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

odbytej 26 marca 2014 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
- radny Bogusław Włos.

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 XL/2014 odbytej 26 lutego 2014 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         

Burmistrz  -  wnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  pkt  3  lit.  m)  projektu  uchwały  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Bruny, 
- Pani Helena Kisiel złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa.

Przewodniczący Rady – wyżej wymieniony wniosek poddał pod głosowanie.

Wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania. 

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wołczyn,

b) o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych  odpadów 
w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

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

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019,
e) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok,
f) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu– z przeznaczeniem na 

zakup szczepionek przeciwko chorobie meningokokowej,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu– z przeznaczeniem na 

realizację zadania remont drogi powiatowej Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno,
i) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie 
Wołczyn w 2014 roku,



j) w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i trybu  umarzania,  odraczania 
i rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Wołczyn i jej  jednostkom podległym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych,

k) w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli,

l) w sprawie zasad udzielania  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom
zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn,

m) w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.

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

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wołczyn

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

W dyskusji głos zabrał:

Pan Dłubak Naczelnik Wydziału RiGG – poinformował, że przedłożone propozycje zmian będą 
obowiązywały od 1 lipca 2014, po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy usług na odbiór 
odpadów komunalnych, 

− zmiany wprowadza się w związku ze zgłoszeniami mieszkańców w zakresie zwiększenia 
częstotliwości odbioru odpadów „suchych”, teraz jest jeden raz w miesiącu, zmieniamy na 
jeden raz na trzy tygodnie,

− uchwała będzie również umożliwiać odbiór odpadów „suchych”z pojemników jeżeli będzie 
taka wola właścicieli nieruchomości ale również odbiór będzie jak dotychczas w workach,

− kolejny  projekt  uchwały,  który  Rada  będzie  podejmować  jest  konsekwencją  zmiany 
przedmiotowej uchwały.

Uchwała XLI/297/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie 
uchwały  w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie 
Gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                         ( zał. nr 4 ).



o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie 
uchwały  w sprawie  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                     ( zał. nr 5 ).

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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/299/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Wołczyn  oraz  wsi  Ligota  Wołczyńska  i  Gierałcice  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                      ( zał. nr 6 ).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2019

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/300/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019  – podjęta została jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                      ( zał. nr 7 ).

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/301/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
zmian  budżetu  gminy  Wołczyn na  2014  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  13 
radnych                                                                                                                                  ( zał. nr 8).



w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  
sołecki

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

W dyskusji głos zabrał:
Pan Dłubak Naczelnik Wydziału RiGG – poinformował, że zgodnie z nowymi przepisami podjęta 
przez Radę uchwała będzie miała również zastosowanie do lat następnych, 

− nowa ustawa umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa z terenu danej 
gminy, z tym, że każde z sołectw ma uchwalać oddzielnie wniosek dotyczący wspólnego 
przedsięwzięcia, 

− w ustawie zapisano też możliwość zmian w planowanych przedsięwzięciach oraz jego 
zakresu w ramach przyznanego limitu środków,

− ustawa wprowadza także większy zwrot kosztów inwestycji  z budżetu państwa - 
odpowiednio – 20 proc, 30 proc. lub 40 proc. 

− kwestia przyznawania środków sołectwu pozostaje bez zmian

Uchwała XLI/302/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                     ( zał. nr 9 ).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Przewodniczący Rady – poinformował, że jak co roku dotację przeznacza się na zakup szczepionek 
przeciwko chorobie meningokokowej. 

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/303/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                     ( zał. nr 10 ).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Przewodniczący Rady – poinformował,  że pomoc finansowa jest  z  przeznaczeniem na  remont 
drogi powiatowej Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno.

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/304/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                     ( zał. nr 11 ).



o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2014 roku

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2014 roku – 
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                       (zał. nr 12 ).

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 
na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  
Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn 
i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  oraz  wskazania  organów  do  tego 
uprawnionych  – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                          

( zał. nr 13 ).

w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla  
nauczycieli

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/307/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
rodzajów  oraz  warunków  i  sposobu  przyznawania  świadczeń  pomocy  zdrowotnej  dla 
nauczycieli  – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                              ( zał. nr 14 ).

w  sprawie  zasad  udzielania   jednorazowej  zapomogi  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  osobom  
zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn

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



Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym 
na terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                   

 ( zał. nr 15 ).

