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

odbytej 18 grudnia 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30.

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 XXXVII/2013 odbytej 27 listopada 2013 r. – przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).
Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 r.

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 roku  
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2013  r.  -  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 14 radnych                                                                                                      ( zał. nr 5).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  radnym  Rady  Miejskiej  
w Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrał:
Przewodniczący  Rady  –  podkreślił,  że  zmiana  podyktowana  jest  koniecznością  obniżenia 
wysokości procentu, aby wysokość diet radnych pozostawić na poziomie roku 2013.



Uchwała Nr XXXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie o zmianie uchwały w sprawie 
zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie – podjęta została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                   ( zł. nr 6 ).

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię członków Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                      ( zał. nr 7). 

                      

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 8).

 

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 465/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o 
wieloletniej prognozie finansowej                                                                                        ( zał. nr 9).

 

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019 – podjęta została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                ( zał. nr 10).

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

Sekretarz obrad – przedstawiła projekt uchwały budżetu gminy Wołczyn na 2014 r.

– dochody budżetu ustala się w łącznej wysokości: 38 139 386,29 zł, w tym dochody bieżące: 
35 531 091,01 zł i dochody majątkowe: 2 608 295,28 zł, 

– wydatki budżetu ustala się w łącznej wysokości: 39 355 476,59 zł, w tym wydatki bieżące: 
33 627 260,59 zł i wydatki majątkowe: 5 728 216 zł,

– deficyt budżetu w wysokości 1 216 090,30 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 
z kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł i pożyczek w wysokości 216 090,30 zł.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię członków Komisji do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                      ( zał. nr 7). 

                      

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 8).

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 487/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej 
na 2014 r. 
oraz Uchwałę Nr 488/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej                                                                                                     ( zał. nr 11-12). 



Burmistrz  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  budżet  gminy  to  niezmiernie  ważny  dokument, 
skonstruowanie i uchwalenie budżetu to niełatwa sprawa dla każdego samorządu,

− następnie zwrócił uwagę na sprawy:
− spłacamy jeszcze znaczny kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum i hali sportowej,
− wykonaliśmy  kanalizacje  sanitarne,  remonty  świetlic  wiejskich,  rewitalizacje  parków 

zabytkowych, zadania te wykonaliśmy z dofinansowaniem unijnym ale na wkład własny 
zaciągnęliśmy pożyczki,

− wykonaliśmy największą  po  gimnazjum inwestycję  czyli  oczyszczalnię  ścieków,  9  mln 
inwestycja z czego 50% środków finansowych  musiała zabezpieczyć gmina, zaciągnęliśmy 
pożyczkę z WFOŚiGW,

− wiele samorządów zadłużyło się już tak, że więcej nie mogą, zadłużenie naszej gminy jest 
na poziomie 17% przy  dopuszczalnym wskaźniku 60% ale mimo to obciążenie jest,

− wprowadzone przepisy uniemożliwiają, że zaciągamy kredyty i lekceważąco patrzymy na 
wydatki bieżące,

− budując  ten  budżet  mimo  to,  że  jesteśmy obciążeni  podjęliśmy decyzje,  aby  utrzymać 
wydatki bieżące na poziomie 2013 roku, jedynie zamrożone zostały wydatki płacowe, nie 
zaplanowano waloryzacji wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, 
po to aby nie wstrzymywać inwestycji,

− jednak sprawę tą traktuje jako priorytetową, jeśli  pojawią się jakieś środki finansowe to 
będzie za tym aby zrobić waloryzację płac,

− przedmiotowy  budżet  nie  był  łatwy  do  skonstruowania  ale  nie  zmniejszamy  tempa 
inwestycji, około 6 mln zł chcemy przeznaczyć na inwestycje i remonty, m.in.:

− 300 tys.  zł  zaplanowaliśmy na pomoc finansową dla  powiatu kluczborskiego na remont 
drogi Wołczyn – Krzywiczyny – Komorzno,

− zamierzamy budować drogę dojazdową do gruntów rolnych  w miejscowości  Wierzchy  
z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

− planujemy odbudować most w Markotowie Dużym, 
− przebudowę  drogi  ul.  Kołłątaja  w  Wołczynie  -  złożyliśmy  wniosek  o  dofinansowanie 

inwestycji  w ramach  „schetynówki”,   jednak  zadanie  to  jest  pod znakiem zapytania  ze 
względu na fakt, że budżet państwa w znacznej mierze ograniczył środki finansowe,

