
Protokół XLIII/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 21 marca 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.15.

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

Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi według załączonej listy obecności                     (zał. nr 2)
oraz zaproszeni goście:
- Łukasz Gigiel Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku
- Adam Moskal Kierownik Posterunku Policji w Wołczynie
- Andrzej Szajniuk  Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie
- Rafał Neugebauer Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Wołczynie.

Protokół Nr XLII/2018 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 31 stycznia 2018 r. -
przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Przewodniczący Rady – tematem dzisiejszych obrad między innymi jest bezpieczeństwo i porządek
na terenie naszej gminy                                                                                                     (zał. nr 5-7),
-  temat  również  był  przedmiotem  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej,
- w wyniku dyskusji wypracowano stanowisko dotyczące podjęcia działań utworzenia w Wołczynie
Komisariatu Policji.

Sekretarz  obrad – odczytała treść stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podjęcia
działań w zakresie utworzenia Komisariatu Policji w Wołczynie.

Burmistrz  –  zabierając  głos  stwierdził,  że  na  Komisji  temat  bezpieczeństwa  był  omawiany
w zakresie obowiązków wykonywanych przez Policję, Straż Miejską i Ochotniczą Straż Pożarną, 
- ten temat dla nas jest bardzo istotny, patrząc od strony straży pożarnych doceniamy ich parce,
rozmawiamy o ich potrzebach i dostrzegamy potrzebę doposażania jednostek, tworzenia im coraz
lepszych lepszych warunków i stopniowo w budżecie gminy planujemy środki finansowe,
- rozmawialiśmy również o mobilności straży miejskiej i niewątpliwie rozmawialiśmy o działaniu
policji na terenie gminy Wołczyn,
-  od pewnego czasu w kuluarach podejmowaliśmy temat,  aby spróbować podjąć się  przekonać
osoby kompetentne w kwestii utworzenia Komisariatu w Wołczynie, tak jak było przed laty,
- to nasze zamierzenie dyktowane jest nie tym, że źle oceniamy prace policji tylko patrząc na zakres
pracy, na ilość zadań, na obszar jaki Posterunek musi objąć tym bezpieczeństwem, to uznajemy że



sytuacja zdecydowanie by się poprawiła, gdyby funkcjonariuszy było w naszej gminie więcej i tym
właśnie chcemy przekonywać, doceniając zaangażowanie i dotychczasowe wyniki pracy.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że kilka dni temu uczestniczył w debacie podsumowującej
działalność Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku z udziałem Komendanta Wojewódzkiego,
podczas której  zabrał głos i  podkreślił,  że  pozytywnie ocenia współpracę samorządu, o tym że
jesteśmy pewnie jednym z nielicznych samorządów gdzie co tydzień w miarę swoich możliwości
Kierownik  Posterunku  uczestnicy  w  naszych  naradach  kierownictwa,  gdzie  informuje  nas
o  działaniach,  problemach  i  my  również  przedstawiamy  nasze  uwagi  i  wnioski,  stąd  też
dostrzegamy potrzebę większej ilości patroli  w weekendy, to również wynika z danych o ilości
wykroczeń, przestępczości, zgłoszeń o przemocy w rodzinie.
Przedstawione  stanowisko  jest  bardzo  ogólne  ale  będzie  ono  wsparte  szerokim uzasadnieniem
merytorycznym,
- liczymy na wsparcie ze strony Komendy Powiatowej Policji.

Zastępca Komendanta Policji – zabierając głos podziękował za zaproszenie i za ciepłe słowa,
- stwierdził, że również w ocenie Policji współpraca z samorządem jest na wysokim poziomie, 
- zadeklarował udział w tego typu spotkaniach, ze względu na możliwość zacieśniania współpracy
z przedstawicielstwem społeczeństwa,
-  podkreślił,  że  jest  to  bardzo ciekawa inicjatywa,  dostrzegana jest  potrzeba  zwiększenia  stanu
etatowego, idąc dalej utworzenia Komisariatu Policji w Wołczynie,
-  sprawę  należy  dokładnie  przeanalizować,  uzasadnić  i  poprzeć  rzeczowymi  danymi
statystycznymi.
W wypowiedzi swojej zaproponował, aby pochylić się nad kwestią monitoringu, temat ten jeżeli
chodzi o policję jest  bardzo ważny, umiejscowienie kamer w miejscach najbardziej  uciążliwych
i zagrożonych, ułatwia pracę, skraca czas na ustalenie sprawców,
-  poruszył  również  sprawę  krajowej  mapy  zagrożeń  bezpieczeństwa  jako  nowe  narzędzie
interweniowania,  zachęcał  do  korzystanie  z  możliwości  internetowego  zgłoszenia  miejsca
zagrożenia, zgłoszenie jest anonimowe, a policja w ciągu 7 dni ma obowiązek podjąć działania.