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie 
zarządzenia wyboru sołtysa – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                   

 ( zał. nr 16 ).

Ad. 4

Burmistrz - zabierając głos odniósł się do podjętej prze Radę uchwały w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2014 rok, w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− oprócz wcześniej zaplanowanych inwestycji jak termomodernizacja obiektów szkolnych 
w Wołczynie i Wierzbicy Górnej, której koszt wyniesie 2, 5 mln. zł z dofinansowaniem to 
będziemy realizować inne inwestycje, które zdecydowaliśmy się wprowadzić do budżetu, 
tj.: przebudowa ul. Kołłątaja, budowa mostu w Markotowie Dużym, termomodernizacja 
szkoły w Wąsicach, planujemy wykonać projekt ul. Polnej w Wołczynie i ul. Młyńskiej 
w Szymonkowie,

− nowe zadania, które wprowadzamy to :
− przebudowa przyłączy wodnych w Gierałcicach Małych,
− budowa drogi dojazdowej w Wierzchach,
− planujemy środki na wykonanie projektu drogi Gierałcice – Wąsice oraz jako II etap 

budowy drogi Wąsice – Szum oraz na wykonanie projektu przebudowy drogi do Gierałcic 
Małych,

− remont pomieszczeń w remizie OSP w Wierzbicy Górnej,
− zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Wołczynie - zaplanowaliśmy 250 tys. zł, 

podkreślił, że środki wystarczą zaledwie na wkład własny, czynimy starania o pozyskanie 
środków,

− zakup samochodu dla Straży Miejskiej – zaplanowaliśmy 50 tys. zł,
− przebudowa dachu na pawilonie szkoły w Wierzbicy Górnej,
− wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 

( oddział przedszkolny i biblioteka)
− rozpoczęcie budowy placu rekreacyjnego przy „Kozim Parku”,
− budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym,
− wyposażenie kuchni oraz remont dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,
− remont dróg tłuczniowych - dokładamy 25 tys. zł,
− remont przepustów – dokładamy 6 700 zł,
− remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach dokładamy 30 tys. zł.



− po analizie budżetu i zgodnie z deklaracją odblokowujemy zamrożone środki na 
waloryzację płac

− wprowadzamy po raz pierwszy w naszej gminie „becikowe”, każda rodzina, w której urodzi 
się dziecko będziemy wypłacać 1 tys. zł, jednorazowy zasiłek przysługiwać będzie od 1 
stycznia br., warunkiem jest, aby rodzina zamieszkiwała przez okres 6 miesięcy na terenie 
gminy Wołczyn,

− aktualnie rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację obiektów szkolnych w Wołczynie i 
Wierzbicy Górnej, wyłoniono trzech wykonawców, umowny termin zakończenia inwestycji 
22.08.2014 r.

− ogłoszono przetarg na naprawę dróg tłuczniowych (otwarcie ofert 7 kwietnia 2014 r.),
− ogłoszono nabór na projektanta świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym, 
− powstało Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Olesno – Namysłów. 

Stowarzyszenie tworzą 3 powiaty, w tym 16 gmin: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice 
Wielkie, Olesno, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów,  Rudniki, Zębowice, 
Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Wilków.

Ponadto podejmował sprawy w zakresie:
− budowy placu zabaw na Osiedlu Młodych w Wołczynie;
− organizacji uroczystości kanonizacji  Papieża Jana Pawła II;
− pozyskania nowego inwestora na terenie miasta Wołczyn;
− włączenia jednostki OSP Wołczyn do powiatowego systemu ratownictwa specjalnego.

Uczestniczył min. w:
− spotkaniach z okazji „Dnia Kobiet” w Wołczynie, Wąsicach w Świniarach Małych, 

jednocześnie podziękował wszystkim organizatorom „Dnia Kobiet”,bo to również sposób na 
integrację społeczną,

− Walnym Zebraniu Gminnego Związku LKS w Wołczynie.

Ad. 5 

Nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku sesji Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie. 
     
                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak
                                                                         
Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała
Julita Matelska


