
Protokół Nr XXX/2017
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 15 lutego 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50.

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 XXIX/2017 odbytej 25 stycznia 2017 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                    

Burmistrz  – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji  projektu uchwały o zmianie
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- przedmiotowy projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu,
-  zmiana  dotyczy  uszczegółowienia  zapisów  w  zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej  służącej
zaspakajaniu potrzeb ludności.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
     ustroju szkolnego, 

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

c) w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę
     w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

d) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji  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 2017,

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

f) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

5. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.



Ad. 2

Pan Józef Schatt Sołtys Skałąg – zabierając  głos poruszył sprawę zbyt długiego czasu dostarczania 
przesyłek listowych przez Pocztę, 
- zawiadomienie o posiedzenia otrzymał wczoraj po południu, co spowodowało, że nie uczestniczył
w Komisji,
- prosił o interwencję w Urzędzie Pocztowym,
- następnie pytał, co z remontem bramy zabytkowej w Skałągach?

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego

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

W dyskusji głos zabrali:

Burmistrz -  podkreślił,  że nasze działania rozpoczęły się z chwilą kiedy została zapowiedziana
reforma oświaty, temat był szeroko analizowany przez zespół pracowników Urzędu, na spotkaniach
z udziałem dyrektorów szkół i przedstawicieli związków zawodowych,  
- odbywały się również spotkania z radnymi,
- w międzyczasie były zmiany w projekcie ustawy,
- w ostatnim czasie odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, wynikiem
tych spotkań i prac jest przedłożony projekt uchwały, który zakłada ustalenie obwodów dla klas I –
VIII dla wszystkich szkół podstawowych, jednocześnie zakładamy włączenie Szkoły Podstawowej
Nr 2 do Zespołu Szkół z wygaszanym publicznym gimnazjum,
-  zgodnie  z  art.  205  ust.  10,  który  mówi,  że  organ  wykonawczy  ma  prawo  zorganizować
kontynuację nauki dla klas VII-VIII w wyznaczonej placówce, mając przede wszystkim na uwadze
dobro dziecko,  możliwości  jakimi  dysponuje Zespół  Gimnazjalno-Licealny,  kadrę pedagogiczną
i niepedagogiczną, zorganizowany dowóz uczniów, zamierzamy skorzystać z tego zapisu, aby klasy
VII-VIII kontynuowały edukację właśnie w tym obiekcie,
- projekt różni się od zapowiadanego w zapisie dotyczącym obwodu dla szkół stowarzyszeniowych,
-  czy projekt  ten  zostanie  wdrożony w życie  niewątpliwie  zależy od opinii  Kuratora  Oświaty,
argumenty nasze zostały przedstawione Kuratorowi jak i szerokiemu Zespołowi powołanemu przez
Kuratora.

Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie 15 lutego 2017 r. w sprawie  projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – podjęta
została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                      (zał. nr 5).

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

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



W dyskusji głos zabrali:

Prezes  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  –  poinformował,  że  taryfy  opracowane  zostały  na
podstawie  przepisów  ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu
ścieków, 
- proponowane zmiany to:
- 3,68 zł za 1 m3 dostarczonej wody, co stanowi 4 gr. wzrostu,
- 5,35 zł za 1 m3 odebranych ścieków, co stanowi 35 gr wzrostu,
- stawki opłat abonamentowych dla odbiorców usług wodociągowych pozostają bez zmian,
- dodatkowo wprowadzona zostanie opłata abonamentowa dla odbiorców usług kanalizacyjnych
w wysokości 3 zł,
- stawka opłat za odbiór wód opadowych i roztopowych pozostaje bez zmian,
- wzrost stawek podyktowany jest wysokimi kosztami eksploatacyjnymi,
- skalkulowane taryfy za wodę i ścieki mają wyłącznie pokryć koszty funkcjonowania Spółki,
- w dalszej wypowiedzi poinformował o planowanych inwestycjach, tj.: budowie sieci kanalizacji
sanitarnej  w  Krzywiczynach  i  Skałagach,  która  podzielona  została  na  dwa  etapy,  aktualnie
ogłoszony został przetarg na I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywiczynach, koszt
budowy kanalizacji wyniesie ponad 14 mln zł w tym pozyskane dofinansowanie ponad 7 mln zł ze
środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
-   planowany  jest  zakup  samochodu  specjalistycznego  do  czyszczenia  sieci  kanalizacyjnych,
rozbudowa układu sterowania i monitoringu obsługującego zorganizowany system kanalizacyjny
i na lata 2018-2022 planowana jest budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych.

