
Protokół Nr XLVI/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 24 września 2014 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.35.

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
 radna Mariola Ruder.

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 XLV/2014 odbytej 27 sierpnia 2014 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 – prosił o utwardzenie dróg w Duczowie.

Pan  Krzysztof  Staszewski  –  stwierdził,  iż  na  Komisji  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  pytanie  
czy zostało wysłane zgłoszenie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez fermę 
trzody chlewnej w Brynicy,
- prosił o odpowiedź.

Ad. 3

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn w I półroczu 2014 r.                  (zał. nr 4).

Sekretarz  obrad  Barbara  Błaszczykiewicz  –  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. 

 (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrali:

Radny  Bogusław  Włos  –  pytał,  czy  niskie  wykonanie  dochodów  majątkowych  wynika  z  ich 
charakteru, czy też są inne powody.

Pani Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy Wołczyn – odpowiedziała, iż niskie wykonanie dochodów 
majątkowych wynika z cyklu realizacji inwestycji.
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Ad. 4.

Przystąpiono do podejmowania uchwał:

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                        (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVI/336/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  września  
2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok – podjęta została jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                            (zał. nr 7).

w sprawie  przystąpienia  do  zmiany  w  miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  
Krzywiczyny

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię do przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                       (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVI/337/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  września  2014  r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany  w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego 
Krzywiczyny – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych 

(zał. nr 8).

Ad. 5

Pan  Bogusław  Adaszyński  Z-ca  Burmistrza  –  przedstawił  informację  z  działalności  Burmistrza 
Wołczyna w okresie miedzy sesjami, w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
 podpisania  umowy  na  budowę  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Wierzchach  

i rozpoczęcia prac,
 wyboru wykonawcy zadania „Miejsce aktywnego wypoczynku – Park Przyjaźni”,
 przeprowadzenia postępowania na zakup biletów miesięcznych,
 prowadzenia  procedury  przetargowej  na  wybór  wykonawcy  dla  zadania  remont  świetlicy 

wiejskiej w Komorznie oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wąsicach,
 ogłoszenia  postępowania  przetargowego  na  „Budowę  kanalizacji  sanitarnej  

w miejscowości  Brzezinki”,  zadanie  jest  w  całości  realizowane  przez  Zakład  Wodociągów  
i Kanalizacji w Wołczynie,

 zakończenia remontu drogi w Markotowie Małym – Nowa Wieś,
 trwania budowy drogi przy ul. Kołłątaja,
 rozpoczęcia budowy mostu w Markotowie Dużym,
 podpisania  umowy  z  likwidatorem  z  OZPL  „Linopłyt”  na  pożyczkę  na  pokrycie  kosztów 

postępowania likwidacyjnego.
W dyskusji głos zabrali:

Sołtys Konrad Vogiel - pytał, dlaczego nie ma informacji o budowie świetlicy w Duczowie, czy to 
znaczy, że zadanie nie będzie realizowane.
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Z-ca Burmistrza Bogusław Adaszyński – odpowiadając poinformował, iż:
 trwa wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Duczowie, 
 zadanie budowy świetlicy w Duczowie jest wpisane do budżetu i będzie realizowane.

Ad. 6

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

Pan Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału RiGG – odnosząc się do pytania  radnego Staszewskiego 
poinformował, iż:
 zgłoszenie do prokuratury zostało przygotowane i przedłożone do podpisu,
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał  decyzję  wstrzymująca działalność fermy 

trzody chlewnej w Brynicy.

Z-ca Burmistrza Bogusław Adaszyński – odnosząc się do pytania Sołtysa Vogla, poinformował, iż:
 budżet tego roku nie przewiduje realizacji inwestycji budowy drogi Jedliska – Duczów Mały,
 przeprowadzane są remonty likwidujące ubytki w drodze poprzez uzupełnienie tłuczniem,
 co rocznie realizuje się inwestycje drogowe w ramach posiadanych możliwości.

Radny Bogusław Włos – zabrał głos w sprawach farm wiatrowych,
 pytał, czy jest zainteresowanie instytucji stawiających turbiny wiatrowe.

Z-ca Burmistrza – odpowiadając stwierdził, iż:
 trudno jednoznacznie określić, czy należy budować fermy wiatrowe,
 kontrowersje ciągle budzi fakt w jakich odległościach i gdzie należy te farmy budować,
 studium uwarunkować naszej gminy wskazuje, iż farmy te należy budować w odległości 700 m 

od zabudowań,
 jest zainteresowanie firm stawiających turbiny wiatrowe,
 ostatnio pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli, który bardzo krytycznie ocenia lokalizacje  

farm wiatrowych,
 parlament polski ciągle nie podejmuje ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 w takiej sytuacji nie przyśpieszamy decyzji o budowie ferm wiatrowych, aby nie podjąć decyzji  

nie korzystnych dla mieszkańców.

Radny Bogusław Włos – wypowiedział się w sprawie:
 Ministerstwo  Zdrowia  sugeruje,  aby  farmy  wiatrowe  lokalizować  w  odległości  3  km  od 

zabudowań,
 raport NIK pokazuje, że farmy wiatrowe to nie jest prosta sprawa,
 osobiście uważa, że turbiny wiatrowe powinny być budowane w odpowiedniej odległości, a 700 

m to za mało.

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

Sekretarz obrad 
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała:
Elżbieta Bar
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