
Protokół Nr II/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.40.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad                                                                                                                                      (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Mieczysław Kwaśnicki.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności
(zał. nr 2).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr II/2014 odbytej w dniu 17 grudnia 2014 r. - przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                      

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej podczas, którego Burmistrz Wołczyna złożył na piśmie wniosek do Rady Miejskiej 
o przyjęcie na najbliższej sesji stanowiska w sprawie przebudowy drogi powiatowej, wnioskował o 
rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu  „Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej  
w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Wołczyna w kierunku do Opola”
- punkt ten zaproponował wprowadzić jako pkt 3, 
-  jednocześnie  wnioskował  o  wprowadzenie  projektów  uchwał,  które  były  opiniowane  na 
wczorajszym posiedzeniu, tj:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020, jako ppkt a),
- w sprawie zasad  sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn, jako ppkt c).

Przewodniczący Rady w/w wnioski poddał pod głosowanie.

Wniosek o wprowadzenie jako pkt 3  Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przebudowy 
drogi powiatowej – przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 jako ppkt a) projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2015-2020 – przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 jako ppkt c) projektu uchwały w sprawie zasad  sprawienia 
pogrzebu przez gminę Wołczyn – przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Wobec powyższego porządek sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie  przebudowy drogi powiatowej na odcinku 

od Wołczyna w kierunku do Opola.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej na sesji:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,
c) w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn,
d) w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych 



z pomocą środków komunikacji elektronicznej,
e) w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn,
f) sprawie  ustalenia  stawek  opłat  cmentarnych  na  terenie  cmentarzy  komunalnych  w 

Wołczynie,
g) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna,
h) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn,
i) w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

na 2015 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2015 r
7. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.
8. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Radna Błaszczykiewicz – odczytała projekt Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie   przebudowy 
drogi powiatowej na odcinku od Wołczyna w kierunku do Opola.

Przewodniczący Rady – prosił o zgłaszanie uwag, propozycji zmian do treści stanowiska.

Uwag nie wniesiono.

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przebudowy 
drogi powiatowej na odcinku od Wołczyna w kierunku do Opola – przyjęte zostało jednogłośnie 
w obecności 14 radnych obecnych na sesji                                                                          ( zał. nr 3).

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2015-2020 –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 14 radnych                                                                                                        (zał. nr 8).



w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zmian budżetu  gminy  Wołczyn  na 2015 rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  14 
radnych                                                                                                                                   (zał. nr 9).

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych                                                                                                                                (zał. nr 10).

w sprawie  możliwości  składania  deklaracji  na podatek od środków transportowych za pomocą  
środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 10).

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Wołczyn  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14 
radnych                                                                                                                                 (zał. nr 11).



sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarzy komunalnych w Wołczynie – podjęta 
została większością głosów                                                                                                ( zał. nr 12).
Wyniki głosowania
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
zainwestowania wsi Wierzbica Dolna – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 ( zał. nr 13).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  jednorazowej  zapomogi  z  tytułu  urodzenia  się  
dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r.  o zmianie 
uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych                                                                                                                                ( zał. nr 14).

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zarządzenia  wyboru  sołtysów  i  członków  rad  sołeckich  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 14 radnych                                                                                                    ( zał. nr 15).

Ad. 5

Radna Neugebauer – przedstawiła propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej – przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych 
(zał. nr 16). 

Radny Nowak – odczytał propozycje planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 
2015 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przyjęty został większością głosów
(zał. nr 17).

Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2015 r.

Radna Błaszczykiewicz – przedstawiła propozycje planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 4).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2015 r. – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 14 radnych                                                                                                    ( zał. nr 18).

Ad. 7 

Informację z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami – przedstawił Zastępca 
Burmistrza                                                                                                                            (zał. nr 19).
Zabierając głos zwrócił uwagę na sprawy:

− początek roku to okres rozliczeniowy, rozliczono inwestycje tj.:



− umowy dofinansowania remontu świetlicy w Szumie i umowę dofinansowania zadania pn. 
utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku – Park Przyjaźni w Wołczynie”;

− złożono wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Komorznie;
− podejmowane były działania w zakresie zmiany siedziby Posterunku Policji w Wołczynie – 

są  trzy  propozycje:  remont  starej  siedziby  ale  są  ograniczenia  lokalowe  i  nie  spełnia 
wymogów,  adaptacja części pomieszczeń w budynku PKP w Wołczynie – dokonano wizji i  
okazuje się, że konieczny jest bardzo duży zakres robót i trzecia opcja to budowa nowego 
posterunku na terenie przy bibliotece;

− ponadto  przeprowadzona  została  przez  Urząd  Kontroli  Skarbowej  w  Opolu  kontrola 
podatkowa  w  gminie  Wołczyn  w  zakresie  prawidłowości  gospodarowania  środkami 
publicznymi  obejmującymi  część  oświatową  subwencji  ogólnej,  w  tym  wykonywania 
obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 
2011 rok. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.

Radny Nowak Ryszard – pytał, czy PKP chce przekazać bezpłatnie, czy za odpłatnością, jeśli tak to 
za  ile?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że wchodzi w grę przejęcie tylko za odpłatnością.

Pan Dłubak – podkreślił, że PKP może przekazać bezpłatnie jeżeli budynek byłby użytkowany na 
działalność transportową.

Pan Mały – prosił o wyjaśnienie odnośnie wydawania opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu działek 
w planach zagospodarowania przestrzennego.

Zastępca  Burmistrza  -  stwierdził,  że  opinie  i  zaświadczenia  wydawane  są  na  wniosek 
zainteresowanych osób, jakie przeznaczenie mają poszczególne działki w planie zagospodarowania 
przestrzennego lub w studium. 

Ad. 8 

W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji - Przewodniczący zamknął obrady III sesji 
Rady Miejskiej.

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                            Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 


