
Protokół Nr XIV/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 22 grudnia 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.10.

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 XIII/2015 odbytej 25 listopada 2015 r. – przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).
Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 2 
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  ( zał. nr 4 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XIV/94/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  grudnia  2015  roku  
w sprawie  przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu  – podjęta 
została jednogłośnie w obecności 14 radnych obecnych na sali                                          ( zał. nr 5).

w  sprawie  współdziałania  pomiędzy  Gminą  Wołczyn  a  Powiatem  Kluczborskim  w  zakresie  
publicznego transportu zbiorowego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  ( zał. nr 4 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XIV/95/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  grudnia  2015  roku  
w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Wołczyn a Powiatem Kluczborskim w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

( zał. nr 6).



w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2016 roku

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił opinię 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  ( zał. nr 4 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XIV/96/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  22  grudnia  2015  roku  
w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2016 roku - podjęta została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                ( zał. nr 7 ).

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię członków Komisji do przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                 ( zał. nr 8).   

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 9). 

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 441/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn                                        ( zał. nr 10). 

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2021 – podjęta została jednogłośnie 
w obecności 14 radnych                                                                                                    ( zał. nr 11).

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Radna Błaszczykiewicz – przedstawiła projekt uchwały budżetu gminy Wołczyn na 2016 r.

– dochody budżetu ustala się w łącznej wysokości: 37 159 661 zł, w tym dochody bieżące: 
36 698 329 zł i dochody majątkowe: 461 332 zł, 

– wydatki budżetu ustala się w łącznej wysokości: 37 414 357,33zł, w tym wydatki bieżące: 
35 184 436,33 zł i wydatki majątkowe: 2 229 921zł,

– deficyt budżetu w wysokości 254 696,33 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z 
wolnych środków w wysokości 254 696,33 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię członków Komisji do przedmiotowego 
projektu uchwały                                                                                                                   ( zał. nr 8). 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    ( zał. nr 9).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 613/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały  budżetowej gminy na 2016 r. 



oraz Uchwałę Nr 614/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej                                                                                                     ( zał. nr 12-13). 

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 r. – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 
radnych                                                                                                                          (zał. nr 14 ).

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2016 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej – przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych 
(zał. nr 15). 

Zastępca Przewodniczącego – odczytał propozycje planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej na 2016 rok.

Nikt nie wniósł uwag.

Plan  pracy  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przyjęty  został  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 16).

Ad. 5 

Radna Błaszczykiewicz – przedstawiła propozycje planu pracy Rady Miejskiej  w Wołczynie na 
2016 r. 

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XIV/99/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  22  grudnia  2015  r.  w  sprawie 
uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  na  2016  rok –  podjęta  została 
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                ( zał. nr 17).

Ad. 6 

Przewodniczący  Komisji  Mieczysław  Kwaśnicki  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności 
Komisji Rewizyjnej za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 roku                           (zał. nr 18).

Przewodniczący  Komisji  Ryszard  Nowak  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji 
Budżetu i Gospodarki Samorządowej w okresie od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.

 ( zał. nr 19).



Ad. 7

Przewodniczący Rady – stwierdził, że sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych 
w okresie od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. radni otrzymali w formie pisemnej, 
- prosił o zadawanie pytań jeżeli są względem przedłożonego sprawozdania.

Nikt nie zgłosił zapytań.

Przedłożone sprawozdanie przyjęte zostało bez uwag.

Ad. 8 

Burmistrz – zabierając głos przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami 
(zał. nr 20), 

- podkreślając sprawy:
1. rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających 

na  terenie  nieruchomości  –  w przetargu uczestniczyły 3  podmioty,  komisja  przetargowa 
wybrała PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie;

2. zakończono przebudowę drogi do terenów inwestycyjno–przemysłowych w Gierałcicach – 
II  etap;

3. zakończono prace remontowe ul. K. Miarki w Wołczynie, w ramach remontu wykonano 
nową  jezdnię  o  długości  200  m z  nawierzchnią  asfaltową,  ułożono  kostkę  brukową na 
chodniku po jednej stronie ulicy oraz wybudowano zatokę parkingową -  koszt remontu 
wyniósł prawie 230 000 zł;

