
Protokół Nr III/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 19 grudnia  2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 15.15.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 15 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                           (zał. nr 1).

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr II/2018 roku odbytej 28 listopada 2018 r. -  przyjęty  został bez
uwag.

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

Ad. 2 

Radna  Agata  Teodorowska –  złożyła  pisemną interpelację  dotyczącą  umieszczenia  w projekcie
budżetu  gminy  remontu  części  ul.  Fabrycznej  od  przejazdu  kolejowego  do  nowo  powstającej
fabryki mebli.

Radna  Jolanta  Schatt  –  złożyła  pisemny  wniosek  w  imieniu  mieszkańców  Sołectwa  Rożnowa
w zakresie :
-  naprawy  drogi  Rożnów-Krzywizna  oraz  uzupełnienie  ubytków  na  poboczu  drogi  Wołczyn-
Biskupice,
- budowy szamb ekologicznych z dofinansowaniem z budżetu gminy w 95%, 
- przywrócenie połączenia autobusowego na linii Rożnów-Wołczyn oraz Rożnów-Kluczbork (raz w
tygodniu w dogodnych godzinach),
- darmowy przejazd PKS dla seniorów,
- budowa przystanku autobusowego od strony Skałąg i koło osiedla oraz budowa chodnika w celu
poprawy bezpieczeństwa dzieci,
- ułożenie asfaltu na drodze dojazdowej na tzw. „górkę”
- montaż dodatkowej lampy na osiedlu,
- propozycja modernizacji oczyszczalni ścieków Rożnowie,
- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów na osiedlu,
- bezpłatny dowóz dzieci na Orlik do Wołczyna (1 raz w tygodniu).
Wnioski mieszkańców Sołectwa Skałagi:
- asfaltowanie dróg gminnych: ul. Polna, Krótka, Okrężna, Szkolna, Boczna, Wspólna, Kościelna,
Klonowa, Ogrodowa, Akacjowa, Leśna,
- remont sali wiejskiej,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Parkowej i Słonecznikowej.

Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  czy  na  terenie  Wołczyna  są  kontrolowane  współczynniki
zanieczyszczenia powietrza, 
- czy jest monitorowane miasto, czy rozważano  instalację takiej infrastruktury,



- uważa, że jest to zasadne, ponieważ przez działania edukacyjne, poprzez wskazywanie stopnia
zanieczyszczenia, udostępniając dane w tym zakresie do wiadomości publicznej, możemy wpływać
na lepszą jakość i komfort naszego życia.

Sołtys  Skałąg – poinformował,  że przed rozpoczęciem sesji  rozdał  ulotki  na temat  działalności
 i osiągnięć Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Skałagi, które działa od 8 lat, 
- apelował do władz, aby uruchomić jakąś pomoc z Urzędu Stowarzyszeniom, a głównie Odnowie
Wsi, bo aktualnie pomoc jest bardzo słaba.

Radny  Nowak  Ryszard  –  stwierdził,  że  jeśli  jest  taki  „festiwal”  remontów  dróg  w gminie,  to
również  zgłosił  potrzebę  remontu  dróg  w  Komorznie:  ul  Kościelnej,  Łąkowej,  Tartacznej,
Miechowskiej, Parkowej i dwóch dróg w Brunach oraz dokończenia dwóch odcinków w Brunach 
i byłaby to pierwsza wieś w gminie, która miałby wszystkie drogi w asfalcie.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos, przypomniał, że zgłaszając wnioski, które pociągają za sobą
skutki finansowe, należy wskazać z jakich środków zadanie ma być finansowane, jakie zadanie
należy wycofać, aby dane zadanie wprowadzić.

Sołtys Duczowa – prosił o utwardzenie terenu koło świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący Rady – podkreślił, że jeżeli chodzi o drogi prosił, aby wnioski te złożyć na piśmie
i zaznaczyć z jakich środków należy zrealizować konkretne zadanie, taka jest zasada, 
- nad projektem budżetu i wieloletnią prognozą finansową dyskutowaliśmy na Komisji i te zadania,
które są już wpisane powinny być zrealizowane,
- inne zadania, które pojawią się w ciągu roku w miarę możliwości też będą brane pod uwagę.

