
Protokół Nr XXXIII/2013
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 16.10.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji był:
- radny Ludwik Bogdanowicz
- radny Jerzy Frankiewicz

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

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                       ( zał. nr 3 ).

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pani Helena Kisiel – pytała, czy będą zatrudnieni pracowni interwencyjni, w Brunach jest 
konieczność wykoszenia działki koło RSP.

Ad. 3 

Działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wołczyn

Pan Tomasz Paluch Prezes Stowarzyszenia – poinformował, że Lokalna Grupa Działania "Dolina 
Stobrawy" powstała na początku 2006 roku,

− swoim działaniem obejmuje gminę Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie,
− wizją rozwoju regionu to „Stobrawa – rzeka wiedzy”, chcemy, aby nasz region był znany z 

tego, że nasi mieszkańcy posiadają wiedzę w różnych dziedzinach, a goście, którzy do nas 
przyjeżdżają mogą tą wiedzę zdobyć,

− stowarzyszenie LGD pierwsze i do tej pory jedyne zostało wybrane jako Lokalna 
Organizacja Grantowa w ramach programu „Działaj Lokalnie” ,

− celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o 
charakterze dobra wspólnego, jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, 
w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych 
miejscowości,

−  następnie poinformował o realizowanych przedsięwzięciach, 
− zaprosił wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich do współpracy, chętnie

udzielimy pomocy, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania.

Pan Józef Domagała Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych – stwierdził, że w zarządzie jest
730 działek z tego użytkowanych jest 516, 

− dużo jest terenów podmokłych, tworzą się jeziora, 
− opłaty za działki nie są najniższe, a działkowicze z tych działek nie mają za wiele, 



− dzięki  pomocy  Burmistrza  i  Prezesa  PGKiM  remontowana  jest  siedziba  Ogrodów
Działkowych, około 5 tys. zł brakuje na wstawienie okien, 

− apelował do sponsorów o wsparcie finansowe.

Pan Marian  Kaleta  Prezes  Stowarzyszenia  Rozwoju i  Odnowy Wsi  w Rożnowie  oraz  Grupa z
Inicjatywą „Razem dla Rożnowa” - zabierając głos stwierdził,  że współpracuje z LGD „Dolina
Stobrawy”ale pozyskiwanie środków wcale nie jest takie proste,  LGD  nie wie jak to wygląda w
realiach, 

− stowarzyszenie musi pozyskiwać środki, a na sołectwo, czy też na działalność LKS gmina
przekazuje środki, 

− podkreślił, brak  współpracy  w sołectwie, należy spotkać się w gronie sołtysów, prezesów
LKS-ów ,

− wioska jest specyficznym obszarem, jest dużo różnych problemów w mieście jest inaczej.

Pan Władysław Paszko – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi w Skałągach – stwierdził,
że działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się od spotkania,  dowiedzieli  się,  że można pozyskać
środki  na  upiększanie  i  rozwój  wsi,  pierwszy projekt   dotyczył zagospodarowania stawu  
w Skałągach, 

− ta  forma działalności  wymaga dużego zaangażowania,  jest  wiele  barier  aby zrealizować
jakieś przedsięwzięcie, 

− dzięki działaniom Stowarzyszenia zagospodarowano również teren przy świetlicy wiejskiej,
− głównym założeniem Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców jak również sąsiadów, 
− podkreślił, że jest dobra współpraca z gminą ale brak jest dopływu bodźca finansowego.

Pani Irena Kuśmierz Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów – poinformowała, że Koło 
skupia 250 członków z miasta i sołectw, praca jest społeczna, Koło utrzymuje się ze składek 
członkowskich, 

− celem jest reprezentowanie rencistów oraz udzielanie im pomocy finansowej i materialnej,
organizowanie życia kulturalnego,

− dzięki  temu,  że mamy  Klub Seniora możemy organizować wiele  imprez  integracyjnych,
emeryci korzystają również z  wczasów organizowanych wraz z dowozem, zorganizowano
również salę ćwiczeń ze sprzętem rehabilitacyjnym,

− słowa  podziękowania  za  wszelką pomoc  skierowała  do  Burmistrza,  Dyrektora  WOK,
ZWiK,  PGKiM,  MiGBP  oraz  Prezesa  PKPS  Pana  Jana  Mularczyka  dzięki,  któremu
pozyskuje żywność.