Uchwała  Nr  XXX/189/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  15  lutego  2017  r.  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe  odprowadzanie  ścieków
w gminie Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                       (zał. nr 6).

w  sprawie  rodzajów  dodatkowych  usług  oraz  stawek  świadczonych  przez  gminę  w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXX/190/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  15  lutego  2017  r.  w  sprawie
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - podjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych                                                                                                                            (zał. nr 7).

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji  ze środków budżetu gminy
Wołczyn  zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy
uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2017 

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

W dyskusji głos zabrał:



Pan Marcin Dłubak – podkreślił, że gmina nasza po raz kolejny przystąpiła programu związanego z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
- zasady finansowania w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniły się, dofinansowaniem objęte
będą koszty demontażu i zbieranie wyrobów azbestowych oraz transport i unieszkodliwienie,
-  koszty  sfinansowane  będą  w  85%  ze  środków  WFOŚiGW  w  Opolu  i  15%  ze  środków
wnioskodawcy,
-  przygotowane  zostało  ogłoszenie  w  tym  temacie,  prosił  sołtysów  o  rozplakatowanie  ich  na
tablicach informacyjnych oraz rozpropagowanie tych informacji, najważniejsze to to że, wnioski
można zgłaszać do 20 marca br.

Uchwała  Nr XXX/191/2017  Rady  Miejskiej   w  Wołczynie  z  15  lutego  2017  r.  w  sprawie
uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn
zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych
z WFOŚiGW w Opolu w roku 2017 -  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

                         (zał. nr 8).

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

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

W dyskusji głos zabrał:

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt jest
przyjęcie każdego roku do końca marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
-  realizacja zadań wynikających z  uchwały jest  nieprzerwana w zakresie  opieki  weterynaryjnej,
odławiania i przewiezienia do schroniska,
- nowością w tym roku jest zawarcie umowy na działalność tzw azylu dla zwierząt bezdomnych ,
taki azyl funkcjonuje w miejscowości Gierałcice,  prowadzi go podmiot prywatny, osoba bardzo
zaangażowana, w azylu może się przebywać 7 zwierząt, w tej chwili są miejsca zajęte co świadczy
o tym, że jest problem ze zwierzętami bezdomnymi,
- przez kilka lat funkcjonowania tego programu wypracowaliśmy sobie pewien model i nie powinno
być żadnego problemu,
- wszelkie działania w zakresie realizacji tego programu w naszym Urzędzie prowadzi Pani Joanna
Fiącek.

Uchwała  Nr XXX/192/2017  Rady Miejskiej   w Wołczynie  z  15  lutego 2017 r.  w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych               (zał. nr 9).

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

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

Dyskusji nie było.



Uchwała  Nr XXX/193/2017   Rady  Miejskiej   w Wołczynie  z  15  lutego  2017 r.  o  zmianie
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 10).

Ad. 4 

Burmistrz – zabierając głos przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami
 (zał. nr 11).