Radny Nowak Ryszard – stwierdził,  że jak najbardziej  Zastępca Burmistrza ma rację,  że trzeba
znaleźć źródło finansowania zadania, 
-  dla  realizacji  zadań,  które  zgłosił  wcześniej  wskazał  źródło  z  rezerwy  budżetowej
i dofinansowania rządowego.

Skarbnik Gminy – przypomniała, że wnioski o zmianę projektu budżetu składa się na Komisji,
wniosek  ten  jest  głosowany,  a  następnie  Burmistrz  musi  się  odnieść  w  formie  stanowiska  do
wniosków zawartych w opiniach Komisji, 
- na Komisjach nikt takich wniosków nie zgłosił,
- teraz na sesji ta procedura jest zamknięta,
-  wnioski  te  mogą  być  przyjęte  i  skierowane  do  odpowiednich  komórek  i  rozpatrywane
w przyszłości
-  nasza  procedura  mówi,  że  cytat  uchwały  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały
budżetowej:  „komisja  proponująca  wprowadzenie  nowego  wydatku  lub  zwiększenie  wydatku
przewidzianego  w  projekcie  budżetu,  zobowiązana  jest  wskazać  źródło  jego  sfinansowania.
Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji
zaproponować poprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej”.

Przewodniczący – stwierdził,  że zapraszał również sołtysów oraz inne zainteresowane osoby do
udziału w komisji, aby wypracować stanowisko.

Skarbnik Gminy – poinformowała, że rezerwa też jest określona przepisami prawa, nie można jej ot
tak sobie zmniejszać lub zwiększać.

Sołtys Skałąg – stwierdził, że jest zdziwiony że teraz mówi się o drogach, sołectwo co roku przy
podziale funduszu sołeckiego pisze wnioski, od kilku lat pisze to samo, 



- za lampą koło świetlicy chodzi 7 lamp, w końcu zrobiliśmy sami.

Sołtys Krzywiczyn – zabierając głos w imieniu mieszkańców podziękował za remont ul. Polnej  
w Krzywiczynach.
 

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  19 grudnia  2018 r.  w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych      
w głosowaniu imiennym                                                                                                       (zał. nr  6).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                               (zał. nr 7).

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 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  8).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                               (zał. nr 9).

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  III/11/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  19  grudnia  2018  r.   zasad
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków -



podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym              (zał. nr 10).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 11). 

o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady
Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  ustalania  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  dla  radnych  Rady
Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                                             (zał. nr 12).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 13). 

w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie
pomocy  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  programem  wieloletnim  „Posiłek  w  szkole
i w domu” na lata  2019-2023

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  programem  wieloletnim  „Posiłek  w  szkole
i  w  domu”  na  lata   2019-2023 -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14  radnych
w głosowaniu imiennym                                                                                                    (zał. nr 14).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 15). 

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem
wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  programem
wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -  podjęta została jednogłośnie w
obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                                                 (zał. nr 16).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 17). 



w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                           (zał. nr 18).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 19). 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-
2021

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-2021 -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                (zał. nr 20).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 21).

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar
Przemocy  w Rodzinie  w Gminie  Wołczyn  na lata  2019-2023  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                                             (zał. nr 22).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                            (zał. nr 23). 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania
mu statutu

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

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr III/18//2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu
statutu - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym
                                                                                                                                             (zał. nr 24).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 25).

w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  dziecka,  wysokości  opłaty  za  wydłużony  pobyt
dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/19//2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
- podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym             (zał. nr 26).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 27).

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/20//2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - 
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                (zał. nr 28).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 29).

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

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

Uchwała Nr III/21//2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych w głosowaniu imiennym                                        (zał. nr 30).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 31).



w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kluczbork  w  sprawie  zasad
przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy
Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/22//2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kluczbork  w  sprawie  zasad
przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie
gminy Kluczbork,  do których uczęszczają dzieci  z  terenu gminy Wołczyn -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych w głosowaniu imiennym                                        (zał. nr 32).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 33).
Na obrady przybyła radna Ewelina Sękala.