Pan Bronisław Majkut  Polski  Związek Hodowców Gołębi  Pocztowych  –  podkreśli,  Oddział w
Wołczynie ma siedzibę przy ul. Dzierżona, 

− Oddział  posiada sztandar z logiem miasta Wołczyna, sztandar reprezentujemy na zjazdach
na Gorze św. Anny jak również podczas różnych uroczystości na terenie Polski, 

− w  corocznych  spotkaniach  podsumowujących działalność  bierze  udział  Burmistrz
Wołczyna, 

− podziękował Burmistrzowi za osobisty wkład w tą działalność.

Pan Rafał Neugebauer  Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – zwrócił  uwagę, że na
terenie  gminy  działa  10  jednostek  OSP,  każda  z  jednostek  ma  swój  zarząd,  jednostki  te
zgromadzone są w Zarządzie Gminnego Związku OSP w Wołczynie, 

− w dalszej kolejności omówił działalność Stowarzyszenia „Dwa Serca”, którego Prezesem
jest Jan Leszek Wiącek, a on jest wiceprezesem,

− Stowarzyszenie  powstało  w  2005  r.,  celem  jego  jest  wspieranie  chorych  dzieci,



dofinansowywanie  do  leczenia,  wspieranie  wyjazdów  na  turnusy  lecznicze,  udzielanie
pomocy  rodzinom  ubogim,  samotnym,  rodzinom  dotkniętych  pożarem  lub  inną  klęską
losową,

− wspieramy również koła, i organizacje społeczne działające na terenie gminy,
− Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę mebli i sprzętu gospodarstwa domowego, 
− od dwóch lat wraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie zajęło się zbiórką paczek

żywnościowych.

Pan Bogusław Włos – omówił działalność „Akcji Katolickiej”, formacja działa od 2006 r., aktualnie
skupia 18 członków, utrzymuje się ze składek wynoszących 24 zł., 

− działalność  prowadzona  jest  na  płaszczyźnie  charytatywnej,  głównie  na  terenie parafii  
i sołectw gminy z dekanatu Wołczyn, 

− pozyskujemy żywność 8 – 11 ton rocznie, która rozdysponowana jest wśród 500 – 550 osób,
− dzięki datkom wiernym udaje się dokonać zakupu opału dla 6 - 10 rodzin po pół tony, 
− doraźnie  pomagamy  w  zakupie  lekarstw,  w  opłacie  zaległości  za  wodę  lub  energię

elektryczną, 
− „Akcja Katolicka” jest też organizatorem corocznego festynu „Podaruj dzieciom wakacje”,

w  ubiegłym  roku  z festynu  udało  się  pozyskać  12  tys.  zł.  w  ramach  tych  środków  
z wypoczynku skorzystało 60 dzieci, 

− obsługujemy pielgrzymkę rowerową z Legnicy , 
− w ramach działalności kulturalnej zorganizowaliśmy konkurs recytatorski, 
− prowadzimy działalność duchową,
− w planach działalność ta ma być kontynuowana, chcemy pozyskać młodszych członków.

Pan Adam Zarych – zaprezentował  Stowarzyszenie,  które prowadzi  szkołę podstawową wraz z
punktem przedszkolnym w Szymonkowie, Stowarzyszenie powstało w 2012 r.

− Stowarzyszenie  prowadzi  sprzedaż  cegiełek  na rzecz  szkoły,  organizuje  różnego rodzaju
imprezy okolicznościowe. 

Pan Antkowiak  Prezes  Gminnego  Związku LKS  - Związek  działa  od  2000 r.,  jest  organizacją
pożytku publicznego,

− Związek udziela pomocy działającym na terenie gminy Ludowym Klubom Sportowym, 
− jednocześnie poinformował, na terenie Sołectwa Krzywiczyny działa Stowarzyszenie Koło

Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie powstało po likwidacji szkoły w Krzywiczynach,
− stwierdził, że w każdym sołectwie  żeby coś się działo musi być lider mający umiejętność

zjednania mieszkańców.

