Protokół Nr IV/2019
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie
odbytej 23 stycznia 2019 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 15.10.
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał
(zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Marcin Pasternak
Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
(zał. nr 2-3).
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr III/2018 roku odbytej 19 grudnia 2018 r. - przyjęty został bez
uwag.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji

( zał. nr 4) .

Zastępca Burmistrza – wniósł o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez
wprowadzenie do pkt 3 jako litera g) projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
oraz
jako litera h) projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego
w Wołczynie.
W/w wnioski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Wniosek odnośnie wprowadzenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie – przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14
radnych.
Wniosek odnośnie wprowadzenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola
Publicznego w Wołczynie – przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych.
W związku z przyjęciem wniosków dotychczasowe punkty od g) do l) przyjmują oznaczenie
od i) do n)
Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sprawy organizacyjne.
Wnioski i zapytania.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu,
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom,
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Wołczynie,
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Wołczynie,
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II
w Wołczynie
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do

j)
k)
l)
m)
n)

4.
5.
6.
7.

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Wołczyn,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno,
w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich,
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wołczyn,
w sprawie zmiany Statutów Sołectw (Bruny, Brynica, Brzezinki, Duczów Wielki i Mały,
Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, Markotów Mały, Markotów Duży,
Rożnów Skałągi, Szum, Szymonków, Świniary Małe, Świniary Wielkie, Wąsice, Wierzchy,
Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna).
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej.
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2019 r.
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

Ad. 2
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
Ad. 3
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym
(zał. nr 6).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 7).
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 8).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 9).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 10).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 11).

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji głos zabrał:
Burmistrz – poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały zmiana dotyczy wysokości diety
sołtysa, która wzrośnie o 50 zł,
- aktualnie dieta sołtysa wynosi 350 zł, od kwietnia będzie wynosiła 400 zł,
- natomiast sołtysów pełniących funkcję radnego wynosi 270 zł, będzie wynosiła 320 zł.
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. o zmianie
uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych głosowaniu imiennym
(zał. nr 12).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 13).

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji głos zabrał:
Burmistrz – stwierdził, że są to duże zmiany jeżeli chodzi o formalne funkcjonowanie placówek
oświatowych ale nie zmierzające do tego, aby pogorszyć dostępność, czy te warunki które mamy,
wręcz przeciwnie aby je poprawić,
- podkreślił, żeby z pełną świadomością i powagą podchodzić do znaczenia podejmowania tych
uchwał „o likwidacji”, bo jeśli chodzi o likwidację to w rzeczywistości dotyka to formalnej
likwidacji jako samodzielnych jednostek oświatowych, to nie jest likwidacja funkcjonowania szkół
i dostępności,
- w naszej gminie w historii prawie 20-stu lat, zmiany które dotykały oświaty ze względu na
restrukturyzację dotyczyły środowisk wiejskich, na spotkaniach w sołectwa często spotykaliśmy się
z głosami, że jak się szuka oszczędności i mówi o demografii to zawsze dotyka to środowiska
wiejskiego, a nie miasta,
- dzisiaj miasto, to nie dlatego żeby dotknęło to również miasta tylko przede wszystkim dlatego, bo
złożyło się wiele argumentów, które wskazują żeby takie rozwiązanie zaproponować Radzie
Miejskiej, związkom zawodowym i Kuratorowi Oświaty,

