
Protokół Nr IX/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej 

odbytej 25 czerwca 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45.

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 VIII/2015 odbytej 20 maja 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Burmistrz - wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do punktu  
5 jako lit.  f)  projektu uchwały w sprawie podjęcia  prac nad opracowaniem „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Wołczyn na lata 2015-2020”.

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

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2014  r.  wraz 
informacją o stanie mienia komunalnego
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
b)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej,
d)  dyskusja, 
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna:

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
c) podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie:

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020,
b) zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,
c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2015 roku,
d) w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego wsi  
Wierzbica Górna,
e) w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
f) w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem „Planu gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wołczyn 
na lata 2015-2020”.

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

7. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.
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Ad. 2 

Pan  Adam  Ulbrych  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  zwrócił  się  do  radnych  na  piśmie  o 
zaangażowanie się w pomysł budowy centrum edukacji ekologicznej, 
-  po  rozmowie  z  panem radnym Ryszardem Nowakiem uznał,  że  pismo nie  zostało  do  końca 
zrozumiane i chciałby dodać kilka zdań.

Przewodniczący  Rady  -   podkreślił,  że  przedmiotowe  pismo  zostało  przedstawione  podczas 
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej w dniu 22 czerwca br., 
- odpowiedź na to pismo zostanie przesłana adresatowi.

Pan Bartosiński – zaproponował, aby to pismo skserować i przesłać radnym.

Pan Ryszard Nowak – stwierdził,  że pismo przeczytał  ze zrozumieniem, w rozmowie z  panem 
Ulbrychem pytał o sprawy, które z pisma nie wynikają.

Ad. 3 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego                                                                       (zał. nr 3-6).

Radna  Błaszczykiewicz  –  odczytała  Uchwałę  Nr  172/2015  z  dnia  8  kwietnia  2015  r.  Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  na  temat  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok                                                                                                    (zał. nr 7).

W  dalszej  kolejności  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  opinię  Komisji 
wypracowaną na posiedzeniu 25 maja 2015 r.                                                                      (zał. nr 8).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię  Komisji  w 
przedmiotowej sprawie                                                                                                          (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                          

 (zał. nr 10).

Ad. 4 

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2014 rok                                                          (zał. nr 11).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała  Uchwałę Nr 254/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  na  temat  opinii  o  wniosku Komisji  w sprawie 
absolutorium za 2014 rok                                                                                                    (zał. nr 12).
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Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr IX/56/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi 
absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2014  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych 

(zał. nr 13).

Burmistrz – stwierdził, iż nie sposób jest nie odnieść się do głosowania, podziękował Radzie za 
jednogłośne udzielenie absolutorium, 
- podstawą do udzielenia absolutorium jest realizacja budżetu, to kolejny rok kiedy absolutorium 
udzielone jest jednogłośnie, to dowód na to, że samorząd realizuje budżet realistycznie, to również 
podkreślenie naszej dobrej pracy,
- oświadczył, że jednogłośne absolutorium nie napawa go pychą, to bezwzględnie motywuje do 
dalszej pracy.

Ad. 5 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2020

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -2020 – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 15 radnych                                                                                                      ( zał. nr 15).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 
radnych                                                                                                                               ( zał. nr 16).

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2015 roku

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

W dyskusji głos zabrali:
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Pan Bartosiński – stwierdził, że w poniedziałek odbyła się debata podczas, której poruszono temat 
picia alkoholu, niedawno czytał w NTO, że dwóch mieszkańców Wołczyna aresztowano za 
posiadanie narkotyków, 
- pytał, czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma informacje jak to się 
ma?