Radny Nowak – stwierdził, ze również jest za kamerami w mieście ale z tego korzysta tylko miasto,
a gmina to też wsie.

Burmistrz – podkreślił, że mamy świadomości co do rozbudowy monitoringu, o to też wnioskował
Kierownik Posterunku p. Adam Moskal, 
- również dostrzegamy taką potrzebę, nawet dzisiejszy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy zakłada środki finansowe na rozbudowę monitoringu,
- na pewno stopniowo będziemy kupować kamery.

Zastępca  Komendanta  Policji  –  jeżeli  chodzi  o  kwestie  obecności  policjantów  na  terenach
wiejskich, to są dzielnicowi, wypełniając swoje obowiązki są odciążeni od innych spraw, czyli nie
prowadzą  czynności  związanych  z  wykroczeniami,  nie  prowadzą  doprowadzeń  i  dzielnicowy
powinien być na swojej dzielnicy, może być taka sytuacja, że jeżeli nie ma dzielnicowego to jest na
służbie wieczorowo-nocnej,
-  poruszona  kwestia  monitoringu  w  mieście  to  ze  względu  na  zagrożenie  oparte  na  danych
liczbowych,
- sołectwa są w nadzorze nie tylko dzielnicowych ale również w nadzorze ruchu drogowego,
- zachęcał do współpracy ze swoim dzielnicowym.

Przewodniczący  Rady  –  podkreślił,  że  co  roku  pochylamy  się  nad  tematem  bezpieczeństwa
i nigdy nie jest tak, że rozwiążemy wszystkie problemy, zawsze jakieś problemy się pojawiają,
- podkreślił, że za bezpieczeństwo odpowiedzialni jesteśmy wszyscy,  
- podziękował przedstawicielom służb mundurowych za dobrą współpracę i ich zaangażowanie.



Przewodniczący poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań
w zakresie utworzenia Komisariatu Policji w Wołczynie                                                     (zał. nr 8).

Przedmiotowe Stanowisko przyjęte zostało w drodze głosowania jednogłośnie w obecności 15 
radnych.

Ad. 4

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIII/282/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 10).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 
radnych                                                                                                                               (zał. nr 11).

w sprawie regulaminu dofinansowania w formie dotacji  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 2018

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

W dyskusji głos zabrali:

Pan Marcin Dłubak – poinformował, że nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych
z usuwaniem azbestu będzie od 22 marca do 6 kwietnia 2018 roku, 



-  dokładne informacje zamieszone zostaną na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach w celu
wywieszenia przez sołtysów na tablicach ogłoszeń,
-  dofinansowanie  może  stanowić  do  85%  kosztów  kwalifikowanych  obejmujących:  demontaż,
zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  pozostałą częścią kosztów
minimum 15% obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości),
- właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki związane z zakupem i montażem nowego
pokrycia dachowego.

Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
regulaminu  dofinansowania  w formie  dotacji   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 2018
– podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                     (zał. nr 12).

sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie  
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych             (zał. nr 13).

w sprawie podziału gminy Wołczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że granice okręgów w naszej gminie nieco się zmieniają,
zmianę wymuszają na nas nowe przepisy Kodeksu wyborczego, 
- dotychczas w mieście było 7 radnych, a teren wiejski reprezentowało 8 radnych, aktualnie miasto
reprezentować  będzie  6  radnych,  a  teren  wiejski  9  radnych,  a  to  wynika  z  normy
przedstawicielstwa, którą wylicza się z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych
wybieranych do rady,
- kolejną zmianą jest to, że niedopuszczalne jest łączenie sołectwa z częścią miasta, a było tak, że
Ligota Wołczyńska była dołączona do Wołczyna,
- przedłożony projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Opolu.

Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
podziału  gminy  Wołczyn  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic,  numerów  oraz  liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych   

          (zał. nr 14).



w sprawie podziału gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
podziału gminy Wołczyn na stałe  obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

(zał. nr 15).

Ad. 5 

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej  działalności w okresie między sesjami     (zał. nr 16).
W wypowiedzi swojej poruszył sprawy:
- ogłoszono przetarg na realizację  zadania pn.  „Budowa i  przebudowa dróg na osiedlu domów
jednorodzinnych – ul. Kwiatów Polskich i ul. Chabrów”, przetarg jest na etapie rozstrzygnięcia,
- otrzymano promesę na tworzenie i funkcjonowanie żłobka w Wołczynie,
-  trwają  prace  przygotowawcze  do  ogłoszenia  przetargu  na  termomodernizację  obiektów
użyteczności  publicznej;  gmina  Wołczyn pozyskała  500 tys.  zł  dofinansowania  z  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020  dotyczącego  zadań
inwestycyjnych  poprawiających  energetyczność  w  budynkach  użyteczności  publicznej  na
termomodernizację dwóch budynków w Wołczynie, tj. budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz budynku przy ulicy Sienkiewicza 5,
-  w  ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej  infrastruktury oraz kompetencji  uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica” pozyskano dotację w kwocie 33 136 zł i zakupiono 5 monitorów interaktywnych, 2 tablice
interaktywne  oraz  2  głośniki;  wyposażenie  trafiło  do  3  szkół:  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  
w Wołczynie, Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz Szkoły Podstawowej w Komorznie; łączny
koszt realizacji zadania wyniósł 41 371 zł, w tym 8 274,20 wkładu własnego gminy,
-  pozyskano dofinansowanie  z  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na  doposażenie  w szkołach
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 30 tys. zł,
- gmina Wołczyn pozyskała środki w ramach dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”  w  2018  r.;  Program  dotyczy  wspierania  w  latach  2016  –  2020  organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych;
pozyskane  środki  finansowe  w  kwocie  26.480,00  zł  przeznaczone  zostaną  na  zakup  książek
niebędących  podręcznikami  do  biblioteki  szkolnej  w:  Zespole  Szkół  w  Wołczynie,  Szkoły
Podstawowej  Nr  2  Wołczynie,  Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie,  Szkoły  Podstawowej
w Wierzbicy Górnej oraz Szkoły Podstawowej w Wąsicach; całkowity koszt programu wyniesie 33
100 zł, w tym wkład własny gminy w kwocie 6 620 zł;
-  gmina  Wołczyn  w  marcu  2018  roku  podpisała  umowę  z  Wojewodą  Opolskim  na  kwotę
146  361  zł  określającą  wysokość  i  tryb  przekazywania  środków  z  Funduszu  Pracy  na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r.,
-  podpisano umowę współpracy partnerskiej  z  Lokalną Grupą Działania  „Dolina Stobrawy” na
prowadzenie  doradztwa  dla  mieszkańców  naszej  gminy,  przed  kolejną  sesją  będziemy  chcieli
zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli LGD,



-  ogłoszono  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  profilaktyki
i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  pn.  „Prowadzenie  zajęć  rekreacyjno-sportowych
z  elementami  profilaktyki”;  oferty  złożyły  trzy  uprawnione  podmioty;  aktualnie  trwają  prace
komisji oceniającej oferty.
Ponadto  zwrócił  uwagę  na  sprawę  organizacji  żłobka  w  Wołczynie,  co  wiąże  się  również
z organizacją obecnego przedszkola,
-  w  tej  kwestii  odbyły  się  dwa  spotkania  z  Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców  w  sprawie
umieszczenia  oddziału  przedszkolnego  najstarszych  dzieci  –  5-latków,  czy  w przedszkolu,  czy
w Szkole Podstawowej nr 2, kolejne takie spotkanie, aby móc już podjąć decyzje odbędzie się za
tydzień, 
-  temat  fabryki  mebli  –  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  radny  Mały  pytał,  jaka  jest  sytuacja
z  budową fabryki,  bo  pojawiają  się  głosy,  że  są  jakieś  problemy,  że  inwestor  się  wycofuje…
poinformował, że absolutnie nie jest prawdą, wręcz przeciwnie inwestor uzyskał zgodę Wojewody
Opolskiego na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, zamierza wybudować halę
produkcyjną wielkości 10 tys. m2, proces inwestycyjny trwa i niedługo będzie widoczny.
Następnie podkreślił wydarzenia, które odbyły się w okresie między sesjami:
-  to jubileusz 5-lecia działalności Zespołu Tanecznego Mażoretek „Aurora”,
- spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, za co podziękował wszystkim organizatorom,
-  zorganizowaliśmy  również  „Dzień  Sołtysa”,  podczas  którego  dziękowaliśmy  za  ich
zaangażowanie,
- poinformował, że kolejne kilkanaście ton żywności oraz 12 ton jabłek z Banku Żywności trafiło
do mieszkańców objętych pomocą,
-  w rankingu  gmin przedstawiającym wartość  projektów zrealizowanych  przy  udziale  środków
unijnych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 gmina Wołczyn zajęła bardzo
wysokie miejsce, aż 371 wśród 2478 gmin w kraju.

