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

odbytej 28 października 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 14.15.

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

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XI/2015 odbytej 30 września 2015 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                         

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu 
państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy, przedmiotowe 
zadanie to planowany remont drogi Wołczyn w kierunku Murowa
- zaproponował, aby wprowadzić do pkt 3 lit. g).

Przedmiotowy wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,
b) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn,
e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub  roboty budowlane  przy  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytku,  znajdujących  się  na 
obszarze gminy Wołczyn,
f) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  korzystania  z  niektórych  obiektów  i  urządzeń 
użyteczności  publicznej  oraz  sposobu  ustalania  opłat  za  korzystanie  z  tych  obiektów
i urządzeń,

g) w sprawie wyrażenia  zgody na realizację  zadania  inwestycyjnego przy udziale  środków 
budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy

4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wołczyna
a) przedstawienie skargi
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej
c) podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi.

5. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016-2019
a) przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach
b) wybór Komisji Skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) ogłoszenie wyników i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

6. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
8. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Przewodniczący Rady –  wnioskował  do  Rady o  zlecenie  Komisji  Rewizyjnej  przeprowadzenie 
kontroli  w zakresie wydanych decyzji na wycinkę drzew w 2014 roku w miejscowości Rożnów, 
Krzywiczyny, Komorzno,
- kontrola winna zostać przeprowadzona do końca tego roku.

W/w wniosek przyjęty został przez Radę pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Sołtys Skałąg – poruszył sprawy:
- oświetlenie uliczne w sołectwach wyłączone od około 15 lat, w imieniu mieszkańców sołectwa 
Skałągi i wszystkich Sołtysów apelował o włączenie światła w ncy,
- braku komunikacji na przykładzie przeprowadzonej inwentaryzacji drzew i krzewów w parku,
-  braku wykonania  przepustu,  mieszkańcy sami  zrobili  20 m przepustu nie  ponosząc kosztów  
z funduszu sołeckiego,
- braku odpowiedzi na wnioski zgłoszone na zebraniu przy podziale funduszu sołeckiego.

Radny Ryszard Nowak – poruszył sprawę:
- otrzymał na piśmie odpowiedź na zgłoszony wniosek, odpowiedź ta go nie satysfakcjonuje, 
-  wg  uchwały  Rady  Miejskiej  nie  ma  dopełnionych  wszystkich  formalności,  brak  jest 
podstawowych dokumentów,
- przykro, że uchwała nie jest respektowana,
- chciałby mieć wgląd do dokumentów w tej sprawie,
- jeśli nie to skieruje sprawę do skontrolowania przez Komisję Rewizyjną albo audytora.

Radny  Bartosiński  –  zgłosił,  że  mieszkańcy  w  dalszym  ciągu  interweniują  odnośnie  lecących 
dachówek z obiektu byłej meblarni, 
- pytał, czy 13 października odbyła się planowana wizytacja Nadzoru Budowlanego?

Pan Mrugalski – pytał, czy wiadomo jest co to za nowa firma doprowadza sieć internetową? 

Pan Walaszczyk – prosił o informacje na jakim etapie jest procedowanie wniosków złożonych przez 
niego jeszcze w  kwietniu, a dotyczące oznakowania dróg głównych, 
- zostały wykonane faktem, że  Naczelnik potrzebował trzy tygodnie na wkopanie dwóch słupków,
- pozostaje jednak problem przejść pieszych na Pl. Partyzantów, koło Urzędu i koło dworca PKP,
- czy będzie coś z tym robione, czy to po prostu utonęło?
-  zwrócił  uwagę  na  usytuowanie  znaku  ograniczającego  wjazd  samochodów  ciężarowych, 
oznakowanie postawione w tym miejscu powinno być opatentowane, uważa, że to tylko wstyd,
- dobrze że Przewodniczący zgłosił wniosek odnośnie tych drzew i krzewów, może w końcu to ktoś 
wyjaśni, bo już legendy chodzą, chciałby też wiedzieć jak to naprawdę jest.

Przewodniczący Rady – poinformował, że odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielone zostaną  
w ostatnim punkcie porządku sesji.