- zmiany mają uzasadnienie i poparcie jeżeli przynoszą wartość dodatnią, coś pozytywnego
i w takim kontekście te zmiany zostały przygotowane i pozytywne zmiany mają przede wszystkim
dotyczyć dzieci, powinny być w pozytywnym odbiorze rodziców ale również o wspaniałej kadrze
pedagogicznej jaka mamy w naszej gminie,
- zmiany mają polegać na tym, że chcemy wydzielić obiekty do wychowania i kształcenia
w podziale na wiek, tj.: w obiekcie przedszkola niebawem połączonym ze żłobkiem gminnym
dzieci w wieku od 1 do 3 lat i od 3 do 4 lat,
- w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 wszystkie dzieci z miasta i obwodów podległych od klasy
I do klasy IV, natomiast dzieci od klasy V do VIII w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 i Liceum
Ogólnokształcące,
- to rozwiązanie jest historyczne, proponujemy je dlatego, że wszystkie placówki mamy w jednym
miejscu,
- to rozwiązanie jako ta wartość dodana daje nam możliwość, żeby w przypadku zwiększenia
zapotrzebowania rodziców na uruchomienie dodatkowego oddziału żłobkowego to stwarzamy sobie
taka możliwość, w przypadku zapotrzebowania na stworzenie dodatkowego oddziału
przedszkolnego to stwarzamy sobie warunku lokalowe i organizacyjne, aby ta ofertę rozszerzyć,
- dzisiaj w budynku biblioteki, gdzie również funkcjonują organizacje pozarządowe, umieszczone
są dwa oddziały przedszkolne - funkcjonujące 5 godzin, te oddziały będzie można przenieść do
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i tam będą dzieci w wieku 5 i 6 lat, w tym momencie stwarzamy
dla tego oddziału możliwość dożywiania,
- od kilku lat stwarzamy coraz to lepsze warunki, między innymi przeprowadziliśmy
termomodernizację szkoły nr 1 i nr 2, w ostatnim roku termomodernizacje świetlicy szkoły nr 1,
- reforma oświaty, która obowiązuje sprawia, że wygaszane gimnazjum powoduje zmniejszenie
ilości oddziałów, jak odchodzą oddziały to również jest problem, który może i który przewidujemy
powstać z godzinami, a więc z zatrudnieniem i obowiązkiem jest szukać takich rozwiązań, które
pozwolą w pełnym zakresie zapewnić pracę dla kadry,
- reforma, która została wprowadzona i brak godzin, które przewidujemy może spowodować, że
kadra pedagogiczna pracująca na pełnych etatach, by móc utrzymać pełne etaty być może będzie
musiała uzupełniać godziny w innych szkołach, nasza gmina jest bardzo rozległa, odległości od
niektórych szkół są dość duże, to będzie to uciążliwość dla nauczyciela i może to też skutkować na
jego naturalną wydajności,
- kilkanaście lat temu wybudowaliśmy piękny obiekt, zainwestowaliśmy ponad 17 mln zł nie
możemy pozwolić jako dobrzy gospodarze na to, w tym pięknym obiekcie były puste sale,
- te zmiany, te rozmieszczenia sprawią także, że pozyskamy trzy pomieszczenia gdzie mieści się
biblioteka i możemy tam stworzyć coś nowego, np.: dom dziennego pobytu dla osób starszych lub
dla innych organizacji, które się rozwijają np. ZHR,
- jest oczywiście to wątek likwidacja, to historycznie jest zapisane, że funkcjonowała samodzielnie
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Wołczynie, ale również w wielu naszych sołectwach
funkcjonowały szkoły, w wielu gminach w całym kraju funkcjonowało wiele szkół, a dzisiaj one już
nie istnieją – to nie argument ale argumentem jest to, że zmiany, które chcemy zaproponować mają
iść w kierunku żeby dziecko, rodzic, nauczyciel w tym rozwiązaniu był podmiotem i to jest
najwyższy cel, nie same zapisy funkcjonalności , nie same zapisy w statutach, że tak funkcjonowało
tylko właśnie szukania rozwiązania, żeby postawić na wagę co jest ważniejsze czy tylko historia i
tratycja , czy jednak ważniejsze jest podmiotowość na której samorządowi powinno zależeć,
- temat nie jest łatwy ale to jest nasz obowiązek, konsultowanie ze związkami zawodowym i
uzyskaliśmy pozytywne opinie,
- w tej sprawie spotkaliśmy się z dyrektorami naszych trzech jednostek oraz trzema Radami
Pedagogicznymi, w tych rozmowach nie było protestów, sprzeciwu, były obawy ale po to jest organ
prowadzący, dyrektorzy szkół, wydział oświaty aby te obawy rozwiewać,
- w tym celu zaprosiliśmy również Kuratora Oświaty, aby tego problemu nie rozstrzygać jedynie w
formie pisemnej, ale aby Kurator zobaczył jak to funkcjonuje, Kurator zapoznał się z tym,
stwierdził, że przygotowaliśmy się to zmian, że ma to sens,