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok -  podjęta została większością głosów w obecności 15
radnych w głosowaniu imiennym                                                                                       (zał. nr 34).
Radny Waldemar Łuczek wstrzymał  się od głosu.
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 35).

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

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

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                 (zał. nr 36).

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał Uchwałę nr 506/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn                                         ( zał. nr 37).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 -  podjęta została jednogłośnie



w obecności 15 radnych w głosowaniu imiennym                                                             (zał. nr 38).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 39).

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                 (zał. nr  40).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   (zał. nr 41).

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej   odczytał  Uchwałę  Nr  641/2018  z  dnia  14  grudnia  2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2019 r.                                                (zał. nr 42).
oraz 
Uchwałę  Nr  642/2018  z  dnia  14  grudnia  2018  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej                                                                                                            (zał. nr 43).

W dyskusji głos zabrał:

Burmistrz  –  podkreślił,  że  opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  projektu  wieloletniej
prognozy finansowej i projektu budżetu gminy na 2019 r. są pozytywne,
-  każdego  roku  opinie  mamy  pozytywne,  a  świadczy  to  o  tym,  że  w sposób  bardzo  rzetelny,
odpowiedzialny,   gospodarczy  i  rozsądny  w  stosunku  do  możliwości  budżetowych  planujemy
coroczny budżet,
- zadłużenie i zobowiązania naszej gminy w stosunku do 2019 r. są na poziomie 6 mln zł,
-  prosił,  aby zwrócić uwagę na  to,  co dzieje  się  wokół,  w ostatniej  sesji  uczestniczył  Starosta
kluczborski, informował o zadłużeniu powiatu, które jest  na poziomie 76 mln zł, słyszymy też co
jest w gminie Byczyna,
- podkreślił, że jeśli chodzi o gospodarkę finansową możemy być dumni, że jesteście radnymi takiej
gminy, że tak prowadzimy, przez  lata z zespołem pracowników, radnymi rozsądne planowanie i
zadłużanie,
-  każdy  jeden  kredyt,  który  bierzemy  to  nie  są  kredyty  konsumpcyjne  tylko  inwestycyjne,  i
inwestujemy w te miejsca, te potrzeby które zgłaszają mieszkańcy, radni, sołtysi, 
-  mówimy o budżecie na 2019 rok, bardzo istotne jest to co mówiła na początku p. Skarbnik i
wiceburmistrz  odnosząc się do wniosków radnych, że budżet jest efektem nie spotkania się na
tydzień  przed  komisją,  budżet  buduje  się  na  kolejny  rok  już  od  samego  początku  roku
kalendarzowego, budżet konstruuje się również latami wcześniejszymi, to znaczy, że planujemy w
wieloletniej prognozie finansowej zadania, te które będą w roku bieżącym, następnym i w latach
kolejnych i to co wpisane jest dzisiaj to jest efekt tych wcześniejszych planów, które Rada Miejska
przyjęła  do  realizacji  i  chcemy  to  konsekwentnie  realizować,  oczywiście  może  to  być
modyfikowane i zapewne będziemy to robić ale modyfikacje mają polegać na tym, że nie tylko
dopisujemy,  bo  musi  być  wskazane  źródło  finansowania  ale  czasami  musimy  z  czegoś
zrezygnować,
-  podkreślił  również  że,  wniosków i  potrzeb  naszej  gminy  jest  bardzo  dużo,  mamy też  swoje
doświadczenie i wiemy, że tych potrzeb jest naprawdę wiele, ale nie możemy zapominać o tym, że
nasza praca nie polega tylko na tym, żeby przedstawiać wnioski i je przyjmować, tylko rozsądnie
umieszczać je w czasie kiedy poszczególne zadania mogą być zrealizowane i naszą mądrością ma
być, które zadania mają być w pierwszej kolejności , a które w latach następnych,