Ad. 3 

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 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 28 października 2015 roku  
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2015  rok –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                      ( zał. nr 4).

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 3).

W dyskusji głos zabrali:

Pani Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – zabierając głos przedstawiła informacje 
odnośnie podatku rolnego, leśnego i posiadania psa, podkreślając że:
-  proponuje  się  pozostawić  do  naliczenia  podatku  rolnego  na  2016  rok  cenę  żyta  ogłoszoną
w komunikacie przez GUS, tj.: 53,75 zł za 1 dt,
-  przy pozostawionej  bez  zmian  cenie  żyta  stawka podatku rolnego  od 1  ha  przeliczeniowego 
wyniesie 134,38 zł,
- również proponuje się pozostawić do naliczenia podatku leśnego na 2016 rok cenę sprzedaży 
drewna ogłoszoną w komunikacie przez GUS, tj.: 191,77 zł za 1 m3,
-  ponadto  podkreśliła,  że  istotną  zmianą  w  ustawie  jest,  że  jeżeli  kwota  podatku  nie  będzie 
przekraczała 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- opłata z tytułu posiadania psa również pozostaje bez zmian, w wysokości 55 zł rocznie od jednego 
psa,
-  odnosząc  się  do  projektu  uchwały  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości  stwierdziła,  że
proponuje  się  utrzymanie  stawek  w niezmienionej  wysokości  w porównaniu  do  roku 2015,  za 
wyjątkiem stawek dotyczących gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i  zbiorników  sztucznych  -  zgodnie  ze  zmianą  ustawy  o 
podatkach i opłatach lokalnych grunty te stanowią nowy przedmiot opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości,
-  budynków  lub  ich  części  związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu 
przepisów o  działalności  leczniczej,  zajętych  przez  podmioty udzielające  tych  świadczeń  -  dla 
których w roku ubiegłym stosowana była stawka maksymalna,  więc zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy ją zaktualizować,
- stawki, których wysokości nie zmieniano nie przekraczają stawek maksymalnych.

Uchwała  Nr  XII/75/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  października  2015  r.
w  sprawie wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  –  podjęta  została  jednogłośnie
 w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 5).



w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 3).

W dyskusji głos zabrali:

Pani Majcherska – poinformowała, że w przedmiotowej uchwale proponuje się utrzymanie stawek 
w  niezmienionej  wysokości  w  porównaniu  do  roku  2015,  gdyż  są  one  wyższe  od  stawek 
minimalnych i nie przewyższają stawek maksymalnych,
- zmiana uchwały spowodowana jest zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której 
zmieniono przedmiot opodatkowania w przypadku autobusów,
- po nowelizacji ustawy opodatkowaniu podlegają autobusy z liczbą miejsc siedzących mniejszą niż 
22 miejsca oraz równą lub wyższą niż 22 miejsca.

Uchwała  Nr  XII/76/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  października  2015  r.
w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  –  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                   (zał. nr 6).

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                  (zał. nr 3).

W dyskusji głos zabrali:
Pan Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – podkreślił,  że  zmiana 
podyktowana jest zmianą przepisów prawnych,  
-  ponadto  zgłosił  autopoprawkę  dotyczącą  zapisu  §  3  ust.  2,  tj.  inkasentowi  określa  się 
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej kwoty.

Uchwała  Nr XII/77/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  października  2015  roku
w  sprawie  wprowadzenia  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Wołczyn  – podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 ( zał. nr 7).

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  
budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  znajdującym  się  na  obszarze  gminy  
Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                 (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XII/78/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  października  2015  roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze 
gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                          ( zał. nr 8).



o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z  niektórych obiektów i  urządzeń użyteczności  
publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                   (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XII/79/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  października  2015  roku
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  zasad  korzystania  z  niektórych  obiektów  i  urządzeń 
użyteczności  publicznej  oraz  sposobu  ustalania  opłat  za  korzystanie  z  tych  obiektów
i urządzeń – podjęta została większością głosów w obecności 15 radnych                         (zał. nr 9).

Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 14 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu  
państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  członków 
Komisji                                                                                                                                   (zał. nr 3).

W dyskusji głos zabrali:
Burmistrz  –  przedmiotowa  uchwała  jest  uchwalą  intencyjną,  umożliwi  podpisanie  umowy 
partnerskiej na wspólne finansowanie z powiatem zadania pn. Budowa drogi powiatowej Wołczyn – 
Murów,
-  zgodnie  z  zasadami  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  w  trakcie  oceny  wniosku  
o dofinansowanie inwestor może uzyskać dodatkową punktację,
- jeżeli powiat uzyska dofinansowanie to realizacja nastąpi w 2016 roku.

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej  w Wołczynie z  dnia 28 października 2015 roku  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  przy  udziale  środków 
budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy – 
podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                        (zał. nr 10).

Ad. 4 

Rozpatrzenie skargi 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że wszyscy radni otrzymali treść skargi nie widzi potrzeby, aby 
ją odczytywać, chyba że jest taka wola?                                                                              (zał. nr 11).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał stanowisko członków Komisji wypracowane na 
posiedzeniu 27 października 2015 r.                                                                                    (zał. nr 12).

W dyskusji głos zabrali:



Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że próbował się wgłębić w treść skargi, bo trudno jest ją 
zrozumieć, 
- uważa, że część spraw podnoszonych jest nieaktualna, Rada się już nimi zajmowała,
- zwrócił również uwagę , że wspólnik skarżącego nie kwestionuje żadnych działań.

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XII/81/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność Burmistrza Wołczyna – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych 

(zał. nr 13).

Ad. 5 

Wybory ławników

Radny  Mieczysław  Kwaśnicki  –  odczytał  opinię  zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na 
ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie       ( zał. nr 14).

Radna  Błaszczykiewicz  –  odczytała  regulamin  głosowania  w  wyborach  ławników  do  Sądu 
Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2016 – 2019.                                                        

Przedmiotowy regulamin przyjęty został przez Radę Miejską bez uwag, jednogłośnie w obecności 
15 radnych                                                                                                                           (zał. nr 15).

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował  3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 
Nikt nie zgłosił innej propozycji.

Radny Bartosiński do pracy w Komisji Skrutacyjnej zaproponował radnego Szczepana Małego.

Radny Szczepan Mały wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady  zaproponował radną Halinę Neugebauer
Radna wyraziła zgodę.

Następnie Przewodniczący zaproponował radną Krystynę Mazurczak.

Radna wyraziła zgodę.

W/w skład Komisji Skrutacyjnej radni przyjęli jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Na  czas  przygotowania  kart  do  głosowania  przez  Komisję  Skrutacyjną  Przewodniczący  Rady 
ogłosił przerwę.

Następnie rozdano karty do głosowania. 
Akt głosowania.

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas liczenia głosów.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  ustalenia  wyników  głosowania
w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku                                              (zał. nr 16).



W oparciu o wyniki tajnego głosowania Rada Miejska w Wołczynie przyjęła Uchwałę Nr 
XII/82/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku         (zał. nr 17).

Ad. 6 

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                   (zał. nr 18), 
podkreślając sprawy:

− zakończono  przebudowę  drogi  w  Szymonkowie,  złożono  wniosek  o  wypłatę 
dofinansowania w wysokości 67 tys. zł,

− zakończono budowę drogi do terenów inwestycyjno-przemysłowch w Gierałcicach,
− wykonano projekt na remont drogi ul. Karola Miarki,
− opracowano projekt na remont drogi osiedlowej w Rożnowie,
− zlecono  wykonanie  projektu  technicznego  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie 

osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej,
− rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie remontu drogi ul. Karola Miarki 

w Wołczynie, termin zakończenia robót 11.12.2015 r.,
− Gmina Wołczyn pozyskała dofinansowanie na usuwanie azbestu w wysokości 13 562, 00 zł,

z dofinansowania skorzystało 17 wnioskodawców,
− ogłoszono przetarg na remont drogi osiedlowej w Rożnowie,
− w ostatnim czasie Stowarzyszenie, którego jest Prezesem zorganizowało 4 tony żywności

z Banku Żywności w Opolu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji żywnościowej, do 
tych osób dociera nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, jednocześnie skierował podziękowania 
do radnego Marka Nowaka i Sołtysa Tomasza Kryszczuka, którzy udostępnili transport.

