
Protokół Nr XXVI/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 26 października 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.05.

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 XXV/2016 odbytej 28 września 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

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

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej - w związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Kluczborku, Starosta Kluczborski wystąpił z pismem o wskazanie delegata na kolejną kadencję 
do Powiatowej Rady Rynku Pracy, 
- podkreślił, iż w upływającej kadencji przedstawicielem naszych organów był pan Burmistrz Jan 
Leszek Wiącek,
- zaproponował, kandydaturę Burmistrza Jana Leszka Wiącka do przedstawicielstwa w Powiatowej 
Radzie Rynku Pracy w Kluczborku.

Radni w/w kandydaturę przyjęli bez uwag.

Ad. 3 

Pan  Maciej  Jarosław  Tadel  -  przedstawiciel  Eurocentrum  Innowacji  i  Przedsiębiorczości
w Ostrowie Wielkopolskim w wystąpieniu swoim poinformował, że w wyniku złożonego wniosku
w  ramach  Działania  7.3  „Zakładanie  działalności  gospodarczej”  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Opolskiego,  Eurocentrum Innowacji  i  Przedsiębiorczości  uzyskało
dofinansowanie  na  realizację  projektu  pn.:  „Most  do  sukcesu”,  który  uruchomiono  
od 1 października 2016 r., a jego koniec zaplanowano na czerwiec 2018 r.
- projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Wołczynie, biuro będzie miało
swoją siedzibę w pomieszczeniach dawnej biblioteki,
- projektem objęte są również gminy Domaszowice, Świerczów, Lubsza;
-  celem  projektu  jest  pomoc  szkoleniowo  -  doradcza  i  finansowa  dla  osób  zamierzających
rozpocząć własną działalność gospodarczą,
-  projekt  jest  skierowany  do  grupy 65  osób, w  wieku  powyżej 29  roku  życia, bezrobotnych  i
biernych zawodowo z jednej z poniższych grup:

• kobiety;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby po 50 roku życia;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach;



• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
• migranci powrotni/imigranci,

- w projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
• nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem
do projektu;
• zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie gminy: Wołczyn, Domaszowice, 
Świerczów, Lubsza;
• deklarują  rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego - po 
pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane 
przedsięwzięcie.

W projekcie priorytetowo traktowane będą:
• osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako 
specjalizacje regionalne (chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami 
budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, 
drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), metalowa i metalurgiczna, usługi 
medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka);
• osoby, które po założeniu działalności gospodarczej utworzą dodatkowe miejsca pracy.

Projekt obejmuje:
• szkolenia (54h) i doradztwo indywidualne (4h/os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 5 
grup szkoleniowych po 13 osób - 9 dni szkolenia po 6h dziennie (grupa 1 i 2 w marcu 2017 
r., grupa 3 i 4 w kwietniu 2017 r., grupa 5 w maju 2017 r.);
• bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych
– maksymalnie do 25 088,94 PLN dla 55 uczestników projektu;
• bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową 
firmy - w wysokości do 1 000,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej - dla 55 uczestników projektu;
• bezzwrotne wsparcie pomostowe przedłużone - w wysokości do 1 000,00 PLN 
miesięcznie, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej - dla 27 uczestników projektu.
• doradztwo indywidualne (4h/os.) mające na celu rozwój prowadzonej działalności.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w miesiącach listopad – grudzień 2016 r.
Informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu październiku 2016 r. i 
będzie dostępna w biurze projektu, w siedzibie Eurocentrum, na stronie internetowej projektu oraz 
w lokalnych mediach.
Rekrutacja będzie składała się z następujących etapów:

• złożenie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi 
oświadczeniami i załącznikami;
• ocena każdego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych członków Komisji 
Rekrutacyjnej (0-60 pkt.);
• wybór kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym;
• weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej przeprowadzana przez doradcę zawodowego;
• wybór 65 uczestników usług szkoleniowo – doradczych (dodatkowe punkty otrzymają: 10 
pkt. - osoby, które założą działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako 
specjalizacje regionalne oraz 10 pkt. - osoby które utworzą dodatkowe miejsca pracy);
• procedura odwoławcza;
• podpisanie umów na usługi szkoleniowo - doradcze.

Radny Nowak – pytał, czy trzeba przyjść z własną propozycją, czy może liczyć na pomoc w 
wyborze, 



- co jeśli działalność nie utrzyma się 12 miesięcy, czy będzie trzeba zwracać pieniądze.

Pan Maciej Tadel – stwierdził, że firma musi funkcjonować 12 miesięcy inaczej będzie trzeba 
zwracać całość gratyfikacji nie zależnie ile i firma będzie funkcjonować,
- jakiś pomysł trzeba mieć,
- będą doradcy, którzy pomogą z zakresu prawa, marketingu i finansów.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że jest to bardzo ciekawy projekt, poleca uwadze sołtysom, aby 
przekazali w swoich środowiskach o możliwości skorzystania z tego projektu.

Pan Tadel – powtórzył, że projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
powyżej 29 roku życia, zamieszkujących gminy: Wołczyn, Domaszowice, Lubsza, Świerczów.

