
Protokół Nr XXVII/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 30 listopada 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.55.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Jolanta Schatt

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności        (zał. nr 2,3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVI/2016 odbytej 26 października 2016 r. – przyjęty został
bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Radny  Ryszard  Nowak  –  poruszył  sprawę  zbierania  liści,  wie  że  PGKiM  nie  ma  obowiązku
zabierania i na wiosce jest problem, bo palić nie można, a do Wołczyna wiele osób nie ma jak
zawieźć,
- prosił o wygospodarowanie środków, aby raz w miesiącu Spółka PGKiM zabierała liście.

Ad. 3

Informacja na temat  realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
                                                                                                                               (zał. nr 5)

Zastępca Burmistrza – zbierając głos podkreślił, że temat ten był szeroko omawiany na posiedzeniu
Komisji Budżetu, jednocześnie radni przedmiotową informację otrzymali na piśmie,
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przedkładana jest radnym co roku i zawiera
dane, takie jak: wykaz szkół funkcjonujących na terenie gminy, liczbę uczniów w poszczególnych
szkołach, liczbę wychowanków w oddziałach przedszkolnych, organizację dowozu uczniów, wyniki
sprawdzianów w klasach szóstych, wyniki egzaminu gimnazjalnego, uczestnictwo w konkursach,
udzielona pomoc materialna, zatrudnieni nauczyciele,
- prosił o zadawanie pytań w tym temacie.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że przedmiotowa informacja przyjęta została
bez uwag.



Ad. 4

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
w  sprawie   zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2016  rok –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                         (zał. nr 7).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                   (zał. nr 8).

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych wsi Krzywiczyny

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVII/171/2016 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
terenów  zainwestowanych  wsi  Krzywiczyny  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14
radnych                                                                                                                                   (zał. nr 8).

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  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrała:



Pani  Bożena  Grabas  Kierownik  Referatu  Rozwoju  i  Promocji  –  zwróciła  uchwałę,  że  ustawa
o  działalności  pożytku  publicznego  nakazuje  Radzie  Miejskiej  do  końca  listopada  uchwalenie
rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
- przedmiotowy program został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Burmistrza,
-  obszary  wpisane  do  programu  to  przede  wszystkim  działania  edukacyjne  przeciwdziałające
patologiom,  w  tym  prowadzenie  prelekcji  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych,  popularyzacja  i  organizacja  zajęć  rekreacji  ruchowej  i  imprez  rekreacyjnych  na
obiektach sportowych, organizacja imprez, zajęć i zawodów rekreacyjno – sportowych,
- na realizacje niniejszego programu gmina planuje przeznaczyć w 2017 roku 30.000 zł.

Pan Lesław Czernik Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zabierając głos podkreślił,  że
reprezentuje  organizację  pozarządową,  która  skupia  około  700 członków,  doliczając  jeszcze  po
jednym członku z rodziny to stanowi bardzo dużą grupę mieszkańców,
- po zmianie zarządu organizacja  prowadzi  bardzo ożywioną współpracę z  Urzędem Miejskim,
działania  są  w  różnych  obszarach  ale  głównie  porządkowanie  terenów  działkowych  i  terenów
przyległych, w tej sytuacji dobrze byłoby zastanowić się nad możliwością wprowadzenia do tego
programu takich działań, może już nie na 2017 ale 2018 rok,
-  korzystając  z  okazji  podziękował  pracownikom Urzędu za  ogromne wspieranie  działań  przez
ostanie  dwa  lata,  bo  dzięki  temu  udało  się  uporządkować  wiele  spraw,  słowa  podziekowania
skierował do Burmistrza za pomoc i zrozumienie,  Marcina Dłubaka,  który podchodzi do spraw
bardzo pozytywnie.

Pani Grabas – zabierając głos podziękowała za postrzeżenie, stwierdziła, że program budowany jest
na  podstawie  zgłaszanych  propozycji,  w przyszłości  na  pewno się  nad  tym pochylimy,  jednak
w ustawie o działalności i pożytku publicznym wymienione są sfery zadań publicznych i jeżeli
statutowa  działalności  tej  organizacji  wpisuje  się   w  którąś  z  tych  sfer  na  pewno  będziemy
pamiętać.

Uchwała  Nr XXVII/172/2016  Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
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 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 9).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  na  zadania  edukacyjne
prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVII/173/2016 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne
prowadzone  na  terenie  gminy  Wołczyn  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 (zał. nr 10).



w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Wołczyn  zadania  publicznego  w  zakresie  nauczania  religii
Kościoła Zielonoświątkowego

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVII/174/2016 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  30  listopada 2016 roku
w sprawie przejęcia przez Gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii
Kościoła Zielonoświątkowego - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 (zał. nr 11).

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzywiczyny”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrał:

Pan  Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  RiGG  –  podkreślił,  że  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie
przyrody, dla rezerwatu przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony,
- plan ten ustanawia, na okres 20 lat, regionalny dyrektor ochrony środowiska,
- projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin,
- przedmiotowy plan zawiera między innymi  cele ochrony, identyfikuje miejsca ochrony i określa
działania.  

Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzywiczyny”  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                         (zał. nr 11).

w sprawie zaopiniowania projektu panu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”   -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                       (zał. nr 11).