Burmistrz –  stwierdził, że ten dzisiaj poświęcony czas jest za krótki, aby wysłuchać wszystkich
propozycji i wniosków, aby otoczyć jeszcze większą opieką i pomocą merytoryczną, 

− dzisiaj nie ma wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, 
− przyjmuję  z  pokorą  i  wdzięcznością  te  wszystkie  podziękowania  skierowane  pod jego  

i współpracowników adresem, 
− każdą pracę można wykonywać zgodnie ze swoim zakresem ale także z zaangażowaniem,
− podziękował  wszystkim  obecnym  liderom  za  ogrom  włożonej  pracy,  to  rzesza

społeczników, którzy poświęcają swój czas, a wie ile tego czasu trzeba poświęcić.



Ad. 4 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2012 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego                                                           ( zał. nr 4- 7).

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 121/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za 2012 r.                                                                                                                   (zał. nr 8).

W dalszej kolejności odczytała opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Wołczyn za 2012 r. wypracowaną na posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. 

( zał. nr 9).
Pan Nowak – odczytał opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego 
sprawozdania wypracowaną w dniu 25 czerwca 2013 r.                                                    (zał. nr 10 ).

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – zabierając poruszył sprawy:

− wielkości kwot wynikających z obniżenia górnych stawek podatków, tj.: 2 134 706,38 zł i 
udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty, tj.: 1 222 091,27 zł,

− podkreślił, że to ¼ planowanych dochodów,
− trzeba mieć świadomość, że to kwota ponad 3 mln 300 tys. zł, która stanowi 23% planu 

dochodów, w przyszłych latach kwota ta nie powinna wzrastać,
− z jednej strony chciałoby się zwiększyć dochód, z drugiej strony musimy myśleć o różnych 

sytuacjach losowych.

Pani Skarbnik – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że:
− uchwałami Rady Miejskiej obniżono stawki podatkowe w wysokości 2 134 706,38 zł,

w tym 1 400 465, 08 zł to skutki obniżenia stawek od nieruchomości, 106 116,52 zł to 
skutki obniżenia stawek od środków transportowych i 628 124,78 zł to skutki obniżenia  
podatku rolnego,

− 1 027 567,53 to skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń 
na podstawie Ordynacji podatkowej, w tym 995 371,00 zł to podatek, który Gmina zgodnie 
ze stanowiskiem Ministerstwa nalicza od swoich nieruchomości, jedynie 32 196,53 zł to 
umorzenia wynikające z zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej dla innych niż 
gminne nieruchomości,

− zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej stosujemy ulgi z tytułu podatku od nieruchomości, 
między innymi  np. dla straży pożarnych, łączna wysokość ulg wynosi 186 133,13 zł. 

− sporządzane dla Ministerstwa sprawozdanie dostarcza informacji o realizacji dochodów i 
jest podstawą do przyznawania subwencji dla gminy.

Pan Nowak – stwierdził, że trzeba byłoby rolnikom dać tak jak GUS ustali, a my chcemy ulżyć 
rolnikom, trzeba iść na kompromis.

Pan Włos – stwierdził, że radny Nowak źle jego słucha, poza tym prosił o odpowiedź w tej sprawie 
Pana Burmistrza lub Panią Skarbnik.

Uchwała Nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 12 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad                                                   ( zał. nr 11).



Ad. 5

Sekretarz obrad   – odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2012 r.                                                            ( zał. nr 12 ).

Następnie  odczytała  Uchwałę  Nr  237/2013  z  dnia  28  maja  2013  r.  Składu  Orzekającego
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  
w sprawie absolutorium za 2012 r.                                                                                    ( zał. nr 13 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/242/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                       ( zał. nr 14).

Burmistrz – stwierdził,  że nie po raz pierwszy zabiera głos w tym momencie, zabiera go z wielką
pokorą, jest wdzięczny że tworzymy dobry klimat pracy i współpracy, że na budżet spoglądamy po
gospodarsku, a nie politycznie, 

− to kolejny rok w zgodzie i  kolejny rok, w którym udało nam się zrobić to na co nas stać.

