
Protokół Nr XXXII/2017
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 31 marca 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 14.00.

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 2,3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXI/2017 odbytej 22 marca 2017 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 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn w 2016 roku

Głos w temacie zabrali:

Rafał  Neugebauer Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Wołczynie – szczegóły na temat
działalności OSP zawarte zostały w sprawozdaniu, które otrzymali w formie papierowej, 
- w wypowiedzi zwrócił uwagę na spray na obszarze gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP, ogółem zrzesza
394  członków czynnych,  79  członków młodzieżowych  i  22  członkinie  żeńskich  Drużyn  ,  8  członków
wspierających oraz 12 członków honorowych,
-  trzy  jednostki,  tj.:  OSP Wołczyn,  OSP Gierałcice,  OSP Szymonków działają  w  Krajowym  Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym,
- na podstawie analizy danych zawartych w systemie dowodzenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w
roku sprawozdawczym jednostki gminy Wołczyn wyjeżdżały 160 razy do zdarzeń,
- tabor samochodowy każda jednostka stara się utrzymywać w jak najlepszym stanie, jednak z roku na rok
jest on coraz to starszy, właściwy stan techniczny sprzętu w każdej jednostce zapewniony jest głównie przez
zatrudnienie na 1/10 etatu kierowców, którzy przeprowadzają konserwacje,
- udało  się  zakupić  nowy  wóz  MAN  dzięki  środkom  pochodzącym  z  Komendy  Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, Starostwa Powiatowego, z dotacji  gminy, od sponsorów, również dzięki wielkiemu
zaangażowaniu Burmistrza Wołczyna,
-  jednostka  OSP Gierałcice  i  OSP Szymonków  również  zwróciła  się  do  Zarządu  Miejsko  –
Gminnego o zakup nowszych samochodów,
- od kilku lat jednostka OSP w Wołczynie borykała się z problemem legalizacji i dopuszczeniem do
użytkowania autodrabiny, w związku z tym podjęto decyzje o jej sprzedaży, samochód MAGIRUS
był najstarszym samochodem (rok produkcji 1970) w jednostce Wołczyn eksploatowanym przez 18
lat,
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-  aktualnie  brak  autodrabiny  koliduje  z  możliwością  brania  udziału  w  działaniach  ratowniczo-
gaśniczych na wysokościach, co negatywnie wpływa na ochronę p.poż i dlatego zakup autodrabiny
jest niezbędny,
-  podkreślił,  że  członkowie  OSP zrzekli  się  pobierania  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniach
ratowniczo-gaśniczych,  dzięki  temu  tylko  w  roku  sprawozdawczym  udało  się  zakupić  sprzęt
i wyposażenie dla poszczególnych OSP za kwotę 44 tys. zł. 

Pan  Adam  Moskal  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Wołczynie  –  podkreślił,  że  w  okresie
sprawozdawczym  w  Posterunku  pełniło  służbę  8  funkcjonariuszy  Zespołu  Prewencji
i 3 funkcjonariuszy Zespołu Kryminalnego, 
- teren miasta i gminy podzielony jest na dzielnice, do każdej przypisany jest funkcjonariusz,
- praca policji oceniana jest na podstawie stopnia wykrywalności przestępstw,
- w 2016 roku Posterunek Policji w Wołczynie wszczął 176 postępowań,
- wykryto 41 przestępstw przeciwko mieniu w tym kradzieże i kradzieże z włamaniem,
- 17 przestępstw to bójki i pobicia, 36 przestępstw drogowych, 25 narkotykowych, 
-  następnie  to  wykroczenia,  w  trakcie  służby  dzielnicowi  ujawnili  743  wykroczenia,  za  które
nałożono  536  mandatów  karnych,  67  osób  pouczono,  a  w  140  przypadkach  przeprowadzono
postępowania o wykroczenie i skierowano wnioski o ukaranie,
- najwięcej wykroczeń było w kategorii przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, bo 234
z  tego  177  nałożono  mandatów,  następnie  w  kategorii  przeciwko  ustawie  o  wychowaniu
w trzeźwości 149 mandatów,
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest to problem powszechnie znany, każdy to może
zauważyć  przebywając  we  własnych  miejscach  zamieszkania,  aktualnie  mamy  końcówkę
pierwszego kwartału i tych wykroczeń mamy odnotowanych zostało 60,
- poza tym policjanci głównie dzielnicowi prowadzą wizyty w ramach niebieskich kart,
-  policjanci  przeprowadzili  1453  interwencje,  sporządzili  981  wywiadów  i  ustaleń  dla
uprawnionych ustawowo instytucji,  wykonali  162 konwoje i  doprowadzenia w tym na zlecenie
Sądów i Prokuratury, przeprowadzili 526 różnego rodzaju spotkań w rejonach służbowych i dla
samorządu lokalnego,
- brali również udział w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach,
- podkreślił, że bardzo dobrze układa się współpraca z różnymi instytucjami z Ochotniczą Strażą
Pożarną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury,
- następnie zachęcił do korzystania na stronie Powiatowej Komendy Policji z mapy zagrożeń, na
której można zaznaczać różne kategorie wykroczeń i przestępstw z podaniem dokładnego miejsca.