Dyskusji nie było.

Informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 6

Pan Mariusz Pieńkowski Prezes ZWiK sp. z o.o. w Wołczynie – zabierając głos poinformował
o  zmianach  przepisów związanych  z  wodami  opadowymi  i  roztopowymi,  potocznie  nazywane
deszczówką, 
- prawo wodne, zostało zmienione w lipcu 2017 roku i jedną z istotnych zmian jest wyłączenie z
definicji ścieków deszczówki, w praktyce oznacza to, że g miny lub firmy wodociągowe nie mogą
uwzględniać  w  taryfie  opłat  za  odprowadzanie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  powierzchni
utwardzonych ale nie oznacza to, że od tej pory przestaną realizować takie zadanie, nadal będzie
trzeba  zapewnić  skuteczny  odbiór,  podczyszczenie  i  odprowadzenie  tych  wód  do  cieków  lub
zbiorników wodnych,
- opłatami za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych objęte zostają wszystkie odwadniane
powierzchnie, w tym również dachy, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- opłaty za usługi wodne zostały wprowadzone wraz ze zmianą ustawy Prawo wodne i zastąpiły
dotychczasowe opłaty  środowiskowe,  jest  to  rodzaj  podatku odprowadzanego do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Radny Kwaśnicki – zabrał głos w sprawie poruszonej na Komisji Budżetu, a dotyczącej zaradzenia
uciążliwości związanej z osobami bezdomnymi, przebywającymi w nocy na klatkach schodowych.



Burmistrz  –  odnosząc  się  do  sprawy  bezdomnych  poinformował,  że  tak  jak  deklarowaliśmy
odbyliśmy  naradę  z  udziałem  Komendanta  Straży  Miejskiej,  Kierownika  Posterunku  Policji
i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – podejmiemy działania, aby spowodować zapewnienie
tym osobom stosownego miejsca co do warunków przebywania, spania, wyżywienia,
- podkreślił, że te osoby nie są pozostawione same sobie, te osoby mają możliwość przebywania
w specjalistycznych ośrodkach i zapewnia się im miejsce, zapewniamy dowóz ale te osoby nie chcą
z tego korzystać, przebywały już w ośrodku ale wróciły. 

Sołtys Schatt  – poinformował,  że 4 sołtysów uczestniczyło w zorganizowanym przez samorząd
województwa  obchodach  „Dnia  Sołtysa”,  podczas  tej  gali  pan  Ryszard  Adaszyński  Sołtys
Krzywiczyn został wyróżniony za 22 letnie pełnienie funkcji sołtysa, 
- zwrócił uwagę, że na stronie internetowej naszej gminy nic nie ma o Odnowie Wsi, a w dodatku
nie ma wymienionego Sołectwa Skałąg, wygląda że gmina ma tylko 19 sołectw, a nie 20, to jest
lekceważące.

Burmistrz- stwierdził, że rozmawialiśmy kiedyś na temat usprawniania i współpracy, jeżeli są jakieś
drobne  sprawy  to  żeby  przyjść  do  Wydziału  i  zgłosić,  bo  uważa  że  czasami  można  szybciej
i  skuteczniej  załatwić  to  w taki  sposób,  myśli  że  takiego  tematu  na  sesji  nie  trzeba  poruszać,
wystarczyło się skontaktować z pracownikiem, chyba że dalej by nie usunięto błędu.

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

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