- w związku z powyższym wnioskował do wysokiej rady o poparcie tych projektów.
Radny Mały – poruszył sprawę numeracji szkół, po zlikwidowaniu szkoły nr 1 i nr 2 zostanie
szkoła nr 3,
- jeżeli będzie funkcjonowała jedna szkoła, czy musi mieć numer?
Zastępca Burmistrza – podkreślił, że temat ten był analizowany, czy utrzymać to nazewnictwo,
które jest, doszliśmy do wniosku, że pozostawimy tą liczbę 3 , ponieważ nie chcemy wprowadzać
dodatkowego zamieszania, jeżeli ma funkcjonować jedna szkoła w Wołczynie to numer jest
niepotrzebny,
- natomiast wycofanie tego numeru oznacza to, że musielibyśmy nadać szkole nowy regon i w całej
sprawozdawczości spowoduje jakby była nowa jednostka, to wprowadza nowe zamieszania którego
na tym etapie nie chcemy,
- w przyszłości wrócimy do tematu.
Burmistrz – stwierdził, że rozumie pytanie radnego, też uważa że powinna funkcjonować Szkoła
Podstawowa w Wołczynie jako jeden organizm,
- jest jeszcze jedna rzecz, kiedy wchodziła reforma oświaty, to żeby znaleźć jak najlepsze
rozwiązanie w naszej gminie, wykorzystać kadrę i obiekt i warunki to znaleźliśmy rozwiązanie aby
VII i VIII klasy do roku 2023 uczyły się w tym obiekcie musieliśmy utworzyć Szkołę Podstawową
Nr 3 i to był warunek i ona powstała z przekształcenia.
Na tym zakończono dyskusję.
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie – podjęta
została większością głosów
(zał. nr 14).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 15).

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie – podjęta
została większością głosów
(zał. nr 16).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 17).

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie – podjęta
została większością głosów
(zał. nr 18).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 19).

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie
zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie – podjęta została większością
głosów
(zał. nr 20).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 3 głosy
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 21).
w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
W dyskusji głos zabrał:
Radny Łuczek – zwrócił uwagę, że podejmując tą uchwałę przenosimy część obowiązków z Urzędu
Miejskiego do Ośrodka Pomocy Społecznej, czy w związku z większym zakresem prac, a jak
wiemy w Ośrodku tych prac jest nie mało, czy Urząd zabezpiecza jakieś środki finansowe na
nagrody, czy dodatkowe wynagrodzenie?
Zastępca Burmistrza – stwierdził, że zakres wypłat tych stypendiów nie jest już taki duży, liczba
stypendystów diametralnie się zmniejszyła, na pewno będziemy w stałym kontakcie z panią
Kierownik OPS, czy będzie potrzeba zwiększenia obsady etatowej z racji przejęcia tych zadań, czy
w ramach tych etatów, które są przydzielić dodatkowe obowiązki.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że na Komisji Budżetu nie było to przeszkodą abyśmy podjęli
taką decyzję,
- były argumenty, że wiedza którą posiadają pracownicy OPS będzie do wykorzystania aby trafnie
przyznawać stypendia.
Radny Nowak – stwierdził, że temat ten był też na Komisji, była również z-ca Kierownika OPS i
można było zadawać pytania,
- myśli, że dzisiaj kamera zmusiła do wypowiedzi.
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych głosowaniu imiennym (zał. nr 22).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 23).

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Komorzno - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym
(zał. nr 24).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 25).

w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 26).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 27).

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków

Komisji do przedmiotowego projektu uchwały

(zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich - podjęta została jednogłośnie w
obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 28).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 29).

