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

odbytej w dniu  22 kwietnia 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.10.

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

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr V/2015 odbytej 18 marca 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                       ( zał. nr 3 ).

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Bartosiński – pytał, czy wpłynęło pismo od mieszkańców domów jednorodzinnych z okolic 
stacji paliw, czy podjęte zostały jakieś działania w sprawie, czy dostaną odpowiedź?
-  następnie  poruszył  sprawę  spadających  dachówek  z  obiektu  byłej  meblarni,  jest  to  bardzo 
niebezpieczne dla przechodniów,
- w nawiązaniu do sprawy poruszanej na wcześniejszych posiedzeniach odnośnie zorganizowania 
łaźni  miejskiej  stwierdził,  że  dobrym  punktem  jest  pomieszczenie  przy  świetlicy  Szkoły 
Podstawowej Nr 1, pomieszczenia które są wykorzystywane podczas „Spotkania Młodych”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 31 marca br.,  
zgodnie  z  planem  pracy  przeprowadziła  kontrolę  w  zakresie  dochodów  z  tytułu  opłat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skuteczność ściągania zaległości, 
- w 2013 roku ściągalność wyniosła 96,72 %, w 2014 roku 94,96%,
- po przeanalizowaniu danych Zespół kontrolny stwierdził,  że procent ściągalności opłat za lata 
2013 i 2014 jest wysoce zadowalający.

Radna Neugebauer – zabierając głos poruszyła sprawę pojemnika na zbiórkę odzieży używanej, 
ustawionego  naprzeciw  Ośrodka  Kultury  oraz  w  pobliżu  herbu,  zapewne  niebawem  zostanie 
wysadzony kwiatami, 
- pojemnik bardzo często jest przepełniony i stosy rzeczy leżą obok, tak jak wygląda to dzisiaj.

Pan Walaszczyk – w wystąpieniu swoim zwrócił uwagę na trzy przejścia dla pieszych w mieście, 
które są bardzo długie i niebezpieczne, tj.:

− przejście przy stacji PKP , skrzyżowanie ul. Dworcowej i ul. Przemysłowej,
− podobna sytuacja jest Pl. Partyzantów – ul. Kościelna, 
− oraz koło Urzędu Miejskiego gdzie niedawno było potrącenie.

Uważa,  że  w  miejscach  tych  powinny  być  wysepki  chroniące  przechodniów.  Należy  również 
ustawić  znak  zakaz  wjazdu  samochodów ciężarowych,  na  całej  długości  od  Rynku  przez  Plac 
Partyzantów i Sienkiewicza, ulica ta jest uczęszczana przez dzieci idące i wracające ze szkoły.
Następnie zwracając się do Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego stwierdził, że widzi 
konieczność ustawienia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” wyjeżdżając z ul. Fabrycznej na  
ul. Opolską i wyjeżdżając z ul. Ogrodowej na ul. Byczyńską.
Pytał, czy nie można wyrównać drogi Świniary – Szymonków, jest ona atrakcyjna dla rowerzystów.



Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  odpowiedzi  udzielone  zostaną  w  ostatnim  punkcie 
porządku obrad.

Ad. 3 

Realizując porządek obrad Rada Miejska przeszła do punku „Sprawozdanie z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 2014 roku”                                                                                        (zał. nr 4).

Pani Kierownik – zabierając głos stwierdziła, że sprawozdanie zostało przedłożone na piśmie, 
- prosiła o zadawanie pytań.

Pytań nie było.

Przewodniczący  Rady  –  wobec  powyższego  Rada  Miejska  nie  wnosi  uwag  do  przedłożonego 
sprawozdania.

Ad. 4 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietnia 2015 rok   w sprawie przyjęcia „Oceny 
zasobów pomocy społecznej” – przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 15 radnych 

(zał. nr 6).

Ad. 5

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2015  rok –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  
15 radnych                                                                                                                              (zał. nr 7).

w  sprawie  ustalenia  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  
wynagrodzenia za inkaso



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                         ( zał. nr 8).

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

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – podjęta została jednogłośnie w obecności 
15 radnych                                                                                                                            ( zał. nr 9).

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy  Wołczyn  na  lata  
2015-2018 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
przyjęcia  Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy  Wołczyn  na  lata  
2015-2018 – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                   (zał. nr 10).

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  
Wierzbica Górna

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica 
Górna – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                         (zał. nr 11).



w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  
Wierzbica Górna

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica 
Górna – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                         (zał. nr 12).

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  
Krzywiczyny

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                    (zał. nr 13).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy Wołczyn” dla  Pana Huberta 
Grochuli – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                    (zał. nr 14).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pana Stanisława 
Libery – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                        (zał. nr 15).
 



w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pani Ireny Struzik 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                     (zał. nr 16).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pana Bogusława 
Włos – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                            (zał. nr 17).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 kwietna 2015 roku w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Polskiego Związku 
Wędkarskiego Okręg Opolski Koło w Wołczynie – podjęta została większością głosów radnych 

 (zał. nr 18).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 14 głosów
- przeciw – 0  głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 6 

Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami                                    ( zał. nr 19).