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej – zabierając głos stwierdził, że Straż Miejska
w 2016 r. w swoich działaniach ujawniła 511 wykroczeń, w tym 408 osób zostało pouczonych,
59  ukarano  mandatem,  sporządzono  8  wniosków  do  Sądu,  między  innymi  ujawniono
64 wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu z tego ukarano mandatem ukarano
7 osób, najwięcej wykroczeń odnotowano w kategorii przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniu –
215 w tym 10 osób ukarano mandatem  oraz 101 przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
- zwrócił uwagę na wzrost nałożonych mandatów w porównaniu do 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził, że z bezpieczeństwem wiąże się również stan dróg na
terenie naszej gminy, w związku z tym zaprosiliśmy do udziału w obradach sesji zarządcę dróg
powiatowych, 
-  prosił  o  zabranie  głosu  i  poinformowanie  co  udało  się  zrealizować  ale  przede  wszystkim
o zamiarach na najbliższy czas.
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Pan Adam Radom Sekretarz Powiatu Kluczborskiego – zabierając głos stwierdził, że z ramienia
Zarządu  Powiatu  został  ustanowiony  jako  osoba,  która  pełni  nadzór  na  Zarządem  Dróg
Powiatowych w Kluczborku i tematyką dróg powiatowych, 
- w imieniu Starosty Powiatowego przeprosił za nieobecność, w związku z umówionym spotkaniem
u Wojewody Opolskiego.
Następnie podkreślił,  że Zarząd Powiatu od września ubiegłego roku bardzo intensywnie zaczął
pracować nad przyszłością naszych dróg powiatowych, od września odbyło się około 10 posiedzeń
Zarządu, które były poświęcone tematowi dróg powiatowych,
- ciągle trwają rozważania nad zmianą formy zarządzania drogami powiatowymi,
- dyrekcja ZDP wraz ze swoimi inżynierami wykonała już dziesiątki analiz zakresie poprawy stanu
dróg,
- Zarząd mocno pracuje nad nową formą partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby wyremontować
sieć dróg i przekazać w utrzymanie partnerowi prywatnemu, ale ustawa o partnerstwie publicznym
jest na etapie zmian i nie idzie tego przyśpieszyć, niezależnie od tego postanowiliśmy w budżecie
powiatu  na  poprawę  stanu  technicznego  dróg,  kosztem  wielu  wyrzeczeń,  zabezpieczyć  kwotę
300  tys.  zł  i  w  przyszłym  roku  w  ramach  faktoringu  samorządowego  1  mln  450  tys.  zł  ale
wykonawstwo w tym roku,  jesteśmy  w trakcie  przygotowywania  specyfikacji  przetargowej  do
przeprowadzenia kompleksowej naprawy dróg, również i w gminie Wołczyn.
W dalszej kolejności poinformował, że w gminie Wołczyn przebiega 110 km dróg powiatowych, tj.
16 dróg i 7 ulic w mieście tj. ok 29% wszystkich dróg w powiecie, do tej pory w latach 2014-2016
wykonano 36 km dróg tj. 33% wszystkich dróg.
Z tych pieniędzy, o których wcześniej wspomniano zostanie zainwestowanych 500 tys. zł w gminie
Wołczyn, dla porównania w latach poprzednich powiat wydawał rocznie od 100 do 300 tys. zł na
cały powiat,
-  inżynierowie  Zarządu  Dróg  Powiatowych  przeanalizowali  dokładnie  każdy  odcinek  dróg  
w związku  z  tym postanowiono  o  dokonywaniu  napraw różnymi  technikami,  będą  to  techniki
naprawy z  wycinką  i  tradycyjną  techniką  masą  na  gorąco,  najgorsze  odcinki  będą  naprawiane
poprzez nakładki, 
-  realizacja  tego  projektu  jest  wielkim  wyzwaniem  dla  Powiatu  i  będzie  zależała  od  nadzoru
Dyrektora Sztajglika, na bieżąco będzie trzeba korygować potrzeby,
- na terenie gminy Wołczyn jest zaplanowane 13 tys. m2 nakładki, około 130 ton masy na gorąco,
-  chcemy  to  robić  firmą  zewnętrzną,  bo  nauczeni  przeszłością,  przy  zaangażowaniu  załogi  z
Zarządu  Dróg  nie  było  możliwości  wykonywania  innych  rzeczy,  jak  przepusty,  pobocza,
podkrzesywanie drzew,
- wierzymy, że ta koncepcja w znacznym stopniu poprawi stan dróg ale wiemy, że to nie rozwiąże
problemu dróg, na to potrzebne jest 60 mln zł,
- na drogę w kierunku Brynicy zaplanowano 1 600 m2 nakładek i ponad 35 ton masy na gorąco, to
nie oznacza, że ta droga zostanie zapomniana.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest to bardzo optymistyczna informacja, było wiele sporów,
w temacie napraw dróg powiatowych, ale dzisiaj z góry dziękuję radnym powiatu, ze przychylili się
do takiego rozwiązania i przeznaczyli znacznie większą pulę środków finansowych na ten cel, bo
tylko to może rozwiązać ten temat, bo spory nie spowodują że będzie więcej zrobione.

