
Protokół Nr X/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej 

odbytej 26 sierpnia 2015 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 zaproszeni goście wg załączonej listy obecności           (zał. nr 2).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr IX/2015 odbytej 25 czerwca 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

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

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Sołtys  wsi  Duczów –  poruszył  sprawę  drogi  gminnej  Duczów  w  kierunku  Świniar,  która  jest 
zniszczona przez nadleśnictwo, poza tym bardzo zakrzaczone są pobocza, 
-  jednocześnie  podniósł  sprawę  mieszkańca  Duczowa,  który  nie  jest  podłączony  do  sieci 
wodociągowej, ma 5-cioro dzieci.

Ad. 3 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015 – 2022”

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

W dyskusji głos zabrał:
Zastępca Burmistrza – stwierdził, iż prace trwały około pół roku, dokument powstawał na bazie 
diagnozy  sytuacji  społecznej,  badań  ankietowych  oraz  konsultacji  społecznych,  w  trakcie 
konsultacji społecznych można było zgłaszać uwagi i wnioski,
- zapisy wskazują ogólne kierunki działania, są katalogiem otwartym,
- dokument ten jest niezbędny przy wnioskowaniu o środki z unii europejskiej.

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie 
przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy  Wołczyn  na  lata  2015  –  2022”  -  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                  (zał. nr 5).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

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



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie 
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych 

 (zał. nr 6).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok -  podjęta  została  jednogłośnie w obecności  15 
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 7).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu

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

Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  pomoc  finansowa  dotyczy  przebudowy  drogi 
powiatowej  na  odcinku  od  Wołczyna  w  kierunku  Opola,  a  konkretnie  z  przeznaczeniem  na 
wykonanie dokumentacji budowlanej.

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie  
udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  kluczborskiemu  -  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych                                                                                                         (zał. nr 8).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informacje z okresu między sesjami                                             (zał. nr 9).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− ogłoszono  konkurs  i  wyłoniono  wykonawcę  na  przygotowanie  ,,planu  gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn", termin wykonania planu upływa 30 września br.,

− rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  i  dokonano  wyboru  wykonawcy  zadania  pn. 
dowożenie uczniów do szkół – zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku 
szkolnym  2015/2016,  wybrano  ofertę  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  
w Kluczborku Sp. z o.o.,

− zakończyły  się  prace  nad  budową  instalacji  bezpieczeństwa  pożarowego  
w  wielofunkcyjnym  budynku  przy  ulicy  Sienkiewicza  5  w  Wołczynie,  w  ramach  tego 
zadania wykonano montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, instalację sygnalizacji pożaru 
oraz wydzielono p.poż. klatkę schodową, koszt zadania ok. 150 tys. zł.

− trwają prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Wąsicach,
− trwają prace budowy drogi ul. Młyńskiej w Szymonkowie,



− rozpoczęto prace budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Gierałcicach,
− zakończono rozliczenie termomodernizacji Szkół Podstawowych w Wołczynie 

i w Wierzbicy Górnej,
− wykoszono pobocza i rowy przy drogach gminnych asfaltowych, wartość zadania 8 tys. zł. 
− wyrównano równiarką drogi na terenie gminy Wołczyn,
− wyremontowano drogi asfaltowe przy użyciu grysu i emulsji, koszt zadania 19 452 zł,
− wyremontowano dwa mosty w Markotowie Dużym i 1 most w Wąsicach,
− wyremontowano przepust w Ligocie Małej,
− wyremontowano most w miejscowości Wierzchy, wartość zadania 17 365 zł,
− wyremontowano dwa przystanki autobusowe: w Rożnowie i Wierzbicy Górnej,
− wykonano wymienne oświetlenie uliczne 6 lamp w Rynku w Wołczynie,
− podpisano umowę na remont drogi ul. K. Miarki w Wołczynie,
− podpisano  umowę  na  wykonanie  projektu  zadania  pn.:  „Budowa  drogi  dojazdowej  do 

gruntów rolnych w Brunach,
− gmina Wołczyn pozyskała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 