Pan Rafał Neugebauer – stwierdził, że Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w swoim Programie ma tematykę związaną z narkomanią, 
- wygląda to tak, że pieniądze są wydatkowane na profilaktykę,
- w naszym Gimnazjalno Licealnym Zespole Szkól zatrudniony jest terapeuta dla mieszkańców,
- również w ramach profilaktyki w GLZS organizowane są spotkania z osobą, która z problemem 
narkotykowym borykała się wiele lat, w spotkaniach tych biora udział uczniowie od II klasy 
gimnazjum, 
- w tym temacie komisja nie ma informacji, takie informacje są na Posterunku Policji,
- sygnały dochodzą co do narkotyków, w Wołczynie statystyki nie są najgorsze, ze swojej strony 
robimy co możemy, 
- wadą ustawy jest to, że narkomania finansowana jest z alkoholu, brak innych źródeł finansowania.

Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2015 roku – 
podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                        (zał. nr 17).

w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi  
Wierzbica Górna

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wierzbica Górna - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                       (zał. nr 18).

w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 15 radnych                                                                                                     (zał. nr 19).
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w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wołczyn na  
lata 2015-2020

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 14 ).

W dyskusji głos zabrał:
Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału T-I – podkreślił, że rozpoczęcie prac nad planem gospodarki 
niskoemisyjnej wiąże się z nową perspektywą finansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-
2020 ekologicznych źródeł energii, 
- dokument ten będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie 
środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-
2020,
- dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi 
termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła itp.

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie  
podjęcia prac nad opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wołczyn na lata 
2015-2020  - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                               (zał. nr 20).

Ad. 7

Burmistrz – przedstawił informację z działalności między sesjami, podkreślając sprawy:
− zakończono prace kolejnego etapu inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

domów jednorodzinnych przy ulicy Poznańskiej w Wołczynie",
− Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Wołczynie zakończył realizację zadania pn. 

budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki, inwestycja za ponad 4 mln zł z 
dofinansowaniem, przebiegła bez problemów,

− przeprowadzono procedurę przetargową „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Szymonkowie (przetarg w trakcie oceny),

− rozstrzygnięto przetarg,  podpisano umowę na dostarczenie nowego średniego samochodu 
pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie, z 
budżetu gminy wydatkowano kwotę 360 tys. zł, pozostała kwota to środki pozyskane,

− rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Wąsicach,
− rozpoczęto prace nad przygotowaniem ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 

6 wrzesień br.,
− wydano dziesiątki decyzji w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych o 

przyznaniu dodatku energetycznego w tym również dwie decyzje naliczające kary za 
nielegalną wycinkę drzew na kwotę 950 tys. zł oraz karę warunkową za uszkodzenie 
systemu korzeniowego na kwotę 3 mln 600 tys. zł

− rozpoczęto konsultacje z mieszkańcami nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn,
− podjęto działania w celu zainteresowania potencjalnych inwestorów terenem byłego 

„Linopłytu, 
− poinformował, że prowadzone są działania gmin zrzeszonych w Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, aby w bardziej skuteczny sposób zainterweniować w rząd o wprowadzenie 
rządowego programu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej, 

− dotychczasowe nasze wnioski o problemach bezpieczeństwa pracowników ośrodka pomocy 
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skończyły się apelem wystosowanym do wójtów, burmistrzów, o tym że występuje takie 
zjawisko, strona rządowa bardzo dużo przekazuje zadań niestety nie dofinansowując ich, 

− w dalszej swojej wypowiedzi podziękował za zorganizowanie kolejnej edycji Europejskiego 
Dnia kasztana w Komorznie, Gminnego Dnia Strażaka w Wierzchach, 

− zwrócił uwagę, że odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństw i porządku, 
stwierdził, że jest trochę zawiedziony, że podczas debaty zdominował problem spożywania 
alkoholu przy stacji pali, nie poruszono innych spraw jak spożywanie alkoholu i 
zaśmiecanie terenu koło kina, narkotyków czy też wywóz nieczystości ciekłych,

− podkreślił, również to, że zdominowanie tematem mówi o tym, że będziemy zmuszeni do 
ograniczenia godzin otwarcia placówek handlowych,

− poinformował również, że tuz przed sesja odwiedził podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kluczborku, stwierdził, iż jest pod wrażeniem w jaki sposób tam się 
zajmują ludzie o niesamowitej wrażliwości, cierpliwości i odporności to godne każdego 
wsparcia,

− podziękował wszystkim, którzy przyczynili się w organizację z różnych okazji festynów 
w naszych sołectwach.