Radny Nowak –  stwierdził,  że  to  co  p.  Sekretarz  przedstawił,  to  wszystko pięknie  wygląda  w
słowach, 
- zabiera głos, bo chce w skrócie przedstawić sprawę, która go bulwersuje, długą miał wypowiedź
na Komisji Budżetu, 
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- chciał się spotkać z dyr. Sztajglikiem, z p. Starostą ale ciągle był zbywany i dlatego musi zabrać
głos tutaj,
- jakiś czas temu skierował pytania na piśmie do Zarządu Dróg w Kluczborku, to jest: ”kiedy się
sypie  piasek  na  drogi  w  okresie  zimy”,  odpowiedź  dyr.  Sztajglika  brzmi,  cytat:  „zwalczenie
śliskości zimowej prowadzone jest w miejscach takich jak: skrzyżowania, niebezpieczne zakręty,
wzniesienia, przystanki, przejścia dla pieszych”, podkreślił, że takich działań było zero, dopiero po
jego interwencji zostało coś tam posypane, stwierdził, że jeżeli będziemy tak dalej robić to to co
zostało tu powiedziane to piękna bajka,
- następna rzecz to odnośnie błota pośniegowego - 12 stycznia przejeżdżał przez Krzywiczyny pług
i mógł to błoto pośniegowe zdjąć, nie zdjął, dopiero po telefonie do p. Szczerby, a świadkiem jest
sołtys Krzywiczyn, p. Szczerba powiedział że ma zamontowany GPS i wie gdzie jest...

Przewodniczący Rady – odebrał głos radnemu Nowakowi.
Przewodniczący Rady – stwierdził,  że jego cierpliwość się skończyła,  o przejeżdżającym pługu
i GPS przez Krzywiczyny słyszy 4 raz, 
- prosił, aby skończyć z takim zachowaniem, chcemy w Radzie pracować rzeczowo, konkretnie i na
argumenty, nie oceniajmy na podstawie jednego incydentu, bo nie można mówić, że w gminie nie
było nic odśnieżane ani posypywane,
-  zima  jest  co  roku  w  całej  gminie  nie  tylko  u  radnego  Nowaka,  a  radny  w  imieniu  Rady
reprezentuje całą gminę.

Radny Nowak – takie sytuacje były też w innych sołectwach.

Radny Bartosiński – stwierdził, że jest zdziwiony wypowiedzią radnego, że jest zbywany przez p.
Starostę, czy dyrektora Sztajglika, wielokrotnie zabiegał o remont drogi ul. Dworcowej, zawsze był
przyjęty i poinformowany, 
- budżet jest jaki jest, mamy też swój budżet i wiemy jak to wygląda.

