
Protokół Nr XXIX/2013
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 marca 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50

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

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności         (zał. nr 2).
Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVIII / 2013 odbytej w dniu 27 lutego 2013 r.- przyjęty został 
bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.   

Zastępca Burmistrza – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie:
− do punktu 3 ppkt h) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia

planu odnowy miejscowości Szum,
− oraz  do  punktu  3  ppkt i)  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu

dofinansowania ze  środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z
terenu  Gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy uzyskanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji.
Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie:

a) kontynuacji w latach 2013 – 2014 realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji 
     życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w 
     Wołczynie”,
b) wniesienia przez Gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia    
     dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakładu 
     Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,
c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
     zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  
     sołecki,
f) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
g) zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok,
h) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum,
i) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z  
     zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z 
     Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku  
     2013

4. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna z okresu między sesjami.
5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



W dalszej kolejności Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Wołczyna.

Burmistrz -  zabierając głos podkreślił, że taka okoliczność jak dzisiaj zdarza się co 4 lata, w 
bieżącej kadencji odbyły się dodatkowe wybory sołtysa w Świniarach Małych, 
- z tej też okazji w imieniu Przewodniczącego Rady, Sołtysów oraz własnym złożył gratulacje nowo
wybranemu Sołtysowi.
Będąc przy głosie podziękował Sołtysom za udział i zaangażowanie przy wypełnianiu deklaracji 
dotyczącej opłaty za odpady komunalne.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie kontynuacji w latach 2013 – 2014 realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji     
życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXIX/211/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  27  marca  2013  r  w  sprawie
kontynuacji  w  latach  2013  –  2014  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Wzrost  kompetencji
życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji                           ( zał. nr 4 ).

w  sprawie  wniesienia  przez  Gminę  Wołczyn  dodatkowego  wkładu  pieniężnego  i  objęcia
dodatkowych  udziałów  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  Spółki  Zakładu  Wodociągów  i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXIX/212/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  27  marca  2013  r  w  sprawie
wniesienia przez Gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i  objęcia  dodatkowych
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wołczynie – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji

 ( zał. nr 5 ).



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 członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXIX/213/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  27  marca  2013  r  w  sprawie
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
obecnych na sesji                                                                                                                 ( zał. nr 6 ).

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 członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXIX/214/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  27  marca  2013  r  w  sprawie
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
obecnych na sesji                                                                                                                 ( zał. nr 7 ).

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki

Pan Nowak – odczytał opinię członków Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do w/w 
projektu uchwały                                                                                                                 ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 marca 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -
podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych. 
Dwóch radnych opuściło salę obrad                                                                                    ( zał. nr 8 ).

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 marca 2013 r w sprawie zmian
wieloletniej  prognozy  finansowej  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  12  radnych



obecnych na sesji                                                                                                                 ( zał. nr 9 ).
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok

Pan Nowak – odczytał opinię członków Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do w/w 
projektu uchwały                                                                                                                 ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 marca 2013 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 12 
radnych obecnych na sesji                                                                                                ( zał. nr 10 ). 
                                           

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 marca 2013 r w sprawie zmiany
uchwały  dotyczącej zatwierdzenia  planu  odnowy  miejscowości  Szum  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 12 radnych obecnych na sesji                                                  ( zał. nr 11 ).

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z 
zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                   ( zał. nr 3 ).

Zastępca  Burmistrza  –  poinformował,  że  otrzymaliśmy  pozytywną  opinię  z  Urzędu  Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do przedmiotowego
projektu uchwały, 

− w  opiniach  tych  zaproponowano  jedynie  zmiany  redakcyjne,  które  wniósł jako
autopoprawki, tj.:

− w  paragrafie  2  ust.  5  otrzymuje  brzmienie;  „W  przypadku,  gdy  budynek  z  którego
zdejmowany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, pomoc
uzyskana  z  tego  programu  będzie  pomocą  de  minimis  i  będzie  udzielana  zgodnie  
z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379,
poz 5 z 28 grudnia 2006 r.)”,

− w paragrafie 2 ust. 6 słowo "przedsiębiorstwom" zastąpić słowem "podmiotom",
− w paragrafie 5 ust. 4 pkt 3 gdzie mowa o sprawozdaniach finansowych dopisać: "lub inne

dokumenty,  na  podstawie  których  można  dokonać  oceny  sytuacji  ekonomicznej,  jeżeli
podmiot  ubiegający  się  o  pomoc  nie  jest  zobowiązany  do  sporządzania  sprawozdań
finansowych",

− § 5 ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: „2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
w  rolnictwie,  jakie  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w
rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w



tym okresie; 
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”.