− planujemy wykonać przebudowę drogi w Markowtowie Małym – Nowa Wieś
− termomodernizację obiektów szkół w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej,
− uzbrojenie w sieci terenu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej,
− modernizację dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,
− remont wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Komorznie,
− planujemy  również  wykonać  kolejne  projekty  na  przebudowę  drogi  ul.  Polnej  wraz  

z kanalizacją w Wołczynie, na budowę drogi użytku rolniczego Gierałcice-Wąsice i Wąsice- 
Szum ( jako zadanie dwuetapowe), przebudowę ul. Młyńskiej w Szymonkowie,

− dotacje na remonty obiektów zabytkowych zaplanowano w wysokości 70 000 zł, 
− w ramach funduszu sołeckiego zamierzamy zrealizować zadania  inwestycyjne  na  kwotę 

ponad 88 tys. zł, 
− są również zaplanowane wydatki obejmujące remonty.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 r. – podjęta została jednogłośnie w 
obecności 14 radnych                                                                                                         (zał. nr 13 ).



Burmistrz – podziękował za jednogłośne przyjęcie budżetu na 2014 r. 
 
Ad. 4 
                                                                                                
Realizując porządek dzienny sesji Rada przeszła do przyjęcia planów pracy.

Zastępca  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  propozycje  do planu Komisji  na  
I półrocze 2014 r.

Dyskusji nie było.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r. – przyjęty został jednogłośnie w obecności 
14 radnych                                                                                                                         ( zał. nr 14).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  –  przedstawił  propozycje  planu  Komisji  na  
I półrocze 2014 r. 

Dyskusji nie było.

Plan pracy Komisji  Budżetu i  Gospodarki Samorządowej na I półrocze 2014 r.  – przyjęty 
został jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                      ( zał. nr 15).

Ad. 5 

Sekretarz obrad – przedstawiła propozycje planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 
2014 roku.

Nikt nie wniósł uwag.

Uchwała Nr XXXVIII/280/2013 Rady Miejskiej  w Wołczynie z  dnia 18 grudnia 2013 r.  w 
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie – podjęta została jednogłośnie  
w obecności 14 radnych                                                                                                    ( zał. nr 16).

Ad. 6

W dalszej kolejności Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – odczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r.                           ( zał. nr 17).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r.                            ( zał. nr 18).

Ad. 7

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że sprawozdanie z realizacji uchwał zostało przedłożone na 
piśmie, prosił o zadawanie pytań w tym temacie                                                             ( zał. nr 19). 

Nikt nie zgłosił zapytań.



Ad. 8 

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                   ( zał. nr 20),
zabierając głos poruszył sprawy:

− na najbliższą niedzielę zaprosił na wigilię dla wszystkich mieszkańców współorganizowaną 
przez  Burmistrza,  Wołczyński  Ośrodek  Kultury,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
i  Gimnazjalno-Licealny Zespół  Szkół  w Wołczynie,  podczas  spotkania  będzie  kiermasz 
ozdób świątecznych z którego dochód przeznaczony zostanie na remont obiektu po byłym 
szpitalu  z  przeznaczeniem  na  hospicjum,  spotkanie  wigilijne  uświetnią  nasze  lokalne 
zespoły wokalne,

− następnie wspomniał o Gimnazjalnych Kulturaliach podczas, których odbył się  koncert w 
wykonaniu Orkiestry Kameralnej "Łódzkie Smyczki" Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
z  Łodzi  oraz  prezentacja  twórczości  Pani  Bożeny  Kansy  -  nauczycielki  Gimnazjalno-
Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie - obrazy "Malowane pędzlem i słowem".

Podejmował sprawy dotyczące:
− funkcjonowania porani „K” w Wołczynie,
− przystąpienia naszej gminy do kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej.

Uczestniczył  w  posiedzeniu  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  związku  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych, zasygnalizował konieczność zakupu wozu bojowego dla jednostki OSP w Wołczynie, 
trzeba będzie szukać środków pozabudżetowych ale nasze również będą niezbędne.
Poinformował o kontroli, która była przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie 
dożywiania, w efekcie końcowym wypadała bardzo dobrze.
Zwracając  się  do  sołtysów prosił,  aby nie  zwlekać  do  ostatniego  dnia  grudnia  z  rozliczaniem 
funduszu sołeckiego.
Poinformował  również  o  uczestnictwie  radnych  Jana  Bartosińskiego,  Szczepana  Małego, 
Bogusława Włosa i Waldemara Antkowiaka w I Mistrzostwach Radnych w Tenisie Stołowym.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 9 

Pan Edward Mazur Sołtys wsi Świniary – podziękował za remont dachu na świetlicy wiejskiej.

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

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

                                                                                              
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała
Julita Matelska


