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

odbytej 24 lutego 2016 r.

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

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).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XV/2016 odbytej 27 stycznia 2016 r. – przyjęty został bez uwag.

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

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad w pkt 3 jako lit. g) poprzez wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
- projekt ten był omawiany na Komisji Budżetu.

W/w wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Porządek otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał:
a) w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych
 i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, 
b) w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn,
c) w  sprawie  przystąpienia  do  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Komorzno,
d) 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 2016,
e) w  sprawie  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn, 
f) w sprawie rozpatrzenia skargi, 
g) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Ryszard  Nowak –  interweniował  w sprawie  nieprzejezdnej  drogi  w Komorznie  będącej
przedłużeniem ul.  Głównej,  jest  to  droga  dojazdowa  do  gospodarstw  domowych  ale  także  do
zakładu pracy,
- ze względu na błoto pracownicy samochody zostawiali 250 m przed zakładem, a mieszkańcy nie
mogli się wydostać,
- prosił, aby przyjechać i zobaczyć jak ta droga wygląda po opadach.

Pan Mazur Sołtys  Świniar  Małych – zabierając głos zgłosił  uwagę co do złego stanu drogi  ze
Świniar Małych w kierunku Szymonkowa.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrali:

Radny Nowak – powtórzył zapytanie, które zadane było na Komisji Budżetu i nie padła odpowiedź
w sprawie doprowadzenia wody do przysiółka Kołoczek?

Pan Pieńkowski Prezes ZWiK – stwierdził, że sprawa jest znana i bardzo trudna, 
-  możliwość doprowadzenia wody jest  z  Wierzbicy Górnej  albo z  Brynicy ale  trzeba uzgodnić
z Nadleśnictwem, możliwe jest też doprowadzenie z sąsiedniej gminy,
- zajmujemy się tą sprawą, znany jest zakładowi układ hydrogeologiczny,
- aktualnie wodę pitną dowozimy, ponieważ na Kołoczku jest jedna studnia ze zdatną wodą do
picia,
- jest to dość kosztowne przedsięwzięcie, nie można było się wpisać w żaden  z  programów aby
pozyskać środki pozabudżetowe, własnych środków też nie mamy, może coś się zmieni w ciągu
roku.

Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie –  podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                   (zał. nr 5).

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w gminie Wołczyn

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



W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  podczas  Komisji  Budżetu
przedstawiony został projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i szeroko omówioną i przedstawioną w
formie multimedialnej informacją o działalności statutowej i pozastatutowej Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji, 
- jest bardzo zbudowany, że w taki sposób Spółka podchodzi do sprawy, żałuje że w Komisji tak
nielicznie wzięli udział Sołtysi.

Pan Pieńkowski – stwierdził, ze Spółka nie zaplanowała wzrostu ceny za wodę, 
- wzrasta cena usługi za odprowadzanie ścieków o 22 gr, wzrost ten wiąże się ze wzrostem kosztów
funkcjonowania  oczyszczalni  ścieków,  znacznie  wzrosną  koszty  amortyzacji  od  nowo
wybudowanej sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej we wsi Brzezinki oraz sieci tranzytowej do
oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

Radny  Kwaśnicki  –  faktem  jest  że  moc  przerobowa  oczyszczalni  ścieków  jest  jeszcze  nie
wykorzystana, czy w związku z tym cena za odbiór ścieków jest wyższa, czy docelowo większe
obciążenie  oczyszczalni  poprzez  przyłączenie  sieci  kanalizacyjnych  kolejnych  miejscowości
spowoduje mniejsze koszty eksploatacji oczyszczalni?

Pan Pieńkowski – stwierdził, że podłączenie do sieci kanalizacyjnych kolejnych przyłączy może
spowodować zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. 

Zastępca  Burmistrza  –  odnosząc  się  do  podwyżki  ceny  za  ścieki  stwierdził,  że  musimy  być
świadomi,  że  wybudowaliśmy nową  oczyszczalnię  i  generalnie  koszty  jej  eksploatacji  jak  też
koszty eksploatacji kolejnych miejscowości które będą przyłączane będą znaczące,
- proces oczyszczania ścieków i przepompowywanie ich z kolejnych miejscowości do oczyszczalni
będzie generował kolejne koszty i ta cena, musi gwarantować to aby w Spółce nie powstał starta,
-  w tej  chwili  ZWiK realizując kolejne inwestycje związane z kanalizowaniem wsi musi swoje
koszty funkcjonowania wliczać koszty amortyzacji,
- ta cena jest podwyższana w bardzo delikatny wyważony sposób, z jednej strony spowodować start
w Zakładzie, a z drugiej aby zbyt nie obciążać mieszkańców.

Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i  zbiorowe odprowadzanie  ścieków
w gminie Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                       (zał. nr 6).

w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych wsi Komorzno

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
przystąpienia  do  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego  terenów
zainwestowanych wsi Komorzno  – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 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 2016
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 4).
W dyskusji głos zabrali:

Pan Dłubak – stwierdził,  ze przed sesja rozdał Sołtysom ogłoszenia o naborze wniosków, który
będzie trwał do20 marca br. 
- prosił o rozpropagowanie tej informacji,
- Urzędzie Miejskim Pani Fiącek będzie pomagała wypełnić wnioski.

Zastępca Burmistrza – dodał , że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu przeznacza
środki na realizację tych przedsięwzięć i jest tak informacja, że jest to ostatni rok dofinansowania,
że  Fundusz  przeznacza  środki  także  warto  jest  skorzystać  i  wyeliminować  z  użytku  azbest
najczęściej w postaci eternitu.

Radny  Mrugalski  –  zaproponował,  żeby  wywiesić  komunikaty  odnośne  ostatniego  roku
dofinansowania usuwania azbestu. 

Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku 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 2016
– podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                       (zał. nr 8).

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych              (zał. nr 9).

w sprawie rozpatrzenia skargi

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  skargę,  która  wpłynęła  z  Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w celu rozpatrzenia według kompetencji                                  (zał. nr 10),
- oraz Stanowisko członków Komisji Rewizyjnej wypracowane na posiedzeniu 16 lutego 2016 r.
w sprawie skargi na „bezzasadne wezwanie z dnia 9.11.2015 r.”                                        (zał. nr 11)

W dyskusji głos zabrali:
Radny  Ryszard  Nowak  –  zwrócił  uwagę,  że  od  kilku  miesięcy  trwa  korespondencja  z  osoba
skarżącą, poruszane sprawy wielokrotnie wracają w pismach.



Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                   (zał. nr 12).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

              (zał. nr 13).

Ad. 5

Burmistrz  –  nim  przeszedł  do  realizacji  porządku  obrad  poruszył  sprawę  ilości  skarg,  pism,
wniosków od tej  samej  osoby skarżącej,  to  już było  mówione na sesji  ile  czasu,  pracy osób i
instytucji  musi  zajmować  się  tymi  sprawami  jednak  zgodnie  z  kodeksem  postępowania
administracyjnego i ustawą o udzielaniu informacji publicznej urzędnicy muszą takich odpowiedzi
udzielać, w poczcie są kolejne dwa pisma wracające to tego samego tematu ale też są poruszone
nowe sprawy.
W dalszej kolejności przedstawił informacje z działalności w okresie między sesjami     (zał. nr 14).
W wypowiedzi poruszył sprawy:
-  ogłoszono  przetarg  na  realizację  zadania  pn.  „Budowa  drogi  ul.  Polnej  w  Wołczynie  wraz
 z kanalizacją sanitarną,
-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich
przebudowy drogi w Szymonkowie – II etap,
- w okresie od  01.01.2016 r. do  22.02.2016 r. wypłacono 8 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
(gminne becikowe) na kwotę 8 000 zł,
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Wołczyńskiej  „Dwa Serca” zorganizowano kolejną partię
żywności  z  Banku  Żywności  w  Opolu,  przywieźliśmy  i  wydaliśmy  już  kilkadziesiąt  ton,  
w ubiegłym tygodniu  przywieźliśmy ponad  20 ton  darów,  uzgodniliśmy z  Ośrodkiem Pomocy
Społecznej  wydawanie  towaru  dla  ponad  500  osób  będzie  w  dwóch  termiach  12  marca  i  na
początku kwietnia,
-  obchodziliśmy jubileusz 15-lecia partnerstwa Wołczyn-Hassloch – podziękował za organizację
uroczystości,
- poinformował, że wpłynęły z trzech sołectw oferty odnośnie organizacji dożynek gminnych, tj.  
z   Wierzbicy  Górnej,  Brzezinek  i  z  Wąsic,  otrzymaliśmy  również  propozycję  ze  Starostwa
organizacji dożynek powiatowych-gminnych jednocześnie z prośbą, aby nie organizować dożynek
w pierwszą niedzielę września, ponieważ wtedy są dożynki wojewódzkie w Kluczborku, tylko 27
sierpnia  lub  11  września  –  przyjęliśmy  tą  propozycję  i  jesteśmy  skłonni,  aby  zorganizować
w ostatnią niedzielę sierpnia, 
- skoro tak duża impreza, po analizach patrząc na możliwości organizacyjne ale też na mobilność
ludzi,  zdecydowaliśmy aby organizację  dożynek  powiatowo-gminnych  zaproponować  Sołectwu
Wąsice,
- szanując to, że są deklaracje innych sołectw z czego bardzo się cieszy, że są tacy którzy chcą barć



na  siebie  taki  ciężar,  to  zaproponował  żeby w następnym roku  dożynki  gminne  odbyły się  w
Brzezinkach, a jeszcze kolejnym w Wierzbicy Górnej, oczywiście to nie jest wiążące, jest to wola
sołectwa,
- poinformował, że dobiegają końca zebrania sprawozdawczo wyborcze w OSP .