Pan Bartosiński – pytał, co jest przyczyną ogłoszenia konkursu na dyrektora publicznego 
Przedszkola w Wołczynie.

Burmistrz – stwierdził, że z końcem sierpnia kończy się kadencja. 

Ad. 7

Radny Kwaśnicki – odnosząc się do pisma pana Ulbrycha, prosił o wyjaśnienie: 
- kto to jest nieformalna grupa młodzieży, kto to jest „-śmy, -my”, kim jest Pan w tym „my” , 
- jakie projekty ma Pan na myśli pisząc „zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów pilotażowych,
- zwrócił uwagę, że pismo nie jest firmowane, żadna instytucja nie nawiąże współpracy realizacji 
tak dużego przedsięwzięcia z nieformalną grupą.

Pan Ulbrych – zabierając głos poruszył sprawy: 
- przez kilkanaście lat prowadziliśmy działalność ale nie byliśmy zarejestrowani jako organizacja , 
- robiliśmy różne rzeczy, różne projekty, do tych projektów zapraszał młodzież, przyjeżdżali 
również rodzice, jeżeli będzie potrzeba to odtworzy listę uczestników, 
- nie mieliśmy osobowości prawnej więc te kilka osób wstąpiło do KOLOT-U,
- następnie do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy”, w której był w komitecie 
założycielskim, następnie w zarządzie, zachęcał młodzież do uczestniczenia w spotkaniach, niestety 
młodzież trzeba zachęcać, bo się za bardzo takimi rzeczami nie interesuje,
- realizowaliśmy kilkanaście projektów m.in. z Fundacji Batorego dla Natura 2000,
- występowaliśmy do różnych organizacji o realizację różnych projektów i te organizacje to 
rozliczały, na terenie naszej gminy nie ma takiej organizacji, a oni są za słabi żeby taką organizację 
założyć, 
- projekty, które realizowaliśmy były finansowane z zewnątrz, otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę 
za swoją działalność,
- od 10 lat bijemy się z Panem Błażejewskim o odtworzenie systemu melioracyjnego na 
Szrobanckiej Wodzie, który mógłby być modelem studyjnym do edukacji ekologicznej.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że chciałby się zaangażować też reprezentuje stowarzyszenie, 
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które jest zarejestrowane KRS,
- stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów i gmina również pomogła, bo miła z kim 
współpracować, a Pan opowiada 16 lat, przez ten czas trzeba było sformalizować i na pewno byłaby 
inna rozmowa, a my znowu zaczynamy rozmowę o czyś co w takim stanie jest nie do zrobienia.

Pan Ulbrych –  stwierdził, chce pomóc tym młodym ludziom, nie jest taki doświadczony i nie 
będzie zakładał stowarzyszenia,
- pomagaliśmy przy realizacji projektu w Krzywiczynach brało udział 6 osób z Krzywiczyn 1 
osoba, był on dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady –  stwierdził, że póki co to Pan Adam ma co oceniać, zrób pan coś i my 
będziemy oceniać.

Pan Ulbrych –  podkreślił, że jeżeli jest jakiś konkretny projekt to jest realizowany przez 
stowarzyszenie, nie musi tworzyć stowarzyszenia jeśli współpracuje z wieloma innymi, 
- konkretne stowarzyszenie wchodzi na nasz teren z projektem tylko wtedy gdy my je o to prosimy,
- to miejsce, które zostało spalone było utworzone przez młodzież było nieformalne,
- kiedy była propozycja ze strony Pana burmistrza, że gmina chce pomóc, powiedziałem, że 
prywatnie nie oczekuję pomocy, jedynie pomoc w odbudowie miejsca spotkań dla ekoklubu, dwa 
domki na Rozali, na działce 10-arowej  należącej do gminy, 
- zaproponował, aby główna realizacja projektu była w Markotowie Dużym , żeby tam powstała 
baza noclegowa przy obszarze Natura 2000,
- pojawiły się możliwości 100 % dofinansowania
- podziękował mieszkańcom gminy za pomoc jaką otrzymał,.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest to Pana propozycja ale nie ma mowy kto to będzie 
realizował, co do realizacji pomysłu nie było zainteresowania ze strony LGD „Dolina Stobrawy”,
- idea szlachetna ale wszystko mało.

