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

odbytej 27 lutego 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.40

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 XXVI / 2012 odbytej w dniu 28 listopada 2012 r. i Nr 
XXVII/2012 odbytej w dniu 19 grudnia 2012 r.  przyjęte zostały bez uwag.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.   

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do punktu 3 ppkt ł) 
projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa, 
− odbyły  się dwa  zebrania  wiejskie,  pierwsze  w  sprawie  przyjęcia  wniosku  w  sprawie

odwołania sołtysa  złożonego  przez  uprawnionych  do  tego  mieszkańców,  przedmiotowy
wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, w wyniku tego odbyło się drugie zebranie w
sprawie odwołania sołtysa,

− kolejny krok to przeprowadzenie wyborów sołtysa.

W/w wniosek radni przyjęli jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie :
a) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków w gminie Wołczyn,
b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja

Katowice, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie,
c) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy
lata,

d) w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

e) w  sprawie  przyjęcia  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  na
terenie Miasta i Gminy Wołczyn”, 

f) 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,

g) w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

h) w  sprawie  zmiany  uchwały  o  wyborze  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

i) w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej  sposobu i  zakresu  świadczenia  usług  w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych



odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

j) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wołczyn,

k) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Wołczyn w latach 2013-2017, 

l) sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
ł)   w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa. 

4. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

A. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pan Józef Schatt Sołtys wsi Skałągi – poruszył sprawę oświetlenia ulicznego,
− na grudniowej sesji prosił Burmistrza o przedłużenie czasu świecenia się lamp w czasie 

świąt Bożego Narodzenia, mimo prośby światło się nie świeciło, pytał czy to zostało 
zgłoszone? Natomiast w Rożnowie świeciło się całą noc i cały dzień, to trochę lekceważące,
mieszkańcy mówią że Sołtys nie ma przebicia u Burmistrza,

− ponadto Naczelnik Wydz. T-I obiecał, że zostanie wyczyszczony przepust na ul. Parkowej, 
nie zostało to zrobione,

− stwierdził, że jeżeli w tym roku ma być dostarczony znowu żółty kamień na drogi, to 
mieszkańcy nie chcą wcale,

− prosił,  aby przyjrzeć się poboczom, są wyżej niż droga,
− uważa, że odśnieżanie przez firmę „Promex” było bez sensu, wyrzucone pieniądze, jak nie 

mają sprzętu to niech nie robią.

Pan Konrad Vogiel Sołtys wsi Duczów – poruszył sprawy:
- konieczności podcięcia gałęzi,
- problem z przyjmowaniem petentów w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- instalacji dodatkowego oświetlenia,
- pytał, czy coś się dzieje z przejściem dla pieszych o które zabiega od dłuższego czasu.

Burmistrz – prosił Sołtysów o pozostanie po sesji, spotkanie będzie dotyczyło realizacji zadań w 
ramach funduszu sołeckiego, wynika to z kontroli RIO.

Przewodniczący Rady – podkreślił, że jeżeli Sołtysi są zainteresowani udziałem w Komisji prosił o 
pozyskiwanie informacji w Biurze Rady.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Wołczyn

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



Pan Pieńkowski Prezes ZWiK – poinformował, że obowiązujące taryfy tracą moc 30 kwietnia 2013,
− proponowana cena za 1 m3 dostarczonej wody wynosi 3,47, co stanowi 5,2% wzrostu,
− za odebrane ścieki 3,90 m3, co stanowi 5,1 % wzrostu, 
− stawki opłat za odbiór wód opadowych i roztopowych pozostają bez zmian.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 
Gminie Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji 

( zał. nr 4).

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja 
Katowice, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie

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

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowice, 
bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie – podjęta została
większością głosów                                                                                                              ( zał. nr 5).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – podjęta 
została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji                                        ( zał. nr 6 ).

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna 

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



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/201/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna – podjęta 
została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji                                      ( zał. nr 7).

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Miasta i Gminy Wołczyn” 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta 
i Gminy Wołczyn” - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji 

                   ( zał. nr 8).

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

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

W dyskusji głos zabrali:
Pan Włos – zaproponował, aby przekazać sołtysom informację na ten temat.

Pan Olejnik – poinformował, że 29 marca br. jest ostateczny termin składania wniosków do tut. 
Urzędu o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu , 
− dofinansowaniem w wysokości 85 % objęte mogą być koszty demontażu i zbierania 

wyrobów zawierających azbest oraz transport i utylizacja, 15% kosztów pozostaje po stronie
wnioskodawcy oraz zabezpieczenie nowego pokrycia dachowego.