Sołtys  Schatt  – zabierając głos pytał,  po co sporządza się kalendarz imprez,  kiedy się tego nie
przestrzega, 
- Sołectwo Skałągi od wielu lat robi dożynki w ostatnią niedzielę sierpnia.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  po  to  się  robi,  żeby  wiedzieć  kiedy  kto  coś  organizuje,  często
w kalendarzu nie mam konkretnych dat,
- ta sytuacja jest wyjątkowa, dożynek gminnych nie planowaliśmy w tym terminie, to ze względu
na to, że są to dożynki powiatowo-gminne, zgodnie z kolejką winne być za rok u nas ale Lasowice
odmówiły,
- prosił, aby w Sołectwie o tym porozmawiać i liczy, że dojedziemy do porozumienia, bo i Sołectwu
i nam zależy na frekwencji.

Ad. 6

Sołtys Schatt – w wypowiedzi swojej zgłosił uwagi co do pracy Zakładu Energetycznego, 
- 4 razy zgłaszał, że lampa nie świeci, przez miesiąc nie przyjechali wymienić żarówki, tłumaczą się
awarią wysięgnika,
- poruszył  również sprawę, że przez 1,5 roku świeciło się światło w Skałągach w nocy to było od
czasu rewitalizacji parku, w grudniu wyłączono oświetlenie, jak zareagował dlaczego wyłączono to
powiedziano, że to jakaś pomyłka, że w żadnej wiosce się nie świeci, kiedy przyjechali z Zakładu
Energetycznego to powiedzieli, że się nie świeciło ”robią ze mnie głupka”,
- prosił, aby zwrócić uwagę na pracę Zakładu Energetycznego.

Burmistrz – stwierdził, że na pewno będziemy przyglądać się pracy i interweniować co do jakości
i terminowości wykonywania zleceń.

Pan  Olejnik  –  odnosząc  się  do  remontu  drogi  w Świniarach  Małych  –  stwierdził,  że  remonty
wszystkich dróg tłuczniowych rozpoczną się w w kwietniu, poprzedzone to będzie że zrobi objazd
po terenie gminy,
- gdzie drogi mają być remontowane będzie uzgadniał z Sołtysami, chociaż zaangażowanie jest
różne,
- odnośnie drogi w Komorznie – dwa dni temu uzgodnił z radnym jaką ilość tłucznia mamy tam
przeznaczyć, 
-  wybierz  się  tam na  wizje  i  zobaczy czy coś  w tej  chwili  można zrobić,  niestety takich  ulic
w gminie jest więcej.

Radny Nowak  –  prosił  jeżeli  jest  możliwość  powiadomić  radnego  i  Sołtysa  o  której  godzinie
przyjedzie do Komorzna?

Burmistrz – rozumiemy tych ludzi i wcale nie trzeba jechać żeby zobaczyć, w tych warunkach nic
nie zrobimy, 
- trzeba pamiętać, że dróg do remontu na terenie naszej gminy jest mnóstwo, nie jest też tak, że my
w tym kierunku nic nie robimy, rokrocznie remontujemy drogi, kilkanaście lat wstecz nigdy nie
robiono tyle dróg co robimy aktualnie nie rezygnując z innych zadań inwestycyjnych,
-  stawiamy  na  drogi,  bo  najwięcej  sygnałów,  które  docierają  od  radnych,  sołtysów,  zgłaszali



również mieszkańcy podczas zebrań wiejskich to oczekiwania co do poprawy dróg,
- powiedzieliśmy, że musimy coraz więcej środków przeznaczać na remonty dróg, przeznaczamy
i będziemy przeznaczać, żebyśmy mogli spełniać oczekiwania ludzi,
- wołczyńscy mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych wysyłają mejle ze zdjęciami stanu dróg.

Pan Mrugalski – prosił, żeby przed wysypywaniem kamienia puścić równiarkę.

Przewodniczący Rady – popiera inicjatywę ale trudno w jednym roku to wszystko pogodzić mamy
20 sołectw.

Pan  Olejnik  –  stwierdził,  że  może  nie  na  wszystkich  wioskach  ten  sprzęt  jest  potrzebny  ale
w większości gminy w ubiegłym roku tak właśnie udało nam się zrobić, będzie tak koordynował
żeby udało się to zrobić.

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

Protokołowała:
Julita Matelska 

 