Pan Ryszard Nowak – stwierdził, że zbulwersowało go stwierdzenie, że czyta z niezrozumieniem, 
- popiera propozycję radnego Bartosińskiego, aby to pismo skserować i przesłać wszystkim 
radnym, po to by mogli porównać treść pisma z dzisiejszą wypowiedzią.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że:
- potwierdza, że zaproponował pomoc, w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce, spalenie 
nieruchomości  tak jak każdemu kogo dotknęła tragedia, ale taką pomoc, aby miał podstawowe 
warunki egzystowania, żeby mógł odbudować,
- nie jest do przyjęcia traktowanie tego w kategoriach, że ja rezygnuję z pomocy burmistrza w 
zamian za wybudowanie na sąsiedniej działce ośrodek szkoleniowy,
- nie tak realizuje się potrzeby zbiorowe mieszkańców, bo przyjmuje się wnioski od radnych, 
sołtysów, zgłaszane podczas zebrań wiejskich, które są analizowane i przyjmowane do realizacji,
- jest za tym aby zbudować taki ośrodek ale jeśli będzie taka wola mieszkańców, do dzisiaj taki 
wniosek na żadnym spotkaniu, zebraniu z mieszkańcami nie został zgłoszony, poza tym pismem, 
sms-em i meilem od pana Ulbrycha, 
- z szacunkiem do inicjatywy, zapału i zaangażowania ale Pan Ulbrych nie jest umocowany do 
reprezentowania LGD, 
- pytał osoby będące w zarządzie LGD oraz przedstawiciela rady decyzyjnej, czy coś wiedzą na ten 
temat, nic nie wiedzą poza tym że słyszeli, więc jak my mamy dzisiaj się do tego ustosunkować,
- jest zarząd LGD i jeżeli ma pomysł przedstawi formę, koncepcję, zapyta czy gmina Wołczyn jest 
zainteresowana takim tematem.
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Pan Marek Olejnik mieszkaniec sołectwa Wierzchy – zabierając głos stwierdził, że przyszedł, aby 
wesprzeć pana Adama w realizacji tego pomysłu,
- poruszył sprawę Szrobanckiej Wody, od 9 lat starł się o wyczyszczenie tego kanału,
- Urząd nie był w stanie tego wykonać, p. Adam może nie wszystkie sprawy dopięte, o  które prosi, 
ale gdyby nie jego zaangażowanie to do dzisiaj chodziłby po same kolana wodzie,
- widział na korytarzu Urzędu fajne zdjęcia nawet z jego owcami, które chodzą po nieużytkach i 
taki ośrodek, który powstałby w sąsiedztwie gospodarstwa bardzo wsparłby te tereny,
- dzisiaj dużo emocji ale skoro temat jest już znany, przewodniczący ma doświadczenie to 
podpowie jak to zrobić, aby to zafunkcjonowało,
- spotkania Natura 2000 odbywają się poza nasza gminą.

Pan Bartosiński – stwierdził, że powróci niedługo temat wiatraków, jest w posiadaniu kilku 
opracowań Ministerstwa Zdrowia i innych podmiotów w tym temacie - chętnie udostępni materiały.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że temat wiatraków do nas wróci, jest to bardzo ważny temat, 
być może we wrześniu uda nam się coś zadecydować.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął obrady IX sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak

         

Protokołowała

Julita Matelska
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