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXIX/219/2013  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  27  marca  2013  r  w  sprawie
uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Wołczyn  zadań  z
zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  Gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych  z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013 –
podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych obecnych na sesji                          ( zał. nr 12).

Ad. 4 

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami.
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:

− zorganizowano  dla  mieszkańców  naszej  gminy  pomoc  w  wypełnianiu  deklaracji  o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

− trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w zakresie:
- remontu świetlicy wiejskiej w Szumie i zagospodarowania terenu, 
- rewitalizacji parków zabytkowych w Wierzbicy Dolnej i Skałągach.

− zorganizowanych  konkursach  przedmiotowych  roku  szkolnego  2012/2013  na  etapie
szkolnym wzięło udział łącznie 352 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, z czego
do etapu gminnego zakwalifikowało się 116 uczniów, natomiast do etapu wojewódzkiego 7
(3  uczniów  z  Gimnazjalno-Licealnego  Zespołu  Szkół  w  Wołczynie,  3  ze  Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, oraz 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Wąsicach). Uczeń
Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  został  laureatem  Wojewódzkiego  Konkursu  Języka
Angielskiego dla szkół podstawowych.

W  dalszej  swojej  wypowiedzi  poinformował,  że  prowadzone  są  prace  zmierzające  do
przygotowania programu pomocy rodzinie, 

− chcemy dokonać  analizy  w  tej  kwestii,  zobaczyć  jak  inne  samorządy  wprowadziły  i
realizują takie  programy,  jakie  zadania możemy sobie nakreślić,  aby w kolejnych latach
można byłoby je realizować,

− podchodzimy  do tego bardzo odpowiedzialnie,  ponieważ  temat  ten wcale nie  prosty ale
bardzo ważny.

Następnie poruszył sprawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
− zwracając się do sołtysów poinformował, że temat ten jest niezakończony,
− trwają prace, ponieważ rozważamy uwagi mieszkańców,
− pracujemy nad tym, aby dokonać zmiany wysokości opłaty dla rodzin wieloosobowych,
− chcemy się spotkać z radnymi w tej sprawie,
− jako samorządowcy nie zgadzamy się z zapisami ustawy,
− poinformował również, że uczestniczył w spotkaniu „Ważne sprawy polskich rodzin” oraz

wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z panią Minister Edukacji Narodowej
w sprawie rozpoczęcia nauki dzieci 6-letnich,  oraz w Zarządzie i Zgromadzeniu Związku
Gmin Śląska Opolskiego.



W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – poinformował, że do konkursów przedmiotowych przystąpiło ¼ populacji wszystkich
uczniów, te konkursy są trzystopniowe, 
- tak co roku się dzieje, że do szczebla wojewódzkiego trafia kilku uczniów.  Ta informacja jest
jeszcze nie pełna, ponieważ ukazują się kolejne wyniki konkursów.
Następnie  poruszył  sprawę pomocy rodzinie,  stwierdził,  że  już  kiedyś  próbował  zainteresować
osoby bardziej zorientowane aby zająć się tym tematem, 

− w jednej z gmin każdy uczeń w ciągu jednego półrocza otrzymuje talon na wejście do kina ,
na basen itp.

Ad. 5

Pan Vogiel Sołtys Duczowa – podziękował za ścięcie gałęzi w Duczowie.

Przewodniczący Rady – złożył życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 

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

 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                        Waldemar Antkowiak
Sekretarz obrad:
Barbara Błaszczykiewicz                                                            

Protokołowała:
Julita Matelska