Uchwała Nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej w  Wołczynie z 27 lutego 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 14 radnych obecnych na sesji                           ( zał. nr  9).

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości

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

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych obecnych na sesji                                                                                                  ( zał. nr 10).

w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – podjęta została większością głosów 

      ( zał. nr 11).
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 2 głosy
- wstrzymujących się – 0 głosów.   

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – podjęta została większością głosów                                   ( zał. nr 12).
Wyniki głosowania :
- za przyjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 2 głosy
- wstrzymujących się – 0 głosów.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wołczyn
 
Pan Nowak – odczytał opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do w/w projektu 
uchwały                                                                                                                             ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sesji

                                                                                                                                 ( zał. nr 13).

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Wołczyn w latach 2013-2017

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Wołczyn w latach 2013-2017 – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na 
sesji                                                                                                                                     ( zał. nr 14).

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego – podjęta została jednogłośnie w 
obecności 14 radnych obecnych na sesji.                                                                           ( zał. nr 15).

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z 27 lutego 2013 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów sołtysa – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na
sesji                                                                                                                                     ( zał. nr 16).

Ad.  4

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
− zakończono część kanalizacji na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej,
− otrzymano pozwolenie budowlane na użytkowanie mostu w Szumie,



− rozpoczęto roboty budowlane na oczyszczalni ścieków,
− włączono do Krajowego Systemu Ratownictwa Ochotniczą Straż Pożarna w Szymonkowie,
− następnie poruszył sprawę zaplanowanego zadania jakim jest termomodernizacja szkół 

podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej, potrzebę przesunięcia terminu realizacji 
tego zadania na 2014 rok,

− uzyskaliśmy z Urzędu  Marszałkowskiego informacje o pozytywnym załatwieniu naszej 
prośby, to jest przesunięcia realizacji tego zadania na 2014 r.

− rewitalizację parku w Wierzbicy Dolnej i Skałągach, remont dachu w świetlicy wiejskiej w 
Szumie oraz odwiert wód termalnych będziemy mogli wykonać w 2013 r.

− W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił uroczystość obchodów 25 - lecia działalności 
Zespołu „Wrzos”, Zespołu który tworzy fajny klimat naszym mieszkańcom ale i nie tylko.

Pan Włos – prosił o więcej informacji na temat:
− odbytego spotkania z firmą PROKON NEW ENERGY odnośnie farm wiatrowych, pytał czy

są konkretne decyzje?
− zakończenia zadania kanalizacji na Osiedlu przy ul. Poznańskiej,
− podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji Ligocie Wołczyńskiej, 

czy to zadanie zostało zakończone?

Burmistrz – poruszył sprawy:
− każde zadanie które realizujemy z dofinansowaniem jest aneksowane, to wynika z 

przetargu, zmieniają się kwoty wykonania zadania, Urząd Marszałkowski ma bardzo duże 
opóźnienia, dlatego teraz podpisaliśmy aneks do umowy

− spotkanie z firmą PROKON, to kolejna firma która ma podpisane umowy z rolnikami w 
rejonie Świniar, Szymonkowa i Wierzbicy, miało ono na celu z ich strony przedstawienie 
zamiarów, a z naszej strony przedstawienie możliwości, poinformowaliśmy ich o tym że 
jesteśmy na etapie opracowania Studium uwarunkowań.

Ad. 5

W odpowiedziach na wnioski i zapytania  głos zabrali:
Burmistrz – podkreślił sprawy:
− podcięcie gałęzi w Sołectwie Duczów – Naczelnik Wydziału uzgodni konkretne miejsca,
− jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, to nie pierwszy głos, że utrudniony 

jest kontakt i długie oczekiwanie na przyjęcie, na najbliższym spotkaniu z p. Dyrektor PUP 
przekaże sygnały o uciążliwościach,

− dodatkowe oświetlenie uliczne w Duczowie - były podejmowane działania żeby 
zainstalować oświetlenie, nie z naszej winy to się wydłuża, to zakład energetyczny nie był w
stanie tego wykonać,

−  to prawda, że zwrócono się o wydłużenie czasu świecenia lamp w okresie świątecznym w 
Skałągach,

− odpowiedział, że jeżeli będzie to możliwe to zrobimy, sprawę przekazał do Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego w celu podjęcia działań, sprawa została przekazana do 
Zakładu Energetycznego. W czasie świąt otrzymał życzenia świąteczne od Sołtysa z 
podziękowaniem za światło.