- gdyby każdy z radnych, każdy z sołtysów chciałby zgłosić wszystkie potrzeby, które są i chciałby
aby były zrobione już, to znaczyłoby,  że trochę odrywamy się od rzeczywistości ,
- w budżecie każdego roku ponad 80% wydatków przeznaczamy na dobre funkcjonowanie naszego
samorządu, to jest na utrzymywanie całej działalności i realizacji wszystkich zadań, które muszą
być realizowane przez samorząd,
-  pozostaje  kilkanaście  procent  na  to  co  możemy  jeszcze  tworzyć,  remontować,  budować,
wzmocnione o środki zewnętrzne,
-  gmina  nasza  potrafi  pozyskiwać  środki  z  zewnątrz,  wszystkie  zadnia  jak  termomodernizacje,
oczyszczalnie,  kanalizacje,  budowa  dróg  to  są  wszystkie  zadania,  na  które  pozyskaliśmy
dofinansowanie,
-  apelował,  abyśmy  nie  popadali  w  medialną  pułapkę,  że  im  więcej  zgłosimy  tym  bardziej
mieszkańcy będą nas oceniać pozytywnie,
- naszą mądrością ma być, aby ważyć na co nas stać i jak priorytetowo realizować zadania, 
-  każdy  startując  w  wyborach  reprezentował  swoje  środowisko  i  zobowiązany  jest  dbać  o  to
środowisko, ale stając się radnym nie jesteście ju tylko radnymi jednego sołectwa, czy w mieście
tylko kilku ulic,  zostając radnym staliście się radnymi gminy Wołczyn,
- dlatego przez lata starł się przekonywać radnych i wydaje się, że się udało, żeby tak dzielić budżet
aby  w  każdym  środowisku  udawało  się  coś  zrobić,  oczywiście  bywają  lata,  że  w  jednej
miejscowości więcej innej mniej lub wcale,
- podkreślił również, że tej kadencji nie zamierza jakoś przeżyć, zamierza aby ta kadencja była tak
pracowita,  tak  efektywna  żebyśmy  wszyscy  zasłużyli  na  zaufanie  mieszkańców,  aby  zostać
wybranym na kolejną kadencję,
- każdego roku przez ile lat jest burmistrzem nigdy nie było tak, że zrealizowaliśmy wyłącznie te
zadania które wpisaliśmy projektując budżet, zawsze udawało się zrobić o wiele więcej i z taką
nadzieją patrzy na rok 2019.

Skarbnik  Gminy  –  poinformowała,  że  sugestię  wynikającą  z  opinii  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej dotyczącą rezerwy na żłobek uwzględniono i wpisano do uchwały budżetowej.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przystąpiono do głosowania

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Wołczyna na 2019 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych w głosowaniu imiennym                                                                                       (zał. nr 44).
Wykaz głosowania imiennego                                                                                             (zał. nr 45).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z e swojej działalności w okresie między sesjami    ( zał. nr 46).
Nim przeszedł do informacji z działalności - podziękował za jednogłośne przyjęcie budżetu gminy
na 2019 r.  i stwierdził, że wszyscy będziemy decydować jak będzie przebiegała realizacja,
- zadeklarował rzetelną współpracę.
W dalszej swojej wypowiedzi poruszył sprawy z zakresu działalności w okresie międzysesyjnym:
- zakończono realizację zadania pn. Przebudowa drogi ul.  Kwiatów Polskich w Wołczynie oraz
złożono  wniosek  o  płatność  końcową  do  Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w ramach  PRGiPID na lata 2016-2019. Koszt całkowity zadania: 2 576 000,00 zł, dofinansowanie
1 231 555,56 zł;



