
Protokół Nr XXIX/2017
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 25 stycznia 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.10.

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 XXVIII/2016 odbytej 21 grudnia 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

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

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Ryszard  Nowak –  poruszył  sprawę  odśnieżania  dróg powiatowych,  prosił  aby wystąpić
z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych z zapytaniem:
-  kiedy w okresie zimy sypie się piasek na drogi będące w zarządzie Powiatu Kluczborskiego
Początkiem  stycznia  droga  z  Komorzna  przez  Krzywiczyny  do  Wołczyna  była  nieprzejezdna,
z informacji wynika, że podobna sytuacja była w innych sołectwach. Były zdarzenia że samochody
lądowały w rowie.  Interweniował  telefonicznie  w tej  sprawie  do  Zarządu  Dróg ale  pracownik
odpowiedział,  że przy takiej  pogodzie piaskiem się nie sypie,  a przyjechał do Wołczyna i było
posypane, „to się sypie, czy nie sypie”. W ościennej gminie Trzcinica, wszystko posypane, inny
świat. 
- W jaki sposób prowadzący „akcję zima” dyspozytor kontroluje prace pługopiaskarek,  czy jest
inny monitoring aniżeli GPS? 13 stycznia 2017 r. był w sklepie w Krzywiczynach i rozmawiał
z sołtysem panem Adaszyńskim, było wtedy błoto pośniegowe i można było to zepchnąć żeby nie
porobiły  się  koleiny,  zadzwonili  do  Zarządu  Dróg,  najpierw  mieli  trudności  przebić  się  przez
sekretarkę, żeby z kimś porozmawiać w końcu połączono ich z Zastępcą Dyrektora i wtedy zapytał,
czy wie co robi jego sprzęt wynajęty do akcji zima, z radością oznajmił, że wie bo ma GPS i zaraz
będzie w Komorznie, a czy wie że przejechał przez Krzywiczyny ale z pługiem podniesionym do
góry, p. Szczerba stwierdził, że to nie możliwe, a sołtys jest świadkiem.
- Czy Zarząd ma inny sposób kontroli jakości wykonywanej pracy, bo GPS jest mało wiarygodny.
- Kolejne pytanie to,  kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont cząstkowy nawierzchni dróg
powiatowych, tzw. łatanie dziur po zimie, czy znowu w marcu i łatanie będzie koniec czerwca?
- Kolejna sprawa mieszkańcy pytają jak to jest, w sąsiedniej gminie jak jest inwestycja to od razu
jest budowany chodnik a u nas biała kreska i zima nie wiadomo, czy jedzie się po drodze, czy
poboczem.
-  Następne  pytanie,  kiedy  zostanie  zakończona  inwestycja  „odbudowa  rowu  przy  ul.  Głównej
w Komorznie”  z  uwzględnieniem uwag  zgłaszanych  przez  mieszkańców  (rozpoczęta  dwa  lata
temu)?  Na  kim  spoczywa  obowiązek  odbioru  wykonanych  robót,  z  podkreśleniem  drożności
przepustów przy wspomnianej inwestycji?



Pan Ryszard Adaszyński Sołtys wsi Krzywiczyny – stwierdził, że podpisuje się pod wypowiedzią 
radnego, dodał, że w drugim dniu zimy dzwonił do Zarządu to odpowiedź pana Szczerby była, że 
mają ograniczone finanse, to co by było gdyby zima trwała trzy miesiące?

Radna Mazurczak – stwierdziła, że nie dziwi się emocjom radnego, 
- dzwoniła do p. Dunaja, żeby posypać piaskiem między Wierzchami, a Szumem to powiedział, że  
musi zadzwonić do dyrektora Sztajglika zapytać, czy może wysłać piaskarkę, to po co ten 
dyspozytor jest?
- Inna sprawa, taka że jak już przyjechał pług, to zepchnął na przystanek i ludzie nie mogą 
korzystać z przystanku,  muszą stań na jezdni, bo nie mogą wejść.
- Nowa droga zrobiona  a przystanek w dole, tyle razy zwracała na to uwagę, teraz jeszcze zasypany
śniegiem, żeby było mało to jeszcze zasypany ciuchami  bo stają dwa pojemniki PCK przepełnione 
i taka jest wizytówka wsi Wierzchy, to są jakieś kpiny.

Pan Józef Schatt – pytał, czy w gminie działa, czy nie działa zarządzenie kryzysowe, bo uważa że 
jak nadchodzi wichura, to powinno być powiadomienie, a nic takiego nie dostał, 
- sprawa dotyczy też zakładu energetycznego, mówił już o tym, że liny energetyczne są tak luźne, 
że przy wichurze robią zwarcie i nie ma światła, wie w którym miejscu, zgłaszał ale pracownicy 
zakładu energetycznego twierdzą, że to coś innego.