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Wołczyn
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 30).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 31).

W dalszej kolejności Rada Miejska przeszła do podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutów
Sołectwa
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię członków Komisji
do projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny, Brynica, Brzezinki, Duczów
Wielki i Mały, Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, Markotów Mały,
Markotów Duży, Rożnów Skałągi, Szum, Szymonków, Świniary Małe, Świniary Wielkie, Wąsice,
Wierzchy, Wierzbica Dolna, Wierzbica Górna
(zał. nr 5).
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Bruny - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 32).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 33).
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Brynica - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 34).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 35).
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Brzezinki - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 36).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 37).

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Duczów Wielki i Mały - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 38).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 39).
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Gierałcice - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym
(zał. nr 40).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 41).
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Komorzno - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 42).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 43).
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Krzywiczyny - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 44).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 45).
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Ligota Wołczyńska - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 46).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 47).
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Markotów Mały - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 48).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 49).
Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Markotów Duży - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 50).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 51).
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Rożnów - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 52).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 53).
Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Skałągi - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 54).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 55).
Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Szum - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 56).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 57).

Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Szymonków - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 58).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 59).
Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Świniary Małe - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym
(zał. nr 60).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 61).
Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Świniary Wielkie - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 62).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 63).
Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Wąsice - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 64).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 65).
Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Wierzchy - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w
głosowaniu imiennym
(zał. nr 66).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 67).
Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Wierzbica Dolna - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 68).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 69).
Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
zmiany Statutów Sołectwa Wierzbica Górna - podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym
(zał. nr 70).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 71).

Ad. 4
Przyjęcie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na
2019 rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2019 rok.
Nikt nie wniósł uwag.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych

(zał. nr 72).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił propozycje planu
pracy Komisji na 2019 rok.

Nikt nie wniósł uwag.
Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przyjęty został jednogłośnie w obecności
14 radnych
(zał. nr 73).

Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o plan pracy Rady w uzupełnieniu dodał, że sformułowanie
sprawy bieżące to sprawy które wynikają z posiedzeń Komisji
- po to jest komisja żeby dyskutować opracowywać stanowiska, a na sesji podejmować już
konkretne decyzje.
Przewodniczący Komisji Budżetu – zaproponował, aby w planie sesji ująć w lutym temat stan dróg
w gminie Wołczyn.
Przewodniczący rady – stwierdził, że jeśli będzie wypracowane stanowisko Komisji w tej sprawie
będziemy się tym zajmować.
Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z 23 stycznia 2019 roku w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2019 rok – podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych
(zał. nr 74).
Wykaz głosowania imiennego
(zał. nr 75).
Ad. 6
Burmistrz - za nim przeszedł do informacji z okresu między sesjami odniósł się do wypowiedzi
radnego Łuczka stwierdził, że chciałby aby pracownicy zarabiali więcej,
- w szeroko rozumianym samorządzie nie ubywa obowiązków ale ciągle ich przybywa nie
dochodzą za tym środki finansowe, a obowiązek trzeba wykonać
- przygląda się wynagrodzeniom jak to jest w innych samorządach, nawet tam gdzie sytuacja nie
jest najlepsza, zadłużenia gmin, powiatów są o wiele większe, a pracownicy zarabiają więcej,
- uważa, że samorząd wołczyński dobrze funkcjonuje, gospodarka finansowa jest na dobrym
poziomie to ludzie zasłużyli na to
- mówi o tym, aby i radni mówili, że jeśli coś dobrze funkcjonuje pracownicy powinni zarabiać
więcej,
- ogrom pracy aktualnie dochodzi 400+, zadań dochodzi tyle, że trzeba tworzyć nowe etaty ale
trzeba na to środki finansowe.
Przechodząc do informacji z okresu między sesjami poruszył sprawy:
- ogłoszono nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora wraz z funkcją opiekuna
w Żłobku Gminnym w Wołczynie, termin na złożenie dokumentacji upływa w dniu 29 stycznia
2019 roku;
- Gmina Wołczyn w dniu 28 grudnia 2018 roku podpisała aneks nr 2 do umowy z dnia 21 grudnia
2017 roku o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Wołczyn i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - usługi będą
realizowane na 8 gminnych liniach w regularnej komunikacji przewozu osób (34 kursy), z których