-  zakończono  realizację  zadania  pn.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej
w  gminie  Wołczyn”  oraz  złożono  wniosek  o  płatność  końcową  do  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Opolskiego  w  ramach  RPO  WO  na  lata  2016-2020.  Koszt  zadania:
1 353 090,49 zł, dofinansowanie 500 000 zł;
- zakończono remont ul. Stalmacha w Wołczynie,  który obejmował budowę nowych chodników,
zjazdów oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej;
- wykonano remont drogi dojazdowej do pól w Komorznie (ok. 700 m), na to zadanie pozyskano
dofinansowanie z KOWR w wysokości 73 tys. zł;
- trwają prace budowy zjazdu z drogi krajowej w Markotowie Małym;
-  trwają  prace  geodezyjne  zmierzające  do  uregulowania  stanu  prawnego  dróg  na  terenie
inwestycyjnym (b/Linopłyt), budowa fabryki ruszyła, wykonano przyłącze wodociągowe;
- złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Świniary Małe – Szymonków” w ramach FOGR;
- złożono wniosek o płatność oraz otrzymano refundację na zadanie pn. „Utworzenie otwartej strefy
aktywności”  w  ramach  Programu  rozwoju  małej  infrastruktury  sportowo  –  rekreacyjnej  o
charakterze  wielopokoleniowym  OSA  2018,  całkowity  koszt  zadania:  96  569,  72  zł,
dofinansowanie 44 685,82 zł;
-  złożono wniosek o wypłatę  środków na utworzenie miejsc opieki  w kwocie 351 085,79 zł  z
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018;
-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  funkcjonowania  miejsc  opieki  w  ramach  Resortowego
programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  „MALUCH+”2018  (kwota
dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu);
- unieważniono przetarg na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej wraz ogrodem halofitowym w
Wołczynie” z powodu braku ofert, rozpoczęto prace przygotowawcze kolejny przetarg;
-  prowadzone  jest  postępowanie  z  wolnej  ręki  w  sprawie  udzielenie  zamówienia  in-house
w zakresie  usług komunalnych:  odbiór  i  zagospodarowanie odpadów komunalnych,  utrzymanie
zieleni, bieżące utrzymanie miasta, gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy.
Z innych spraw :
- podjęto prace przygotowawcze na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Komorzno;
- wydano 267  decyzji w tym 11 odmownych w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłacono na
kwotę 2 324 094,63 zł;
- w okresie od 01.01.2018 r. do 17.12.2018 r. wypłacono 81 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
(gminne becikowe) na kwotę 81 000 zł;
-  wspólnie  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  i  stowarzyszeniem  „Dwa  serca”  podejmowano
organizację darów żywnościowych dla mieszkańców naszej gminy, to już kolejna taka akcja;
-  poinformował,  że  odbył  spotkanie  z  przedstawicielami  Opolskiego  Centrum  Ratownictwa
 i  od  1  kwietnia  2019  r.  karetka  pogotowia  będzie  funkcjonowała  w  gminie  Wołczyn  przez
24 godziny;
- podziękował sołtysom i radnym za organizacje dla dzieci „Mikołajek”.

Radny Ryszard Nowak – prosił o informacje na temat firmy „Pichon”,
-pytał, czy wiadomo kiedy rozpocznie się nabór pracowników do nowo powstającej fabryki mebli?

Burmistrz  –  w  odpowiedzi  na  zapytanie  odnośnie  firmy  „Pichon”,  stwierdził,  że  było  jedno
spotkanie, dyrektor potwierdził, że sąd we Francji ogłasza upadłość firmy, jest ktos zainteresowany
zakupem całej firmy ale więcej firm zainteresowanych jest „Pichon” Wołczyn ze względu na dobraą
kondycję i ilość zamówień, nie ma informacji, czy jakieś działania poskutkowały upadłością lub
sprzedażą, 
- dzisiaj zatrudnionych jest tam 46 osób, więc zamknięcie jej to miejsca pracy ale też podatki dla
naszej gminy,
- nabór do nowo powstającej firmy meblowej, jeszcze nie ma terminu, inwestor prosi o cierpliwość.