W wypowiedzi swojej podkreślił, że:
-  podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w  Wołczynie  na  odbiór  i  zagospodarowanie  w  2017  r.  odpadów  komunalnych  powstałych  na
nieruchomościach gminy Wołczyn,
-  podpisano  umowę  na  realizację  zadania  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  100404  O
w Szymonkowie - etap II”, termin zakończenia robót 20 maja 2017 r.,
-  zlecono  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  oświetlenie  uliczne  przy  drodze  gminnej
pl.  Wolności  w  Wołczynie,  przebudowę  tego  odcinka  drogi  chcemy  połączyć  z  przebudową
ul. Dworcowej, a to z kolei jest zadaniem powiatu,
-  następnie  podkreślił,  że  uczestniczył  w  naradzie  podsumowującej  działalność  Powiatowej
Komendy Policji w Kluczborku z udziałem wszystkich samorządowców i Zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego w Opolu, który stwierdził,  że KPP w Kluczborku jest w ścisłej czołówce na II
miejscu  jeżeli  chodzi  o  wykrywalność  i  skuteczność,  mówiono  również  o  zagrożeniach
i problemach na terenie naszej gminy,
- poinformował również, że kierownik Posterunku Policji w Wołczynie zadeklarował uczestnictwo
w naszych naradach z naczelnikami, które odbywają się w każdą środę i dzisiaj po raz pierwszy
w takiej naradzie uczestniczył, w związku z tym można nam przekazywać sygnały, problemy, a my
bezpośrednio  przekażemy kierownikowi  posterunku  i  straży miejskiej,  inicjatywa  ta  wyszła  od
samego kierownika Posterunku, 
- podejmował sprawy dotyczące postępowania upadłościowego OZPL „Linopłyt”, Sąd przychylił
się do wniosku i wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury upadłościowej, powołując syndyka i
wygaszając funkcję likwidatora,
- sprzedażą działek, ich podziałem zajmować się będzie syndyk,
- za tydzień jesteśmy umówieni z syndykiem, na to spotkanie zaprosiliśmy także inwestora, który
jest zainteresowany kupnem 10 ha na budowę fabryki mebli i to jest pozytywne ale są też obawy,
bowiem teren OZPL jest w wieczystym użytkowaniu, nie przeszkadza to w zakupie tego terenu ale
inwestorowi zależy na kupnie na własność,
- jest wiele firm, które nabyły w formie wieczystego użytkowania i funkcjonują przykładem jest
firma  PICHON,  co  więcej  firma  PICHON  zainteresowała  się  uchwałą  w  zakresie  zwolnień
podatkowych, możliwe że przymierza się do rozbudowy firmy,  w takiej  sytuacji znaczyłoby że
uchwała spełnia swoją rolę,
- odbyliśmy również spotkanie ze Starostą Kluczborskim ponieważ opłaty z tytułu wieczystego
użytkowania wpływają do starostwa ale przekształcenia z wieczystego użytkowaniem na własność
dokonuje Wojewoda, Starosta poinformował nas, że od czasu zmiany rządu Wojewoda nie wyraził
zgody na przekształcenie stąd nasze obawy.

Ad. 5 

Przewodniczący Rady – odnosząc się do sprawy zbyt późnego dostarczania przesyłek listowych,
stwierdził, że sytuacja miała również miejsce w styczniu, interweniowano telefonicznie, 



- teraz wystosujemy pismo w tej sprawie.

Radny Zarych – pytał, do kiedy będzie kwarantanna odnośnie ptasiej grypy?

Pan Dłubak – jeżeli chodzi o strefę zagrożenia powołuje i odwołuje Wojewoda, mamy nieoficjalną
informację, że może być odwołana około 20 lutego br.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że remont bramy zabytkowej jest jednym z zadań, na które będzie
składany wniosek o dofinansowanie, nabór wniosków przewidziany jest w II kwartale br.
- w sytuacji kiedy zadanie otrzyma dofinansowanie będziemy je realizować.

Sołtys  Duczowa  –  pytał,  czy  w  sołectwie  będzie  budowa  sieci  kanalizacji,  jeżeli  nie,  to  czy
mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni?

Pan Dłubak – stwierdził, że Duczów nie jest objęty planem aglomeracji, 
- jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie jest uruchomiony program i o takie dofinansowanie
można się starć,
- w przypadku przedłożenia rachunków na kwotę 5 000 zł dofinansowanie wynosi 2 000 zł,  to
dofinansowanie jest właśnie dla terenów nie objętych planem aglomeracji.

Sołtys Skałąg – pytał, gdzie można zapoznać się ze strategią rozwoju gminy Wołczyn.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że opublikowana jest na naszej stronie internetowej.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął  obrady XXIX
sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