głównie korzystać będą uczniowie szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy Wołczyn, w
tym także mieszkańcy poszczególnych sołectw, ponadto na powyższych liniach Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Kluczborku będzie organizować i sprawować opiekę nad
uprawnionymi uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli z uwzględnieniem przepisów
ustawy- Prawo Oświatowe;
- w 2018 roku z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników wypłacono kwotę 53 305,97 złotych, środki pochodziły
z Funduszu Pracy i skorzystało z nich 7 pracodawców, którzy wyszkolili w ramach nauki zawodu 6
młodocianych pracowników, natomiast w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy 2 uczniów;
- zakończono przebudowę zjazdu z drogi krajowej w Markotowie Małym;
- ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
tężni solankowej wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie - oferty można składać do 5 lutego
2019 r.;
- w okresie sprawozdawczym wypłaciliśmy wiele zasiłków.
Z wydarzeń jakie miały miejsce to:
- Orszak Trzech Króli - podziękował wszystkim, którzy się włączyli w organizację i uczestniczyli w
Orszaku Trzech Króli.
- Ponadto poinformował, że uczestniczył w:
- spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Kluczborskiego, było to spotkanie burmistrzów gmin
wójta z naszego powiatu o sytuacji powiatu, o remontach dróg, sytuacja nieciekawa, nie należy się
spodziewać w najbliższym czasie inwestycji na drogach powiatowych,
- Jasełkach zorganizowanych przez grupę pięciolatków z Przedszkola Publicznego w Wołczynie.
- wręczaniu nagród uczestnikom Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej.
Nikt nie wniósł uwag ani zapytań.

Ad. 7
Radny Bartosiński – podziękował za szczegółowe wyjaśnienia na temat restrukturyzacji oświaty w
Wołczynie, rozmawia z mieszkańcami i różne są głosy
- to nie jest likwidacja szkoły, bo my w mieście będziemy mieli szkołę podstawową, będą
stworzone o wiele lepsze warunki,
- pamięta jak były likwidowane szkoły w Rożnowie, Krzywiczynach, Wierzbicy Dolnej, Szumie,
- dzisiejsze decyzje są trudne ale bardziej trudne sprawy będą nas jeszcze czekały, bo mamy jeszcze
szkoły w Wąsicach, Komorznie i Wierzbicy Górnej.
Radny Krzemiński – prosił szczególnie radnych, aby od kolejnej sesji, komisji wyłączali komórki,
ponieważ one bardzo rozpraszają, zakłócają porządek obrad,
- my jako nowi radni bez doświadczenia nowi radni potrzebują więcej czasu do przemyśleń i licząc
na radnych starszych stażem oczekujemy pomocy, a nie negowania, jak miało miejsce na zadanie
pytania jednego z radnych
- prosił o ograniczenie takich wypowiedzi nie w temacie, a od upominania i przywoływania do
porządku jest Przewodniczący.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeśli chodzi o telefony to słuszna uwaga,
- zadeklarował, że zorganizuje szkolenie dla radnych.

Burmistrz – stwierdził, że do zmian w wołczyńskiej oświacie przygotowywaliśmy się wiele lat,
rozmawialiśmy o tym w poprzednich kadencjach,
- decyzje powinny być podejmowane przemyślane,
- dziwi się, że argumentując to związkom zawodowym, Kuratorowi Oświaty, gdzie Kurator miał
zawsze najwięcej obiekcji, spotykamy się i m , że ma to sens, dyrektorzy też mówią że ma to sens
- dziwi się, że część radnych nie jest za tym, gdzie jesteśmy przekonani, że to będzie lepsze.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął III sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
Protokołowała
Julita Matelska

