
Protokół Nr XXXIII/2017
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 26 kwietnia 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.40.

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 2,3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXII/2017 odbytej 31 marca 2017 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Burmistrz  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  obrad  sesji  poprzez  wprowadzenie  dwóch
projektów uchwał, które były opiniowane przez Komisję Budżetu i Gospodarki Samorządowej, tj.:

1) w sprawie  wyrażenia  zgody na  ustanowienie  zastawu rejestrowego na udziałach  Gminy
Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie;

2) w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  Karola  Świerczewskiego  na  nazwę  ulicy  Adama
Mickiewicza Wołczynie.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie   wyrażenia  zgody  na
ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie – głosowało 15 radnych.

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola
Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama Mickiewicza Wołczynie – głosowało 15 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie za 2016 r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 r. 
5. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie „Oceny zasobów pomocy

społecznej na 2016 rok”.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) 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,
b) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach 
     Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,
c) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
e) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn dla spółek 
     wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
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f) w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 
     gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
g) w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na nazwę ulicy Adama 
     Mickiewicza Wołczynie,
h) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”,
i) w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”,
j) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obrony polskiej samorządności oraz 
     wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego 
     sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia 
     dwukadencyjności liczonej wstecz.

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

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Radny Mrugalski – zgłosił, że od pewnego czasu na na odcinku za Ligotą Małą w kierunku Świniar
w rowie leży telewizor, umywalka i inne śmieci.

Sołtys Vogiel – zwrócił uwagę, że podobne wysypisko śmieci jest w rowie między Wierzbicą Górna
a Duczowem.

Sołtys Schatt – poruszył sprawę szamba w Szkole w Skałągach, 
- prosił o nie przywożenie tłucznia żółtego do Skałąg, ponieważ mieszkańcy takiego nie chcą.

Ad. 3 

Przechodząc  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad  sesji,  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że
zgodnie
z postanowieniami ustawowymi zostało przedłożone Radzie sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej za okres od stycznia do grudnia 2016 r.                                               (zał. nr 4),
- temat był również omawiany na Komisji Budżetu, członkowie Komisji nie wnieśli uwag w tym
temacie.

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – stwierdziła, ze wszystkie zadania z zakresu pomocy
społecznej zostały zrealizowane, pomocą objętych zostało 1024 osoby , stanowiło 7,7% populacji
naszej gminy, 
- ciągle dominującą przyczyną jest bezrobocie,
- Ośrodek Pomocy prowadzi od 2008 r. stołówkę, która przygotowuje posiłki gorące, dwudaniowe
osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy, tj. dla około 115 osób,
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- analiza danych tabelarycznych wskazuje że preferowaną forma pomocy są świadczenia pieniężne,
a  wśród  nich  dominują  zasiłki  okresowe  i  celowe  na  zakup  lekarstw,  odzieży,  opału,  opłat
mieszkaniowych,
- znaczącą pozycję zajmują również świadczenia opiekuńcze,
- Ośrodek realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach tego programu
pozyskano dotacje w wysokości 80% poniesionych wydatków na ten cel.

Dyskusji nie było.
Sprawozdanie przyjęte zostało bez uwag.

Ad. 4 

W  dalszej  kolejności   Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wołczynie  przedstawiła
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku                       (zał. nr 5), 
- w związku z realizacją tych zadań opracowany został Program Wspierania Rodziny w Gminie
Wołczyn na lata 2016-2018,
- sytuacja rodzin monitorowana jest za pomocą pracowników socjalnych i asystenta rodziny, 
- od 2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obowiązkowym gminy, w celu otrzymania
dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny OPS brał udział w konkursach ogłoszonych przez MPiPS
otrzymując 100% dotacji na zatrudnienie asystenta rodzinnego,
w 2016 roku dofinansowanie w ramach konkursu MPiPS wyniosło 80%, 
- dotychczasowa praktyka wykazuje, że praca asystentów jest niezbędna dlatego tez i w tym roku
Ośrodek  stara  się  pozyskiwać  dodatkowe  środki  finansowe  na  zatrudnienie  drugiego  asystenta
rodziny.

