
Protokół Nr XVII/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 31 marca 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 14.30.

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 XVI/2016 odbytej 24 lutego 2016 r. – przyjęty został bez uwag.

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

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Józef Schatt Sołtys – prosił, aby uprzątnąć betonowe słupy z parku w Skałągach.

Ad. 3 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Wołczynie.

Zbigniew Kmieć Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku – w wystąpieniu swoim podkreślił,
że  do zadań Policji  należy zapobieganie przestępczości,  a  w przypadku zaistnienia  przestępstw,
dążyć do zatrzymania sprawców, 
- na terenie gminy Wołczyn w zakresie przestępstw kryminalnych wszczęto 161 spraw stwierdzono
112, gospodarczych wszczęto 4 stwierdzono 1, przestępstw drogowych 36;
- przestępstw najbardziej uciążliwych w kategorii:
- kradzież samochodu 1 przestępstwo,
- zgwałcenie 1 przestępstwo,
- bójka i pobicie stwierdzono 3 przestępstwa,
- kradzież z włamaniem 33 przestępstwa,
- kradzież cudzej rzeczy 29 przestępstw o 7 więcej w stosunku do 2014 roku,
- uszkodzenia cudzej rzeczy – 8 przestępstw
- przestępstw narkotykowych 12;
-  w  całym  powiecie  kluczborskim  ujawniono  łącznie  16435  wykroczeń,  wniosków  do  sądu
skierowano 829, nałożono mandatów 11341, pouczeń 3962
- wypadków drogowych odnotowano 36, w wyniku tego zmarło 8 osób, rannych było 33, kolizji
drogowych 498
-  jeżeli  chodzi  o  stan  bezpieczeństwa  w ruchu  drogowym w gminie  Wołczyn  odnotowano  74
zdarzenia,  najczęstszymi  przyczynami  tych  zdarzeń  było  wymuszanie  pierwszeństwa,
niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie,
- następnie prosił o zadawanie pytań.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że w przedłożonym sprawozdaniu jest mowa, że prowadzone
są przez Policjantów przeglądy dróg, które ujawniły szereg nieprawidłowości, w związku z tym
pytał, czy w tym jest również stan nawierzchni jezdni?



Komendant Powiatowy Policji – stwierdził, że za stan drogi ponoszą odpowiedzialność zarządcy
drogi, Policja może jedynie monitować i wnioskować,
-  Policjanci  biorąc  udział  w  komisyjnych  przeglądach  dróg  biorą  pod  uwagę  widoczność
i  poprawność  oznakowania  ale  również  stan  nawierzchni,  po  czym  wnioski  kierowane  są  do
zarządców dróg.

Radny  Nowak  Ryszard  -  złożył  na  ręce  Komendanta  Policji  pismo  mieszkańców  Komorzna
dotyczące interwencji w sprawie bardzo złego stanu drogi powiatowej w Komorznie.

Pan Ziach Sołtys Markotowa Dużego – stwierdził, że nagminnie dewastowany jest plac zabaw, 
- w Wołczynie Komisariat jest ciągle zamknięty brak jest kontaktu z dzielnicowymi,
- jak dodzwonił się do Kluczborka to przyjechali od razu.

Komendant Powiatowy Policji – stwierdził,  ze Komenda w Kluczborku ma większe możliwości
jeżeli jest interwencja obywatela służymy pomocą, po to jesteśmy żeby reagować.

Wiesław Misiak Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie – zabierając głos stwierdził,  że jest
problem mamy dwóch dzielnicowych na teren gminy  i dwóch w Wołczynie, 
- jest 20 sołectw jak w Wierzbicy Górnej jest ponad 1000 mieszkańców w innych 600, 800, w
tygodniu odbywają się spotkania w szkołach w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- na stronie internetowej są dzielnicowi, jest też numer kontaktowy,
- nie rozumie skąd takie negatywne nastawienie, niejednokrotnie Pan Sołtys interweniował i patrol
jechał,
- jest w stanie udowodnić i udokumentować kiedy i ile razy był dzielnicowy,
- zaprosił na rozmowę do Komisariatu.

Radna  Błaszczykiewicz  –  podziękowała  za  prowadzone  w  szkołach  akcje  z  okazji  różnych
okoliczności. 

Komendant Powiatowy Policji – zabierając głos podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za
wygospodarowanie środków w budżecie gminy i pomoc w przeprowadzeniu generalnego remontu
Posterunku w Wołczynie, dzisiaj standard jest wysoki i na pewno będzie miał wpływ na wyniki
pracy. 

Pan Vogiel – zgłosił, że w Duczowie od P. Januszkiewicza nie zawsze odbierane są śmieci, zależy to
który przyjeżdża kierowca.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  dzisiaj  na  temat  porządku rozmawiamy mniej,  bo dwa dni  temu na
Komisji Budżetu więcej czasu poświęcono sprawom z zakresu Straży Miejskiej  i  Ochotniczych
Straży Pożarnych, 
-  cieszy się,  że  Komendant  Powiatowy Policji  jest  z  nami,  obecność świadczy o tym,  że  chce
słuchać o problemach i odpowiednio działać,
-  samorząd  wołczyński  bardzo  chwili  sobie  współpracę  z  Kierownikiem  Posterunki  Policji
w Wołczynie, reakcje są szybkie,
- Pan Ziach zgłaszał również Burmistrzowi problem,
- najważniejsze jest  jak realizujemy zadania wykorzystując środki budżetu, czy kadrę i robimy aby
było jak najlepiej wykorzystane,
- wyraził nadzieję że poprawa warunków będzie miała wpływ na efektywność pracy.



Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2018

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVII/213/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2018 podjęta została większością głosów

 (zał. nr 8).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

1 radny opuścił salę obrad.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok 

Przewodniczący  komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Burmistrz -  zabierając głos stwierdził,  że podczas komisji  dość długo trwała dyskusja na temat
inwestowania w drogi na terenie naszej gminy, 
- głosy które były podczas zebrań wiejskich dotyczące dróg staramy się powoli w miarę możliwości
finansowych  wpisywać  do  budżetu,  w  tym  projekcie  uchwały  jest  kilka  pozycji,  które
wprowadzamy do budżetu to jest przygotowywanie się do kolejnych inwestycji poprzez wykonanie 
dokumentacji technicznej na zadania:
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym – Cygany - 18.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - 30.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków - 22.000 zł,
- budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie - 18.000 zł,
- budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie - 10.000 zł,
- na realizację kilku tych zadań będzie można pozyskać środki zewnętrzne, 
-  wprowadza  się  do  budżetu  kwotę:  500.000  zł  z  przeznaczeniem  na  zadanie:  Budowa  drogi
dojazdowej  do  gruntów rolnych w Brunach,  gmina  złożyła  wniosek o  dofinansowanie  zadania
z FOGR, 
- przebudowa drogi w Szymonkowie - złożono wniosek o dofinansowanie zadania i przeniesiono do
realizacji w 2017 r.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 r. podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 ( zał. nr 9).



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  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Pani  Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  –  poinformowała,  że uchwała
o takiej samej treści obowiązuje od 2011 r., 
- w przedmiotowym projekcie zmiana dotyczy podniesienia stawek za usługi,
- inflacja, wzrost wynagrodzeń i pochodnych opiekunek przez okres 5 lat spowodowały, że stawka
za  1  godzinę  usług  opiekuńczych  obecnie  kształtuje  się  na  poziomie  19,62  zł,  dlatego  koszt
odpłatności 1 roboczogodziny musi zostać zmieniony do wysokości 20 zł,
-  koszt  odpłatności  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  pozostaje  na  tym  samym  poziomie  
i wynosi 25 zł.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. 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 14 radnych

 ( zał. nr 10).

w sprawie nadania Statutu Wołczyńskiemu Ośrodkowi Kultury 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVII/116/2016  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Wołczyńskiemu Ośrodkowi Kultury podjęta została jednogłośnie w obecności
13 radnych. 2 radnych opuściło salę obrad                                                                         (zał. nr 10).

w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  oraz  wysokości  stypendiów  w  dziedzinie  twórczości
artystycznej

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Pan  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  EKSiR  –  stwierdził,  że  przedłożony  dzisiaj  radnym  projekt
przedmiotowej uchwały uwzględnia zgłoszone podczas komisji poprawki.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                        (zał. nr 11).



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 7).

Zastępca  Burmistrza  –  poinformował,  że  dotacja  w wysokości  10  426,28 zł  przyznana jest  na
podstawie złożonego wniosku przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Szymonkowie o dofinansowanie remontu filialnego kościoła w Świniarach Wielkich, 
-  kwota  ta  stanowić  będzie  częściowe  dofinansowanie  robót  budowlanych  polegających  na
wymianie i naprawie porażonych drewnianych belek wieńcowych, słupów i belek między słupami
wraz z podbiciem fundamentów oraz impregnacją gontów na dachu.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 12).

w sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa Opolskiego  w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że proponuje się wyrazić negatywną opinię do projektu uchwały
Sejmiku w związku z tym, że obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obejmuje
swoim zasięgiem tereny zabudowane w miejscowości Wierzchy, Szum, Wąsice, Brynica, Wałda, Markowe,
Kołoczek, 
- część istniejącej zabudowy zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzek Kluczborska Struga oraz
Stobrawa, zakazami nie powinny  zostać objęte tereny istniejącej zabudowy, ponieważ zakazy ograniczają
prawo korzystania z własności nieruchomości, szczególnie restrykcyjny jest zapis dotyczący zakazu budowy
nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych.

Uchwała  Nr  XVIII/119/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  31  marca  2016  r.  w  sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych
                                                                                                                                            (zał. nr 13).

w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 7).

Pani Matelska – stwierdziła, że przedłożony projekt uchwały jest w związku z wnioskiem Prezesa
Sądu Okręgowego w Opolu o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników w liczbie 3 do
orzekania w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.



