
Protokół Nr V/2019
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 lutego 2019 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.55.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Agata Teodorowska.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr IV/2019 roku odbytej  23 stycznia 2019 r. -  przyjęty  został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                       

Przewodniczący Rady – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie
punktu w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miejskiej  w Wołczynie dotyczącego konieczności
podjęcia  działań  zmierzających  do  poprawy  stanu  nawierzchni dróg  powiatowych  w  Gminie
Wołczyn,
- zaproponował, aby przyjęcie stanowiska wprowadzić jako pkt 3.
Następnie przystąpiono do głosowania

W/w wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Przyjęcie  Stanowiska  Rady  Miejskiej  dotyczącego  konieczności  podjęcia  działań
zmierzających do poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Wołczyn. 

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok,
c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum       

Ogólnokształcącego w Wołczynie,
d) w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości        

komunalnych,
f) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczy na 

wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,
g) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania          

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
h) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Wołczyn.
5. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.



Ad. 2 

Radny Mrugalski – zwrócił uwagę, że na parkingu na ul. Byczyńskiej, są ubytki kostki i zapadnięta
studzienka od strony rzeki.

Ad. 3 

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt Stanowiska Rady Miejskiej w spawie  konieczności
podjęcia  działań  zmierzających  do  poprawy  stanu  nawierzchni dróg  powiatowych  w  Gminie
Wołczyn. 

Nikt nie wniósł uwag.

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie konieczności podjęcia
działań  zmierzających do poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych w Gminie  Wołczyn –
przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                       (zał. nr 4) .

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 – podjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych w głosowaniu imiennym                                                                                    (zał. nr 6).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                              (zał. nr 7).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok –  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym                                                                                                       (zał. nr 9).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 10).



w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum
Ogólnokształcącego w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr V/62/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  w  sprawie
stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  trzyletniego  Liceum  Ogólnokształcącego
w Wołczynie – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym

    (zał. nr 9).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (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 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr V/63/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  w  sprawie
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  – podjęta została jednogłośnie w obecności
14 radnych w głosowaniu imiennym                                                                                  (zał. nr 11).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 12).

w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu  i  utylizacji  nieczystości
komunalnych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr V/64/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  w  sprawie
określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu  i  utylizacji  nieczystości
komunalnych  – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
                                                                                                                                             (zał. nr 13).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 14).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  gminy  Wołczyn  na
wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).



Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr  V/65/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  o  zmianie
uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
w głosowaniu imiennym                                                                                                     (zał. nr 15).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 16).

w  sprawie  udzielenia  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr V/66/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  w  sprawie
udzielenia  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                                              (zał. nr 17).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 18).

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 8).

Dyskusji nie było. 

Uchwała  Nr V/67/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  lutego  2019  r.  w  sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Wołczyn -  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  14 radnych w głosowaniu
imiennym                                                                                                                            (zał. nr 19).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 20).

Ad. 5

Burmistrz  –  zabierając  głos  odniósł  się  do  Stanowiska,  które  Rada  Miejska  podjęła,  bo  temat
remontu dróg powiatowych,  gminnych każdego roku jest  tematem nie  tylko wszystkich zebrań
wiejskich ale także komisji i sesji Rady Miejskiej, 
-  podczas  Komisji  Budżetu  wyraziliśmy  duże  zaniepokojenie  perspektywą  remontu  dróg
powiatowych, dlatego że ogólna sytuacja Powiatu w tym również jednostki administrującej drogi,
nie jest najciekawsza finansowo, wszystko wskazuje na to, że nie będzie  inwestycji na drogach
powiatowych,  a  jednak  tych  dróg jest  najwięcej,  stąd  też  to  stanowisko,  które  niejako  zmusza



zarządzających drogami powiatowymi, żeby nawet w obliczu tych małych środków były one jak
najszybciej uruchomione na poprawę stanu dróg,
-  mamy  doświadczenie,  że  naprawy  pozimowe  odbywały  się  z  różnych  powodów  z  dużym
opóźnieniem, dlatego też to stanowisko jest po to, aby opracowano harmonogram napraw dróg, ale
też aby przyśpieszyć te naprawy,
- w stanowisku Rady Miejskiej jest również mowa o uruchomieniu środków rządowych z Funduszu
Dróg Samorządowych i każdy samorząd będzie mógł składać wnioski o dofinansowanie budowy
lub  przebudowy  dróg  i  dlatego  zaproponowano  na  Komisji,  aby  Zarząd  Dróg  Powiatowych
w  Kluczborku  na  terenie  naszej  gminy,  wskazał  najgorsze  drogi  wymagające  bezwzględnie
najpilniejszych  inwestycji  oraz  skosztorysował  te  drogi  ale  również  przeanalizował  możliwości
uzyskania środków pozabudżetowych na te drogi, w tej sytuacji nie wykluczamy, biorąc pod uwagę,
że te drogi są na naszym terenie, że moglibyśmy, oczywiście w ograniczonym stopniu przeznaczyć
środki z budżetu gminy na wkład własny w ramach porozumienia między samorządowego, aby te
drogi wyremontować.

