za dotychczasową współpracę.

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
w gminie Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 7).
W dyskusji głos zabrali:
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie – podkreślił, że taryfy opracowane zostały 
na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków,

− taryfy określają warunki ich stosowania na okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r.,
− proponowana  cena  za  dostarczanie  wody  i  odprowadzanie  ścieków  zawiera  niezbędne 

przychody wraz z kosztami eksploatacji oczyszczalni ścieków i koszty wykonanej instalacji 
do redukcji azotanów na ujęciu wody w Brzezinkach,

− w stosunku do mijającego okresu obowiązywania taryf   cena wody wzrośnie o 0,15 gr, 
ścieków o 0,35 gr, a wód opadowych 0,8 gr.

Uchwała Nr XL/286/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
gminie Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych 

 ( zał. nr 8).



w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska  i Gierałcice

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XL/287/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie 
uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyn 
oraz wsi Ligota Wołczyńska  i Gierałcice -  podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych 

( zał. nr 9).

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XL/288/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie 
zmian  budżetu  gminy  Wołczyn na  2014  rok –  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  13 
radnych                                                                                                                                ( zał. nr 10).

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/289/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  lutego  2014  r.  
w sprawie programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

                                                                                        ( zał. nr 10).

o zmianie  uchwały  w sprawie  Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy  Wołczyn  
zadań  z  zakresu  usuwania  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych  z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014 

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

W dyskusji głos zabrali:
Pan Dłubak – podkreślił,  że zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania treści naszej 
uchwały  do  Regulaminu  konkursu  dotyczącego  dofinansowania  utylizacji  azbestu  ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

− zmiany  nie  dotyczą  beneficjenta  końcowego,  z  regulaminu  wynika,  że  muszą  być 



zabezpieczone środki w budżecie gminy,
− w dalszej swojej wypowiedzi apelował o większe rozpropagowanie informacji o możliwości 

składania wniosków w tej mierze.

Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  o zmianie 
uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań 
z  zakresu  usuwania  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014 
- podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad 

                                                                                        ( zał. nr 11).

o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  o zmianie 
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – podjęta została w obecności 12 radnych

( zał. nr 12).

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno

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

W dyskusji głos zabrała:

Pani  Bożena  Grabas  Kierownik  Referatu  Promocji  –  poinformowała,  że  będzie  możliwość 
pozyskania dofinansowania ze środków unijnych różnych projektów  w latach 2014-2020 w ramach 
subregionów,

− gminy, które wejdą w skład Obszaru Funkcjonalnego stworzą płaszczyznę współpracy 
obejmującą dziedziny społeczno-gospodarcze,

− następnie zachęcała do wypełnienia w formie elektronicznej anonimowej ankiety, która 
udostępniona jest na stronie starostwa powiatowego, a dotyczy Strategii Rozwoju Powiatu 
Kluczborskiego.

Uchwała Nr XL/292/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie 
utworzenia  Stowarzyszenia  Obszar  Funkcjonalny  Kluczbork-Namysłów-Olesno  –  podjęta 
została w obecności 12 radnych                                                                                          ( zał. nr 13).

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora

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

W dyskusji głos zabrała:
Pani Beata Siwak Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały,

− podkreśliła,  że  gmina  Wołczyn,  przystępując  do  Porozumienia  w  zakresie  partnerskiej 
współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w 



województwie  opolskim,  wyraziła  chęć  wspierania  inicjatyw  na  rzecz  rodzin  i  osób 
starszych,

− Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim założeniu ma stanowić wsparcie dla rodzin z co 
najmniej  dwojgiem dzieci,  w tym rodzin zastępczych,  rodzinnych domów dziecka,  osób 
samotnie  wychowujących  dzieci,  a  także  rodzin  wychowujących  dziecko  z  orzeczoną 
niepełnosprawnością  oraz  osób  starszych,  które  ukończyły  65  rok  życia  i  mieszkają  w 
województwie opolskim,

− szczegółowe informacje przekazane zostaną w terminie późniejszym.

