
Protokół XLVI2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 23 maja 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.45.

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

Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi według załączonej listy obecności                   (zał. nr 2)
oraz zaproszeni goście:

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

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Radny  Szczepan  Mały  –  prosił  o  informację  dotyczącą  zamknięcia  oddziału  wewnętrznego
w Powiatowym centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,
- pytanie skierował do radnego powiatu.

Ad. 3

Realizując porządek obrad Rada przeszła do punktu podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

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

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok –  podjęta  została  jednogłośnie w obecności  15
radnych                                                                                                                                   (zał. nr 5).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu 

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

Pan Maliński – przestawiając projekt uchwały podkreślił, że jest to cykliczna akcja wszystkich 
samorządów z powiatu kluczborskiego wspólnie ze Starostą Kluczborskim w zakresie 
profilaktycznych szczepień ochronnych dzieci przeciwko meningokokom typu C,
- szczepienia są bezpłatne, sfinansowane z budżetu gminy przy dofinansowaniu zakupu szczepionek



przez Starostę Kluczborskiego i obejmą już 11 grupę sześciolatków zamieszkujących na terenie 
gminy, 
- wysokość dofinansowania zależy od ilości dzieci w danym roczniku.

Dyskusji nie było.
.
Uchwała Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 6).

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach na terenie gminy
Wołczyn

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

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że w przedmiotowej  uchwale ustala się miejsca publiczne,  w
których odstępuje się od zakazu spożywania napojów alkoholowych w czasie i w miejscach imprez
organizowanych przez gminę Wołczyn, jej jednostki  pomocnicze lub przez innych organizatorów,
za zgodą gminy, 
-  jeżeli  rada  sołecka  będzie  chciała  zorganizować  imprezę  będzie  musiała  uzyskać  zgodę
właściciela terenu,
- składa zawiadomienie o zamiarze organizacji imprezy.

Uchwała Nr XLVI/305/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscach  na  terenie  gminy
Wołczyn – podjęta została większością głosów                                                                 (zał. nr 6).
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw -  0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

w  sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

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

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn
oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 ( zał. nr 7).

w sprawie  uchwalenia  zmian  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Rożnów



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

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Rożnów – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 ( zał. nr 8).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację o swojej działalności w okresie między sesjami        (zał. nr 9), 
podkreślając sprawy:
-  gmina  uzyskała  dofinansowanie  w  wysokości  ok.  900  tys.  zł  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Ochrona różnorodności biologicznej
na  utworzenie  ogrodu  z  tężnią  solankową,  zasilaną  wodą  z  wołczyńskich  źródeł  termalnych.
W ramach tego przedsięwzięcia ma również powstać pawilon edukacyjny poświęcony roślinom
słonolubnym tzw. halofitom oraz deptaki i ławki.  Szacowany koszt inwestycji, to ponad 1 milion
złotych. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie gmina jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na
realizację inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj. Prace budowlane i przyrodnicze realizowane
będą w roku 2019;
-  zakończono  postępowanie  przetargowe i  wyłoniono  firmę,  na   wykonanie  termomodernizacji
dwóch  budynków,  tj.  budynku  świetlicy  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  oraz  budynku  przy  ul.
Sienkiewicza  5  (w  którym  mieści  się  biblioteka  publiczna,  oddział  przedszkolny  i  siedziby
działających  organizacji  pozarządowych).  Całkowity  koszt  prac  to  ponad  1mln  100  tys.  zł.
Na  realizację  tych  inwestycji  gmina  pozyskała  500  tys.  zł  dofinansowania  z  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020.  W  ramach
termomodernizacji budynek przy ulicy Sienkiewicza 5 będzie docieplony, wykonana będzie nowa
elewacja  zewnętrzna,  modernizacja  kotłowni  oraz  wymiana  stolarki  okiennej.  Świetlica  Szkoły
Podstawowej Nr 1 również będzie docieplona, wykonana będzie nowa elewacja zewnętrzna, remont
dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  Umowny termin zakończenia prac to koniec
sierpnia;
-  ogłoszono przetarg na budowę żłobka przy Przedszkolu Publicznym w Wołczynie,  w ramach
inwestycji  zaplanowano  dobudowę  dwóch  sal  i  wózkarni,  a  także  adaptację  istniejących
pomieszczeń  w  przedszkolu  na  szatnie,  sanitariaty  i  pomieszczenia  administracyjne.  Docelowo
utworzonych zostanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech. Na utworzenie żłobka w Wołczynie gmina
pozyskała dofinansowanie w ramach programu „MALUCH +” 2018 w wysokości 408 tys. zł, co
stanowi 78 % kosztów tej inwestycji. Całkowity koszt  inwestycji to ponad 511 tys. zł. Planowane
zakończenie inwestycji i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 r.;
-  pozyskano  dofinansowanie  w  wysokości  63  068,94  zł  na  zakup  wyposażenia  i  urządzeń
ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
- trwają prace budowlane ul. Kwiatów Polskich i ul. Chabrów;
- trwa remont dróg tłuczniowych oraz zlecono remont dróg przy użyciu patchera;
- opracowano dokumentację dla zadania:

• remont ul. Stalmacha w Wołczynie,
• remont ul. Polnej w Krzywiczynach,
• remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka),
• remont drogi w Szymonkowie - przysiółek Wesoła;

- zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania:



• budowa drogi dojazdowej Markotów-Cygany,
• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gierałcice - przysiółek Gierałcice Małe do 

drogi krajowej 42.
Ponadto w poszczególnych wydziałach Urzędu wydano wiele decyzji administracyjnych.

W dalszej  swojej  wypowiedzi  poinformował  o  zorganizowanych  imprezach  okolicznościowych
i  spotkaniach, w których uczestniczył, m.in.:
- odbył spotkanie z inwestorem fabryki mebli i ma informacje, że inwestor otrzymał opinię Wód
Polskich,  Inspektora  Ochrony  Środowiska  i  Sanepidu,  że  nie  ma  potrzeby  wykonania  Raportu
oddziaływania na środowisko, co powoduje skrócenie czasu rozpoczęcia inwestycji,
-  X  Gminnym  Konkursie  Wiedzy  Religijnej  organizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  Nr  1
w Wołczynie,
- przedstawieniu teatralnym zaprezentowanym przez Grupę Rodziców Dzieci Przedszkolnych PP w
Wołczynie,
-  wręczaniu  nagród w konkursie  recytatorskim  klas  I-III  w szkole  Podstawowej  w Wierzbicy
Górnej,
-  Gminnym  Konkursie  Ortograficznym  uczniów  klas  I-III  Szkoły  Podstawowej  Nr  2
w Wołczynie
- i wielu innych.
Będąc przy głosie podkreślił,  że niepokojący jest fakt, że dość duża grupa osób spożywających
alkohol  przesiaduje  w  parku  koło  byłego  kina,  apelował  do  Straży  Miejskiej  i  Policji  o  tym,
ponieważ znowu nasiliły się interwencje mieszkańców w sprawie zakłócania ładu i porządku,
-  w  związku  z  nowymi  regulacjami  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  umożliwiające  ograniczanie  dostępności  alkoholu,  rozważa  i  daje  pod  rozwagę
radnym sprawę ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wołczyn.

Informację przyjęto bez uwag.

Ad. 5 

Radny Bartosiński – pytał, czy inwestor fabryki mebli wspominał już coś o terminie naboru do 
pracy?

Burmistrz – stwierdził, że o tym również rozmawiał,  produkcję planuje rozpocząć w przyszłym 
roku, natomiast nabór sierpień-wrzesień tego roku.

Pan Mariusz Pieńkowski radny powiatu – poinformował, że szpital w Kluczborku zawiesił 
działalność oddziału internistycznego ze względu na odejście lekarzy, część osób zatrudniona 
została w Oleśnie,
- w tym temacie ma się odbyć sesja nadzwyczajna.

Radny Ryszard Nowak – poinformował, że był w Starostwie Powiatowym z zapytaniem, kiedy 
rozpoczną łatanie dziur, w odpowiedzi uzyskał informacje, że roboty zostały rozpoczęte tzw. 
„metodą skakania”, do 15 lipca br. ma być zakończone.

Pan Mariusz Pieńkowski – poinformował, że od 25 maj zaczną obowiązywać nowe taryfy 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zatwierdzone na okres 3 lat, przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach,
- cena wody się nie zmienia ale zmienia się cena odprowadzania ścieków, wynika to z kosztów 
prowadzonych inwestycji,
- szczegółowe informacje w tym temacie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.



Radny Kwaśnicki – pytał, czy jest już wiadoma jest ogółem powierzchnia, z której odprowadzane 
są wody opadowe i roztopowe?

Pan Pieńkowski – stwierdził, ze wielkość powierzchni to 200 tys. m2 przy cenie 0,10 zł za 1 m2.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął XLVI sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

Protokołowała

Julita Matelska