Ad. 6 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/243/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej –  podjęta została jednogłośnie w obecności
12 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 16).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 r. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/244/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności
12 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 17).



w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/245/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Szumie -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                    ( zał. nr 18).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymonkowie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/246/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Szymonkowie  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                      ( zał. nr 19).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsicach

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/247/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wąsicach -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                   ( zał. nr 20 ).
                                                                            

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Górnej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/248/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Górnej  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                     ( zał. nr 21).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/249/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach - podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                   ( zał. nr 22 ).

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie  utworzenia  „Obszaru
funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno” 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – zwrócił uwagę, czy nie należy uszczegółowić zapisu „poprawa infrastruktury” ma na
myśli poprawa jakiej infrastruktury, 

− pytał,  czy jest  wiedza ile  gmin z  tych powiatów jest  zainteresowana zawarciem takiego
porozumienia?

Burmistrz – stwierdził,  że  zapisy w porozumieniu są ogólne, aby w przyszłości nie uszczuplały
zakresu działań, możliwe że kiedyś zostanie ono doprecyzowane, 

− chcemy mieć otwarte okno na pisanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
− gminy mają przyjąć porozumienia w takim kształcie,
− jeszcze dzisiaj nie mamy wiedzy ile gmin stworzy płaszczyznę współpracy.

Uchwala  Nr  XXXIII/250/2013  Rady  Miejskiej  w   Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie  utworzenia  „Obszaru
funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno”  -  podjęta została jednogłośnie  
w obecności 12 radnych                                                                                                      ( zał. nr 23).

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe
gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/251/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki
oświatowe  gminy  Wołczyn  prowadzące  wychowanie  przedszkolne  – podjęta  została
jednogłośnie w obecności 11 radnych. Jeden radny opuścił sale obrad                             ( zał. nr 24).

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 ich wykorzystywania

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/252/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  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
ich wykorzystywania – podjęta została większością głosów                                            ( zał. nr 25).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 10 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                               ( zał. nr 15 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/253/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  
w sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  rodzajów  oraz  warunków i  sposobu przyznawania
świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – podjęta została jednogłośnie w obecności 12
radnych                                                                                                                               ( zał. nr 26 ).

Ad. 7

Przyjęcie planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2013 r.

Pani Błaszczykiewicz – przestawiła propozycje tematyczne do planu Komisji.

Nikt nie wniósł uwag, plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty w drodze głosowania 
jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                                ( zał. nr 27).

Przyjęcie  planu Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  Rady Miejskiej  w Wołczynie  na
II półrocze 2013 r.

Pan Nowak – przedstawił propozycje tematyczne do planu Komisji.

Pan Włos – pytał, dlaczego w planie nie ujęto wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z resorową
Komisją Rady Powiatu w sprawie stanu dróg?

Pan Nowak –  stwierdził,  nie  znaczy to,  że  uciekamy od tematu,  sierpień  jest  to  jeszcze  okres
urlopowy, nie mamy jeszcze pewności czy uda nam się odbyć wspólne posiedzenie w sierpniu czy
we wrześniu ale nie stoi nic na przeszkodzie aby wpisać.

Pan Włos - prosił, o wpisanie do planu pracy, ponieważ była to wspólna wola członków Komisji 
Budżetu.



Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej wraz z uwzględnieniem w sierpniu 
wspólnego posiedzenia z resortową Komisją Rady Powiatu na temat dróg powiatowych – przyjęty 
został jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                  ( zał. nr 28 ).

Ad. 8

Sekretarz obrad – przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II 
półrocze 2013 r. 

Pan Nowak – odczytał opinię Komisji Budżetu do przedmiotowego projektu uchwały 
( zał. nr 15 ). 

Uchwała Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2013 r. - podjęta została 
większością głosów 
Wyniki głosowania:                                                                                                        ( zał.  nr  29 ).
- za podjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 9 

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                ( zał. nr 30 ).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− rozstrzygnięcia  przetargu  przez  Związek  Gmin  Śląska  Opolskiego na  zakup  energii
elektrycznej, w wyniku przetargu przewidywany koszt energii obniży się około 40%,

− rozstrzygnięcia  przetargu  na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej  w Szumie,  umowny
termin  wykonania  robót  jest  do  20  sierpnia,  koszt  zadania  ok.  380  tys.  zł.  w  tym
dofinansowanie 208 tys. zł, inspektora nadzoru wyłoniono w drodze konkursu ofert,