Dyskusji nie było.
Sprawozdanie radni przyjęli bez uwag.

Ad. 5

Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej
na 2016 rok”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2016 rok”                                         (zał. nr 6).

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  zabierając  głos  stwierdziła,  że  przygotowanie  oceny
zasobów pomocy społecznej jest corocznym obowiązkiem gminy i przedstawienie jej radzie gminy,
- jest to narzędzie, w którym określone są potrzeby pomocy społecznej,
-  dokument  ten  zawiera  też  wnioski  w których  m.in.  wskazano,  aby przy  planowaniu  budżetu
zabezpieczyć  większe  środki  finansowe  na  utrzymanie  osób  starszych  w  domach  pomocy
i zabezpieczyć środki na usługi opiekuńcze na terenie całej gminy, 
-  zasadne  byłoby  też  zabezpieczenie  środków  na  zwiększenie  kadry  ze  względu  na  ciągłe
zwiększanie zadań dla ośrodków pomocy społecznej.
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Dyskusji nie było.

Stanowisko  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  „Oceny
zasobów  pomocy  społecznej  na  2016  rok” -  przyjęte  zostało  pozytywnie  jednogłośnie
 w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 7).

Ad. 6

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

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 8).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/205/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  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 15 radnych

 (zał. nr 9).

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach  Gminy Wołczyn
w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrał:
Pan Mariusz Pieńkowski Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – podkreślił, że ustanowienie
zastawu  rejestrowego  dla  Spółki  jest  zabezpieczeniem w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia
jakim jest budowa kanalizacji w Krzywiczynach i Skałagach,
- zachodzi też konieczność zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu na pokrycie wkładu własnego w wysokości 3.163.000,00 złotych,
- jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez WFOŚiGW jest zastaw rejestrowy na udziałach
Gminy, tych udziałów w czasie spłaty pożyczki nie będzie można zbyć.

Uchwała  Nr XXXIII/206/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na
ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  udziałach  Gminy  Wołczyn  w spółce  Zakład
Wodociągów i Kanalizacji  Sp.  z o.o.  w Wołczynie  -  podjęta  została  jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                           (zał. nr 10).
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w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIII/207/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy
Wołczyn na 2017 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                 (zał. nr 11).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

W dyskusji głos zabrał:

Pan Maliński – podkreślił,  że dotacja udzielana jest co roku w celu przeprowadzenia szczepień
ochronnych dzieci przeciwko meningokokom, 
- akcja ta prowadzona jest od maja 2007 r.,
- szczepienia są bezpłatne, sfinansowane z budżetu gminy przy dofinansowaniu zakupu szczepionek
przez Starostę Kluczborskiego
- w tym roku szczepieniem objętych zostanie 128 dzieci sześcioletnich.

Uchwała  Nr  XXXIII/208/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Powiatowi Kluczborskiemu - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

(zał. nr 12).

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIII/209/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej  z budżetu  gminy  Wołczyn  dla  spółek  wodnych,  trybu  postępowania  w sprawie
udzielania  dotacji  i sposobu  jej  rozliczania  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności
15 radnych                                                                                                                           (zał. nr 13).
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w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/210/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  określania  zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
                                                                                                                                             (zał. nr 14).

w  sprawie  zmiany  nazwy  ulicy  Karola  Świerczewskiego  na  nazwę  ulicy  Adama
Mickiewicza Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrał:

Burmistrz  –  stwierdził,  że  w  związku  z  wejściem  w  życie  ustawy  o  dekomunizacji  czyli
eliminowaniu z obiegu publicznego nazw ulic,  placów, obiektów, które upamiętniają osoby czy
wydarzenia propagujące komunizm, mają niechlubną opinię, 
-  wystąpiliśmy  do  Instytutu  Pamięci  Narodowej  o  zaopiniowanie  zmiany  nazwy  ulicy  Karola
Świerczewskiego i Ludwika Waryńskiego,
- w opinii IPN ul. Waryńskiego nie musi być zmieniona, natomiast Świerczewskiego tak,
- zaproponowaliśmy zmianę na ul. Adama Mickiewicza, ponieważ w tym rejonie nazwy ulic mamy
od nazwisk pisarzy polskich, druga propozycja nazwy wpłynęła od uczniów Gimazjalno-Licealnego
Zespołu Szkół w Wołczynie i brzmiała „Sybiraków”,
- odbyliśmy konsultację społeczną dając mieszkańcom ulicy Świerczewskiego do wyboru,
- w wyniku konsultacji zdecydowaną większością głosów mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą
nazwy na Adama Mickiewicza.