Zastępca Burmistrza – zabierając głos w imieniu Burmistrza poruszył sprawy:
• rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę na  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn", umowę realizuje 



Spółka PGKiM w Wołczynie, w okresie podpisanej umowy nie planujemy wzrostu opłat za 
odbiór odpadów, wysokość tych opłat w stosunku do innych gmin jest na poziomie średnim;

• przeprowadzono  procedurę  przetargową  na  „Wykonanie  instalacji  bezpieczeństwa 
pożarowego  w  budynku  przy  ulicy  Sienkiewicza  5  w  Wołczynie"  i  dokonano  wyboru 
wykonawcy, jest tu mowa o obiekcie w którym mieści się biblioteka, siedziba przedszkola 
i organizacji pozarządowych;

• odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie Konwentu Strategicznego, chcemy opracować 
nową strategię aby móc ubiegać się o środki pozabudżetowe.

Radny Kwaśnicki – prosił o więcej informacji na temat jubileuszu – 15 lecia podpisania partnerstwa 
z gminą Hassloch oraz organizacji „Dni Wołczyna”.

Pani Bożena Grabas -  poinformowała, że odbyły się rozmowy telefoniczne z przedstawicielem 
gminy Hassloch, 
- ustalono, że z tej okazji w grudniu tego roku odbędą się uroczystości w Hassloch, u nas natomiast 
w I kwartale 2016 r.,
- planujemy wydać kalendarz na 2016 r., będą też inne imprezy.

Pan Neugebauer  – poinformował,  że „Dni  Wołczyna” zaplanowane są na 26 -  28 czerwca br., 
zorganizowane będą na terenie sportowym, 
- stwierdził, że najdłużej, bo od stycznia trwają rozmowy, negocjacje z Zakładem Energetycznym 
dotyczące zasilenia energetycznego, również trwają negocjacje z zespołami
- dzisiaj jeszcze nie zdradzi jaki artysta wystąpi, bo nie ma podpisanej umowy.

Ad. 7 

Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców z okolic stacji paliw, 
- podjęte zostały działania, aby problem rozwiązać,
- między innymi wystosowane zostały dwa pisma do Komendy Powiatowej Policji jedno podpisane 
przez Burmistrza , drugie w imieniu Rady przez Przewodniczącego,
-  ponadto  na  posiedzenie  Gminnej  Komisji  Alkoholowej  zaproszono  ajentkę  stacji  paliw  
i  przeprowadzono  z  nią  rozmowę,  zadeklarowała  współpracę,  Policja  może  korzystać  z  kamer 
stacji.

Pan Olejnik  –  odnosząc  się  do  sprawy lecących dachówek stwierdził,  że  został  zawiadomiony 
nadzór budowlany, odbyło się spotkanie, fundacja, która otrzymała ten obiekt nie ma pieniędzy na 
remont, wystąpimy pisemnie z prośbą o informację o wynikach postępowania w sprawie,  

− jeśli  chodzi  o  przejście  dla  pieszych  na  skrzyżowaniu  ul.  Dworcowej  i  Przemysłowej 
wystąpimy z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,

− ul. Kościelna  i Pl. Partyzantów – spotkamy się z ZDP i rozważymy jak można byłoby to  
rozwiązać,

− przejście  koło  Urzędu  jest  w  pasie  drogi  będącej  w  zarządzie  powiatu,  jest  koncepcja 
przebudowy parkingu i  można byłoby to uporządkować jak w  Rynku ale  to  zbyt  duże 
pieniądze do wydania,

− oznakowaniem organizacji ruchu zajmuje się zarządca dróg wyższej kategorii,
− wspomniana droga Świniary – Szymonków – jesteśmy przed remontem dróg tłuczniem, 

docelowo wskazane byłoby ułożenie dywanika asfaltowego, niestety dzisiaj możemy tylko 
wyrównać i uzupełnić tłuczniem.

Zastępca Burmistrza – poinformował, że pojemnik na zbiórkę odzieży usytuowany jest na terenie 



Polomarketu, 
- Straż Miejska podjęła działania, dzisiaj ma zostać usunięty.

Pani Kierownik OPS – stwierdziła, że podejmowała już rozmowy odnośnie budynku przy szkole 
z przeznaczeniem go na łaźnie, aktualnie są tam tylko umywalki nie ma pryszniców, 
- remont tego pomieszczenia wyniósłby około 20-30 tys. zł, nie mamy na to środków.

Przewodniczący  Rady  -  przedstawił  pismo  mieszkańców  Skałąg  z  ul.  Leśnej  w  sprawie 
konieczności utwardzenia drogi do siedmiu gospodarstw.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji - Przewodniczący zamknął obrady VI sesji 
Rady Miejskiej.                                                             
                                                                                               
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 