− Podkreślił, że kogo jak kogo muszą boleć słowa,  że sołtys nie ma przebicia u Burmistrza, 
bo jeżeli na wniosek radnej, sołtysa wykonujemy remont świetlicy, przekazujemy samochód
strażaki, instalujemy dodatkowe oświetlenie, na szkołę stowarzyszeniową przekazujemy 
większą dotację i na niezapalone światło jest takie podsumowanie, to boli, 

− pozostawia to wszystkim do oceny, nie potrafi zrozumieć dlaczego tak się dzieje, stara się 
aby nigdy nie lekceważyć żadnych głosów,



− ma wrażenie że sprawia to satysfakcję, że jak zabierze głos to mu dołożymy,
− prosił, aby nie ulegać niepotrzebnym emocjom.

Pan Włos – pytał, czy w najbliższym czasie jest szansa abyśmy mogli na sesji gościć Starostę 
Powiatu,
− rozumie, że kanalizacja w Ligocie Wołczyńskiej została zakończona, pytał czy był czasowy 

poślizg?
− W dalszej kolejności pytał, czy maszt usytuowany w okolicy Wierzbicy Dolnej jest 

własnością wspominanej na dzisiejszej sesji firmy?
− Na posiedzeniu Komisji Budżetu poruszył sprawę przeorganizowania kierunków jazdy na 

ul. Rzecznej na odcinku od Gimnazjum do PGKiM, pytał dlaczego doszło do paradoksu 
przy projektowaniu, że nie można wyjechać z gimnazjum na parking, 

− nim będzie opiniować nasz wniosek właściwa instytucja, chciałby aby najpierw 
wewnętrznie dokonać wizji lokalnej.

Przewodniczący Rady – poinformował, że zaproszenie do Starosty będzie wystosowane  w 
kwietniu w związku z zaplanowaniem tematu dotyczącym stanu dróg na terenie gminy Wołczyn.

Zastępca Burmistrza – poinformował w sprawie:
− kanalizacja w Ligocie Wołczyńskiej została zakończona, trwa proces rozliczenia, jest duże 

opóźnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, podpisanie aneksu do umowy jest na etapie
postępowania przetargowego, podpisujemy aneks uwzględniając kwoty wynikające z 
przetargu na wykonanie robót,

− maszt w okolicy Wierzbicy Dolnej postawiony jest przez inną firmę, ich działania są 
rozbieżne,

− w sprawie parkingu będziemy się konsultować, nie chcielibyśmy aby jakieś zmiany 
spowodowały pogorszenie bezpieczeństwa,

− temat odśnieżania to temat trudny, mamy podpisanych 6 umów na odśnieżanie, musimy 
przyjąć do wiadomości, że drogi gminne to nie drogi krajowe  na których obowiązują inne 
standardy i drogi gminne nie będą czarne,

− uważa, że nie ma powodów do narzekania, wysyłamy wykonawcę po zakończeniu opadów, 
staramy się aby drogi były przejezdne.

Pan Zbigniew Ziach Sołtys Markotowa Dużego – zabierając głos podziękował za podejmowane 
działania w zakresie odśnieżania dróg gminnych.

Pan Mrugalski Sołtys Ligoty Wołczyńskiej – zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia drogi 
bocznej, bo po robotach kanalizacyjnych jest tam bagno.

Zastępca  Burmistrza – stwierdził, że inwestycja została zakończona w grudniu, trudno w 
zimowych warunkach coś zrobić.

Przewodniczący Rady - poinformował, że będą wysyłane zawiadomienia Sołtysom również na 
Komisję.

Pani Kisiel – stwierdziła, że wystarczy zrobić adnotację na zawiadomieniu o sesji o terminie 
posiedzenia Komisji.

Pan Ulbrych Przewodniczący „Zielonych na Opolszczyźnie”– poruszył sprawę farm wiatrowych, 
podpisywania umów dzierżawnych z rolnikami na 20 lat, 
- zwrócił również uwagę na konieczność odprowadzania podatku dochodowego przez rolników.



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

                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                      Waldemar Antkowiak                   

Sekretarz obrad 
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała:
Julita Matelska  