Uchwała Nr XL/293/2014  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora - podjęta została w obecności 
12 radnych                                                                                                                          ( zał. nr 14).

w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

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

Pani Julita Matelska Naczelnik Biura Rady – przedstawiła projekt uchwały, 
− w wypowiedzi swojej podkreśliła,  że nowelizacja uchwały dotyczy szczególnie sołtysów 

pełniących jednocześnie funkcje radnego,
− poprzedni  zapis  dot.  otrzymywania  diety  brzmiał  „Sołtysi  Sołectw  Gminy  Wołczyn  za 

wyjątkiem  sołtysów pełniących funkcję radnego Rady Miejskiej  w Wołczynie otrzymują 
dietę w wysokości 14 % minimalnego wynagrodzenia”, 

− w świetle orzecznictwa sądowego osoby pełniące równocześnie funkcje radnego i sołtysa 
winny otrzymywać dwie niezależne diety, jednak ich łączna wysokość winna być inna niż 
zwykła suma dwóch diet,

− po zmianie sołtysi pełniący funkcję radnego będą otrzymywać dwie diety sołtysa i radnego,
− wysokość diety sołtysa wynosi 235,20 zł, a sołtysa pełniącego również funkcję radnego 168 

zł.

Uchwała Nr XL/294/2014  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania diet sołtysom - podjęta została w obecności  12 radnych 

 ( zał. nr 15).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup  
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w  
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 7).

W dyskusji głos zabrali:
Pani  Agnieszka  Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  –  poinformowała,  że  uchwała 
podejmowana był na poprzedniej sesji, 

− zmiana nie dotyczy zapisów merytorycznych jedynie jest to zmian techniczna w zakresie 
wejścia w  życie uchwały.



Pan Włos – zwrócił uwagę na sprawy:
− Program pomocy jest ładnie napisany, uchwala ładnie brzmi, jednak poprzednia uchwała 

jaka  funkcjonowała  w  gminie  podnosiła  kryterium  dochodowe  do  200  %  i  dawało  to 
możliwość korzystania o wiele większej ilości beneficjentów, z jego rozeznania korzystało 
około 30 osób aktualnie 11-12 osób,

− pytał,  czy mamy wiedzę,  czy  trwają  prace  w  rządzie,  aby ten  niekorzystny  przelicznik 
można było zwiększyć,

− czy my ze swojej strony możemy podjąć działania, by przywrócić stan z ubiegłego roku.

Kierownik OPS – stwierdziła, że nie mamy żadnych podstaw do zmiany tego progu,
− rozmawiała z przedstawicielem ministerstwa, który stwierdził, że to przepisy przejściowe, 

mogą ulec zmianie w kolejnych latach.

Uchwała Nr XL/295/2014  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie 
uchwały  w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania 
nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 -  podjęta 
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                    ( zał. nr 16).

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie  
posiłku  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w  
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XL/295/2014  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2014 r. o zmianie 
uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 -  podjęta została jednogłośnie w obecności 
12 radnych                                                                                                                         ( zał. nr 17).

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z działalności między sesjami :
W wypowiedzi swojej poruszył sprawy:

− trwają prace komisji  przetargowej związane ze sprawdzaniem i oceną ofert złożonych  w 
przetargu  pn.  „Termomodernizacja  obiektów  szkół  podstawowych  w  Wołczynie  i  w 
Wierzbicy Górnej”,

− w tym roku budżetowy to największe zadanie, wpłynęło 26 ofert pochłania bardzo dużo 
czasu, procedura wymaga bardzo dokładnej analizy, a zarazem pochłania bardzo dużo czasu, 



jest  wiele zapytań z którymi trzeba występować o wyjaśnienia do oferentów, obliguje nas 
również termin realizacji zadania , inwestycje muszą być zakończone do września.

W dalszej swojej wypowiedzi skierował podziękowania  do p. Waldemara Antkowiaka i Grzegorza 
Zatora  za  organizację  turniejów halowej  piłki  nożnej,  podczas  których odbyło  się  bardzo dużo 
meczów i wzięło w nich udział bardzo dużo zawodników.
Ponadto poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Spółki Wodnej, podkreślając 
że  nasza  Spółka  działa  bardzo  dobrze,  patrząc  z  perspektywy  czasu  zrobiła  ogromny  postęp, 
podejmowanie rozsądnych działań to zasługa Przewodniczącego Spółki p. Ryszarda Adaszyńskiego 
oraz p. Danuty Kaneckiej.
Uczestniczył  również  w spotkaniu  podsumowującym działania  rolnicze  w  OODR w Łosiowie, 
podczas którego wyróżnione zostało gospodarstwo p. Szczepana Małego.

Pan Zarych – prosił o informację w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych, 
− podziękował pracownikom PGKiM za posprzątanie wioski Szymonków.

Pan Włos – zwrócił uwagę, że w 2012 roku Rada Miejska podejmowała uchwały dotyczące zmiany 
granic okręgów wyborczych, obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
-  prosił,  aby tą  informację  nagłośnić,  istotne zmiany dotyczą   Wołczyna jak również Sołectwa 
Ligota Wołczyńska.