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację na temat działalności w okresie między sesjami       ( zał. nr 12).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:



-  ogłoszono  przetarg  na  realizację  zadania  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych,
przetarg,  który  wyłoni  wykonawcę  na  2017  roku,  przewidujemy  rozstrzygnięcie  przetargu  na
przełomie bieżącego i nowego roku,
-  ogłoszono przetarg na budowę drogi  ul.  Młyńskiej  w Szymonkowie II  etap,  planowany teren
zakończenia inwestycji  to maj  2017 r.,  jest  to zadanie na które otrzymaliśmy dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 63% kosztów kwalifikowanych,
-  rozpoczęto  prace  kanalizowania  osiedla  domów  jednorodzinnych  w  rejonie  ul.  Poznańskiej,
zakończenie prac to pierwszy kwartał przyszłego roku,
- wykonaliśmy kolejny odcinek asfaltowania drogi w Duczowie Małym, jest to odcinek ok. 400 m,
- została zakończona, zlecona Spółce PGKiM elewacja budynku przy ul. Poznańskiej,  mieliśmy
zaplanowane w budżecie dwie elewacje budynków komunalnych, wobec tego zostanie wykonana
jedna ściana budynku przy ul. Kluczborskiej,
- zostały wykonane prace remontowe kaplicy cmentarnej na naszym cmentarzu komunalnym, 
-  zleciliśmy  wykonanie  projektu  na  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  w  Wierzbicy  Górnej
w kierunku cmentarza.
Następnie poinformował, że uczestniczył:
-  w  uroczystości  Święta  Niepodległości  zorganizowanej  w  Szkole  Podstawowej  w  Wierzbicy
Górnej  z  udziałem  Wojewody  Opolskiego,  podkreślając,  że  uroczystość  przygotowano  bardzo
ciekawie, w fantastycznym wykonaniu uczniów tej szkoły, 
- w Gminnych obchodach Święta Niepodległości, które uświetniała kompania Wojska Polskiego
i część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie,
-  uczestniczył  również  w  I  Przeglądzie  Pieśni  Patriotycznych  zorganizowanym  w  Szkole
Podstawowej  w  Szymonkowie,  również  bardzo  ciekawe  artystyczne  wydarzenie,  w  którym
uczestniczyli uczniowie naszych szkół, podziękował za taką inicjatywę i pogratulował Pani Eulalii
Domagale Dyrektor Szkoły, 
- niedawno odbyło się w naszej gminie również bardzo ważne wydarzenie, zorganizowane przez
nasz Zespół Gimnazjlno-Licealny, obchodziliśmy 10-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego,
wspominaliśmy historię powstawania, ale także problemy, wkład pracy w budowanie wizerunku
tego Liceum, w uroczystości uczestniczył poseł RP Tomasz Kostuś, profesorowie Uniwersytetów z
którymi Liceum ma podpisane porozumienia współpracy, 
- spotkał się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
dziękując  im  za  tą  trudną  pracę,  podkreślił  ogromne  zaangażowanie  w  realizację  programu
żywnościowego,  podziękował  radnemu Markowi  Nowakowi za  pomoc w dowożeniu  żywności,
niedługo kolejna partia żywności, 
-  odbył  spotkania  z  dyrektorami,  radnymi,  przedstawicielami  związków zawodowych  na  temat
reformy oświatowej, przedstawiając naszą koncepcję, 
- odbył spotkanie Komendantem Powiatowym Policji na temat bezpieczeństwa, rozmawiali także 
o deklaracjach jakie złożył Komendant podczas pierwszego spotkania oraz o kolejnym spotkaniu,
by  móc  przedstawić  ocenę  podejmowanych  działań  poprawiających  bezpieczeństwo,  natomiast
dzisiaj odbyło się spotkanie z zastępcą komendanta na temat objęcia funkcji kierownika Posterunku
w Wołczynie przez nowego funkcjonariusza policji, w związku z tym, że ustawa o policji stanowi,
iż przed powołaniem na stanowisko kierownika należy zasięgnąć opinii burmistrza miejscowego,
stąd też takie spotkanie, ponadto były rozmowy na temat podniesienia rangi naszego posterunku do
komisariatu policji, 
- poinformował,  że  Firmy  z  gminy  Wołczyn  znalazły  się  w  rankingu  Firm  Województwa
Opolskiego  –  Złota  Setka,  Firma  Lesaffre  Polska  S.A.  w  Wołczynie  za  osiągnięte  wyniki
ekonomiczne  w  2015  roku  znalazła  się  w  pierwszej  dziesiątce  rankingu  w  kategoriach  Filary
i Tygrysy opolskiej  gospodarki.  Firma Pichon Polska Sp. z  o.o.  w Gierałcicach za skuteczność
w pozyskiwaniu unijnych dotacji znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu w kategorii Jaskółki
Biznesu Opolszczyzny,
- w konkursie Hipokrates Pani Urszula Borysow zajęła II miejsce jako lekarz rodzinny,
- za zakończenie zaapelował jak co roku o tej porze dostrzegać osoby które potrzebują pomocy.



Ad. 6

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  przedstawił  informację  na  temat  analizy  oświadczeń
majątkowych

Ad. 7 

Pan Marcin Dłubak – odnosząc się do sprawy zbierania liści stwierdził, że gmina ma obowiązek
zagospodarowania ich i  taki obowiązek wypełnia poprzez możliwość składowania w PSZOK w
Wołczynie, 
-  można  propozycję  radnego  rozważyć  ale  to  składa  się  na  podwyższenie  stawek  za  odbiór
odpadów, 
- poinformował również o sprawie poruszonej na Komisji odnośnie przepełnionych pojemników na
odzież PCK, w sprawie interweniował telefonicznie, osoba odpowiedzialna przeprosiła za fakt i
obiecała oddelegowanie pracownika.

Radny Kwaśnicki – zabierając głos stwierdził, że jeżeli będzie rozważane akcyjne zbieranie liści,
myśli że również Wołczyn będzie akcją objęty.

Sołtys Duczowa – podziękował za wykonanie dywanika asfaltowego w jego sołectwie.

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

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


