
Protokół XLII/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 31 stycznia 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.00.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                          (zał. nr 1).
Nieobecni na sesji:
- radny Ludwik Bogdanowicz
- radna Joanna Tokarska.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
                                                                               (zał. nr 2-3).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Przewodniczący Rady – wnioskował o  wprowadzenie do pkt 3 lit. i)  projektu uchwały o zmianie
uchwały  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  Rady
Miejskiej w Wołczynie 

W/w wniosek radni przyjęli jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
b) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie
Wołczyn w 2018 roku, 

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok,
d) o zmianie  uchwały  w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za

usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych  warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, 

e) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022,

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

g) w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania,  rozliczania  i  kontroli  prawidłowości  pobierania
i  wykorzystywania  dotacji  dla  publicznych i  niepublicznych przedszkoli,  szkół  i  innych
form     wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez osoby
prawne    niebędące  jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne,

h) w  sprawie  uchylenia  uchwały  w   sprawie  regulaminu  nauczycielskiego  dodatku
mieszkaniowego, 

i) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  składu  osobowego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki
Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie.

4. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
5. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.



Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Ryszard Nowak – poruszył sprawę uciążliwego smogu,
- podkreślił, że ludzie palą w piecach wszystko, nagminnie spalają plastikowe butelki po napojach
- kiedyś na Komisji wnioskował o zakup przyrządu do badania wymazu kominów,
- zwracając się do Burmistrza prosił, aby na dzień dzisiejszy Straż Miejska nie tylko przejechała się
przez wieś ale i sprawdzała, czy na posesjach są worki z plastykami,
- następnie przywołał art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska twierdząc że na podstawie tych
przepisów Straż Miejska ma prawo wejść na posesję i skontrolować co ludzie palą w piecu, a jeżeli
mieszkaniec utrudnia to może skorzystać z przepisu art. 225 Kodeksu karnego,
-  rozmawiał  z  mieszkańcami  Brun,  Krzywiczyn,  Skałąg  i  Wołczyna  ten  problem również  tam
występuje,
- prosił, aby Straż Miejska podczas wystawiania śmieci zwróciła uwagę, czy śmieci są wystawiane,
a przede wszystkim, czy są wystawiane plastiki. 

Prezes  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Wołczynie  –  zabierając  głos  apelował
o odpowiednie użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej,
- niewłaściwe użytkowanie kanalizacji powoduje bardzo dużo awarii, duże straty materialne oraz
wzrost kosztów oczyszczania ścieków, 
- ludzie wrzucają rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, kanalizacja jest siedliskiem szczurów
one żywią się tym co tam płynie,
- prosił o rozplakatowanie informacji o racjonalnym użytkowaniu kanalizacji.

Pan Edmund Walaszczyk mieszkaniec Wołczyna – w wystąpieniu swoim w imieniu mieszkańców
poruszył sprawę ul. Fabrycznej w Wołczynie,
- wcześniej sprawę zarośniętego chodnika zgłaszał radnemu Nowakowi oraz nowo wybranej radnej
p.  Tokarskiej  jednak  najskuteczniejsza  było  rozmowa z  Burmistrzem i  od  razu  chodnik  został
odsłonięty  poprzez wyczyszczenie go z chwastów, za co w imieniu mieszkańców podziękował,
– jednak podkreślił, że oczekiwania są dalej idące, ponieważ chodnik jest bardzo nierówny i nie da
się po nim chodzić, chodzą tam dorośli ale dużo też dzieci,
- ruch do firmy FORMAX jest bardzo duży,
- w związku z tym w imieniu mieszkańców prosił,  aby ktoś przyszedł i zobaczył jak ten krótki
odcinek chodnika wygląda,
- prosił, radnych o pochylenie się nad tematem.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2023

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2018-2023 –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 6).



o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 r. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie  Wołczyn  w 2018  r.  –
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                          (zał. nr 7).

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 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu  gminy Wołczyn na 2018 rok -  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  13
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 8).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego  zwolnienia  od  opłat  i  trybu  ich  pobierania  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 9).

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym
zasobem  gminy  Wołczyn  w  latach  2018-2022  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 10).

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  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 11).

w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania,  rozliczania  i  kontroli  prawidłowości  pobierania
i  wykorzystywania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli,  szkół  i  innych  form
wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Wołczyn  przez  osoby  prawne
niebędące  jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia  trybu  udzielania,  rozliczania  i  kontroli  prawidłowości  pobierania
i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez osoby prawne
niebędące  jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne - podjęta została jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 12).

