
Protokół Nr XXXIX/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 22 stycznia 2014 r.

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

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
 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 XXXVIII/2013 odbytej 18 grudnia 2013 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 nikt nie zabrał głosu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom Urzędu Skarbowego. 
W wystąpieniu swoim Panie zachęcały do składania zeznań podatkowych i deklaracji w formie 
elektronicznej poprzez portal udostępniony przez Ministra Finansów. Podkreślały, że niewątpliwe 
ten  sposób  składania  deklaracji  i  zeznań  pozwoli  zaoszczędzić  czas,  pieniądze,  wypełnić  je 
poprawnie  i  bezpiecznie  oraz  umożliwi  szybszy  zwrot  nadpłaty.  W  formie  multimedialnej 
zaprezentowały najważniejsze informacje dotyczące  pobrania i zainstalowania aktualnej Wtyczki 
oraz  wypełniania  i  wysyłania interaktywnego  formularza  pobranego  ze  strony 
www.e-deklaracje.gov.p  l.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie  
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

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

Dyskusji nie było.

http://www.e-deklaracje.gov.pl/
http://www.e-deklaracje.gov.pl/


Uchwała  Nr XXXIX/281/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  stycznia  2014  r.  w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020  –  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                   (zał. nr 5).

w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku  albo  
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  
programem wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie  
dożywiania” na lata 2014-2020 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr XXXIX/282/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  stycznia  2014  r.  w 
sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania  w formie  posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 6).

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

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

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIX/283/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  stycznia  2014  r.  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020  – podjęta została jednogłośnie w obecności 
14 radnych                                                                                                                            (zał. nr 7).

w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań  
z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  Gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014 

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

Pan Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – przedstawił projekt 
uchwały.
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− dofinansowaniem mogą być objęte koszty demontażu i zbierania wyrobów zawierających 



azbest  oraz transport  i  unieszkodliwianie odpadów azbestowych powstałych w związku  
z wymiana pokrycia dachowego,

− koszty sfinansowane będą w 85% ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 15 % od beneficjenta z którym zostanie zawarta umowa,

− po ogłoszeniu naboru, wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych 
na ten cel,

− do wniosku należy dołączyć zdjęcia obiektu, na którym jest pokrycie azbestem,
− podkreślił, że w ramach tego dofinansowania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa 

czy modernizacja obiektów z których zostanie usunięty azbest,
− w ubiegłym roku wykonawcą tego zadania była firma posiadająca stosowne zezwolenie,
− całkowity koszt zabrania eternitu wyniósł 10,80 zł/m2, a rozbiórka 13 zł/m2.

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXIX/283/2014  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  stycznia  2014  r.  
w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Gminy  Wołczyn 
zadań  z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  Gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy 
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
w roku 2014 - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 7).

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa

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

Burmistrz –  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że zarządzenie wyborów konieczne jest 
z powodu złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa Brzezinek, 

− były  głosy  mieszkańców,  że  kontakt  z  sołtysem  jest  utrudniony  ze  względu  na  pracę, 
większość czasu przebywa poza sołectwem,

− przeprowadził również rozmowę z sołtysem, który zaproponował że funkcję będzie pełnił  
do końca roku i tak też się stało.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/284/2014  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia  z dnia 22 stycznia 2014 r. 
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

                                                                                                                             (zał. nr 8).

Ad. 4 

Burmistrz – przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami       ( zał. nr 9).
W wypowiedzi swojej poruszył sprawy:

1. W ramach Ochrony Gruntów Rolnych złożono wniosek o dofinansowanie budowy oraz 
remontu drogi dojazdowej do użytków rolnych w miejscowości Wierzchy. Całkowity koszt 
650 841,60 zł w tym dofinansowanie 75 % kosztów kwalifikowanych. 

2. Złożono wniosek na budowę kanalizacji w miejscowości Brzezinki (wnioskodawcą jest 
ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie).



3. Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację celu 
publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2014 roku.  O wsparcie finansowe w formie 
dotacji mogą ubiegać kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe z terenu Gminy 
Wołczyn. Na powyższy cel Gmina Wołczyn przewidziała kwotę 106 000 zł.

