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

odbytej 29 października 2014 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.10.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecni na sesji:
 radny Jerzy Frankiewicz
 radna Mariola Ruder.

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 XLVI/2014 odbytej 24 września 2014 r. – przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).
Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 2

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Pan Staszewski – pytał, czy coś wiadomo, że jest konieczność przeniesienia Posterunku Policji w 
Wołczynie, 
- oraz czy opłacalne jest ponoszenie kosztów w zakresie utrzymywania monitoringu miasta w tej 
formie jakiej on działa?

Pan Ulbrych – zabierając głos poruszył sprawę dotyczącą toczącego się postępowania w sprawie 
wycinki drzew, 
- dzwonili mieszkańcy, że wydane decyzje nie dotyczą drzew, które są wycinane,
- czy w związku z tą interwencją została przeprowadzona ekspertyza przez pracowników Urzędu?
- policja zrobiła zdjęcia tych drzew które pozostały,
- czy w Urzędzie są materiały dowodowe do wszczęcia procedury administracyjnej?
-  kolejne  wycinane  drzewa  okazuje  się,  że  wycięte  zostały  drzewa  nie  na  swojej  działce,  czy 
wycięte zostały legalnie?

Ad.3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Gierałcicach

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji  do 



przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     ( zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/338/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Gierałcicach – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 13 radnych                                                                                                       ( zał. nr 5). 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zestawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w  
spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrał:
Pan Pieńkowski Prezes ZWiK – poinformował, że w związku z realizacją inwestycji pn. budowa 
kanalizacji sanitarnej w Brzezinkach, zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2 027 300,00 i jest to forma 
zabezpieczenia wymaganego przez WFOŚ i GW na udziałach gminy,
-  uzyskaliśmy  dofinansowanie  wysokości  2,5  mln  zł,  pożyczka  będzie  do  czasu  otrzymania 
dofinansowania.

Uchwała Nr XLVII/339/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  zestawu  rejestrowego  na  udziałach  Gminy  Wołczyn  
w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 13 radnych                                                                                                        ( zał. nr 7). 

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz  
innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 

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

W dyskusji głos zabrał:

Pan Olejnik Tadeusz Naczelnik Wydziału EKSiR – podkreślił, że przedmiotowy projekt uchwały 
podlegał  konsultacji  zgodnie  z  uchwałą  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi, które zakończyły się 27.10 2014 r.,
-  w  trakcie  konsultacji  wpłynął  jeden  wniosek,  po  jego  analizie  nie  został  on  uwzględniony  
w uchwale,
-  §  15  ust.  5  otrzymuje  brzmieniu:  „W trakcie  konsultacji  wpłynął  jeden  wniosek  dotyczący 
wymienionego  projektu  prawa  miejscowego.  Wniosek  nie  został  uwzględniony  w  projekcie 
uchwały.”.

Pan  Włos  –  zabierając  głos  pytał,  jakie  stowarzyszenie  złożyło  wniosek  i  dlaczego  nie  został 
uwzględniony.



Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  wniosek  dotyczył  uwzględnienia  w programie  działań  organizacji 
obejmujących m.in. przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w tym edukacji społeczeństwa, 
-  zespół  po  analizie  wniosku,  zapisów  ustawy  o  pożytku  publicznym  oraz  projektu  uchwały 
stwierdził, że cele działania stowarzyszenia opisane w wystąpieniu mieszczą się w katalogu celów 
programu, a samo zlecenie lub powierzenie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

Uchwała Nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 13 radnych                                                                                                        ( zał. nr 7). 

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/341/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

                                        ( zał. nr 8).

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.  
w  sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice -  podjęta została jednogłośnie w obecności 13 
radnych                                                                                                                                  ( zał. nr 8).

 w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/343/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 
13 radnych                                                                                                                            ( zał. nr 9).



Ad. 4
Burmistrz – przedstawił informację ze swojej  działalności w okresie między sesjami   ( zał. nr 10).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− zakończono  budowę drogi  w Wierzchach,  koszt  realizacji  zadań  związanych  z  drogą  w 
Wierzchach to 420 085 zł z czego 84 500 zł pochodzi ze środków samorządu województwa 
opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

− zakończono  realizację  części  zadania  pn.  „Miejsce  aktywnego  wypoczynku  –  Park 
Przyjaźni” - budowa zewnętrznej siłowni;

− zakończono budowę drogi ul. Kołłątaja w Wołczynie.  Koszt zadania wyniósł 488 000 zł,  
z  czego  uzyskano  dofinansowanie  w  kwocie  243 000  zł  z  Narodowego  Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych;

− rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej  w Komorznie.  Termin umowny zakończenia robót 
15.11.br;

− rozpoczęto  termomodernizację  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach.  Termin  umowny 
zakończenia robót 15.11.br.;

− rozpoczęto modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Wołczynie;

− trwa budowa mostu w Markotowie Dużym,
− zakończono remont alejki na cmentarzu komunalnym w Wołczynie;
− wyremontowano przystanki autobusowe w Brunach i Gierałcicach;
− trwają prace remontowe elewacji budynku przy ul Namysłowskiej;
− zlecono remont mostu w m. Brynica. Wartość zadania 25 tys. zł;
− rozpoczęto prace  adaptacyjne budynku gospodarczego na potrzeby OSP w Wierzbicy G.;
− wykonano projekt techniczny na wykonanie oddymiania budynku biblioteki i przedszkola 

w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza;
− wykonano  projekt  zamienny  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  na  osiedlu  domów 

jednorodzinnych w rejonie ul. Poznańskiej, uzyskano pozwolenie na budowę.
Ponadto podejmował sprawy w zakresie;

− organizacji  III  Ogólnopolskiego  Turnieju  Tańca  Towarzyskiego  o  Puchar  Burmistrza  
w Wołczynie,

− współorganizacji  wyjazdu uczniów gimnazjum w ramach projektu Comenius do Turcji  i 
Rumunii,

− organizacji obchodów Święta Niepodległości w Wołczynie (zaproszenia zostaną wysłane),
− budowy osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Poznańskiej, w tym zakresie przeprowadzono 

rozmowy odnośnie budowy nowego mieszkalnictwa w mieście. Jest zainteresowana firma, 
aby wybudować, wnieśliśmy uwagi aby inwestycję rozszerzyć o budowę garaży. 