Burmistrz  –  podkreślił,  iż  rozpoczęto  prace  nad  organizacją  i  przeprowadzeniem wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

− będziemy prowadzić kampanię informacyjną odnośnie zmiany okręgów jednomandatowych 
oraz zmiany obwodów i siedzib głosowania,

− odnosząc się do prac społeczno-użytecznych nie wygląda to najlepiej,
− p.  Kierownik  OPS  przygotowała  listę  osób,  które  uczestniczyły  w  pracach  społeczno-

użytecznych jest ich 18, wniosek został złożony do PUP w Kluczborku,
− w tej chwili jest jedynie możliwość zorganizowania stażu z efektywnością,
− zatrudnienie  tych  osób  na  8  godzin  stanowi  ogromne  utrudnienie,  ponieważ  kto  będzie 

nadzorował ich pracę przez osiem godzin.

Ad. 6

W odpowiedziach na wnioski i zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:
Pan  Nowak  –  poinformował,  że  w  marcu  na  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej 
przedmiotem obrad posiedzenia będzie temat dotyczący gospodarki odpadami, 
- zaprosił do udziału w posiedzeniu.

Zastępca Burmistrza – niezależnie od tego czy Komisja będzie analizowała gospodarkę śmieciową 
odniósł się do sprawy poruszonej przez Sołtysa w zakresie śmieci:

− w  ubiegłym  roku  dwukrotnie  ogłaszano  przetarg  na  wywóz  odpadów  komunalnych, 
pierwszy przetarg został unieważniony, zaplanowane środki w budżecie na ten cel były za 
małe,

− aby obniżyć koszty odbioru odpadów nie podnieśliśmy mieszkańcom opłat ale zrobiliśmy 
minimalne ruchy poprzez zmniejszenie częstotliwości wywozu,

− środki z opłat śmieciowych mogą być zadysponowane jedynie na gospodarkę odpadami, w 
ramach tych środków dostawiono kubły na śmieci i szkło, zlikwidowano dzikie wysypiska,

− decyzja jaką podjął Burmistrz była bardzo słuszna.



Pan Schatt – stwierdził, że ludziom chodzi jedynie o to, po co były deklaracje.

Zastępca Burmistrza -  podkreślił, że nic nie jest robione co byłoby niezgodne z deklaracją, jedynie 
zmienił  się  harmonogram  wywozu,  a  konkretnie  zmieniła  się  częstotliwość  odbioru  odpadów 
suchych, 

− do tematu będziemy wracać, w czerwcu kolejny przetarg na wywóz odpadów.

Pan Schatt – zwrócił uwagę, że na zebraniu wiejskim Zastępca Burmistrza powiedział, że odbiór 
śmieci będzie co dwa tygodnie.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że kiedy był na zebraniu wiejskim w Skałągach to było jeszcze 
przed rozstrzygnięciem przetargu, nie mógł mówić, że będzie to obligatoryjnie, bo sam jeszcze nie 
wiedział, mówił o prognozie.

Pan Kwaśnicki  –  poruszył  sprawę która  utrudnia  życie  mieszkańców Osiedla  Młodych,  jest  to 
oznakowanie drogowe, a dokładnie zakaz wjazdu przy bloku 8, 7 i 6

− kiedyś był zakaz ale nie dotyczył mieszkańców, dostawców i odbiorów usług, zakaz tez 
została zmieniony na zakaz ruchu z wyłączeniem rowerów,

− na  wniosek  mieszkańców  zwróciliśmy  się  z  pismem  do  Urzędu  opisując  jaki  jest  cel 
proponowanej zmiany,

− niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, następnie odczytał pismo.

Przewodniczący Rady – zaproponował, aby jeszcze raz pochylić się nad sprawą.

Burmistrz – stwierdził, że są dwa stanowiska, trzeba spotkać się i rozmawiać.

Pan Tomasz Olejnik  -poinformował, że rynny odwadniające będą czyszczone wiosną.

Pan Dłubak – odnosząc się do sprawy działki przy remizie OSP w Skałągch podkreślił, że działka 
co roku jest wykaszana, 

− jeśli  chodzi  o  sprzedaż,  to  uważa  aby  wszcząć  procedurę  sprzedaży,  zlecić  wycenę  to 
działka musi mieć swojego kupca,

− wykazujemy działki do sprzedaży, te którymi osoby są zainteresowane,
− bezcelowe jest wykazywanie działek bez zainteresowania.

W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie. 
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