
Protokół Nr XVIII/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 kwietnia 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.15.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 15 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XVII/2016 odbytej 31 marca 2016 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Burmistrz  –  wnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku obrad  sesji  projekt  uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok w związku z tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie do
przebudowy drogi w sołectwie Bruny.
Przedmiotowy projekt uchwały zaproponował wprowadzić do punktu 4 jako litera d).

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Porządek otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej na
2015 rok”.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

a) w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
       przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno, 

b) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty 
       budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

c) w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn", 

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok.

5. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016-2019
a) przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach
b) wybór Komisji Skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) ogłoszenie wyników i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

6. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.

7. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Ryszard Nowak – odnosząc się do wystąpienia na grudniowej sesji pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, że wszystko jest dobrze w zakresie opłat za dowóz uczniów spoza
obwodu, pytał,  czy od września do dzisiaj  są  uregulowane należności,  jeśli  nie  to,  czy zostały
wystosowane upomnienia ustne czy pisemne?

Ad. 3 

Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej oceny zasobów pomocy społecznej                                           (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjęte zostało pozytywnie jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                         (zał. nr 4).

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowania wsi Komorzno 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/121/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Komorzno – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 (zał. nr 5).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/122/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty



budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych                                                                                                         (zał. nr 6).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący Rady – przedstawił kandydaturę pana Zbigniewa Sławińskiego.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/123/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i  Gminy Wołczyn”dla pana
Zbigniewa Sławińskiego - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych              (zał. nr 7).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący Rady – przedstawił kandydaturę Państwa Wandy i Ryszarda Łuczyńskich.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/124/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” Państwa
Wandy i Ryszarda Łuczyńskich - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych             

(zał. nr 8).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący Rady – przedstawił kandydaturę Pani Elżbiety Puchalskiej.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/125/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  Pani
Elżbiety Puchalskiej - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych             

(zał. nr 8).



w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący Rady – przedstawił kandydaturę Pana Bogusława Ambroszewskiego.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/126/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  Pana
Bogusława Ambroszewskiego - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych             

(zał. nr 9).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący Rady – przedstawił kandydaturę Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych Oddział w Wołczynie.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/127/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Wołczynie -  podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 9).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XVIII/128/2016  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2016  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 10).

Ad. 5

Wybory ławników

Przewodniczący  Zespołu  Mieczysław  Kwaśnicki  –  odczytał  opinię  zespołu  ds.  zaopiniowania
kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie



 ( zał. nr 11).

Radna  Błaszczykiewicz  –  przedstawiła  regulamin  głosowania  w  wyborach  ławników  do  Sądu
Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016 – 2019.                                                        

Przedmiotowy regulamin przyjęty został przez Radę Miejską bez uwag, jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                           (zał. nr 12).

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował  3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
Nikt nie zgłosił innej propozycji.

Przewodniczący Rady – zgłosił do pracy w Komisji Skrutacyjnej 
- radnego Jana Bartosińskiego
- radną Halinę Neugebauer
- radnego Mieczysława Kwaśnickiego.

W/w osoby wyraziły zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Skład Komisji Skrutacyjnej w osobach radnego Jana Bartosińskiego, radnej Haliny Neugebauer,
radnego  Mieczysława  Kwaśnickiego  –  Rada  Miejska  przyjęła  jednogłośnie  w  obecności  15
radnych.

Na  czas  przygotowania  kart  do  głosowania  przez  Komisję  Skrutacyjną  Przewodniczący  Rady
ogłosił przerwę.

Następnie rozdano karty do głosowania. 
Głosowanie.
Przewodniczący ogłosił przerwę na czas liczenia głosów.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  ustalenia  wyników  głosowania
w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku                                              (zał. nr 13).

W oparciu o wyniki tajnego głosowania Rada Miejska w Wołczynie przyjęła Uchwałę Nr 
XVIII/129/2016 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku      

   (zał. nr 14).