Ad. 5 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Zastępca Burmistrza – odniósł się do kwestii dróg, ten temat na ostatnich posiedzeniach poruszany
jest przez radnych, 
-  jeżeli  chodzi  o  ul.  Fabryczną  Naczelnik  Wydziału  p.  Marcin  Dłubak  prowadzi  intensywne
rozmowy i działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania tematu ul. Fabrycznej i tematu
dojazdu do terenów inwestycyjnych w tym rejonie,
- rozważamy o ciągu komunikacyjnym od drogi krajowej przez ul. Opolską i ul. Fabryczną, aż do
przejazdu kolejowego od wjazdu z ul. Sienkiewicza,
- prowadzone są też prace geodezyjne podziału działek,
- następnie poruszył sprawę środków pozabudżetowych, zapowiadanych przez rząd,
-  wczoraj  uczestniczył  w  spotkaniu  zorganizowanym  w  Urzędzie  Wojewódzkim,  które  było
poświęcone funduszowi  na drogi samorządowe, zapowiedzi są takie, że tych środków w roku 2019
ma  być  znacznie  więcej  ale  jeszcze  nie  padły  żadne  kwoty,  nie  powiedziano  kiedy  będą  też
ogłoszone nabory, zapowiedzi są dość optymistyczne, bo dofinansowanie do budowy ma wynieść
do 80%, jeżeli te możliwości się pojawią na pewno będziemy składać wnioski do tego programu.

Pani  Joanna  Ptak-Fioncek  –  poinformowała,  że  monitorowanie  powietrza  należy  do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
- na terenie Opolszczyzny jest kilka jednostek pomiarowych, dla nas najbliższa jest w Oleśnie,
- oczywiście jako gmina możemy zakupić taki czujnik powietrza ale uważamy, że nie jest to tak
ważne, ponieważ i tak wiemy,  że jakość powietrza nie jest najlepsza,
-  jako  samorząd  od  dwóch  lat  prowadzimy  program  dofinansowując  wymianę  ogrzewania  na
ogrzewanie proekologiczne, w tym roku podpisaliśmy 60 umów, jest to bardzo dużo, początkowo
w  budżecie  gminy  były  zabezpieczone  środki  na  30  umów  jednak  ze  względu  na  duże
zainteresowanie i ilość złożonych wniosków zwiększyliśmy kwotę dotacji,
- na przyszły rok również zaplanowano środki na dofinansowanie ogrzewania proekologicznego,
- zakup wysokiej klasy sprzętu jest bardzo kosztowny,
-  ponadto  jeżeli  mamy zgłoszenie  o zanieczyszczaniu powietrza,  kierujemy do straży  miejskiej
wtedy jest badane i nakładane są mandaty.

Radny Waldemar Łuczek – pytał, czy wiadomo jest czy zostały nałożone jakiekolwiek mandaty  
z tego tytułu?

Pani Joanna Ptak-Fioncek – stwierdziła, że zostały nałożone mandaty i wie, że prowadzony jest
monitoring.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że temat dróg jest bardzo drażliwy i będzie przedmiotem obrad
Komisji w lutym.

Pan Maliński – odnosząc się do ulotki rozdanej przez sołtysa Skałąg, pytał od kiedy na terenie
gminy Wołczyn obowiązują nazwy obcojęzyczne, 
- ulotka przekazana jest do wiadomości publicznej i uważa, że nie należy posługiwać się nazwami,
które nie obowiązują na terenie gminy,
- stąd jego wniosek, aby osoba, która rozpowszechnia tą ulotkę sprawiła,  aby nazwa niemiecka
miejscowości została skreślona.

Sołtys  Brun – w imieniu  mieszkańców podziękował  za  grzejniki  do świetlicy  wiejskiej,  dzięki
którym w komfortowych warunkach przeprowadzono imprezę mikołajkową dla dzieci.



Pani Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – podziękowała radnym za pomoc
w rozdysponowaniu darów.

Radna Jolnata Schatt  – odniosła się do głosu p. Malińskiego stwierdziła,  że jest  redaktorem tej
ulotki,  nie  miała  zamiaru  rozpowszechniania nazwy miejscowości  w języku obcojęzycznym,  to
porostu spontaniczny efekt wspólnej pracy, 
- jeżeli ta nazwa bardzo przeszkadza zostanie wykreślona.

Na okoliczność zbliżających się świąt Bożego Narodzenia - Przewodniczący złożył życzenia.

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