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

odbytej 27 listopada 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.55.

Na  15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  13  radnych,  wobec  czego  zachowana  była 
prawomocność obrad i podejmowanych uchwał                                                         (zał. nr 1).
Nieobecni na sesji:
 radny Jerzy Frankiewicz
 radny Mieczysław Kwaśnicki.

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

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXVI/2013 odbytej 30 października 2013 r. – przyjęty 
został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                               (zał. nr 3).
Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 2

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Pan Kondrat Vogiel sołtys  Duczowa – poinformował,  iż podłączono sieć wodną do nowo 
wybudowanego budynku w Duczowie i na skutek związanych z tym prac powstał wykop,
 prosił o zasypanie tego wykopu.

Ad. 3

Ewaluacja  lokalnej  strategii  rozwoju  Stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dolina 
Stobrawy” – prezentacja multimedialna.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poprosił  pana  Rogera  Trelę  o  przedstawienie  prezentacji 
multimedialnej w tym zakresie.
Pan Roger Trela – zabierając głos poinformował, iż pełna wersja  ewaluacji lokalnej strategii 
rozwoju Stowarzyszenia dostępna jest w formie elektronicznej w biurze Stowarzyszenia,
 następnie zaprezentował przygotowaną prezentację multimedialną.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Włos – wypowiedział się w sprawie prezentacji multimedialnej:
 na realizację projektów przeznaczono kwotę 4 mln zł, 
 jest dwanaście kategorii projektu, z prezentacji nie wynika jakie to projekty,
 pytał,  jaka część środków przeznaczana jest  na projekty „twarde”,  a  jaka na projekty 

„miękkie”?
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Pan Roger Trela – odpowiadając przedmówcy poinformował, iż:
 najwięcej środków przeznacza się na infrastrukturę i przedsiębiorczość,
 następnie kolejno na produkty lokalne, spotkania, szkolenia i integrację.

Ad. 3.

Przystąpiono do podejmowania uchwał:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVII/270/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  
2013  r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                               (zał. nr 5).

w sprawie  przyjęcie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2013-2015

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn – podjęta została 
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                         (zał. nr 6).

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-
2020

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

W dyskusji głos zabrali:

Radny Włos – podziękował pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej za uwzględnienie 
poprawek zgłaszanych podczas posiedzenia resortowej komisji oraz pani naczelnik BRM za 
sprawne przekazanie radnym skorygowanych projektów,
 stwierdził, iż dalej jest zdania, że w przypadku wskazania danych instytucji w Strategii 

należy przeprowadzać z nimi konsultację.

Radny Staszewski – wypowiedział się w sprawach:
 mimo dokonanych  poprawek w dokumencie  Strategii  dalej  pojawiają  się  błędy,  które 

należy poprawić,
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 źródło podane pod tabelą nie zgadza się z źródłem podanym w treści dokumentu,
 następnie odczytał zdanie z Strategii i stwierdził, że nie ma ono ładu ani składu.

Pani  Agnieszka  Wilczek  Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  poinformował,  iż 
zgłoszone błędy zostaną poprawione.

Uchwała Nr XXXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2013-2020 – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                           (zał. nr 7).

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym  
planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyna  oraz  wsi  Ligota  Wołczyńska
i Gierałcice

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. 
w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  
w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyna  oraz  wsi 
Ligota wołczyńska i Gierałcice – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych 

(zał. nr 8).

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2014 roku

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2014 roku – podjęta 
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                             (zał. nr 9).

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                             (zał. nr 4).
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W  dyskusji głos zabrali:

Radny  Włos  –  stwierdził,  iż  podczas  posiedzenia  resortowej  Komisji  umknęło  mu,  że  
w przedmiotowym projekcie uchwały na str. 3 i na str. 5 są wykropkowane miejsca,
 prosił o podanie co powinno znajdować się w tych miejscach.

Pan Tadeusz Olejnik Naczelnik Wydziału EKSiR – odpowiadając poinformował, iż na str. 3 
należy wpisać kwotę 30 000 zł, a na stronie 5 należy wpisać następujące zdanie ”W trakcie 
konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące wymienionego projektu prawa 
miejscowego”.

Uchwała Nr XXXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. 
w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  gminy  Wołczyn  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 – 
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                               (zał. nr 10).

Ad. 5

Z-ca  Burmistrza  –  przedstawił  informację  z  działalności  Burmistrza  Wołczyna  w  okresie 
między sesjami, w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
 zorganizowania  turnieju  piłki  nożnej  w  celu  rozpropagowania  akcji  „Pomoc  dla 

Michała”,
 powierzenia  obowiązków  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie  pani  Emilii 

Sławińskiej do 31 sierpnia 2014 r., 
 zakończenia akcji utylizacji eternitu na terenie naszej gminy,
 podpisywania umów na rozpoczęcie akcji zima na takich samych zasadach jak w latach 

ubiegłych; dodatkowo rozważane jest monitorowanie pracy urządzeń odśnieżających,
 zakończenia remontu drogi w Szumie i wykorzystania trelinki, którą sołectwo pozyskało 

we własnym zakresie,
 zakończenia remontu fragmentu ul. Rzecznej w Wołczynie,
 ogłoszenia przetargu na termomodernizację 3 szkół,
 zakończenia inwestycji rozbudowy z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Mały -  pytał,  czego dotyczą  opinie  i  zaświadczenia  wydawane w ramach studium 
uwarunkowań?

Pan  Malkiewicz  inspektor  Wydziału  T-I  –  odpowiadając  poinformował,  iż  dotyczą  one 
działek z terenu gminy Wołczyn.

Z-ca Burmistrza – uzupełniając odpowiedź przedmówcy zauważył, iż opinie i zaświadczenia 
wydaje się w przypadku sprzedaży działek lub zamiaru inwestycji w działki.
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Ad. 6

W odpowiedziach na wnioski i zapytania oraz inne zapytania głos zabrali:

Pan Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału T-I – odnosząc się do prośby sołtysa z Duczowa 
poinformował, iż zorganizuje wizje w terenie, a ewentualnymi kosztami utwardzenia ternu po 
dokonam przyłączu wodnym obciąży się wykonawcę.

Radny Staszewski – pytał, o ilość przedłożonych deklaracji śmieciowych.

Pani Majcherska Naczelnik Wydziału PiO  - odpowiadając poinformowała, iż nie ma przy 
sobie szczegółowych danych, ale liczba osób zadeklarowanych kształtuje się w przedziale 
10 000 – 11 000.

Radny Włos – prosił o przygotowanie na grudniowe posiedzenie Komisji danych o złożonych 
deklaracjach śmieciowych.

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

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                              Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała 
Elżbieta Bar
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