
Protokół Nr XXV/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 28 września 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.00.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Mieczysław Kwaśnicki

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXIV/2016 odbytej 14 września 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).

Ad. 2 

We wnioskach głos zabrali:

Sołtys Krzywiczyn – ludzie skarżą się, że droga w kierunku Skałąg jest coraz bardziej przeorana,
prosił o sprawdzenie.

Ad. 3 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku         (zał. nr 4)

Sekretarz obrad – odczytała Uchwałę Nr 312/2016 z dnia 9 września 2016 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku                                                                 (zał. nr 5).

Dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady uznał, że niniejsza informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 4

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie  przyjęcia  „Programu ochrony  środowiska  dla  gminy  Wołczyn  na  lata  2016-2019  z
perspektywą do roku 2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony
środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia  „Programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Wołczyn  na  lata  2016-2019
z  perspektywą do roku 2023” wraz z  „Prognozą  oddziaływania  na środowisko Programu
ochrony  środowiska  dla  gminy  Wołczyn  na lata  2016-2019  z  perspektywą do  roku  2023”
– podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                      (zał. nr 7).

w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Opolskiego
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych             (zał. nr 8).

w sprawie nadania nazwy ulicy

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych            

 (zał. nr 9).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2016  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności
14 radnych                                                                                                                         (zał. nr 10).



w sprawie wysokości podatku od nieruchomości

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Pani Majcherska – podkreśliła,że uchwała przewiduje zmiany dotyczące:
- wzrost podatku o 6 gr od gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
- obniżenie do kwoty 4,54 zł zgodnie z ogłoszoną przez Ministra Finansów stawką jeżeli chodzi
o grunty pod wodami powierzchniowymi i zbiorniki wodne,
- wzrost podatku od budynków mieszkalnych o 3 gr,
- oraz obniżenie do górnej stawki 4,61 podatku od budynków i ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
wysokości podatku od nieruchomości - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

                                                                                                                              (zał. nr 11).

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Pani Majcherska – zmienia się zapisy uchwały w związku ze zmianą sołtysa w w Wierzbicy Dolnej.

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 września 2016 r. o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

                                                                                                                              (zał. nr 12).

Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z okresu między sesjami                                             (zał. nr 13).
W wypowiedzi swojej podkreślił:

− trwają  prace  nad  opracowaniem  dokumentacji  przetargowej  na  „Świadczenie  usług
edukacyjnych polegających na realizacji  zajęć  edukacyjnych  w Szkołach Podstawowych
i Gimnazjalno Licealnym Zespole Szkół”, są to dwa projekty które uzyskały dofinansowanie

− trwają  prace  nad  opracowaniem  dokumentacji  przetargowej  na  zadanie  pn.  ”Usunięcie
i  unieszkodliwienie  odpadów  komunalnych”  -  dotyczy  to  nielegalnego  składowiska
odpadów  składowanych  na  działce  po  byłym  POM-ie,  będzie  to  drugie  ogłoszenie,
ponieważ w pierwszym przetargu  nie wyłoniono wykonawcy związku z brakiem ofert, 

− zakończono prace związane z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach,
całkowity koszt inwestycji to 744 000 zł,  z czego 440 000 zł gmina Wołczyn pozyskała
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, droga łączy dwa przysiółki, 

− podpisano umowę na remont elewacji budynku przy ul. Poznańskiej i Namysłowskiej,



− podpisano  umowę  partnerską  w  ramach  projektu  „Realizacja  strategii  niskoemisyjnej
w Subregionie Północnym Województwa Opolskiego”,

− podpisano  umowę  na  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  osiedlu  domów
jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej, 

− w ramach programu rozwoju dróg gminnych złożono wniosek o dofinansowanie zadania
obejmującego  przebudowę  parkingu  przy  Urzędzie  Miejskim  i  ul.  Pl.  Wolności
w Wołczynie, czy inwestycja wejdzie do realizacji zależy od dofinansowania, 