Radny Kwaśnicki – pytał, czy są kryteria określające wysokość wsparcia finansowego na daną 
działalność?

Pan Tadel – na podstawie oceny biznesplanu.

Burmistrz – stwierdził, że projekt jest ciekawy ale nie jest innowacyjny, ponieważ takie projekty 
realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy Kluczborku, 
- nie słyszał, aby ktoś nie wytrzymał 12 miesięcy,
- dużym plusem jest to, że biuro doradcze będzie prowadzone w Wołczynie, będzie bezpośredni 
kontakt, dla osób zainteresowanych jest to duże ułatwienie, zarazem jest to konkurencja dla 
Powiatowego Urzędu Pracy.

Ad. 4 

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/162/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 r. - podjęta została jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                              (zał. nr 5).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/163/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                   (zał. nr 6).



o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/164/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  opłaty  prolongacyjnej  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                   (zał. nr 7).

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/165/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  na
podatek  od  nieruchomości,  podatek  rolny  i  podatek  leśny  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 8).

o zmianie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych przez gminę Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/166/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  tygodniowego  wymiaru  zajęć  niektórych  nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych przez gminę Wołczyn  -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                       (zał. nr 8).

w  sprawie  poparcia  Stanowiska  Związku  Gmin  Śląska  Opolskiego  wobec  rządowego  projektu
ustawy  dotyczącej  likwidacji  gimnazjów  i  przewidywanych  skutków  likwidacji  gimnazjów
w gminach członkowskich

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

Dyskusji nie było.



Uchwała  Nr XXVI/167/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
w sprawie poparcia Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu
ustawy dotyczącej  likwidacji  gimnazjów i  przewidywanych skutków likwidacji  gimnazjów
w gminach członkowskich - podjęta została większością głosów                                       (zał. nr 9).
Wynik głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

w sprawie poparcia Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów
gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/168/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  października  2016  r.
w sprawie  poparcia  Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części
terenów  gmin  Dobrzeń  Wielki,  Dąbrowa,  Komprachcice  i  Prószków  - podjęta  została
większością głosów                                                                                                             (zał. nr 10).
Wynik głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 1 głos
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami      (zał. nr 11).
Zabierając głos poruszył sprawy:
- wyremontowania kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym w Wołczynie,
-  rozstrzygnięcia  przetargu  na  realizację  zadania  w  zakresie  świadczenia  usług  edukacyjnych
polegających na realizacji  zajęć i  organizacji  wyjazdów edukacyjnych wraz z  dostawą pomocy
dydaktycznych w ramach projektu „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację”
i „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie”,
-  rozliczenia  zadania  pn.  „Budowa  drogi  w  Brunach”,  które  dofinansowane  było  ze  środków
samorządu wojewódzkiego w ramach ochrony gruntów rolnych,
-  jak  co  roku  z okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  wyróżniono  nagrodami  Burmistrza  13
pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę, z tej też okazji
odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim oraz akademia zorganizowana przez uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wołczynie,
- w okresie od  01.01.2016 r. do 24.10.2016 r. wypłacono gminne becikowe na kwotę 75 000 zł,
- wydano pierwszą partię żywności, tj. około 7  ton i mamy już już kolejną,
- podkreślił również uczestnictwo w jubileuszu setnych urodzin mieszkanki Wierzbicy Górnej,
-  Radzie Nadzorczej  ZWiK, która była  poświęcona głównie planom jakie  chcemy zrealizować,
przede  wszystkim  kanalizacja  wsi  Krzywiczyny  i  Skałągi,  są  już  projekty,  jesteśmy  na  liście
rankingowej  o  dofinansowanie  ale  sprawy się  bardzo  komplikują  w kwestii  finansowania  tych
zadań.



Pan Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK – stwierdził, że trudny jest układ finansowy co do realizacji
tych zadań,
- był dylemat czy podpisać umowę i później będziemy się martwić, czy nie podpisywać,
- rozmawialiśmy z bankami, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, nie powinno być problemu z
zaciągnięciem pożyczki ponieważ Spółka ZWiK określana jest mianem  wzorcowego płatnika,
- myśli, że uda się to zrealizować,
- prosił o wyrozumiałość przy uchwalaniu taryf za wodę i odprowadzenie ścieków,
- zna możliwości mieszkańców
- podziękował za wsparcie Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Radna Błaszczykiewicz – prosiła o więcej informacji na temat spotkania z prof. Kręcickim z Kliniki
Wrocławskiej.

Burmistrz – poinformował, że w ubiegłym tygodniu w jego gabinecie odbyło się spotkanie z prof.
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, 
-  prof.  Tomasz  Kręcicki  jest  współtworzącym  miejsca  pomocy  senioralnej,  domów  stałego
i dziennego pobytu dla osób chorych,
-  w związku  z  wcześniej  rozpoczętymi  rozmowami  w ramach  pomysłu  wykorzystania  obiektu
Sióstr Elżbietanek, z prof. Kręcickim do tematu wrócimy około grudnia.

Ad. 6 

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