Uchwała  Nr XXXIII/211/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  nazwy ulicy
Karola  Świerczewskiego  na  nazwę  ulicy  Adama  Mickiewicza Wołczynie  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 15).

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXXIII/212/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy
Obywatel Gminy Wołczyn” dla br. Czesława Wrony - podjęta została jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                          (zał. nr 16).
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w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/213/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Elżbiety Zabłockiej - podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 17).
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/214/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Urszuli  Łysiak  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 18).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/215/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej „Zasłużony dla Miasta i  Gminy Wołczyn”  dla Zofii  Kuczńskiej  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 19).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/216/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”  dla Adama Śpiewaka - podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 20).
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w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/217/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Ryszarda Zielińskiego - podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 21).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIII/218/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  nadania  odznaki
honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Związku  Emerytów,  Rencistów
i Inwalidów Koło w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 (zał. nr 22).

w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  dotyczącego  obrony  polskiej  samorządności  oraz  wyrażenia
poparcia  dla  Stanowiska  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego  wyrażającego  sprzeciw  wobec
zapowiedzi  posła  –  lidera  Prawa  i Sprawiedliwości  wprowadzenia  dwukadencyjności  liczonej
wstecz

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

W dyskusji głos zabrał:

Zastępca Burmistrza  - przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji
Budżetu,
-  stanowisko  nasze  dotyczy  obrony  samorządności,  aby  zapewnić  obywatelom  możliwość
korzystania z demokratycznych zasad wyboru,
- odczytał treść stanowiska będącego załącznikiem do uchwały,
- tym stanowiskiem chcemy wyrazić sprzeciw, aby prawo nie działało wstecz, aby dotychczasowym
wójtom,  burmistrzem,  prezydentom  nie  odbierać  możliwości  kandydowania  w  nadchodzących
wyborach,  w  skali  kraju  jest  około  1500  osób,  którym  odebranoby  możliwość  startowania
w wyborach samorządowych tylko ze względu na to,  że dotychczas dwukrotnie pełnili  funkcję
burmistrza,
- naszym zdaniem jest to dyskryminowanie i pozbawianie demokratycznych praw części obywateli.
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Uchwała Nr XXXIII/219/2017 z  dnia  26 kwietnia  2017 r.  w sprawie  przyjęcia  stanowiska
dotyczącego obrony polskiej samorządności oraz wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku
Gmin  Śląska  Opolskiego  wyrażającego  sprzeciw  wobec  zapowiedzi  posła  –  lidera  Prawa
i Sprawiedliwości  wprowadzenia  dwukadencyjności  liczonej  wstecz  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                (zał. nr 23).