4. W okresie wrzesień – listopad 2013 r. przeprowadzono akcję szczepień przeciwko 
meningokokom. W 2013 r. do placówek medycznych zapisanych było 143 dzieci. W 
związku z zaszczepieniem indywidualnym 12 dzieci, do szczepienia w ramach akcji 
zaplanowano 131 dzieci. Szczepieniu poddało się 119 dzieci. Ogólna liczba dzieci 
zamieszkujących na terenie gminy Wołczyn z rocznika 2007, która została zaszczepiona to 
131 dzieci co stanowi 92 % całej populacji. Na przeprowadzenie akcji szczepień 
wykorzystano kwotę 9 878,80 zł.

5. W zakresie oświaty w 2013 r. :
• wypłacono w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i 

zasiłki szkolne) na kwotę 188 831,54 złotych. Wkład własny gminy wyniósł 38 105,50 
złotych. Z pomocy skorzystało w I półroczu 2013 roku 188 uczniów, natomiast w II 
półroczu 181 uczniów;

• pozyskano z Funduszu Pracy kwotę 136 703,96 złotych w celu dofinansowania 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Z powyższej pomocy 
skorzystało łącznie 19 pracodawców z tytułu prowadzonej nauki zawodu (objętych zostało 
24 uczniów);

• ośmiu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie skorzystało z tzw. stypendium 
specjalnego przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wołczyn. Wypłacona pomoc w 2013 roku wyniosła 3 945,60 zł. 
Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Wołczyn;

6. Podejmował sprawy m.in.:
• organizacji  wspólnie  z  OPS,  WOK  i  Zgromadzeniem  Sióstr  Elżbietanek  wigilii  dla 

mieszkańców gminy,
• przetargu na zakup energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych w ramach grupy 

zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego,
7. Uczestniczył m.in.:

• w kilku spotkaniach wigilijnych
• spotkaniu  zorganizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  w  Skałągach  i  Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi w Rożnowie.

Pan Staszewski – prosił o rozwinięcie tematu dotyczącego dworców kolejowych.

Burmistrz  -  poinformował,  że uczestniczył  w spotkaniu w Strzelcach Opolskich zainicjowanym 
przez Wojewodę Opolskiego z udziałem samorządowców i przedstawicieli dyrekcji PKP,

− wiodącym  tematem  było  przejmowanie  dworców  kolejowych  przez  samorządy  
z możliwością składania wniosków o dofinansowanie remontu,

− stwierdził, że nas dzisiaj nie stać aby w takim stanie przejąć dworzec kolejowy i tak też 
oświadczył na spotkaniu,

− na  tym  spotkaniu  poruszył  sprawę  stanu  przejazdu  kolejowego  w  Wołczynie  na  ul. 
Opolskiej, nie uzyskał odpowiedzi, ponieważ nie było przedstawiciela którego w zarządzie 
są przejazdy, obecny na spotkaniu dyrektor podkreślił, że sprawę przekaże wg właściwości,

− poruszył również sprawę możliwości przejęcia przez gminę byłych  terenów działkowych 
przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem na wybudowanie garaży, w odpowiedzi uzyskał 



informację że nie ma możliwości przejąć bezpłatnie oraz w dalszym ciągu obowiązuje, że w 
odległości 20 m od torów nie można budować.

Ad. 5 

Pan Włos – prosił o informację na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w latach 2014 
– 2020, 

− w  ostatnim  czasie  miały  się  zakończyć  konsultacje  w  tej  sprawie,  wobec  tego  czy  są 
określone priorytety?

− inwestycje  infrastrukturalne  miały  być  zmarginalizowane,  czy  jest  wiedza  jak  to  się 
przedstawia?

− czy przewiduje się wspólne spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych i radnymi 
w tym przedmiocie?

Burmistrz – podkreślił,  iż prawdą jest, że gminy takie jak nasza nie są zachwycone tym co nas 
czeka i możliwościami uzyskania dofinansowania, priorytety dotyczą większych aglomeracji,

− podkreślił, że był tym który krytykował konsultacje strategii  województwa opolskiego, 
− nie ma jeszcze ogłoszonych naborów, więc nie znamy szczegółów,
− został utworzony obszar funkcjonalny, tam wpisaliśmy nasze oczekiwania, jutro odbędzie 

się spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia i statutu tego stowarzyszenia,
− dzisiaj, aby pozyskać środki unijne musimy wychodzić poza granice gminy.

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

                                                                                              
                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała
Julita Matelska


