
Protokół Nr XXXVI/2013
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 30 października 2013 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13  radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                           (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Jerzy Frankiewicz
- radna Mariola Ruder

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 XXXV/2013 odbytej 25 września 2013 r. - przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Pan Burmistrz  –  wnioskował  o  wprowadzenie  do porządku sesji  punktu  dotyczącego przyjęcia 
stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zmiany wymiaru funkcjonowania zespołu wyjazdowego typu 
„P” stacjonującego w Wołczynie, 

− podkreślił, że zbliża się okres kontraktowania stacjonowania karetek pogotowia, 
− w Wołczynie karetka stacjonuje 12 godzin, będziemy zabiegać aby stacjonowała 24 godziny, 

coraz więcej odnotowanych jest wyjazdów nocnych,
− przedmiotowy punkt zaproponował wprowadzić jako pkt 3 porządku obrad.  

W/w wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych, w związku 
z tym porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zmiany wymiaru funkcjonowania zespołu
 wyjazdowego typu „P” stacjonującego w Wołczynie.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

b)w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn,

c) w sprawie wysokości stawek podatku od  środków transportowych, 

d)w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę 
       w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości.

5. Informacja na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2012 r.

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

7. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Pan Kondrat Vogiel Sołtys Duczowa – poruszył kwestię zbyt długiego oczekiwania w Starostwie 
Powiatowym na odbiór dowodu rejestracyjnego, 

− czy odbiór nie mógłby być w innej kolejce niż, np.: rejestracja samochodu?

Ad. 3 

Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zmiany wymiaru funkcjonowania zespołu
wyjazdowego typu „P” stacjonującego w Wołczynie

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię do projektu 
stanowiska Rady                                                                                                                  ( zał. nr 3 ).

Sekretarz obrad – odczytała projekt stanowiska Rady Miejskiej.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Staszewski –  zwrócił uwagę na pisownię, w zdaniu pierwszym po słowach „do stacjonowania” 
należy zostawić tylko „całodobowego”  lub „w wymiarze 24h/dobę”, 

− podobnie w ostatnim akapicie wykreślić „24h/dobę” ewentualnie dać w nawias,
− ponieważ jeżeli mówimy całodobowo to wiadomo, że 24 godziny. 

Przewodniczący Rady – uwagę uznał  za słuszną i  Stanowisko wraz  z  poprawkami poddał  pod 
głosowanie.

Stanowisko  Rady  Miejskiej  z  dnia  30  października  2013  r.  w  sprawie  zmiany  wymiaru 
funkcjonowania zespołu wyjazdowego typu „P” stacjonującego w Wołczynie – przyjęte zostało 
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                ( zał. nr 4 ). 

Ad. 4 

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r.  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej –  podjęta została jednogłośnie w obecności 
13 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 5 ).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 r. 

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



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r.  
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2013  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                      ( zał. nr 6 ).

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

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

W dyskusji głos zabrali:

Pani Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – omówiła projekt uchwały, w wypowiedzi 
swojej podkreśliła:

− zgodnie  z  komunikatem Prezesa  GUS wskaźnik  cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  
w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 
%),

− w przygotowanej propozycji wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2014 
rok ustalono przeliczając stawki kwotowe podatku od środków transportowych za 2013 rok 
przez zaokrąglony 1 % wskaźnik.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r.  
w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  – podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                  ( zał. nr 7).

w  sprawie  rodzajów  dodatkowych  usług  oraz  stawek  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie  
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

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

W dyskusji głos zabrali:

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że usługi dodatkowe świadczone będą przez firmę ALBA, która 
wygrała przetarg, 

− w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz w umowie zostały wpisane rodzaje 
dodatkowych  usług,  firma  wyceniła  te  usługi,  a  my nanosimy te  wartości  oraz  rodzaje 
pojemników.

Pan Włos -  pytał, co jest przyczyną obniżenia cen, dlaczego wcześniej były wyższe?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że ceny wcześniejsze były cenami proponowanymi przez nas na 
podstawie szacunku, te ceny są cenami określonymi w ofercie podmiotu, który wygrał przetarg. 

Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 października 2013 r. w 
sprawie  rodzajów  dodatkowych  usług  oraz  stawek  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie 



odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 13 radnych                                                                                                       ( zał. nr 8 ).

Ad. 5 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na postawie art. 24h ust. 6, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie  gminnym  (  t.j.  Dz.  U.  Z  2013  r.  Poz.  594  z  póź.  zm.)  podmioty  właściwe,  tj.: 
wojewoda,  burmistrz,  przewodniczący  rady,  urząd  skarbowy  przeprowadziły  analizę  danych 
zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2012 rok, 

− oświadczenia wpłynęły w terminie,
− analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń prawa  

i nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie,
− szczegółowe informacje z analizy do wglądu w Biurze Rady.

