
Protokół Nr XXVI/2012
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 28 listopada 2012 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.50.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Jan Bartosiński
- 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 XXV/2012 odbytej w dniu 31 października 2012 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 zarządzenia wyboru sołtysa,
− wpłynęło pismo Pani Sylwii Frasek pełniącej funkcję Sołtysa w Szumie w sprawie przyjęcia

rezygnacji z powodu osobistych obowiązków i braku czasu na sprawowanie tej funkcji,
− przedmiotowy projekt uchwały proponował wprowadzić do pkt 3 ppkt k) .

W/w wniosek radni przyjęli w drodze głosowania jednogłośnie w obecności 11 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
a) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.,

b) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Wołczynie,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Szymonkowie, 

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2013 roku,

e) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami
    pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.,

f)  w  sprawie  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
    Wołczyn,

g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

h) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów    
     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
     za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
     komunalnymi,



i)  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
    komunalnym, 

j)  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
    komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

k) w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.

4. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

Pan Konrad Vogiel Sołtys Duczowa – poruszył sprawę konieczności budowy oświetlenia ulicznego
w Duczowie, 
− zwrócił  również  uwagę  na  złe  umiejscowienie  znaków  informujących  o  miejscowości

Wąsice.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   ( zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVI/180/2012  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 roku w
sprawie  zmian  budżetu  gminy  na  2012  rok –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  12
radnych                                                                                                                                  ( zał. nr 4).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                   ( zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVI/181/2012  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 roku w
sprawie   udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie – podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                      ( zał. nr 5).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymonkowie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                  ( zał. nr 3).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XXVI/182/2012  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 roku w
sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymonkowie – podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                      ( zał. nr 6).

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2013 roku

Pan Nowak – przedstawił opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 roku w
sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2013 roku – podjęta została
jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                                                  ( zał. nr 7).

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi  podmiotami,  o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 

Pan Nowak – przedstawił opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 listopada 2012 roku w
sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       ( zał. nr 8).

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn 

Pan Kwaśnicki  – wnioskował o dopuszczenie dyskusji  nad wszystkimi uchwałami dotyczącymi
gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  jest  to  zasadny  wniosek  i  dopuszcza  do  dyskusji  nad
wszystkimi uchwałami w tym przedmiocie, tj.:

• w sprawie  wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty,

• w sprawie  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,

• w sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,



• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowych
projektów uchwał                                                                                                                  ( zał. nr 3).

W dyskusji głos zabrali:
Pan Olejnik Naczelnik Wydziału T-I – poinformował o autopoprawkach naniesionymi do projektu
uchwały, projekt z autopoprawkami radni otrzymali, tekst poprawiony został wytłuszczony.

Pan Kwaśnicki – zabierając głos zwrócił uwagę na sprawy:
− rozumie,  że  pewne  sprawy reguluje  ustawa,  między  innymi  to,  że  w  swoim  słowniku

zarządcę  nieruchomości  zrównuje  z  właścicielem  nieruchomości,  który  ma  obowiązek
składania deklaracji co do wysokości opłaty za odpady, w związku z tym nasuwa się pytanie
kto będzie ponosił konsekwencje z niepłacenia, kto ma  zapłacić,

− następnie pytał, jak należy rozumieć nieselektywne odpady,  czy wrzucenie do śmieci jednej
butelki  czy   dziesięciu  butelek,  komu  wtedy  przypisać  18  zł.  w przypadku  zabudowy
wielorodzinnej?

Przewodniczący Rady – stwierdził, że zostaliśmy zobligowani ustawą, 
− w  świetle  przepisów  ustawy  wydaje  się,  że  proponowane  zapisy  w  naszym  prawie

miejscowym są jedne z lepszych opcji,
− myśli,  że  dopiero  wejście  w  życie  i  realizacja  tych  uchwał  pokaże  co  należy  zmienić,

będziemy szukać lepszych rozwiązań.

Pan Pieńkowski  Prezes ZWiK – zwrócił uwagę , że zakłady produkują różne odpady, pytał jak
będzie funkcjonować gospodarka odpadami w firmach?

Zastępca Burmistrza –  podkreślił, że jeżeli chodzi o nasze uchwały to dotyczą one tylko terenów
zamieszkałych, nie obejmują firm, instytucje będą musiały podpisać umowę z firmami wpisanymi
do rejestru działalności regulowanej na terenie powiatu w zakresie odbioru odpadów , 
− rozumie wszystkie obawy co do funkcjonowania nowego systemu za którym idą dodatkowe

obowiązki,
− uchwały zostały przygotowane  z  duchem ustawy i  zgodnie  z  interpretacją  Ministerstwa

Środowiska,
− zarządca  spółdzielni  mieszkaniowych  zgodnie  z  ustawa  jest  traktowany  jako  właściciel

nieruchomości.

Pan Staszewski – pytał, czy ogrody działkowe będą traktowane jako tereny niezamieszkałe?

Pan Dłubak – stwierdził, że tereny ogrodów będą traktowane jako niezamieszkałe, będzie musiała
być podpisana umowa z odbiorcą. 