Ad. 6 

Burmistrz – przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego                                           (zał. nr 15)
W wypowiedzi zwrócił uwagę na sprawy:
- wszczęto postępowanie przetargowe na budowę alejki wraz z oświetleniem w „Parku Przyjaźni” w
Wołczynie,
-  złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Sporu o dofinansowanie budowy toru do jazdy na
rolkach w „Parku Przyjaźni”. Koszt zadania 320 tys. zł. Wartość dofinansowania 160 tys.  zł,
- wybrano wykonawcę w celu naprawy studni zlewnej na oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Koszt
robót ok. 35 tys. zł, naprawa nastąpi w maju br.,
- w ramach RPO WO 2007-2013 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie termomodernizacji
szkół w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania
w  wysokości  345  tys.  zł.  Całkowita  wartość  dofinansowania  wyniesie  85%  kosztów



kwalifikowanych.  Wyjaśnił,  że  wynika  to  z  faktu,  iż  kiedy  było  przyznawane  dofinansowanie
samorządy wyraziły wolę, aby zmniejszyć dofinansowanie, by więcej samorządów mogło z tego
skorzystać z nadzieją,  że jeżeli  będzie możliwość to Urząd Marszałkowski zwiększy.  Wszystko
wskazuje na to, że kwota 345 tys. zł pójdzie na poczet zaciągniętego na ten cel kredytu;
-  w  ramach  Ochrony Gruntów Rolnych  otrzymano  dofinansowanie  budowy drogi  w  Brunach,
wartość dofinansowania to 500 tys. zł, całkowita wartość inwestycji 1 118 tys. zł,
- rozpoczęto równanie dróg gminnych i remont dróg tłuczniowych na terenie gminy. 
W dalszej wypowiedzi poinformował, że:
-  w ramach realizacji  programu 500+ nasza gmina jako jedna z nielicznych wczoraj  wypłaciła
pierwsze zasiłki na kwotę 400 tys. zł;
-  zakończono  rozdawanie  darów,  40  ton  trafiło  do  najbardziej  potrzebujących  rodzin, kolejny
program „Pomoc żywnościowa dla najuboższych” ma ruszyć w sierpniu,
-  odbyło  się  Walne Zebranie  członków Banku Żywności,  podczas  którego Burmistrz  Wołczyna
został wybrany do Zarządu, będzie możliwość pozyskania jeszcze większej wiedzy w tym temacie,
- uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Działkowców, zwrócił uwagę na bardzo dużą frekwencję
oraz na bardzo realne spojrzenia i zamiary aktualnego Zarządu,
- w naszej gminie został uruchomiony program „Koperta życia”, ma on na celu pomoc zespołowi
ratownictwa medycznego podczas interwencji, uzyskanie niezbędnych informacji o stanie zdrowia
osoby samotnej, czy obłożnie chorej i podjęcie stosownych działań w celu ochrony życia i zdrowia,
zachęcał do propagowania tej idei,
-  uczestniczył  w  debacie  „Pokażmy  nasze  gimnazja”  gospodarzami  byli  Dyrektor  GLZS
w Wołczynie Prezes ZNP oddział w Wołczynie oraz Burmistrz, uczestniczyli: posłowie na Sejm RP,
członek Rady Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego,
dyrektorzy gimnazjów z Namysłowa, Pokoju i Byczyny,  radni powiatowi oraz radni rady miejskiej
w Wołczynie oraz w Byczynie. 

Ad. 7 

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Burmistrz – w związku z zapytaniem radnego Nowaka zostanie wystosowane pismo do Dyrektora
Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w  Wołczynie  o  udzielenie  informacji  w  jaki  sposób  przebiega
egzekwowanie wpłat za dowóz uczniów spoza obwodu.

Pan  Mrugalski  –  pytał,  czy  została  udzielona  odpowiedź  na  pismo  mieszkańców  ul.  Kwiatów
Polskich odnośnie stanu drogi?

Burmistrz -  stwierdził, że pismo zostało wystosowane,
- osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej jest dość rozległe, 
-  nie  mamy możliwości  finansowych,  aby od  razu  wykonać  nawierzchnie  asfaltowe  na  całym
osiedlu, wpisaliśmy do budżetu gminy opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul. Kwiatów
Polskich i Chabrów, 
- pod koniec realizacji inwestycji na ul. Polnej będziemy wysypywać kamień,
- patrząc na potrzeby będziemy chcieli usiać i rozmawiać jak planować budżet na 2017 rok,
-  apelował  do sołtysów, aby już w rozmowach z mieszkańcami na temat  budżetu na 2017 rok
skupiać się na zadaniach, które będą służyć na dłużej, trzeba zmniejszać wydatki na konsumpcję, na
szeroko  rozumianą  integrację  podczas  różnego  rodzaju  imprezach,  bo  jest  tego  zbyt  dużo,
absolutnie nie jest temu przeciwny, wręcz za ale trzeba bardzo ważyć te środki.



W związku z wyczerpaniem porządku – Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.
                                     
                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                         Waldemar Antkowiak

Protokołowała:
Julita Matelska 

 