Ad. 6 

Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami                                          (zał. nr 9).

Burmistrz – zabierając głos poinformował, że:
− rozstrzygnięto  przetarg  na  wywóz  odpadów  komunalnych  i  podpisano  umowę  z  firmą 

„ALBA” od 1 listopada 2013 r. na okres 8 miesięcy,
− zakończono i odebrano roboty objęte rewitalizacją parku w Wierzbicy Dolnej,
− wyróżniono  12  pracowników  pedagogicznych  nagrodami  z  okazji  Dnia  Edukacji 

Narodowej, w tym 5 nauczycieli z GLZS w Wołczynie, 1 nauczyciela Sz. P. w Wierzbicy 
Górnej,  2  nauczycieli  Sz.  P.  w  Komorznie,  2  nauczycieli  Sz.  P.  Nr  1  w  Wołczynie,  
1  nauczyciela  Sz.  P.  Nr  2  w  Wołczynie,  1  nauczyciela  Przedszkola  Publicznego  w 
Wołczynie,

− odbyła  się  kontrola  Urzędu  Wojewódzkiego  w  zakresie  dożywiania  uczniów  w  gminie 
Wołczyn, zadowalające jest, że kontrola zakończyła się dobrą oceną, mniej zadowalający 
jest fakt, że budżet państwa obcina środki finansowe na dożywianie, jesteśmy oburzeni, że 
ograniczanie środków dotyka również ten obszar,

− w  nawiązaniu  do  rozstrzygniętego  przetargu  na  wywóz  odpadów  komunalnych, 
poinformował, że odbyły się dwa spotkania z firmą ALBA, wynikiem tych spotkań jest, że 
od 1 listopada br.  odpady odbierać będzie w dalszym ciągu Spółka PGKiM, firma która 
wygrała przetarg zleciła wykonywanie usług PGKiM,

− prosił  o  przekazywanie  informacji  w  swoich  środowiskach  o  zaangażowaniu  się  do 
udzielenia pomocy młodemu człowiekowi choremu na białaczkę, do akcji włączyła się już 
młodzież  szkolna,  samorząd,  mają  również  brać  udział  media,  chcemy  zorganizować 
transport w celu oddania próbek.
W dalszej swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na:

− zorganizowany Turniej Tańca Towarzyskiego, który odbył się w Wołczynie po raz drugi, 
uczestniczyły również pary zagraniczne,

− uroczystość  jaka  odbyła  się  z  okazji  50-lecia  pożycia  małżeńskiego,  zaproszono 29  par 
małżeńskich w tym 2 pary z 60 – letnim stażem małżeńskim.

Dyskusji nie było.



Ad. 7 

Pan Burmistrz  – w nawiązaniu do uwagi wniesionej przez Sołtysa Duczowa stwierdził, że przekaże 
Staroście oraz Radnym Powiatu.

Pani Majcherska – poinformował,  że w tym roku po raz pierwszy cena żyta  liczona jest  za 11 
ostatnich kwartałów i  na podstawie Komunikatu Prezesa GUS średnia  cena skupu żyta  będąca 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 roku wyniosła 69,28 zł za 1 dt.

Pan Włos – uważa, że oprócz komunikacji jest jeszcze kilka obszarów działalności, które mogłyby 
wykonywać gminy, tylko po co wtedy powiaty?

− ma w pamięci wspólne posiedzenie komisji w sprawie stanu dróg, do 15 listopada będą 
przedłożone projekty budżetów,

− pytał, czy pan Burmistrz ma wiedzę, że deklaracje złożone przez Starostę odnośnie remontu 
dróg Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno i Jakubowice-Polanowice mają szansę na realizację.

Pan Burmistrz – podkreślił, że rozmawiał ze Starostą na ten temat, 
− deklaracje znalazły potwierdzenie w złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa,
− my  również  chcąc  wzmocnić  wniosek  w  ramach  partnerstwa  zadeklarowaliśmy 

dofinansowanie,
− jest pewny że powiat nie jest w stanie zrealizować dwóch inwestycji, zatem zadał pytanie co 

jeśli przejdą dwa wnioski?
− nasza gmina również złożyła wniosek o dofinansowanie drogi (ul Kołłątaja) w Wołczynie.

Pan Nowak – stwierdził, że też dzwonił do Zarządu Dróg Powiatowych i do Starosty, 
− otrzymał informacje, że wniosek został przyjęty i nie wniesiono żadnych uwag, natomiast 

wniosek Jakubowice – Polanowice  ma 14 poprawek.

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

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad

Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała 

Julita Matelska