Zwrócił również uwagę, że uczestniczył:
− w jubileuszu 150 lecia działalności charytatywnej Sióstr Elżbietanek w Wołczynie, 
− spotkaniu  w Wierzchowicach wraz  z  delegacją  przedstawicieli  gminy Wołczyn  z  byłym 

proboszczem  parafii  Wierzbicy  Górnej  Ks.  Mariuszem  Koprasem  w  celu  wręczenia 
przyznanej Statuetki „Super Wołczyńskiego Isandra”.

Pan Włos – prosił o więcej informacji na temat budowy kanalizacji na ODJ przy ul. Poznańskiej, 
− teren ten jest dość rozległy, pytał który konkretnie rejon będzie kanalizowany w pierwszej 

kolejności,
− jakie będą decyzje do tych, którzy sami wybudowali szamba?

Zastępca Burmistrza - stwierdził, że aktualnie toczy się postępowanie przetargowe na rozpoczęcie 



kanalizacji, 
− kanalizowana  będzie  ul.  Kwiatów  Polskich,  Krokusowa,  Chabrów,  termin  wykonania  I 

etapu planowany jest do końca czerwca 2015 r.
− jeśli  ktoś  ma  szambo  to  będzie  miał  obowiązek  włączyć  się,   jeśli  ma  przydomową 

oczyszczalnię to nie musi,
− będzie studzienka przy granicy posesji,  odcinek od budynku do studzienki  we własnym 

zakresie, właściciele już wskazywali miejsca,
− dalsza kanalizacja ulic w ramach możliwości środków finansowych,
− mieszkańcy ul. Polnej będą mieli możliwość przyłączenia się do tej sieci.

Ad.5

Pan Dłubak - stwierdził, iż wnioskodawca złożył kolejne wnioski o wycinkę 86 sztuk dębów, 
− w prokuraturze toczy się postępowanie ale prokurator nie widzi przeszkód do wydawania 

decyzji,
− po opinii  dendrologa wydano decyzje na wycinkę 11 sztuk, na pozostałe drzewa została 

wydana decyzja odmowna.

Pan Ulbrych – pytanie dotyczyło wycinki z wiosny, czy była wtedy ekspertyza wyciętych drzew?

Pan Dłubak – wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 53 szt. dębów, 
− opinia dendrologa dotyczyła wszystkich drzew.

Pan Włos – zwrócił uwagę, że dochodzą informację, iż doszło do nielegalnej wycinki drzew, czy 
Urząd nie mógł naliczyć kar za wycinkę?

Pan Dłubak – stwierdził, ż do do zmierzamy, żeby móc naliczyć kary muszą być niepodważalne 
dowody.

Pan Ulbrych – stwierdził, że udało się uratować kilka uszkodzonych dębów, policja sfotografowała,
− pytał czy była ekspertyza urzędników?

Pan Dłubak – podkreślił, że dendrolog pracował na zlecenie tut. Urzędu, dendrolog wydał opinie 
dla wszystkich drzew.

Pan Vogiel Sołtys Duczowa – podziękował za wycinkę odrostów i zakrzaczeń.

Burmistrz – odnosząc się do poruszonych spraw to jest monitoringu w mieście stwierdził, że w 
poprzednich latach za konserwcję ponoszone były koszty, teraz tych kosztów nie ponosimy, chyba 
że za usterkę,

− marzeniem  jest  żeby  zainstalować  nowy  monitoring  łącznie  z  przeniesieniem  Straży 
Miejskiej do Urzędu i taki też mamy projekt,

− ten monitoring, który jest niektórzy mówią, że się nie sprawdza ale są przykłady, że Straż 
Miejska i Policja skorzystała,

− jeśli chodzi o nasz Posterunek Policji sprawa skomplikowana i poważna,
− informowaliśmy  o  tej  sprawie  już  wcześniej,  odbyło  się  spotkanie  z  Komendantem 

Wojewódzkim i  Powiatowym Policji,  niniejsze  spotkanie miało  na celu  poinformowanie 
władz samorządowych, że posterunek nie spełnia wymogów socjalno – lokalowych,



− stwierdził,  że oburzył  się na podejście policji,  przypomniał o tym jak wykonana została 
elewacja,

− poinformował  Komendantów,  że  będziemy  przeciwni  i  protestować,  aby  nie  zamknąć 
Posterunku w Wołczynie, ale dał również sygnał, że się nie zamykamy, że chcemy wspierać, 
chcemy partycypować ale wtedy, kiedy policja da koncepcje alternatywną.

Ad. 6 

Przewodniczący Rady – przedstawił informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych,
− w niektórych  oświadczeniach  nie  wskazano  przynależności  majątkowej,  to  jest  czy 

wymienione  składniki  majątku  stanowią  majątek  odrębny,  czy  małżeńską  wspólność 
majątkową.

Analiza porównawcza danych zawartych w poszczególnych oświadczeniach majątkowych wraz z 
kopią  zeznania  o  wysokości  osiągniętego  dochodu  w  roku   nie  dała  podstaw  do  wszczęcia 
postępowań w sprawie.

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

                                                                                      Przewodniczący Rady 
                                                                                       Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała
Julita Matelska

 