Pan  Józef  Schatt  –  podkreślił,  że  współpracował  z  Zarządem  Dróg  Powiatowych  w  związku
z realizacją różnych przedsięwzięć w wiosce i zawsze się dogadał, nie jest tak źle jak  mówią, 
- wnioskował o ustawienie barierek koło stawu bardzo przychylnie się zarząd ustosunkował,
- trzeba rozmawiać ale tez odczekać,
- w dalszej wypowiedzi pytał o drogę Wołczyn – Biskupice, doroga ma 6 lat i pas rowerowo-pieszy
pęka i zapada się na wysokości placu zabaw w Skałągach,
- zwrócił uwagę na zły stan drogi Skałągi – Jakubowice, to jest odcinek 3,5 km, tym odcinkiem co
roku przejeżdża wyścig kolarski, jest to wyścig międzynarodowy, trochę wstyd. 

Sołtys Adaszyński – odniósł się do podniesionego pługu w Krzywiczynach.

Pani Zając - zabierając głos stwierdziła, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetu, kiedy
radny Nowak zgłaszał uwagi i wniosła w tej sprawie interpelację.

Sołtys  Ziach  –  słowa  podziękowania  skierował  do  dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  za
podkrzesanie drzew, wyczyszczenie przepustów i pogłębienie rowów.

Radny Bogdanowicz – również podziękowała za podkrzesanie drzew od Wołczyna w kierunku
Świniar.
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Radny Nowak Ryszard – stwierdził,  że w tamtym roku Zarząd Dróg zlecił podkrzesanie drzew
zewnętrznej firmie, która pozyskiwała biomasę, firma zabrała duże konary, a bałagan został, pytał,
kto ma to posprzątać?

Radna Mazurczak – podkreśliła, że wiele razy wnosiła uwagi w trakcie remontu drogi Wołczyn w
kierunku Murowa, między innymi zwracała uwagę, że przystanek autobusowy jest o wiele niżej niż
droga po remoncie, 
- dzisiaj podziękowała za podniesienie przystanku,
- następnie zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo jakie stwarzają kamienie wyrzucane przez koła
samochodów z pobocza na asfalt na skrzyżowaniu w Wierzchach,
- zły stan nawierzchni od skrzyżowania w Wierzchach w kierunku Szumu,
- oraz konieczność wycięcia krzewów od skrzyżowania w kierunku Bogacicy.

Radny  Nowak  Ryszard  –  pytał,  kiedy  planowane  jest  rozpoczęcie  łatanie  dziur  na  drogach
powiatowych.

Radny Zarych kierując słowa do Kierownika Posterunku - pytał, czy może liczyć na ochronę ze
strony policji podczas imprez organizowanych w Sołectwie Szymonków, bo do tej pory nie mógł
liczyć na służby posterunkowe, musiał wynajmować ochronę.

Pan Radom – stwierdził, że w tym tygodniu dopiero rozpoczęto produkcje masy,
- dokonano  przeglądu dróg powiatowych i określono szacunkową ilość przewidywanych napraw
nawierzchni bitumicznych,
-  rzeczywisty  zakres  robót  do  wykonania  ustalany będzie  na  bieżąco w oparciu  o prowadzone
przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby,
- przetarg został ogłoszony, po przetargu realizacja będzie zgodnie z harmonogramem,
- w związku z organizacją co roku wyścigu kolarskiego, w pierwszej kolejności będą łatane dziury
masą na gorącą na trasie wyścigu.

Dyrektor  Sztajglik  –  stwierdził,  że  z  kasztami  ogólnie  jest  problem  i  przejazdem  dużych
samochodów, 
- firma zrobiła nam podkrzesanie za darmo,
- mamy ograniczoną ilość osób zatrudnionych, stąd też nie da się wszystkiego zrobić w jednym
terminie, robimy po kolei,
- w najbliższym czasie planujemy przełożyć chodnik na ul. Poznańskiej w Wołczynie

Burmistrz – dzisiaj temat dróg zajął najwięcej czasu, to najczęściej podnoszona kwestia, 
- w gminie od pewnego czasu przeznaczamy więcej środków finansowych na modernizację dróg
i również uczynił to Zarząd Powiatu,
- uczestnicząc w Radach Powiatu często zabierał głos mówiąc o takiej konieczności,
- liczy, że przedstawicieli powiatu tutaj obecnych nie uspokoi to, że 1 radny atakował, a wszyscy
dziękowali, 
- my dostrzegamy to co już zostało zrobione ale wiele spraw jest jeszcze do załatwienia.

