
Protokół XXXVI/2017 
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 28 czerwca 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45.

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

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności       (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXV/2017 odbytej 7 czerwca 2017 r. – przyjęty został bez
uwag.

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

Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Sołtys Ryszard Adaszyński – wnioskował, aby na jednym z najbliższych posiedzeń Rady podjąć
temat działalności klubów sportowych zrzeszonych w GZ LKS w Wołczynie.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego                                                                      (zał. nr 5-8).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 95/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  opinii  o  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok                                                                                         (zał. nr 9).

Następnie  Mieczysław  Kwaśnicki  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  opinię
Komisji wypracowaną na posiedzeniu 17 maja 2017 r.                                                      (zał. nr 10).

Ryszard Nowak Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię
Komisji wypracowaną na posiedzeniu 26 czerwca 2017 r. w przedmiotowej sprawie
                                                                                                                                           (zał. nr  11).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/222/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 (zał. nr 12).



Ad. 4 

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2016 rok                                                          (zał. nr 13).

Rada  Błaszczykiewicz  –  odczytała  Uchwałę  Nr  247/2017  z  dnia  25  maja  2017  roku  Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  na  temat  opinii  o  wniosku  Komisji  w sprawie
absolutorium za 2016 rok                                                                                                   (zał. nr 14).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/223/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  udzielenia
Burmistrzowi  absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2016  rok  –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                (zał. nr 15).

Burmistrz – zabierając głos podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium, 
- podziękował za współpracę w ciągu roku, 
- stwierdził, że jest to efekt wspólnego, realnego  planowania i realizowania zadań, ale także jest to
doświadczenie radnych,
-  słowa  podziękowania  skierował  również  do  sołtysów  i  współpracowników  deklarując  dalszą
współpracę.

Ad. 5

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/224/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2017  rok –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 17).

w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/225/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta  Wołczyn  oraz  wsi  Ligota  Wołczyńska  i  Gierałcice  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 18).



w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowania wsi Krzywiczyny

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/226/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenów  zainwestowania  wsi  Krzywiczyny  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14
radnych                                                                                                                                (zał. nr 19).

w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowania wsi Rożnów

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/227/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Rożnów – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 (zał. nr 20).

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

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/228/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 21).

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

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przestawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 16).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXXVI/229/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  28  czerwca  2017  r.
w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty



budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków   –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                      (zał. nr 22).

Ad. 6 

Burmistrz - przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami       (zał. nr 23).

W wypowiedzi podkreślił sprawy:

-  ogłoszono  konkurs  na  stanowisko  dyrektora  Gimnazjalno-Licealnego  Zespołu  Szkół
w Wołczynie. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi na okres od dnia 01 września 2017 roku do
31 sierpnia 2022 roku włącznie. Takie działanie niezbędne było ze względu na reformę oświatową;

- z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017:

• wręczono  uczniom  40  nagród  rzeczowych  (23  –  Gimnazjalno-Licealny  Zespół  Szkół
w  Wołczynie,  17  –  szkoły  podstawowe)  za  osiągnięcia  naukowe,  artystyczne
i kulturalne dokonane w roku szkolnym 2016/2017;

• wręczono  stypendia za wyniki w nauce – łącznie 109 (49 -  Gimnazjalno-Licealny Zespół
Szkół w Wołczynie, 60 – szkoły podstawowe) oraz za osiągnięcia sportowe łącznie 44 (19 -
Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie, 25 – szkoły podstawowe). Na wypłatę
stypendiów  za  wyniki  w  nauce  i  osiągnięcia  sportowe  przeznaczono  z  budżetu  gminy
Wołczyn kwotę 13 980 zł;

- ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn” - zgłaszanie ofert
do 10 lipca br., zadanie składa się z 4 zadań:

1. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Główna) w Wąsicach” -  o długości 365
m, wartość 223 616,90 zł; 

2. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Opolska) w Wąsicach” -  o długości
548 m, wartość 296 070,75 zł;

3. „Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie” - o długości 63 m wartość 53 498,00 zł;

4. „Remont drogi w Wierzbicy Dolnej” - o długości 345 m, wartość 71 585,18 zł;

- zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie” –
etap II. Gmina do 30 czerwca złoży wniosek o płatność końcową;

-  rozpoczęto  realizację  zadania  pn.  Przebudowa  drogi  gminnej  nr  100434  O  pl.  Wolności
w Wołczynie. Prace planowane są do 31 sierpnia 2017 r., ta inwestycja połączona jest z przebudową
ul. Dworcowej, zachęcał do obejrzenia na stronie internetowej projektu tego przedsięwzięcia;