Ad . 7 

Przewodniczący  Rady  –  poinformował  o  dokonanej  analizie  oświadczeń  majątkowych,
- w niektórych oświadczeniach  nie wskazano przynależności majątkowej, to jest czy wymienione 
składniki majątku stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową, nie wskazano 
warunków na jakich zostały zaciągnięte kredyty,
- analiza porównawcza danych zawartych w poszczególnych oświadczeniach majątkowych wraz  
z  kopią  zeznania  o  wysokości  osiągniętego  dochodu  w  roku  nie  dała  podstaw  do  wszczęcia 
postępowań w sprawie.

Ad. 8 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.

Pan  Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa  i  Gospodarki  Gruntami  –  odniósł  się  do 
poruszanych spraw:
- inwentaryzacja zieleni w parku była przeprowadzona dwukrotnie, w celu uzupełnienia nasadzeń, 
które uschły,  zmarzły bądź tych co nie ma, wykonała to firma bezpłatnie,  która złożyła ofertę  
w zakresie nasadzeń krzewów, część nasadzeń możliwe że będzie w przyszłym tygodniu, jeżeli jest 
wola uczestniczenia w tych nasadzeniach to możemy oczywiście poinformować Pana Sołtysa



o terminie,
-  zadeklarował,  że  odpowiedzi  na  wnioski  zawarte  w  protokole  z  zebrań  udzielone  zostaną  
w najbliższym czasie.

Burmistrz – udzielał odpowiedzi na Komisji, bo podobne pytanie Sołtys sformułował, stwierdził, że 
chyba nie ma Burmistrza,  który nie chciałby,  aby oświetlenie  uliczne włączyć na całą  noc,  ale 
należy  do  tych  Burmistrzów,  którzy  zarządzają  gminą  gdzie  oświetlenie  jest  wyłączane, 
podyktowane jest to kosztami jakie gmina ponosi, mówił na komisji również to, że wprowadzając 
oświetlenie energooszczędne i spłacając tą inwestycję przez kilka lat powiedzieliśmy, że będziemy 
inwestować w nowe instalacje oświetleniowe, co roku mamy kilkanaście wniosków w mieście i na 
wsiach o dobudowanie nowych lamp, a to sprawa oczywista, że one generują dodatkowe koszty,
-   jest  to  temat  do  analizy  i  podjęcia  jakiejś  decyzji,  możliwe  że  będzie  trzeba  z  czegoś 
zrezygnować, nie chciałby rezygnować z budowy nowych oświetleń,
- budżet państwa nas nie oszczędza kiedyś do oświetlenia było dofinansowanie w wysokości 50% , 
z budżetu państwa,
- spodziewamy się, że w 2016 roku środki finansowe na zadania zlecone w 50% zostaną obcięte tj.: 
ewidencja  działalności  gospodarczej,  pomoc  społeczna,  sprawy  obrony  cywilnej,  ewidencji 
ludności , dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego,
- chce zaproponować, aby gminy zrzeszone w Związku Gmin Śląska Opolskiego dokonały analizy 
takiej  jaką  chcemy zrobić  my na  zadania  zlecone,  tzn  jakie  są  koszty i  ile  brakuje,  bo  będzie 
brakować chyba wszystkim gminom i wystąpić do rządu, aby to zmienić.

Radny Mały – zaproponował, aby sołectwo pewną część środków przeznaczyło na oświetlenie ze 
swojego funduszu sołeckiego.

Pan Olejnik  –  w woli  wyjaśnienia  poinformował,  radny Nowak  zwrócił  się  na  piśmie  o  ilość 
uczniów dojeżdżających do szkół spoza swojego obwodu, konkretnie problem dotyczy Szkoły Nr 1,
- radny otrzymał odpowiedź, że spoza obwodu jest 8 uczniów i za wrzesień 3 rodziców zapłaciło, 
z informacji dyrektora wynika, że 5 uczniów nie opłaciło za przejazd naszymi środkami transportu 
i Pani Dyrektor, przekazała również, że w stosunku do tych uczniów nie wszczęto postępowania 
upominającego, taka informacja jest w dyspozycji.