− trwa procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy rewitalizacji zabytkowego parku 
w Skałągach i w Wierzbicy Dolnej, wpłynęło wiele ofert ale wadliwych, 

− Gmina  Wołczyn  weźmie  udział  w  pilotażowym  programie  pn.  Aktywizacja  dzieci  
i  młodzieży  na  obszarach  wiejskich  –  Edukacyjne  atrakcje  na  wakacje.  Program  jest
bezpłatny. W programie wezmą udział dzieci z grup wiekowych 4-6 lat (23 dzieci)  i 7-12 lat
(39  dzieci).  Lokalizacją  zajęć  będą  obiekty  użyteczności  publicznej  (świetlice,  ośrodki
kultury) oraz gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne i inne atrakcje w terenie (lasy, łąki,
zbiorniki wodne). Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, konkurencji sportowych 
i zajęć w terenie w okresie wakacji. Czas trwania zajęć będzie zależny od grupy. Dzieci  
w wieku 4-6 lat będą miały zajęcia jeden tydzień (minimum 4 godz. zegarowe dziennie),
natomiast grupy 7-12 lat dwa tygodnie zajęć (minimum 6 godzin zajęć edukacyjnych).

− w nieodpłatnym  wypoczynku  w  okresie  wakacji  letnich  2013r.  dla  uczniów  z  rodzin  
o niskich dochodach pochodzących ze środowiska wiejskiego i miejskiego weźmie udział
19 dzieci (16 z obszarów wiejskich i 3 z miejskich);

W  dalszej  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  że  uczestniczył w  zorganizowanych  lokalnie
uroczystościach okolicznościowych,  m.in.  jubileuszu  55  lecia  Szkoły  Podstawowej  
w Szymonkowie, obchodach „Dnia Matki” zorganizowanych przez „Civitas Christiana” i Szkołę
Podstawową Nr 2 w Wołczynie, obchodach Dnia Dziecka, zawodach wędkarskich organizowanych
co  roku  z  okazji  Dnia  Dziecka,  Gminnych  Zawodach  Ochotniczych  Straży  Pożarnych
zorganizowanych w Sołectwie Szum, IV Europejskim Dniu Kasztana w Komorznie. 
Uczestniczył w spotkaniu z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w ramach zakończenia projektu 



„Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” prowadzonego przez Klub Jagielloński w Krakowie,
w spotkaniu z Panią Krystyną Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Dzisiaj uczestniczył w 
oficjalnym otwarciu filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie dla osób 
niepełnosprawnych, stwierdził, że koniecznie trzeba zrobić dokładniejszą analizę, czy na terenie 
naszej gminy nie ma więcej takich osób, które mogłyby korzystać ze świadczeń tego Ośrodka.
Następnie zaprosił do uczestnictwa w organizowanych imprezach, między innymi w najbliższych 
dniach  XXII Dniach Wołczyna, corocznym Turnieju Sołectw organizowanym w Krzywiczynach, 
„Sercu dla Wołczyna” oraz Dożynkach Gminno - Powiatowych w  Wierzbicy Dolnej.

Ad. 10

Burmistrz – odnosząc się do zapytania w sprawie pracowników interwencyjnych, stwierdził, że na 
tą chwile nie mamy, jedynie w ramach prac społeczno użytecznych.

Pan Włos – zabierając głos stwierdził, że w związku z częstym zachowaniem wyrażającym przeciw 
w stosunku do jego osoby i zabieraniu mu głosu na komisji przez Przewodniczącego złoży wniosek 
o odwołanie p. Nowaka z funkcji Przewodniczącego Komisji, 

− wniosek będzie sformułowany na piśmie i podpisany przez radnych,
− prosił, aby rozpatrzenie wniosku było na najbliższej Komisji, w sierpniu.

Pan Nowak – stwierdził, że jeśli radnemu nie odpowiada prowadzenie przez niego Komisji, to jak 
najbardziej podda się woli radnych.

Pan Vogiel – zwrócił uwagę, że śmieci z przystanku dwukrotnie nie były zabrane.

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

                                                                                                
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad:
Barbara Błaszczykiewicz                                                            

Protokołowała:
Julita Matelska  