Ad. 7 

Burmistrz – za nim przeszedł do przedstawienia informacji ze swojej działalności w okresie między
sesjami (zał. nr 24), podziękował Radzie za jednogłośne przyjęcie takiego stanowiska, 
- to jest nie tylko ważne dla niego ale tak jak Zastępca Burmistrza podkreślił, 1500 samorządowców
nie będzie mogło być wybieranych, a przecież to ludzie ich wybrali, a czy na dalsze wybiorą…? to
mieszkańcy powinni mieć takie prawo.
W dalszej wypowiedzi podkreślił, że:
-  ogłoszono  nabór  wniosków  na  dofinansowanie  wymiany  ogrzewania  na  ogrzewanie
proekologiczne, zainteresowanie jest spore, środki przeznaczone na ten cel zostały wyczerpane,
- przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki zabudowanej w Wołczynie, była to działka, którą
gmina przejęła po zmarłym mieszkańcu – działka została sprzedana,
- podpisano umowę na remont dróg tłuczniowych (planowany zakup tłucznia w ilości 1500 t),
- podpisano umowę na równanie dróg za pomocą równiarki,
- podpisano umowę na remont dróg asfaltowych i betonowych przy użyciu emulsji i grysu,
prace rozpoczną się jak tylko na to pozwolą warunki pogodowe,
- podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości:  Gierałcice (4 lampy),
Szum (1 lampa), Markowe (1lampa), Wierzbica Dolna (1 lampa),
- w dalszej wypowiedzi poinformował, że pojawiła się informacja syndyka masy upadłościowej
o sprzedaży nieruchomości OZPL „Linopłyt” w Wołczynie,
-  odbyło  się  Walne  Zgromadzenie  Wspólników  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółek z .o. w Wołczynie, odbyła się również Rada Nadzorcza i w wyniku tych
posiedzeń w związku z przejściem na emeryturę Prezesa PGKiM p. Marka Mądrzyckiego, Rada
Nadzorcza powołała na to stanowisko od 1 maja br., p. Tomasza Olejnika - pogratulował objęcia
tego stanowiska,
-  p.  Olejnik  dotychczas  pełnił  funkcję  przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  PGKiM,  jest
wieloletnim naczelnikiem Wydziału T-I, dotychczas ściśle współpracującym ze Spółką, zależy nam
na wzmacnianiu działalności tego Przedsiębiorstwa, 
-  dla  wzmocnienia  tej  zależnosci,  bo  to  nasza  Spółka,  do  Rady  Nadzorczej  delegowaliśmy
p. Marcin Dłubaka, który został wybrany na przewodniczącego Rady Nadzorczej,
-  jeżeli  chodzi  o  stanowisko  naczelnika  Wydziału  T-I  w  Urzędzie,  po  naszych  analizach
i  przemyśleniach postanowiliśmy nie ogłaszać naboru,  zostanie połączony Wydział  T-I i  RiGG,
naczelnikiem Wydziału będzie p. Marcin Dłubak,
-  poinformował,  że  jest  możliwość  pozyskania  środków  finansowych  na  zakup  defibratora
w ramach  projektów zgłoszonych  do  Marszałkowskiego  Budżetu  Obywatelskiego,  zachęcał  do
wsparcia tej szlachetnej inicjatywy poprzez oddanie głosu w formie elektronicznej lub na karcie do
głosowania, więcej informacji jest na plakatach i stronie internetowej gminy,  
- przekazaliśmy 36 ton darów żywnościowych na wartość 126 tys. zł – to nie jest koniec w maju
kolejna partia żywności zostanie dostarczona do mieszkańców najbardziej potrzebujących.
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Ad. 8

Przewodniczący udzielił głosu p. Przemysławowi Słaboszowi – przedstawicielowi Kluczborskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości.
Pan  Przemysław  Słabosz  –  poinformował  o  możliwości  pozyskania  bezzwrotnej  dotacji
w wysokości 25 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej, 
-  projekt  skierowany  jest  do  osób  zamieszkałych  na  ternie  województwa  opolskiego,  które
ukończyły 30 lat, nie pracują i mają status: osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jako poszukującej pracy ale również osoby nieaktywne
zawodowo w tym też emeryci i renciści,
-  następnie  rozdał  ulotki  zawierające więcej  informacji  w tym temacie wszystkim obecnym na
obradach sesji.

Pan Marcin Dłubak – odnosząc się do zgłoszeń w sprawie wysypisk śmieci, stwierdził, że podejmie
działania.

Zastępca Burmistrza – odnośnie szamba w Szkole w Skałągach stwierdził, że w przyszłym roku
planowana jest kanalizacja w Skałągach, więc nie chcemy teraz w to inwestować, aktualnie trzeba
znaleźć tymczasowe rozwiązanie.

Pan Schatt – zaproponował zakupić nowe szambo.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII
sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska
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