
Protokół XLI/2017
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 20 grudnia 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 14.00.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                          (zał. nr 1).
Nieobecni na sesji:
- radny Jan Bartosiński
- radny Mieczysław Kwaśnicki.

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

W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Przewodniczący 
Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej -  poinformowała, że 10 grudnia br. przeprowadzone 
zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Wołczynie, zarządzone w okręgu wyborczym nr
1 w Wołczynie, 
- wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych przez dwa komitety wyborcze: KWW 
Głosuj na Nas, KWW Ziemia Wołczyńska,
- liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 642,
- kart do głosowania wydano 90,
- frekwencja wyborcza wyniosła 14,02%,
- liczba głosów ważnie oddanych wyniosła 89

na Listę nr 1 KWW Głosuj na Nas Pasternaka Marcina oddano głosów 19.
na Listę nr 2 KWW Ziemia Wołczyńska Tokarską Joannę oddano głosów 70.

Następnie wręczyła zaświadczenie o wyborze na radną Rady Miejskiej w Wołczynie.

Radna Joanna Tokarska złożyła ślubowanie.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Burmistrz – wnioskował o  wprowadzenie do  pkt 3 ppkt a)  projektu uchwały  w sprawie zmiany
budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok.

W/w wniosek radni przyjęli jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok, 
b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn,
c) w  sprawie  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami



komunalnymi,
d) w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki
w czasie  przejazdu  do  szkoły  i przedszkola  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  gminy
Wołczyn,
e) w sprawie zmiany nazwy Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie,
f) w  sprawie  uchwalenia  ,,Aktualizacji  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w ciepło,  energię
 elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn’’,
g) w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku,
h) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
i) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
 - odczytanie projektu uchwały
 - odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 - przedstawienie stanowiska do wniosków w opiniach komisji
 - dyskusja
 - głosowanie

4. Przyjęcie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
na 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2018 rok.
6. Przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Budżetu

i Gospodarki Samorządowej.
7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie podjętych

w 2017 r.
8. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
9. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

 

Ad. 2

Pan Rafał Neugebauer – poinformował, że dwa tygodnie temu dzięki środkom z budżetu gminy
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie wzbogaciła się autodrabinę,
- podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za podjęcie takiej decyzji i przekazanie środków
finansowych na ten cel.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołczyn na 2017 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 6).



w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn

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

Pani Joanna Ptak-Fiącek – poinformowała, że przedmiotowa uchwała wróciła pod obrady z powodu
zakwestionowania przez nadzór wojewody zapisów dotyczących szczepienia psa oraz deratyzacji, 
-  w  związku  z  tym  wykreślony  został  w  §  18  pkt  2)  „poddawanie  psa  obowiązkowym  szczepieniom
ochronnym” oraz w § 20 ust. 3. „Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego”,
-  ponadto  dopisuje  się  przepisy  odnośnie  minimalnej  pojemności  pojemników  do  zbierania
odpadów;
-kolejny projekt który zostanie przedstawiony Radzie jest konsekwencją zmiany tej uchwały.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie
regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wołczyn -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                  (zał. nr 7).

w sprawie sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/265/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
sposobu  i  zakresu   świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                  (zał. nr 8).

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn

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

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził,  że zapisy przedstawionej  uchwały zapewniają
prawo do bezpłatnego transportu i  opieki  w czasie przewozu środkami komunikacji  publicznej,
dotyczy to dzieci i młodzieży, które nie spełniają kryterium odległości ustalonego w ustawie.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie
określenia  zasad  związanych  z  zapewnieniem  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie



przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                       (zał. nr 9).

w sprawie zmiany nazwy Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/267/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie
zmiany  nazwy  Gimnazjalno-Licealnego  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                 (zał. nr 10).

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/268/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r.  w sprawie
uchwalenia  „Aktualizacji  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną
i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn”- podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

(zał. nr  11).

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku - podjęta została jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                     (zał. nr  12).

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła  opinię  członków  Komisji  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 13)



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   (zał. nr 14).

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  odczytała Uchwałę Nr 435/2017 z dnia 13 grudnia
2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym
projekcie uchwały                                                                                                                (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/270/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 -  przyjęta została jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                     (zał. nr  16).

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła  opinię  członków  Komisji  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                     (zał. nr 13)

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   (zał. nr 14).

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  odczytała Uchwałę Nr 502/2017 z dnia 13 grudnia
2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym
projekcie uchwały                                                                                                                (zał. nr 17).

oraz 
Uchwałę  Nr  503/2017  z  dnia  13  grudnia  2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej                                                                                                            (zał. nr 18).

Burmistrz – odnosząc się do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2018 r. stwierdził, że budżet
zbudowany jest bardzo rozsądnie ale też optymistycznie, 
- zapisane zadania zostaną zrealizowane wszystkie pod warunkiem jeżeli na niektóre z nich uda
nam się pozyskać dofinansowanie,
- budżet gminy ustala się na ponad 51 mln zł, realizowane będą zadania własne, wyznaczone przez
ustawodawcę,  zadania  zlecone  te  również  zostały  sformułowane  przez  ustawodawcę  ale  są
finansowane ze środków budżetu państwa i zadania, które sami sobie narzucamy aby wypełniać
rolę samorządu wołczyńskiego.
W dalszej wypowiedzi wymienił planowane inwestycje:
- budowy i przebudowy dróg, tj.:

• dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej
w ciągu drogi w Gierałcicach, 

• przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich,
• budowa drogi Chabrów w Wołczynie,
• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice

Małe, 
• termomodernizacja świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie,
• termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza,
• planujemy  utworzyć  żłobek,  na  20  miejsc  w  ramach  „Maluch  plus”,  wniosek

o dofinansowanie został złożony,



• budowa tężni i ogrodu solankowego, 
• kontynuacja budowy „Parku Przyjaźni” - kładki i ścieżki wzdłuż rzeki w stronę gimnazjum ,
• dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
• remonty w świetlicach wiejskich i remizach OSP,
• rozbudowa oświetlenia ulicznego, 
• budowa kanalizacji  sanitarnej  w Skałągach – bardzo duża  inwestycja  realizowana przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
- liczymy, że tak jak w latach poprzednich budżet 2018 pozwoli nam w trakcie roku dopisać wiele
innych remontów i zadań zgłaszanych przez sołtysów i radnych
-  podziękował  p.  Skarbnik  Gminy,  która  najwięcej  czasu  poświęciła,  aby  ten  budżet  był
zbilansowany.

Uchwała Nr XLI/271/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2018  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                     (zał. nr  19).

Ad. 4 

Przyjęcie planów pracy Komisji  Rewizyjnej i  Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej na
2018 rok

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przedstawiła propozycje planu pracy Komisji na
2018 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych     (zał. nr 20).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  propozycje  planu
pracy Komisji na 2018 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przyjęty został jednogłośnie w obecności
13 radnych                                                                                                                            (zał. nr 21).

Ad. 5

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLI/272/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z 20 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  na  2018  rok –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                 (zał. nr 22).



Ad. 6

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Beata  Górska-Markowicz  –  przedstawiła  sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia do grudnia 2017 r.                       (zał. nr 23).

Przewodniczący  Komisji  Ryszard  Nowak  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji
Budżetu i Gospodarki Samorządowej w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

 (zał. nr 24).

Ad 7. 

Burmistrz – sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał  w okresie od grudnia 2016 r. do listopada
2017 r. przedłożone zostało radnym w formie pisemnej                                                     (zał. nr 25),
-  podkreślił,  że w okresie  tym  realizowane  były  zarówno  uchwały  podjęte  w  okresie
sprawozdawczym, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich,
-  wszystkie  uchwały  zostały  przekazane  organom  sprawującym  nadzór  merytoryczny  czyli
Wojewodzie Opolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
-  szczegółowe  informacje  o  realizacji  uchwał  wynikają  również  z  przedstawianych  informacji
w  okresie między sesjami.

Dyskusji nie było. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjęte zostało bez uwag.

Ad. 8 

Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    (zał. nr 26),
zwrócił uwagę na sprawy:
-  przeprowadzono  procedurę  zamówienia  publicznego  w  trybie  „in-house”na  odbiór  odpadów
komunalnych w gminie Wołczyn i podpisano umowę z PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie,
- trwa procedura zamówienia publicznego na pozostałe usługi komunalne, tj. : oczyszczanie miasta,
utrzymanie zieleni, zarządzanie obiektami komunalnymi,
- złożono wniosek o płatność budowy dróg dojazdowych w Wąsicach w ramach dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - całkowity koszt budowy ul. Opolskiej wyniósł
380 775,68 zł, dofinansowanie 79 750 zł; całkowity koszt budowy ul. Głównej wyniósł 303 417,36
zł pozyskane dofinansowanie 89 250 zł,
-  zamontowano  wiatę  przystankową na  skrzyżowaniu  ul.  Opolskiej  z  ul.  Główną w Wąsicach,
natomiast montaż wiat przystankowych w Wierzbicy Górnej i w Wołczynie przy ul. Przemysłowa
zaplanowany jest na 22 grudnia br.,
-  podpisano  umowę  w  zakresie  obsługi  i  rozliczania  transakcji  opłacanych  instrumentami
płatniczymi z wykorzystaniem terminala,
-  pozyskano dla  6 szkół  dotację celową w kwocie 31 150,00 zł  na sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki  zdrowotnej  w 2017 roku,  gmina  Wołczyn  w celu  pełnego  wyposażenia
gabinetów wniosła wkład własny dla szkół wiejskich w wysokości 2 850 zł,
- wystąpiono do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe w kwocie 33 100 zł dla
5  szkół  w  ramach  „Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa”,  złożone  wnioski  zostaną
rozpatrzone na przełomie stycznia i lutego 2018 roku.
 W dalszej swojej wypowiedzi:
- poinformował, że Pani Franciszka Łęczyńska nauczycielka z Zespołu Szkół w Wołczynie zajęła I
miejsce w plebiscycie "Nauczyciel na medal" w kategorii nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych,



- jako Prezes Stowarzyszenia „Dwa Serca” zachęcał do wpłaty 1% podatku za 2017 r. jednocześnie
podziękował  za  dotychczasowe  wsparcie,  zgromadzone  środki  przeznaczane  są  na  pomoc
potrzebującym mieszkańcom naszej gminy,
-  podziękował  pracownikom  Urzędu  za  udział  w  zebraniach  wiejskich  na  temat  gospodarki
odpadami komunalnymi,
- podziękował Zespołowi Szkół w Wołczynie za włączenie się w akcję rejestracji potencjalnych
dawców szpiku,
- pogratulował nowo wybranej radnej Pani Joannie Tokarskiej.

Ad. 9

W związku z brakiem wniosków i zapytań nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  złożył  życzenia  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego
Narodzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji
Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak
Protokołowała
Julita Matelska