Pan Olejnik – prosił o poprawkę  poprzez dopisanie w § 15 punktu 6  w brzmieniu:  „Właściciel
nieruchomości  ma  obowiązek  udostępnić  pojemnik  i  worki  z  odpadami  komunalnymi  w  dniu
odbioru do godziny 7.00.” oraz w § 15 wykreślenie słowa „minimalna”.

Pan Włos – pytał, do jakiej kategorii odpadów należy zaliczyć szkło?  W przypadku szkła nie ma
czasookresu opróżniania pojemników.
− Czy nie dostrzegacie niebezpieczeństwa, że firma która wygra przetarg będzie narzucała

dobrowolną cenę za odbiór, czy to nie spowoduje horrendalne różnice cenowe.



Pan Olejnik –  jeśli  chodzi  o  przedsiębiorców,  będzie to  jak dotychczas,  czyli  w formie  umów
cywilnych.

Pan Włos – pytał, jak będzie zorganizowana zbiórka selektywna dla instytucji.

Zastępca Burmistrza – odbiorca będzie musiał zbierać tylko wyselekcjonowane odpady, bo takie
będą przyjmowane na wysypisko, odpady komunalne tzw. „zmieszane” i surowcowe tzw. „suche”
− zbiórka szkła będzie w systemie gniazdowym.

Pan Olejnik – stwierdził, że ilość pojemników o pojemności 1100 l będzie musiała być dostosowana
do ilości produkowanych odpadów.

Pan Staszewski - stwierdził, że ma obawy, że jeśli nie mam obowiązku meldunku to w tej sytuacji
ubędzie nam mieszkańców.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że generalnie zmienia się system gospodarki odpadami i pojawia
się kilka problemów, naszych uwag i wątpliwości dzisiaj nie rozstrzygniemy, 
− będziemy prowadzić kampanię informacyjną w tym temacie.

Pan  Włos  –  zaproponował, aby  na  przełomie  kwietnia  i  maja  temat  gospodarki  odpadami
wprowadzić na Komisję Budżetu.

Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  przedłożone  projekty  uchwał  to  jeszcze  nie  wszystkie
uchwały w tym temacie, na pewno do sprawy będziemy musieli wracać, 
− jest wygodnie nie decydować w trudnych sprawach, wstrzymywać się od głosu,
− jeżeli ktoś ma wątpliwość lub się z czymś nie zgadza to należy być przeciw.

Pan Stanisław Zaremba Sołtys wsi Świniary Małe – zwrócił uwagę na  kwestię dotyczącą stawki
opłaty w wysokości 5 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca nieruchomości powyżej 6 osób,
− uważa, że takich rodzin jest aktualnie bardzo mało i ten pułap należy obniżyć,
− pytał, jak będzie traktowany sklep?

Pan  Dłubak  –  stwierdził,  że  odpady  produkowane  w  sklepie  muszą  być  oddawane  firmie
odbierającej śmieci, 
− odpady te nie powinny trafiać do systemu dla osób zamieszkałych.

Pani Błaszczykiewicz –  podkreśliła,  że jest niż demograficzny ale są rodziny 6 osobowe w tym
jedno dziecko, uważa że nie powinniśmy zmieniać tej propozycji, 
− jeżeli chcemy coś zrobić to powinnyśmy iść w kierunku polityki prorodzinnej.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że te stawki wyliczone zostały na pewnej podstawie.

Pan Kwaśnicki – poruszył sprawę:
− Przewodniczący Rady powiedział, że łatwo jest nie decydować,
− uważa,  że  uchwała  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  ma  dla  niego  za  dużo

wątpliwości  i  w  takiej  sytuacji  nie  może  podnieść  ręki  kiedy dla  2,5  tys.  osób  jest  to
niekorzystne.

Na tym dyskusję zakończono.

Uchwała Nr XXVI/185/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn - podjęta została większością głosów ( zał. nr 9).



Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 11 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Uchwała Nr XXVI/186/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - podjęta
została większością głosów                                                                                               ( zał. nr 10 ).
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 1 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosy.

Uchwała  Nr  XXVI/187/2012  z  dnia  28  listopada  2012  r.  w  sprawie  sposobu  i  zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta została większością głosów

( zał. nr 11 ).
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głosy.

Uchwała  Nr  XXVI/188/2012  z  dnia  28  listopada  2012  r.  w  sprawie  określenia  terminu,
częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta została jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                     ( zał. nr 12 ).

Uchwała  Nr  XXVI/189/2012  z  dnia  28  listopada  2012  r.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela
nieruchomości - podjęta została większością głosów                                                      ( zał. nr 13 ).
Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głosy.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej odczytał opinię do przedmiotowego
projektu uchwały                                                                                                                  ( zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXVI/190/2012  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  w  sprawie  zarządzenia  wyboru
sołtysa – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                      ( zał. nr 14 ).