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                   (zał. nr 13).



o  zmianie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki
Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
Rady Miejskiej w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 14).

Ad. 4 

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami      (zał. nr 15).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
- ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań
– Park Przyjaźni w Wołczynie - etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego” - roboty budowlane,
przypomniał, że w ubiegłym roku przetarg na to zadanie został unieważniony ze względu na to, że
wpłynęła  jedna  oferta  przewyższająca  kwotę  zaplanowaną  w  budżecie  gminy  wynikającą
z kosztorysu;  
-  rozpoczęto  prace  remontowe  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Duczowie  –  realizację  zadania
powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie;
- ogłoszono nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego - termin składania wniosków od 1 lutego
2018 r. do 28 lutego 2018 r.;
- jak co roku ogłoszony został nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację
celu  publicznego  gminy  Wołczyn  z  zakresu  sportu  w  2018  roku,  na  wsparcie  finansowe
dla klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych, na ten cel w budżecie gminy
Wołczyn na 2018 rok przewidziano kwotę 140.000 zł, podkreślił, że kwota przekazywana na w/w
cel przez naszą gminę jest wyższa jaką przekazują gminy sąsiednie.
W dalszej swojej wypowiedzi wspomniał o wspólnie organizowanym po raz pierwszy przez naszą
Parafię i samorząd wołczyński Orszaku Trzech Króli, pod patronatem medialnym Radia DOXA,
podziękował Parafii Rzymskokatolickiej za zaproszenie do współorganizacji, podkreślił, że to co
udało  się  zorganizować  napawa  ogromnym  optymizmem  i  zachęca  do  organizacji  w  latach
następnych, wielki ukłon dla tych, którzy pomagali, wspierali finansowo, podziękował wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację tego dużego przedsięwzięcia,
- poinformował, że Zespół Wrzos otrzymał nominację w kategorii: Kultura do nagrody Starosty
Kluczborskiego - Plastry Miodu, laureatów poznamy 3 lutego na uroczystej gali,
-  przypomniał  o  możliwości  składania  wniosków o  przyznanie  statuetki  „Wołczyński  Isander”,
statuetki  przyznawane  są  w  trzech  kategoriach: 1.  Promocja  Miasta  i  Gminy  Wołczyn,
2. Działalność Społeczna i Charytatywna, 3. Biznes i Przedsiębiorczość w działalności: rolniczej
i pozarolniczej,
- planujemy spotkanie z sołtysami, proponujemy spotkać się na godzinę przed kolejną sesją Rady
Miejskiej,  mamy  kilka  spraw  do  przekazania,  ale  też  chcemy  żeby  Sołtysi  mogli  przekazać
problemy  z  jakimi  się  spotykają,  między  innymi  chcemy  poinformować  o  procedurach  przy
organizacji imprez sołeckich, ponieważ w ostatnim czasie wpłynął do Urzędu wniosek z Urzędu
Skarbowego o organizacji  imprez lokalnych,  stwierdził,  że  takie  działania  zmniejszą aktywność
integracji społecznej,
- w związku z podsumowaniem 20-lecia Programu Odnowy Wsi o czym informował na jednej z



sesji, p. Jolanta Schatt otrzymała medal za aktywność w tym programie, medal również otrzymał 
p. Lesław Czernik,  który z programem Odnowy Wsi związany jest  od lat,  natomiast dzisiaj  do
Urzędu  wpłynęły  dwa  listy  gratulacyjne  podpisane  przez  Wicemarszałka  Antoniego  Konopkę,
adresowane  do  Mieszkańców  Skałągi  i  do  Mieszkańców  Szymonkowa  –  odczytał  treść  listu
gratulacyjnego, listy wręczył p. Jolancie Schatt i Adamowi Zarychowi.

Dyskusji nie było.