-  podpisaliśmy  15  umów  na  dofinansowanie  modernizacji  lub  budowę  proekologicznego
ogrzewania,  w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę 30 tys. zł,  zainteresowanie tym projektem jest
duże, będziemy pochylać się nad tym jak wygospodarzyć pieniądze, aby mogło skorzystać więcej
wnioskujących;



- w okresie od  01.01.2017 r. do 26.06.2017 r. wypłacono 45 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
(gminne becikowe) na kwotę 45 000 zł;

-  w  okresie  sprawozdawczym  odbyło  się  wiele  spotkań,  imprez  i  wydarzeń,  podziękował
organizatorom  i  wszystkim  osobom,  którzy  włączyli  się  w  organizację,  wspomniał  44
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów jak również XVII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza
Wołczyna,  między  innymi  podziękował  p.  Stanisławowi  Liberze,  który  od  lat  jest  bardzo
zaangażowany w organizację Biegu Ulicznego;

- w związku z tym że radny Ryszard Mrugalski zgłaszał, aby podjąć temat gazyfikowania Ligoty
Wołczyńskiej natomiast radna Beata Markowicz dalszej części ul. Kluczborskiej odbył spotkanie z
przedstawicielami Zakładu Gazowniczego następnie z mieszkańcami Ligoty Wołczyńskiej, budowa
sieci  to  ogromny  koszt  i  zależy  od  deklaracji  odbioru  gazu  przez  mieszkańców,  aktualnie
zadeklarowało 47 gospodarstw;

-  zakup terenów inwestycyjnych OZPL „Linopłyt”, dzisiaj zaplanowane spotkanie z nabywcą tego
terenu - 10 ha po byłym Linopłycie zostało sprzedane, akt notarialny został podpisany. Inwestor jest
z  wielkopolskiego,  mający  fabryki  mebli,  dla  nas  jest  to  kolejne  historyczne  wydarzenie,  bo
niemalże kilkadziesiąt lat nie udawało się nic z tym zrobić, 10 lat temu sprzedaliśmy dla firmy
Pichon, teraz kolejne 10 ha, jest to dla nas i dla mieszkańców rzecz bardzo ważna;

-  z  inicjatywy  sołtysa  Vogla  rozpoczęliśmy  wstępne  rozmowy  zakupu  budynku  na  świetlicę
w Sołectwie Duczów;

- odbyto spotkanie z załogą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku
z odejściem na emeryturę p. Marka Mądrzyckiego;

- poinformował, że zmienił się dyrektor w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach – p. Adam
Artymicz  odszedł  na  emeryturę,  jest  nowa  pani  dyrektor,  podczas  spotkania  zadeklarowała
współpracę z samorządem, 

- podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów strażackich w Skałągach;

- złożył podziękowania radnemu Adamowi Zarychowi oraz pani Eulalii  Domagale Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Szymonkowie za organizację jubileuszu 60-lecia Szkoły,

- z inicjatywy p. Waldemara Antkowiaka za sprawą trwającej inwestycji - budowy sieci kanalizacji
sanitarnej  odbyło  się  spotkanie  z  mieszkańcami  Krzywiczyn,  w  którym  uczestniczył  wraz
z Prezesem ZWiK oraz naczelnikiem Wydziału p. Marcinem Dłubakiem;

-  uczestniczył  w ważnym spotkaniu  z  Marszałkami  województwa  opolskiego  zorganizowanym
w Starostwie Kluczborskim, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu
pt.:  „Realizacja  Strategii  Niskoemisyjnych  na  Obszarze  Subregionu  Północnego  Województwa
Opolskiego”,

- poinformował, że wydana została kolejna partia żywności pozyskana z Banku Żywności, a jutro
rozpocznie się wydawanie 12 ton jabłek, 

- kończąc swoją wypowiedź zaprosił do uczestniczenia w „Dniach Wołczyna”.



Radny Bartosiński  –  pytał,  czy  wspomniany inwestor  zakupił  również  byłą  meblarnię  przy  ul.
Opolskiej?

Burmistrz  –  stwierdził,  że  nie  ma  takich  informacji,  inwestor  nigdy  też  nie  wyraził  takiego
zainteresowania, 
- na najbliższym spotkaniu zapyta o to.

Sołtys Duczowa – podziękował za dostarczony kamień na drogi i podziękował za podjęcie działań
odnośnie zakupu budynku na świetlicę.

Ad. 7 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej – stwierdził,
że podejmie działania odnośnie organizacji spotkania w zakresie sportu jeszcze przed kolejną rundą.

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

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


