
Protokół II/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 28 listopada 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.45.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Szczepan Mały.

Jednocześnie  w  sesji  uczestniczyli  Sołtysi  oraz  zaproszeni  goście  według  załączonej  listy
obecności, przewodniczący przywitał wszystkich przybyłych na sesję w szczególności:
- Pana Mirosława Bireckiego Starostę Kluczborskiego
- Pana Rafała Neugebauera Wicestarostę
- Pana Artura Nowaka członka Zarządu                                                                            (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr I/2018 roku odbytej 19 listopada 2018 r. - został przyjęty bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                       ( zał. nr 4) .
Nikt nie zgłosił wniosków ani uwag.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Radny Waldemar Łuczek – wnioskował:
-  o  utworzenie  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  zakładki  „Interpelacje  i  wnioski”  -
uzasadnił, że w innych urzędach taka strona widnieje, gdzie umieszczane są wnioski i zapytania
radnych  oraz  odpowiedzi,  strona  taka  jest  bardzo  popularna  i  często  odwiedzana  przez
mieszkańców,
- oraz na wniosek mieszkańców i osób prowadzących sklepy przy ul. Byczyńskiej wnioskował  
o  postawienie  stojaka  na  rowery  i  oznaczenie  tego  miejsca  na  targowisku,  ponieważ  osoby
przyjeżdżające na zakupy nie mają gdzie bezpiecznie pozostawić roweru,  najczęściej opierają o
elewacje i witryny sklepowe.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowym oraz
innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 

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

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie
rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowym oraz innymi
podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                                              (zał. nr  6).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                               (zał. nr 7).

Burmistrz  –  zabierając  głos  przeprosił  za  spóźnienie,  ponieważ  uczestniczył  w  I  Walnym
Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, podczas którego wybrano: 
- Przewodniczącego Zgromadzenia - ponownie Jarosława Kielara,
- Przewodniczącego Zarządu ZGŚO - ponownie Czesława Tomalika,
- poinformował również, że Burmistrz Wołczyna został wybrany na członka Zarządu ZGŚO, dodał -
jest to praca społeczna, niepłatna.
W  dalszej  swojej  wypowiedzi  stwierdził,  że  wspólnie  z  Przewodniczącym  Rady  wystosował
zaproszenie do nowego Zarządu Powiatu Kluczborskiego, 
- 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu, podczas której dokonano wyboru
nowego zarządu,
- stwierdził, że zdecydowaliśmy się zaprosić na naszą sesję, aby przedstawić wszystkim radnym ale
przede wszystkim pogratulować,
- zadanie przed tym Zarządem zapewne nie jest łatwe, 
- podkreślił, że dotychczas mieliśmy bardzo dobrą współpracę z Zarządem, dlatego też liczymy  na
taką dobra współpracę z Panem Starostą i całym Zarządem, bo problemów, potrzeb i inwestycji
szczególnie drogowych na terenie gminy Wołczyn jest bardzo wiele.

Burmistrz  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  w  imieniu  również  radnych,  sołtysów,  wszystkich
pracowników samorządowych, na ręce pana Mirosława Bireckiego Starosty Powiatowego, Pana
Rafała  Neugebauera  Wicestarosty  i  Pana  Artura  Nowaka  członka  Zarządu  -  złożyli  gratulacje
i życzenia.

Następnie  głos  zabrał  Starosta  Kluczborski  –  pogratulował  wyboru  Panu  Waldemarowi
Antkowiakowi Przewodniczącemu Rady i wszystkim radnym, 
- wyraził ogromną nadzieję na owocną współpracę,
- Burmistrzowi Wołczyna – gratulował ponownego wyboru, podkreślając, że to stanowi ogromny
dowód jakim zaufaniem darzą Pana Burmistrza mieszkańcy, jednocześnie jest to kolejna praca, aby
spełniać kolejne oczekiwania.
Będąc przy głosie poinformował na temat kondycji finansowej,
- obecnie zadłużenie Powiatu wynosi 72 mln 500 tys. zł,
- budżet wynosi około 88 mln zł i nie zanosi się na to, żeby było lepiej, nowy Zarząd będzie starał
się zamknąć ten rok budżetowy ale aktualnie brakuje 4 mln 500 tys. zł,
- jeżeli chodzi o potrzeby zdajemy sobie sprawę, że są ogromne i w miarę możliwości nasz Zarząd
będzie starał się te potrzeby realizować,
-  przyszłe  lata  będą  bardzo  trudne,  powiat  kluczborski  doszedł  do  granicy  brania  kredytów
i zadłużania się,
- cieszy się, że Wołczyn jest prężną gminą i życzy powodzenia i dobrej współpracy.

Kontynuując obrady  sesji Rada Rada Miejska przeszła do podjęcia uchwał:

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna



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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna  – podjęta została jednogłośnie w obecności 14
radnych w głosowaniu imiennym                                                                                         (zał. nr 8).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                               (zał. nr 9).

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

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

W dyskusji głos zabrali:
Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że podwyżka opłat za śmieci wymuszona została przez życie,
to jest przez podwyżkę ceny paliwa, podwyżkę ceny za odbiór i utylizację śmieci.

Przewodniczący Rady – dodał, że dochód z tej podwyżki będzie skonsumowany przez instytucje
odbierające odpady komunalne.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia
stawki  oraz  określenia  terminu  i  częstotliwości  ponoszenia  tej  opłaty   –  podjęta  została
większością głosów w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                             (zał. nr 10).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 11).

Ad. 4

Pani Matelska – w odpowiedzi na wniosek w sprawie utworzenia zakładki „interpelacje i wnioski”
poinformowała, że taka zakładka na stronie Biuletynu Informacji Publicznej już istnieje.

Burmistrz – stwierdził, że wniosek dotyczący ustawienia stojaka na rowery jest zasadny i należy go
przyjąć do realizacji.
Poinformował, że w związku z objęciem funkcji Wicestarosty przez pana Rafała Neugebauera, po
analizie  i  przemyśleniach  powołanie  na  dyrektora  WOK  zaproponował  pani  Bożenie  Grabas
Kierownikowi Referatu Promocji, 
-  na  czas  zamknięcia  wszystkich  rozpoczętych  zadań  i  rozliczenia  roku  budżetowego  pełniącą
obowiązki dyrektora będzie pani Agnieszka Znamirowska – pracownik Ośrodka Kultury.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął II  sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      
  Protokołowała

  Julita Matelska