Radny Mrugalski – pytał jak długo będzie trwał okres kwarantanny w związku z ptasią grypą.

Sołtys Konrad Vogiel – stwierdził, że podobna sytuacja z linami energetycznymi jest w Duczowie.

Ad. 3
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

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 XXIX/184/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2017-2023  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 6).

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 XXIX/185/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu  gminy Wołczyn na 2017 rok -  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  15
radnych                                                                                                                                   (zał. nr 7).



w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                   (zał. nr 8).

w  sprawie  przystąpienia  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  jako  wkładu  własnego  gminy
Wołczyn do realizacji projektu: „Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją”

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

W dyskusji głos zabrał:
Przewodniczący Rady – podkreślił, że jest to bardzo dobra inicjatywa, realizacja tych projektów nie
rości wielkich nakładów ze strony gminy, a ma ogromny wkład w rozwój obszaru oświatowego.

Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego gminy Wołczyn
do realizacji projektu: „Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją” - podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                         (zał. nr 9).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z okresu między sesjami                                           (zał. nr 10).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:

− rozstrzygnięto  przetarg  i  wyłoniono  wykonawcę  na  budowę  drogi  ul.  Młyńska
w  Szymonkowie,  sprawa  jeszcze  nie  jest  definitywnie  zakończona,  bo  istnieje
prawdopodobieństwo, że jedna z firm się odwoła,

− rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach gminy Wołczyn”, w przetargu
uczestniczyło  3  oferentów,  w  bieżącym  roku  odbiorem  odpadów  zajmować  się  będzie
PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie,

− złożono  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  RPO  WO  2014-2020  termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej, tj. świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 i biblioteki
w Wołczynie, 

− w  ramach  realizacji  projektu  unijnego  w  szkołach  gminnych  doposażona  została  baza
dydaktyczna i zakupiono sprzęt multimedialny na kwotę 150 tys. zł oraz prowadzone są
zajęcia dodatkowe dla uczniów,

− głoszono nabór wniosków w terminie od 1 lutego 2017 r.  do 28 lutego 2017 r. o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej,



− ogłoszono konkurs ofert na dotacje w ramach działalności pożytku publicznego w  2017 r.
w zakresie prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki,

− wydano wiele decyzji w zakresie spraw obywatelski, przede wszystkim z tytułu świadczeń
rodzinnych, m.in. w styczniu wypłacono 7 świadczeń tak zwane „gminne becikowe.

− Odbyliśmy  dwa  spotkania  w  zakresie  reformy  oświatowej,  jedno  pod   koniec  grudnia
z  Kuratorem Oświaty,  drugie  wczoraj  z  Zespołem powołanym przez  Kuratora  Oświaty.
Przedstawiliśmy nasz projekt ale nie mamy jeszcze żadnej opinii, dopiero Zespół Kuratora
będzie to szczegółowo analizował i na kolejnym spotkaniu 1 lutego możliwe, że dowiemy
się  jak  oceniany  jest  nasz  projekt.  Zaskoczeni  jesteśmy interpretacją  pewnych  zapisów
ustawy o reformie oświatowej, a także brakiem zdecydowanej interpretacji przepisów przez
Zespół, który wykazał wątpliwości co do jednoznacznej interpretacji, zostaliśmy zaskoczeni
w zakresie  opiniowania  naszych  projektów  i  uchwał  przez  związki  zawodowe.  Przepis
prawa nakazuje opiniowanie  przez  związki  zawodowe,  ustawa określa  terminy w jakim
czasie związki mają wydać opinie, chociaż opinie te nie są wiążące, to nie jest zaskoczeniem
ale zaskoczeniem jest to, że musimy zasięgnąć opinii związku OPZZ, a nie ZNP, NSZZ
„Solidarność” i Forum Związków Zawodowych

− Następnie  poinformował,  że  odbyło  się  uroczyste  spotkanie  z  okazji  jubileuszu 50-lecia
pożycia  małżeńskiego,  w  uroczystości  uczestniczyło  około  20  par,  którym wręczaliśmy
medale nadane przez Prezydenta RP,

− w lutym planujemy dostarczyć kolejną partię żywności dla najbardziej potrzebujących.

Radna Błaszczykiewicz – prosiła o informację na temat spotkania z potencjalnym inwestorem.