− podkreślił również realizację innych zadań m.in. sprawienie realizowany jest Program 500+,
poza  tym,  że  nierozparzonych  jest  40  wniosków,  na  które  decyzje  wydaje  nie  Urząd,
a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 

− w okresie od stycznia do września wypłacono 72 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
tzw. gminne becikowe, 

− poruszył sprawę organizacji pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy, na ręce pani
Kierownik Ośrodka Pomocy skierował podziękowania za wiele pracy, jak już wspominał na
poprzednich sesjach w akcji z przed kilku miesięcy objętych było ponad 560 rodzin, w tej
akcji jeszcze więcej żywności trafi do jeszcze większej ilości rodzin, 

− podejmował sprawy remontu dróg powiatowych, ponieważ otrzymujemy wiele sygnałów
odnośnie  remontu  drogi  Wołczyn  -  Gierałcice  –  Wierzchy,  m.in.  aby  prace  były
wykonywane  sprawniej,  przekazujemy  to  do  powiatu,  bo  my  nie  mamy  wpływu,
mieszkańcy denerwują się objazdami, ponieważ wydłuża to czas dojazdu i stan dróg jest
bardzo zły, w związku też z tym odbyliśmy rozmowy ze Starostą i zaproponowaliśmy udział
finansowy w remoncie drogi Ligota Wołczyńska – Brynica, 

− odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji, w którym uczestniczyli radni, na
temat  spraw bieżących,  nie  tylko ciągle  przewijających się  monitów dotyczących okolic
stacji paliw, czy kina ale też radni podkreślali problemy co dzieje się w ich środowiskach,
Komendant po wysłuchaniu uwag i wniosków zaproponował za jakiś czas kolejne wspólne
spotkanie, 

− kończąc swoja wypowiedź podziękował Sołtysom za integracje mieszkańców, która odbyła
się  podczas wspaniale  zorganizowanej  biesiady dożynkowej w Sołectwie Świniary Małe
i w Sołectwie Wierzchy.

Radny Mały –  odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, że nie mamy wpływu na remont drogi,
stwierdził,  że  przy  rozmowach  o  współudziale  finansowym głos  Burmistrza  miał  wpływ  i  był
ważny, 
- następnie pytał odnośnie programu 500+, czy w naszej gminie też są sytuacje, że środki te są
niewłaściwie wykorzystywane?

Pani Kierownik OPS – stwierdziła, że są zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu w danej rodzinie ale
od razu jest reakcja Ośrodka.

Pan Maliński Naczelnik Wydziału SO – stwierdził, że od kwietnia do dzisiaj były dwa zgłoszenia, 
-  jest zasada,  że pieniądze te mają być wykorzystane na potrzeby dzieci,  więc przeprowadzone
zostały  rozmowy  z  tymi  rodzinami  i  wskazano  jak  te  środki  powinny  być  wykorzystane,
a następnie były kontrole.

Burmistrz – podkreślił, że ustawa 500+ dała możliwość, aby samorządy reagowały w przypadku
niewłaściwego wykorzystywania pieniędzy, 
- trudno jest zdiagnozować, czy te pieniądze są dobrze wykorzystywane, ponieważ trafiają one do
różnych  środowisk  rodzinnych  i  przy tak  dużej  ilości  wypłat  sami  nie  jesteśmy w stanie  tego
nadzorować i  kontrolować, dlatego prośba o sygnały,  że w danej rodzinie może być problem z
racjonalnym wykorzystywaniem tych pieniędzy.



Radna Błaszczykiewicz – podkreśliła, że w szkołach nauczyciele również nadzorują i reagują na
sytuacje, przede wszystkim czy dzieci mają śniadanie.

Ad. 6

Pani Monika Mędrecka Sołtys Świniar Wielkich – podziękowała za remont świetlicy wiejskiej.

Pan  Kondrad  Vogiel  –  stwierdził,  że  mówiąc  o  drogach  nic  się  nie  mówi  o  remoncie  drogi
w Duczowie.

Pan Olejnik Naczelnik Wydziału T-I – co do zaorywania drogi w Krzywiczynach, aby móc coś
stwierdzić, pojedzie w najbliższym czasie w teren.

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

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