4. zakończono budowę drogi w Rożnowie wraz z budową oświetlenia ulicznego, zakres robót
 objął budowę ciągu pieszo-rowerowego, jezdnię brukową i oświetlenie uliczne;

5. wykonano alejki spacerowe w wołczyńskim parku koło byłego kina;
6. położono nawierzchnię asfaltową w Duczowie Małym na odcinku 200 m;
7. zakończono generalny remont 3 lokali mieszkalnych przejętych od ANR w Opolu 

w miejscowości Rożnów, Gierałcice, Świniary Wielkie;
8. zakończono remont Posterunku Policji w Wołczynie;
9. wykonano dokumentację projektową remontu świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej.

W  dalszej  swojej  wypowiedzi  podkreślił  podejmowaną  sprawę  zagospodarowania  budynku 
Zgromadzenia  Sióstr  Elżbietanek  w  Wołczynie,  ponieważ  Zgromadzenie  nie  jest  w  stanie 
sfinansować i poprowadzić przedsięwzięcia związanego z tym obiektem, 
- w związku z tym uczestniczył  w spotkaniu z Siostrą Prowincjalną,  radcą prawnym i Starostą 
Kluczborskim,  odbyła  się  też  wizja  lokalna  z  budowlańcem,  jest  trochę  zaniepokojony,  bo 
Zgromadzenie w Katowicach zadecydowało, aby Siostra Manuela i Letycja odeszły z Wołczyna,  
a to są Siostry które zainicjowały przedsięwzięcie,
-  następnie  słowa  podziękowania  skierował  do  rodziców,  którzy  zaangażowali  się  wraz
z stowarzyszeniem w odnowę sali ćwiczeń dla klubowiczów karate, przedsięwzięcie to zasługuje na 
wsparcie również ze strony samorządu, szef Klubu p. Sitarz stwierdził, że od czasu gdy przekazano 
informację, że Klub ma własną salę jest większe zainteresowanie,
- podziękował Radzie Miejskiej za jednogłośnie przyjęcie przedłożonego budżetu gminy na 2016 
rok,
- jak co roku budżet trudny, nie ujęto wiele wniosków, zadań, zgłaszanych przez radnych, sołtysów 
i mieszkańców, bo jak wiadomo dochody i wydatki muszą się równoważyć,
- zapewnione jest podstawowe funkcjonowanie ale są też zadania takie jak budowa drogi ul. Polnej 
wraz  z  kanalizacją,  przebudowa  drogi  w  Szymonkowie  –  II  etap,  budowa  pawilonu  świetlicy 
wiejskiej w Duczowie Małym, remont dachu na świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich,
- co roku mówimy, że rok trudny ale zawsze udawało nam się o wiele więcej zrobić, wyraził też 



taką nadzieję, że uda się i w przyszłym roku to powtórzyć, 
-  zwrócił  również  uwagę,  aby  fundusz  sołecki  w  zdecydowanej  mierze  przeznaczany  był  w 
sołectwie na coś co pozostawi ślad na dłużej, ponieważ zbyt wiele przeznacza się na konsumpcje,
- poinformowała,że włączone zostało oświetlenie uliczne na całą noc.

Pan Vogiel Sołtys Duczowa – podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za remont nawierzchni 
drogi poprzez położenie asfaltu.

Przewodniczący  Rady  –  podziękował  za  rok  współpracy  oraz  złożył  życzenia  z  okazji  Świąt 
Bożego Narodzenia.

Burmistrz – zabierając głos podziękowania za rok współpracy skierował do współpracowników, 
kierowników  jednostek  organizacyjnych,  za  tworzenie  dobrego  klimatu  podziękował  radnym
i sołtysom,
- życzył, aby święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok upłynął w rodzinnej atmosferze, aby nikt nie 
zawiódł się na najbliższych mu osobach.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął obrady XIV sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