Ad. 5 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Pani Joanna Fioncek – odnosząc się do sprawy poruszonej przez radnego Nowaka poinformowała,
że  jest  nacisk  na  czyste  powietrze,  jako  gmina  podejmujemy  działania  w  tym  zakresie  m.in.
dofinansowujemy wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne, 
-  co  do szczegółów mieliśmy sygnały od mieszkanki  Komorzna o spalaniu odpadów, podobna
sytuacja była w Skałągach w związku z tym Straż Miejska udała się na miejsce,
-  jeżeli  jest  jakieś  zgłoszenie  nie  lekceważymy  tego,  a  dowodem jest  to,  że  mieszkanka  była
podziękować za szybką reakcję,
- nie można oczekiwać, że Straż Miejska będzie wchodzić na każdą posesję i wyciągać worki,
- jeżeli mieszkańcy widzą nieprawidłowości prosiła o zgłaszanie, nam również zależy na ochronie
środowiska i czystym powietrzu, będziemy podejmować działania, aby to zniwelować.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, co z tego że Straż Miejska przejechała się, 
- uważa, że w dniu wystawienia śmieci Straż Miejska powinna sprawdzać, czy przy po sesji są
wystawione śmieci, poza tym Straż Miejska ma prawo wejść na posesję i zapytać dlaczego nie są
wystawione śmieci.

Radny Kwaśnicki – podkreślił to, że ktoś nie wystawia plastików to wcale nie oznacza że je spalił. 

Radny Nowak – stwierdził, że urządzenie do badania wymazu komina byłoby profesjonalne, a nie
przejechanie się Straży Miejskiej przez wioskę, 
- mieszkańcom da coś do myślenia jak Straż będzie pytała o plastiki.

Komendant Straży Miejskiej – stwierdził, że taki przyrząd będzie miał uzasadnienie wtedy, kiedy
Straże Miejskie w Polsce będą miały uprawnienia do karania za zadymianie powietrza, 
- dzisiaj możemy karać za palenie śmieciami,
-  przypadek  sprawił,  że  sprawdzano  kto  wystawia  suche  śmieci  i  okazało  się,  że
w Komorznie 15 posesji nie ma śmieci i w takim przypadku w wyniku zgłoszenia o zadymianiu
Straż Miejska może wejść na posesje i sprawdzić czym jest palone,
- w tych okolicznościach mieszkaniec został ukarany nie za zadymianie ale za to czym pali w piecu,
- jeżeli będzie zgłoszenie, że zadymi możemy wejść do domu sprawdzić co spala, jeżeli nie wpuści
można złożyć wniosek do prokuratury,
- ponadto podkreślił,  ze raz w tygodniu na spotkaniu z Burmistrzem i naczelnikami Wydziałów
Urzędu zdaje sprawozdanie jakie działania były podejmowane przez Straż Miejską.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że w mediach coraz częściej słychać o tym problemie, w kraju
coraz więcej ludzi się tym zajmuje, 
- sprawą będą musiały zająć się nie tylko służby samorządowe ale i wojewódzkie i w kraju, wejdą
przepisy, które pozwolą na egzekwowanie,
-  nie  jest  przecież  zwolennikiem  zanieczyszczania  powietrza  ale  jeżeli  podejmujemy  jakieś



działania to muszą być one zgodne z prawem.

Burmistrz – odnosząc się do sprawy ochrony środowiska, stwierdził, że cieszy się bardzo, że ten
wątek jest poruszany, 
- sami siebie byśmy oszukiwali gdybyśmy mówili, że w naszej gminie takiego problemu nie ma,
- bardzo dobrze, że są sygnały ale też musimy w tym aspekcie działać prewencyjnie i to pojawianie
się Straży, upominanie, uświadamianie niewątpliwie w jakiś sposób ograniczy,
- nie jest takie proste, o czym mówi radny Nowak żeby Straż Miejska pojawiała się tam gdzie są
wystawiane śmieci, bo one codziennie w jakieś miejscowości są wystawiane,
- na pewno zależy nam na czystym powietrzu i będziemy realizować też to, o czym mówi radny
Nowak, 
- odnośnie ul. Fabrycznej – w tym czasie w którym było zgłoszenie mogliśmy spowodować, że
chodnik oczyściliśmy od zieleni,
- chodnik zarasta kiedy jest nieużytkowany, mieszkańcy chodzą tam ulicą,
- takich chodników wymagających remontów jest wiele i mamy w planie kolejne remonty ulic,
kolejne nawierzchnie asfaltowe, chodniki tylko wymaga to znacznych nakładów, 
- dzisiaj nie może zadeklarować, że ten chodnik zostanie przebudowany, bo też mamy inne wnioski
z innych ulic,
- zadeklarował, że jeżeli ten chodnik nie znajdzie się w budżecie do przebudowy to wiosną zostanie
przełożony.

Sołtys  Duczowa  –  stwierdził,  że  mieszkańcy  są  zadowoleni  z  rozpoczętych  prac  w  świetlicy
wiejskiej.

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

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