Rady R. Nowak – pytał, na jakiej podstawie jeździ autobusem szkolnym 5-cioro dzieci,
- jest uchwała Rady Miejskiej, która mówi że dzieci mają mieć kupione bilety miesięczne, mogą 
być zwolnione ale muszą przedłożyć takie same dokumenty jak do OPS-u,
- jeśli jest taka uchwała to proszę ją respektować, bo za chwilę okaże się, że kolejna szkoła jest do 
likwidacji,
-  jeśli  Pani  Dyrektor  nie  przedłoży  dokumentów  umorzeniowych  sprawę  skieruje  do  Komisji 
rewizyjnej.

Pan Olejnik - stwierdził, że jest to problem do kierownika jednostki, konkretnie do Pani Dyrektor 
Szkoły nr 1.

Przewodniczący  Rady –  podkreślił,  że  w  przyszłym  miesiącu  Rada  będzie  podejmować  temat 
realizacji zadań oświatowych.

Pan Tomasz Olejnik – odnosząc się do sprawy drogi koło meblarni,
- pierwotnie wizja miała odbyć się w październiku, odbyła się wczoraj wizja zwołana przez nadzór 
budowlany z udziałem moim, właściciel fundacji nie pojawił się, z wizji został spisany protokół 
istniejącej  sytuacji,  jeżeli  kolejne  działania  nie  przyniosą  skutku  wystąpimy  do  nadzoru 
budowlanego o działania zastępcze, procedura trwa od 2-3 lat,
-  sieć internetowa,  mamy kontakt  z firmą Multiplay – mają ciekawą ofertę,  zainstalowano sieć



w Markotowie Dużym, Gierałcicach i Wąsicach, wie że nie będzie obejmowało to całej  gminy, 
zaproponował, aby po wybudowaniu sieci firma złożyła ofertę dla szkół, dla świetlic,
-  co  do  przejść  dla  pieszych  Plac  Partyzantów i  przy  Urzędzie  było  spotkanie,  brak  środków
w budżecie powiatu na przebudowę tych przejść,
-  ponadto  przejście  dla  pieszych  koło  dworca  nie  ma  połączenia  to  znaczy,  że  jezdnia  ul. 
Dworcowej i Przemysłowej dzieli działka, która jest własnością PKP,
- co do oznakowania wjazdu od Rynku w kierunku ul. Sienkiewicza zarządca drogi krajowej nie 
wyraził  zgody na ustawienie znaku po lewej stronie,  miejsce w którym ustawiono znak zostało 
wskazane w formie decyzji przez zarządcę drogi najwyższej kategorii  DDKiA,
- wykonanie przepustu - mają być pogłębione rowy w Wierzbicy Dolnej i w Komorznie, środki są 
rezerwowane na ewentualne remonty przepustów w tych miejscowościach.

Sołtys Duczowa – podziękował za wykonanie przepustu i zakupiony ciągnik .

Burmistrz – poruszył sprawę dowozu dzieci do szkół, zaczynamy się dusić, spełniając wszystkie 
warunki,  zaspakajając  wszystkie  potrzeby,  temat  na  niedaleką  przeszłość  to  zakup  samochodu, 
większego busa, 
- pracujemy nad tym aby przywrócić kurs, który był i spełni oczekiwania,
- następnie poruszył sprawę fermy w Brynicy, to absurd z którym się zderzamy, była decyzja WIOŚ 
aby do końca marca wygasić hodowlę, w okresie letnim wysyłaliśmy zapytania odnośnie realizacji 
postanowień decyzji, kilka dni temu otrzymaliśmy z WIOŚ pismo, że decyzja została wykonana,  
działalność rozpoczęła firma pod nowym szyldem,
- pozostaje nam wszczęcie kolejnych działań.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął obrady XII sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.
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