Pan Radom – podziękował za dotychczasową współpracę.

Kierownik  Posterunku  –  odnosząc  się  do  obstawiania  imprez  stwierdził,  że  takich  imprez  jak
w Szymonkowie jest dużo, praca policjantów planowana jest z miesięcznym wyprzedzeniem, 
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- prowadzone są działania zabezpieczające, prewencyjne i interwencyjne,
-  jest  to  możliwe  jeżeli  zgłoszenie  zostanie  przesłane  do  Komendanta  Policji  w  Kluczborku
z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3 tygodnie przed.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2017 roku –
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych. Dwóch radnych opuściło salę obrad

 (zał. nr 7).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2017-2023  - podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych. Dwóch radnych opuściło salę obrad                                             (zał. nr 8).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok - podjęta  została  jednogłośnie w obecności  13
radnych. Dwóch radnych opuściło salę obrad                                                                      (zał. nr  9).
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w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrał:

Pan  Marcin  Dłubak  Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa  i  Gospodarki  Gruntami  –  stwierdził,  że
niniejsza  uchwała  ma  na  celu  ochronę  powietrza  polegającą  na  wymianie  węglowych  źródeł
ogrzewania na ekologiczne, 
- dofinansowanie będzie można uzyskać w wysokości 2 tys. zł na modernizację źródeł ciepła lub
w nowo budowanych budynkach mieszkalnych,
- po ogłoszeniu naboru wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do końca
kwietnia, w tym roku ze względu na okres wejścia w życie tej uchwały termin składania wniosków
jest do końca maja,
- jeżeli środki przeznaczone w budżecie gminy na ten cel nie zostaną wykorzystane Burmistrz może
ogłosić dodatkowy nabór wniosków,
- wnioski należy składać przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
zasad  udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu  gminy  Wołczyn  na  wymianę  ogrzewania  na
ogrzewanie proekologiczne – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych      

(zał. nr 10).

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Opinia  (pozytywna)  Kuratora  Oświaty  w  Opolu  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego                                                   (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrali:

Zastępca  Burmistrza  –  zabierając  głos  wniósł  poprawkę  do  przedłożonego  projektu  uchwały
poprzez dopisanie w § 1 pkt 6) słów: „im. Orła Białego” oraz w załączniku do uchwały – tabela
poz. 6, 
- podstawę podjęcia twej uchwały stanowią rozwiązania przyjęte przez Radę Miejską w Uchwale
Nr XXXI/194/2017 z dnia 22 marca 2017 i pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora Opolskiego
oraz pozytywne opinie organizacji związkowych,
- w związku z tym że nowy system oświatowy nie przewiduje funkcjonowania gimnazjum, nastąpi
ich wygaszanie,
- aktualnie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie działa w strukturze Gimnazjalno-
Licealnego Zespołu Szkół  w Wołczynie z  dniem 1 września 2017 r.  zostanie  przekształcone w
Szkołę Podstawową nr 3 w Wołczynie, działającą w strukturze obecnego Zespołu,
- w latach 2017/2018 i 2018/2019 będę funkcjonowały klasy II i III dotychczasowego gimnazjum,
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- od 1 września gminne jednostki oświatowe stają się szkołami ośmioklasowymi,
- dzisiaj jest ostatni dzień w jakim należy podjąć uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego.

Pan Ewa Włos Dyrektor Gimnazjalno-Liecealnego Zespołu Szkół w Wołczynie – podkreśliła, że
jest to bardzo smutna chwila, cały dorobek 20 lat zostaje przerwany, który tworzony był przez całą
załogę przy ogromnym wsparciu organu prowadzącego, 
- na bazie naszego gimnazjum,10 lat temu powstało Liceum Ogólnokształcące,
- goście zapraszani do naszej szkoły są zawsze pod ogromnym wrażeniem naszego dorobku,
-  podziękowała  za  wypracowanie  takiego  rozwiązania  i  stwierdziła,  że  jeżeli  będzie  dalej
sprawowała  funkcję  dyrektora  szkoły  zrobi  wszystko,  aby  zapewnić  młodzieży  wysoką  jakość
edukacji umożliwiając dalszy rozwój kształcenia.

Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                     (zał. nr 11).

w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest  gmina  Wołczyn,  miejsca  realizacji  obowiązku  szkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że korzystając z delegacji ustawowej organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klas VI szkół podstawowych, miejsce realizacji
obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w szkole powstałej z przekształcenia gimnazjum, czyli
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołczynie, mająca siedzibę w obiekcie dydaktycznym zajmowanym
przez obecne gimnazjum, 
- wskazaniem uczniom klas VI pozostałych szkół podstawowych tej szkoły zapewni bardzo dobre
warunki  nauki  i  pozwoli  na  wykorzystanie  potencjału  kadry  pedagogicznej,  a  także  racjonalne
zagospodarowanie tego obiektu.

Uchwała  Nr  XXXII/200/2017  Rady  Miejskiej  w   Wołczynie  z  dnia  31  marca  2017  roku
w  sprawie  wskazania  uczniom  publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  gmina  Wołczyn,  miejsca  realizacji  obowiązku  szkolnego  w  publicznej
szkole  podstawowej  powstałej  z  przekształcenia  gimnazjum  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                      (zał. nr 12).

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych
prowadzonych przez gminę Wołczyn 
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Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXII/201/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  31  marca  2017  roku
w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez  gminę Wołczyn -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                      (zał. nr 13).

w  sprawie  określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXII/202/2017/2017 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  tych  kryteriów  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                      (zał. nr 14).

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące
wychowanie przedszkolne

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXII/203/2017/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 marca 2017 roku
w  sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  jednostki  oświatowe  gminy  Wołczyn
prowadzące wychowanie przedszkolne - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 (zał. nr 15).

w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
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Uchwała Nr XXXII/204/2017/2017 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 31 marca 2017 roku
w  sprawie  określenia  zasad  przyznawania  diet  sołtysom  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                      (zał. nr 16).

Ad. 5

Realizując porządek obrad sesji Burmistrz przedstawił informację ze swojej działalności w okresie
między sesjami                                                                                                                   (zał. nr 16).
W  wypowiedzi  swojej  stwierdzi,  że  likwidacja  gimnazjum  właśnie  się  dokonała,  nie  jest  to
powodem do dumy, ale jest to konieczne, 
-  podziękował  radnym  za  wyrozumiałość,  za  zgodę  na  kontynuowanie  nauki  klas  VII  i  VIII
w dotychczasowym gimnazjum, to również zrozumienie dla kadry tam uczącej i dla gminy,
-  podziękował  również  współpracownikom  -  Zastępcy  Burmistrza  i  Naczelnikowi  Wydziału
Edukacji za pracę nad przygotowaniem projektów uchwał związanych z reformą oświaty,
- w dalszej kolejności poinformował, że trwają prace na budowie drogi w Szymonkowie,
- został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie
zajęć  rekreacyjno-sportowych  z  elementami  profilaktyki,  realizację  zadania  publicznego
powierzono:  Gminnemu  Związkowi  Ludowe  Kluby  Sportowe  z  siedzibą  w  Wołczynie wraz
z  przyznaniem dotacji  w  kwocie  wnioskowanej  tj.  20  000,00  i  Klubowi  Karate  Tradycyjnego
z siedzibą w Wołczynie wraz z przyznaniem dotacji w kwocie wnioskowanej tj. 5 300,00,
- zwracając się do sołtysów prosił o rozważenie i zadeklarowanie organizacji dożynek gminnych
w tym roku.

Ad. 6

Pan Tomasz Olejnik – poinformował o piśmie, które wpłynęło do Urzędu w sprawie zamykania
przejazdów kolejowych gdzie drogi polne lub leśne krzyżują się z torami, 
- rolnicy nie dojadą przez to maszynami do swoich pól,
-  PKP chce  aby  gminy  lub  rolnicy  na  własną  rękę  wybudowali  w takich  miejscach  szlabany,
zamykali i otwierali tylko na czas przejazdu,
- takie przyjazd mamy w Duczowie, w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach Małych.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII
sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska
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