Ad. 4 

Burmistrz – przedstawił informacje z działalności w okresie między sesjami. 
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:



− zakończyliśmy  jeden  z  najdłuższych  procesów  wyłaniania  wykonawcy  modernizacji
oczyszczalni  ścieków w Wołczynie,  w  trakcie  procesu  zostało  wniesione  odwołanie  do
Krajowej  Izby  Odwoławczej,  ostatecznie  podtrzymując  naszą  decyzję,  w  wyniku  tego
podpisano umowę na wykonanie zadania;

− podpisano 6 umów z firmami, które będą świadczyły usługi w zakresie odśnieżania dróg;
− w wyniku rozstrzygnięcia naboru dodatkowego na dotację na realizację celu publicznego 

gminy Wołczyn w zakresie sportu, przyznano dotację w następujących wysokościach:
- Miejski Klub Sportowy Wołczyn -  kwota dotacji 3 500 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Rożnów - kwota dotacji 3 000 zł;
- Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Wołczynie – kwota dotacji 3 000 zł.
Kwota  dotacji  dodatkowej  wynika  z  rezygnacji  dwóch  klubów  sportowych  z  realizacji
części zadań objętych umową na 2012 rok;

− w ramach  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  w  2012  r.  „Wyprawka  szkolna”
pozyskano  dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.  Z  pomocy tej skorzysta
112 uczniów, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych. Kwota wypłaconego dofinansowania
wyniosła łącznie 20 838,11 zł;

− wpłynęło 6  wniosków  o  przyznanie  stypendium  specjalnego  dla  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych.  Wszystkie  wnioski  zostały  rozpatrzone  pozytywnie,  z  powyższej
pomocy skorzysta 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie;

− podpisano  porozumienia  w  celu  przeznaczenia  w  użyczenie  szkół  podstawowych  dla
Stowarzyszeń w Skałągach i Szymonkowie.

− Następnie odnosząc się do podjętych uchwał w zakresie gospodarki odpadami stwierdził, że
daleki  jest  od  polemizowania,  była  długa  dyskusja  było  wiele  wątpliwości,  to  kolejne
zadanie zrzucone na samorządy w celu wypełnia wymogów unijnych, 

− zaproponowana stawka była analizowana i kalkulowana ale tez nie powiedziane jest że ona
może być większa, 

− z informacji od innych samorządów wiemy że zaproponowaliśmy najniższą stawkę, 
− chyba przyjęliśmy też najlepszą metodę obliczenia stawki czyli  od mieszkańca, a nie od

powierzchni, ani nie od zużytej wody, 
− jesteśmy zobowiązani do podejmowania trudnych decyzji,  jednak każdy ma prawo mieć

odmienne zdanie, 
− następnie  skierował  słowa  do  sołtysów  i  radnych  odnośnie  funkcjonowania  funduszu

sołeckiego i  wspólnej  odpowiedzialności  za wydatkowanie środków finansowych w tym
zakresie.

− W dalszej swojej wypowiedzi wspomniał uroczystość podpisania aktu partnerstwa między
gminą Wołczyn a węgierską gminą Kerekegyhaza, podziękował wszystkim zaangażowanym
w zorganizowanie uroczystości.

Pan Zarych – podkreślił, że jest duży szum w około demografii w województwie opolskim, 
− głośno jest  również  o ulgach jakie  wprowadził  samorząd  kluczborski  w celu  chronienia

rodzin wielodzietnych,
− czy i nasz samorząd nie powinien pochylić się nad tym tematem?

Pan  Włos  –  prosił  o  więcej  informacji  na  temat  podpisania  deklaracji  współpracy  w  ramach
partnerstwa na rzecz budowy ekonomii społecznej i edukacji regionalnej oraz spotkania z zarządem
OZPN, 
− odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej podejmowania trudnych decyzji stwierdził, że radni

korzystają z dobrodziejstwa demokracji i zapisów Statutu Gminy.

Burmistrz – poinformował, że:
− podpisanie deklaracji współpracy odbyło się w GLZS w Wołczynie, grupa młodzieży wraz z



właścicielem  „Rozalii” realizuje  projekt   pt.  „Zintegrowany  system  wsparcia  ekonomii
społecznej"  współfinansowany  ze  środków  unijnych  ma  on  na  celu  powołanie
ekoedukatorów i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć edukacyjnych wykorzystujących
walory przyrodniczo kulturowe,

− na  spotkaniu  z  przedstawicielami  OZPN  szczególnie  poruszano  sprawy  dotyczące
wymogów i obowiązków jakie stawia PZPN.

Ad. 5 

Pan Vigiel – poruszył sprawę przyjścia dla pieszych przy drodze krajowej w Duczowie.

Pan Olejnik – podkreślił,  że  z  uwagi  na problem dotyczący  usytuowania  tablicy informującej  
o miejscowości  Wąsice wystosowaliśmy już pismo, 
− kierownik obwodu drogowego jest zorientowany, zadzwoni i zapyta o podjętych działaniach

w tym temacie.

Pan Stanisław Zaremba – podziękował za wykonanie przepustu w miejscowości Świniary Małe.

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

                                                                                                                                            
                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                           Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad 
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała:
Julita Matelska 
 