Przewodnicząca  obrad  –  poinformowała,  że  Przewodniczący  Rady  do  pracy  w  zespole
zaproponował: 
- radnego Jana Bartosińskiego,
- radnego Mieczysława Kwaśnickiego
- radną Barbarę Błaszczykiewicz
- i wskazana przez Burmistrza Pani Julita Matelska.

Uchwała  Nr  XVIII/120/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  31  marca  2016  r.  w  sprawie
powołania  zespołu  ds.  opiniowania  kandydatów  na  ławników  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                      (zał. nr 14).

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z działalności między sesjami, zwracając uwagę na sprawy:
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę ul. Polanej w Wołczynie, zadanie obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, umowny termin wykonania zadania 30 czerwca br.,
- przyjęto 14 wniosków na przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu,
- w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami profilaktyki
z zakresu przyznano dotację dla:

• Gminnego Związku Ludowe Klubu Sportowe z siedzibą w Wołczynie w kwocie 20 000,00;
• Klubu Karate Tradycyjnego z siedzibą Wołczynie w kwocie 5 000,00.

Burmistrz podejmował sprawy, m.in.:
− organizacji  debaty  pt.  „Pokażmy  nasze  gimnazja”  wspólnie  z  dyrektorem  GLZS  oraz

Prezesem Oddziału ZNP w Wołczynie;
− podziału nieruchomości OZPL „Linopłyt” przed kolejną licytacją.

Ponadto poinformował, że:
-  odbyto spotkanie z  rodzicami 6-latków odnośnie nauki  w oddziałach przedszkolnych,  rodzice
informację przyjęli ze zrozumieniem, 
- otrzymano  nagrody w ramach VII edycji zimowej zabawy „Świeć się z Energą”,  ufundowany
przez  Grupę  Energa  energooszczędny  sprzęt  AGD  o  wartości  10  tys.  przeznaczono  na  cel
dobroczynny.  Sprzęt  gospodarstwa  domowego  (min.  chłodziarko-zamrażarki,  pralki,  kuchenki
mikrofalowe, odkurzacze oraz czajniki) trafiły do najbardziej potrzebujących,
- odbyły się konsultacje  nt. Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszaru funkcjonalnego
Kluczbork-Namysłów-Olesno, zachęcił do wypełnienia ankiety w tym temacie.

Ad. 6 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że słupy o których mówił Sołtys Schatt zostaną usunięte.

Pan Mały - pytał, czy coś się zmieniło w sprawie drogi w Gierałcicach Małych?
- czy odbył się już przetarg na tłuczeń?

Pan Olejnik – stwierdził, że została już podpisana umowa na remont dróg tłuczniowych, jedynie
aura wstrzymuje nas żeby rozpocząć prace, 
- odnośnie drogi w Gierałcicach odbył spotkanie ze spadkobiercami działki, był również geodeta,
wszystko wskazuje, że działania będą zmierzać w dobrym kierunku.



Burmistrz – poinformował, że dzisiaj był na spotkaniu ze Starostą Kluczborskim, między innymi
poruszył sprawę remontu dróg powiatowych,  również remontu drogi Gierałcice – Murów,
- przetarg został ogłoszony, nie ma zagrożenia żeby inwestycja nie została wykonana,
- następnie poruszył sprawę ostatniego artykułu na temat wycinki drzew na terenie gminy Wołczyn,
podkreślił, ze wycinka drzew w Komorznie nie dotyczy w ogóle Urzędu Miejskiego w Wołczynie,
-  musicie  wiedzieć,  że  wycinka  dębów  jest  na  terenie  grodziska  i  podlega  powiatowi
i wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków i Burmistrz Wołczyna nie wydawał pozwolenia na
wycinkę, bo nie ma takich kompetencji,
-  decyzje  na wycinkę  zakrzaczeń wydał  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków,  a  okazało  się  że
właściciel wyciął więcej niż miał pozwolenie,
- zgłosiliśmy na policje żeby zabezpieczyć materiały dowodowe.

Pani Błaszczykiewicz – prosiła, aby w ramach naprawy dróg tłuczniem utwardzić plac przy Szkole
Podstawowej nr 2.

Pan Neugebauer – zabierając głos stwierdził, że zakończono zebrania sprawozdawczo – wyborcze
podczas, których wybierano władze na okres 5 letniej kadencji, w 3 jednostkach nastąpiła zmiana
Zarządu,
- 20 maja 2016 r. Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP dokona wyboru władz oddziału
Miejsko-Gminnego,
- obszar gminy chroni 10 jednostek OSP zrzeszających 313 czynnych członków,
-  podkreślił,  że  od  2010  roku  członkowie  OSP rokrocznie  zrzekają  się  ekwiwalentu  za  udział
w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych,  za  zgodą  Burmistrza  Wołczyna  środki  te  przesuwane  są
i dzięki temu możliwe były zakupy sprzętu,
-  w  ubiegłym  roku  w  ramach  tych  środków  udało  się  zakupić  sprzęt  i  wyposażenie  dla
poszczególnych OSP za kwotę 44 tys. zł.

W związku z wyczerpaniem porządku – Przewodnicząca obrad zamknęła obrady XVII sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.
                                     
                                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                                                           Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała:
Julita Matelska 

 


