
Protokół Nr XV/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 stycznia 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.20.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 12 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji był:
- radny Ludwik Bogdanowicz
- radny Szczepan Mały
- radny Ryszard Mrugalski

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

Protokół z sesji  Rady Miejskiej  Nr XIV/2015 odbytej 22 grudnia 2015 r.  – przyjęty został  bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).
Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Tomasz Kryszczuk Sołtys Wierzbicy Górnej – wnioskował o wyłożenie kostką brukową parkingu
przy szkole w Wierzbicy, przy opadach nie można wysiąść z samochodu.

Konrad  Vogiel  Sołtys  Duczowa –  wnioskował  o  ustawienie  w Duczowie  Małym oznakowania
dotyczącego kierunku jazdy na Jedliska.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  wsi
Wierzbica Górna

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica
Górna – podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                           (zał. nr 5).

o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i  oddziałów przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn



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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie
uchwały  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 12 radnych                                                                                                         (zał. nr 6).

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół  podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych
do  potwierdzenia  spełniania  tych  kryteriów  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  12
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 7).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2016 roku

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2016 roku –
podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                                                          (zał. nr 8).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                                   (zał. nr 4).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 12
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 9).



w sprawie rozpatrzenia skargi 

Sekretarz obrad – odczytała treść skargi                                                                             (zał. nr 10).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wołczynie wypracowane na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 r. do przedmiotowej skargi

                                                                                                                                 (zał. nr 11).

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

Dyskusji nie  było.

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi – podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych                   (zał. nr 12).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                 ( zał. nr 13).
W wypowiedzi  swojej podkreślił sprawy:

− zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę drogi ul. Polnej w Wołczynie
wraz z kanalizacją – inwestycja planowana jest do realizacji w 2016 r;

− ogłoszono  nabór  ofert  na  renowację  studni  ścieków surowych  na  oczyszczalni  ścieków
w Wołczynie  –  komplikuje  się  sprawa automatyki,  wykonaliśmy ekspertyzę  i  zmuszeni
jesteśmy naprawić,  zapłatę  za  naprawę  będziemy dochodzić  w postępowaniu  sądowym,
ponieważ wykonawca odmawia naprawy w ramach gwarancji,

− ogłoszono nabór wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadań gminy z zakresu sportu
w 2016 roku.

Podejmowaliśmy działania dotyczące:
− organizacji  jubileuszu 15-lecia podpisania partnerstwa z Hassloch i  przyjęcia delegacji z

Niemiec,
− funkcjonowania  CIS  w  Wołczynie,  dzisiaj  Rada  Miejska  podjęła  uchwały  zmieniające

budżet  gminy  i  Gminny  Program  Profilaktyki  gdzie  zabezpieczono  środki  finansowe
na ten cel w wysokości 40 tys. zł,

− możliwości wykorzystania obiektu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek czyli dawnego szpitala
–  prowadziliśmy  rozmowy  w  oparciu  do  dokumentację  opracowaną  przez  Siostry,  jest
pomysł aby zorganizować dom pomocy,

− organizacji  kolejnej  licytacji  OZPL „Linopłyt”  -  odbyły  się  już  trzy  licytacje  i  nie  ma
inwestora,  mieliśmy  spotkanie  z  likwidatorem  i  zdecydowaliśmy,  aby  ten  teren  20  ha
podzielić na mniejsze. 

Poinformował, że w organizowanym konkursie na najładniej oświetlone miasto w województwie,
Wołczyn  zajął  I  miejsce,  w efekcie  uzyskaliśmy kwotę  10  tys.  zł  na  zakup  sprzętu  AGD dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, to promowało nas do uczestniczenia w konkursie
na szczeblu krajowym, w którym uzyskaliśmy III miejsce; podziękował wszystkim, którzy się w to
zaangażowali,

− rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w OSP – zachęcał do udziału,
− zakończono akcję paczek  dla potrzebujących – w wyniku akcji zebrano 6 tys. zł dzięki temu

dokonamy zakupu około 100 paczek; podziękował sponsorom.



W dyskusji głos zabrali:

Radny Kwaśnicki  –  odnosząc  się  do  sprawy naprawy studni,  pytał  dlaczego  naprawa  nie  jest
w ramach gwarancji, czy gmina ma kaucje zabezpieczenia wykonania umowy, jeśli tak to koszty
naprawy można odzyskać w ramach kaucji.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że naprawa studni odbywa się w okresie gwarancji,
- wykonawca nie chce uznać, że to z jego winy, użyty materiał budowlany jest zgodny z projektem,
-  tak  zwane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  jest  zastosowane  ale  dochodzenie
roszczeń jest również obwarowane przepisami.

Radna Markowicz Górska – zbierając głos poruszyła sprawy dotyczące zagospodarowania obiektu
byłego szpitala, pytała czy przystosowanie go na dom pomocy to jedyne rozwiązanie, ponieważ
tworzeniem takich domów zajmują się ludzie z wielkich miast, możemy stracić miejsca pracy dla
naszych mieszkańców.

Burmistrz – stwierdził, że jesteśmy świadomi zapotrzebowania na pracę, 
-  podczas  spotkania  były  rozmowy  o  różnych  formach  wykorzystania  obiektu,  również
sugerowaliśmy aby w działalność zaangażowały się Siostry ale Zgromadzenie w Katowicach nie
jest tym zainteresowane, zainteresowane są jedynie, aby to ktoś prowadził zgodnie z ideą Sióstr,
- aktualnie nie jest przesądzone co tam będzie,
- jeżeli znajdzie się podmiot, który zechce zainwestować nie będziemy mieli na to wpływu,
- będzie to obserwował.

Ad. 5

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrał:

Pan Olejnik – odnosząc się do wniosku Sołtys Duczowa stwierdził, że na terenie gminy jest kilka
znaków do ustawienia,  aby je ustawić niezbędne są wizje w terenie z policją, wniosek ten jest
kolejnym, prosił o cierpliwość .

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że okres zimowo-wiosenny to  okres roztopów i tam gdzie mamy
tereny nieutwardzone mówimy tu o parkingu w Wierzbicy Górnej jest błoto,  z naszej strony to
kwestia pomocy w momencie dysponowania tłuczniem.

Przewodniczący Rady – poinformował, że w połowie lutego odbędzie się spotkanie z udziałem
Straży Miejskiej radnych i sołtysów, o terminie powiadomimy oddzielnym pismem.

W związku z wyczerpaniem porządku – Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji  Rady
Miejskiej w Wołczynie.
                                     
                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                         Waldemar Antkowiak

Protokołowała:
Julita Matelska 