Przechodząc do informacji z działalności w okresie między sesjami  Burmistrz poruszył sprawy:
- podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem w m. Szum
i Ligota Wołczyńska (boisko) również w Wołczynie – Rynek,
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przyłącz agregatu prądotwórczego do budynku
Urzędu Miejskiego w Wołczynie, dzisiaj każdy jeden Urząd jest skomputeryzowany i brak dostawy
prądu,  może  sparaliżować  funkcjonowanie  całego  systemu,  dlatego  zdecydowaliśmy  się
zamontować agregat prądotwórczy,
- podpisano umowę na przyłącz energetyczny wraz z oświetleniem ulicznym w Wierzbicy Górnej
(plac zabaw),
- podpisano umowę na dostawę wyposażenia do Żłobka z firmą  Moje Bambino Sp. z o.o., 
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 na kwotę brutto 47 751,55 zł, uważa, że decyzja o budowie żłobka
jak najbardziej była słuszna – do 11 marca trwa nabór dzieci, a dzisiaj jest już ponad 20 wniosków
o przyjęcie dziecka do żłobka,
-  podpisano  umowę  na  wykonanie  projektu  budowy  ogrodu  halofitowego  oraz  tężni
w  Wołczynie  z  firmą  INVEST  mgr  inż.  Grzegorz  Piwnik,  Usługi  w  Zakresie  Architektury
i Inżynierii, ul. Architektów 26a, 97 -500 Radomsko na kwotę brutto 29 999,70 zł,
-  opracowano  dokumentację  na  utworzenie  otwartych  stref  aktywności  w  Wołczynie
i  Wąsicach,  jeżeli  uzyskamy  dofinansowanie  taka  strefa  mogłaby  powstać  na  osiedlu  domów
jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej, a druga strefa w okolicach szkoły w  Wąsicach,
-  opracowano  dokumentację  na  budowę  wyznaczonej  ścieżki  rowerowej  oraz  parkingów
Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałccie-Wąsice-Brynica-Wołczyn,
- rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie budowy szatni MKS
w Wołczynie,
-  zakończono  prace  geodezyjne  związane  z  wydzielaniem dróg na  terenie  byłego „Linopłytu”-
trwają  przygotowania  zmierzające  do  dokonania  zamiany  działek  między  Gminą  Wołczyn,
a inwestorem, 
- złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania utworzenia otwartych stref
aktywności w Wołczynie i Wąsicach. Projekt obejmuje budowę siłowni zewnętrznej, placu zabaw
oraz zagospodarowanie terenu. Wnioskowana kwota dofinansowania to 100 tys. zł,
- przeprowadzono prace na zadrzewieniach w Krzywiczynach, Komorznie i Rożnowie,
- w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze dyrektora z funkcją opiekuna w żłobku
gminnym w Wołczynie, komisja, nie zdecydowała się rekomendować kandydata do zatrudnienia na  
w/w  stanowisko,  odbyliśmy  rozmowy  z  kadrą  przedszkola,  aby  zaproponować  to  stanowisko,
niestety nikt nie zdecydował się na objęcie tej funkcji,
-  podpisano  umowę  o  współpartnerstwie  między  Stowarzyszeniem  LGD  „Dolina  Stobrawy”
w Kluczborku a Gminą Wołczyn,



-  podpisano  umowę  na  wynajem  pomieszczeń  dla  zespołu  ratownictwa  Opolskiego  Centrum
Ratownictwa Medycznego w Opolu, karetka od 1 kwietnia br. będzie funkcjonować w Wołczynie
24 h.
Na prośbę Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich odczytał informację, że od 4 marca 2019 r. 
do obiegu mają trafić nowe dowody osobiste, które będą mogły być używane także jako podpis 
elektroniczny tzw. "E-DOWÓD".

Nie wszyscy będą zmuszeni do wymiany dowodu. Zmiana na nowy dokument będzie 
następować w przypadku: zakończenia ważności d.o., utraty dowodu, uszkodzenie,  zmiana danych 
zawartych w dowodzie osobistym, zmiana wizerunku twarzy, chęć wykorzystywania dowodu jako 
podpisu elektronicznego.

W przepisach przejściowych wskazano, że wymiana obecnie obowiązujących dowodów 
osobistych na dowody z warstwą elektroniczną będzie dotyczyła dowodów osobistych
z określonym terminem ważności, czyli dowodów osobistych będących w obiegu do końca 2028 r.
Z uzasadnienia do ustawy wynika, że zdecydowano się na wariat naturalnej wymiany dowodów
w okresie 10 lat. Proces ten ma zakończyć się w 2029 r.

Radny Łuczek – jeżeli żłobek ma zacząć funkcjonować niebawem, czy Urząd zdąży powierzyć
obowiązki osobie kierującej.

Burmistrz – podkreślił, że nabór wniosków dzieci chętnych do żłobka trwa do 11 marca, marzec to
też okres na wyposażenie żłobka, na skompletowanie kadry, również na uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie, 
- jest przekonany, że nie będzie problemu z zapełnieniem kadry, księgowość chcemy powierzyć
osobie z doświadczeniem.

Ad. 6

Przewodniczący  Rady  –  apelował  o  udzielenie  pomocy  finansowej  dla  mieszkańca  Gierałcic,
poszkodowanego na skutek wybuchu gazu.

Pan Dłubak  -  odnosząc się do wniosku radnego Mrugalskiego stwierdził, że w ubiegłym tygodniu
był z wykonawcą w sprawie ułożenia kostek ale też i zapadnięcia krawężnika na tym parkingu,
czeka na ofertę i w najbliższym czasie powinno to być zrobione.

Sołtys Duczowa – pytał, czy jest już nabór pracowników do nowej fabryki mebli?

Burmistrz – stwierdził, że nie ma wiedzy, aby oficjalnie został ogłoszony nabór, 
- rozmowy na temat rozbudowy fabryki i pomoc nowemu inwestorowi jest niezaprzeczalna,
- w obliczu takiej oceny wyraził swoje oczekiwanie żeby w pierwszej kolejności byli zatrudniani
mieszkańcy naszej gminy,
- zapyta bezpośrednio właściciela o terminie i szczegóły naboru.
- zapowiedział spotkanie z sołtysami nowo wybranymi jak i poprzedniej kadencji z okazji Dnia
Sołtysa.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął V  sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      
  Protokołowała

  Julita Matelska 