Burmistrz – odbyliśmy takie spotkanie z zainteresowanym kupnem terenu po byłym „Linopłycie”,
- zainteresowany jest przedsiębiorcą produkującym meble, byłby chętny kupić obszar 10 ha i gdyby
zależało to jedynie od gminy to sprawy mogłyby potoczyć się szybko ale teren jest w posiadaniu
likwidatora, sprawa jest trochę skomplikowana, jeżeli Sąd Gospodarczy wyrazi zgodę na ogłoszenie
upadłości to taka forma mogłoby ułatwić sprzedaż,  w tej chwili prowadzimy rozmowy,
- problem jest jeszcze jeden, bo inwestorzy chcą zakupić na własność, a nie formie wieczystego
użytkowania i to Skarb Państwa musi dokonać tego przekształcenia.

Ad. 5 

W odpowiedziach na zapytania głos zabrali:

Przewodniczący Rady –  stwierdził,  że  pytania  odnośnie  dróg powiatowych skierowane zostaną
w formie pisemnej do Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Zastępca  Burmistrza  –  odnosząc  się  do  luźnych  przewodów  energetycznych,  stwierdził,  że
wystosujemy pismo do Zakładu Energetycznego, ze wskazaniem konkretnych miejsc i  że  są to
przyczyny awarii w dostarczaniu prądu, 
- jeżeli Sołtysom znane są takie miejsca prosił przekazanie informacji do Wydziału Technicznego
w naszym Urzędzie.

Burmistrz  –  jeżeli  chodzi  o  drogi  powiatowe,  wielokrotnie  rozmawiał  z  Dyrektorem  ZDP
podkreślając, że fundusze są zbyt małe i to powoduje taką sytuacje o jakiej wypowiadali się radni
i sołtys.

Pan  Andrzej  Maliński  –  zabierając  głos  podziękował  za  reakcję  sołtysa  po  otrzymaniu  sms-a
w ramach zarządzania kryzysowego, 



-  w  zawiązku  z  ptasią  grypą  zostały  stworzone  dwie  strefy  zapowietrzona  i  zagrożona,  strefy
powinny  funkcjonować  21  dni  od  dnia  stwierdzenia  ogniska,  strefę  ustanawia  i  zdejmuje
Wojewoda,  strefa  ta  obejmuje  dwa  sąsiadujące  województwa  i  w  tej  sytuacji  decydentem jest
Minister Ochrony Środowiska,
- jeżeli taka decyzja będzie niezwłocznie powiadomimy wszystkich sołtysów,
-  co  do  zarządzania  kryzysowego,  zarządzanie  funkcjonuje  przy  czym  nie  jest  ono  do
podejmowania działań nagłego zdarzenia tylko do sytuacji kryzysowej, funkcjonuje u nas system
powiadamiania sms, dlatego prosiłem sołtysów aby wyznaczyć osoby, które udostępnią swój numer
telefonu i zadeklarują, że otrzymaną wiadomość rozpropagują w najbliższym środowisku,
- ten system polega na podejmowaniu doraźnych działań, 
- nie ma 100% prognozy pogody, a gdyby każdy komunikat z instytutu meteorologii i gospodarki
wodnej przerabiał na sms i wysyłał to po miesiącu czasu większość tych osób, by się wycofała,
rozsyłania informacji o pogodzie, która jest publicznie dostępna mija się z celem,
- następnie wypowiedział się jako mieszkaniec tej gminy, nie zgadza się ze stanowiskiem radnego,
który twierdzi,  że  za  granicą naszego województwa jest  inny świat  jeżeli  chodzi  o  drogi  i  ich
utrzymanie,
- tak się składa że dużo jeździ rowem i po innych gminach, powiatach i województwie i nie zgadza
się z wypowiedzią radnego Nowaka.

Pan Schatt – jeżeli komuś dach zrywa to nie jest wyjątkowa sytuacja?

Pan Maliński – podkreślił, że w zakresie zarządzania kryzysowego obowiązuje ustawa i ona określa
wymogi gminy do otoczenia, 
- jeżeli będzie sytuacja taka, że zerwie dach to gwarantuje, że zostaną podjęte wszelkie działania,
udostępniona zostanie plandeka zabezpieczająca, bo na tym polega zarządzanie kryzysowe, a o tym
czy będzie gwałtowny wiatr, czy ulewa to nie ma 100% prognozy, tego się nie da przewidzieć.

Sołtys Bogusław Dorociak – pytał, czy jest obowiązek zgłoszenia przez wszystkich mieszkańców
gminy  do  PIW  o  ilości  drobiu  w  poszczególnym  gospodarstwie,  jeżeli  nie  są  objęci  strefą
zagrożenia?

Pan Maliński – stwierdził, że nie ma takiej dyspozycji o konieczności zgłoszenia ilości drobiu, ten
obowiązek  dotyczył  mieszkańców  w  strefie  zagrożonej,  aby  ułatwić  pracę  zespołowi  który
przyjeżdża na badanie,
- maty na drodze rozkłada zarządca drogi.

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

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak
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Julita Matelska