15 000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Wołczynie oraz Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w 
Wołczynie,

− w pierwszym półroczu 2015r. w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników  gmina  Wołczyn  wypłaciła  6  pracodawcom  kwotę  47  898,34  zł,  środki  
w całości zostały pozyskane z Funduszu Pracy,

− odbyło się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie,  ogłoszony  konkurs  nie  wyłonił  kandydatury  
z przyczyn formalnych, 

− zgodnie z  zawartym porozumieniem między stowarzyszeniem KOLOT,  a  5 jednostkami 
samorządowymi  (starostwem  powiatowym,  gminą  Byczyna,  gminą  Kluczbork,  gminą 
Lasowice W. i gminą Wołczyn) zrealizowane zostało zadanie publiczne w ramach projektu 
„Polsko – Ukraińskie wakacje”,

− trwają prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym i 
wyborami do Sejmu RP i Senatu RP,

− trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie II etapu przebudowy 
drogi ul. Młyńskiej w Szymonkowie, 

− Odbyło  się  spotkanie  ze  starostą  kluczborskim odnośnie  przebudowy drogi  powiatowej 
Wołczyn w kierunku Murowa.

            Podejmował sprawy:
− zagospodarowania stawu koło kina – współpraca przy projekcie realizowanym przez grupę 

„Aktywni – Kreatywni”, 
− organizacji  festynu  z  okazji  zakończenia  wakacji  połączonego  z  akcją  „Serce  dla 

Wołczyna”, 
− organizacji punktów zbiórki odzieży używanej przez PCK.

            Uczestniczył w wielu festynach i imprezach organizowanych przez nasze Sołectwa, m.in.: 
             w Brzezinkach, Szymonkowie, Rożnowie, Duczowie, Szumie, Wierzbicy Górnej,  
             Krzywiczynach.
            W dalszej swojej wypowiedzi przedstawił skrót kalendarza imprez na najbliższy czas, tj:

• w najbliższy piątek przed remizą w Wołczynie oficjalne przekazanie wozu strażackiego, 
• w sobotę zawody powiatowe ochotniczych straży pożarnych, a po południu festyn 
    z okazji zakończenia wakacji i kolejna akcja „Serce dla Wołczyna” na obiektach 
    sportowych koło hali,
• 30 sierpnia dożynki parafialne w Skałągi – Rożnów, 



• 6 września Gminne Dożynki w Szymonkowie, 
− podziękował wszystkim organizatorom wszelakich imprez. 

Pani Błaszczykiewicz – prosiła o informację na temat zmiany likwidatora OZPL „Linopłyt”.

Burmistrz -  stwierdził, że sprzedaz 20 ha wraz z budynkami OZPL w pierwszej licytacji 20 ha nie  
doszło do skutku, cena wywoławcza byloa ok 2 mln zł
- w międzyczasie dotychczasowy likwidator zrezygnował z funkcji z powodów osobistych,
-  prowadziliśmy rozmowy,  aby  niezwłocznie  Sąd  Gospodarczy  podjął  decyzje  o  ustanowieniu 
nowego likwidatora, który doprowadzi do drugiej licytacji.

Ad. 5

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  uda  się  na  przegląd  wspomnianej  drogi  przez  Sołtysa  Duczowa
i podejmie sprawę, która wyniknie z przeglądu, 
-  odnosząc  się  do  przyłącza  wodociągowego  –  stwierdził,  iż  budowa  sieci  wodociągowej  czy 
kanalizacyjnej jest po stronie gminy ale po wybudowaniu jest to po stronie właściciela posesji.

Burmistrz  -   zabierając  głos,  prosił  abyśmy wspólnie  spróbowali  wypracować taką  organizację 
imprez, żeby terminy się nie pokrywały.

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

         

Protokołowała

Julita Matelska


