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

odbytej 25 listopada 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50.

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 XII/2015 odbytej 28 października 2015 r. – przyjęty został bez 
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                         

Burmistrz – wnioskował o zmiany w porządku obrad sesji, tj.:
1. wycofanie  z  porządku obrad sesji  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do zmian  

w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowanych  wsi 
Komorzno,  ponieważ  wpływają  kolejne  wnioski  i  aby  uwzględnić  je  proponujemy 
przedmiotową uchwałę podjąć w terminie póxniejszym;

2. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy 
Wołczyn, w miejsce projektu wycofanego litera g);

oraz 
3. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania 

edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne 
niebędące  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, jako litera k).

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie w/w wnioski.

Każdy z wniosków oddzielnie głosowany, przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności
15 radnych.

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

2. Wnioski i zapytania.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn”,

b)  w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,

c)  o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d)  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od    
 nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,

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

f) w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny,



g) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn,

h) w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale 
środków  budżetu państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu 
własnego gminy

i) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

j) w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej      
w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

k) w sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  na  zadania  edukacyjne  prowadzone  na 
terenie  gminy  Wołczyn  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące  jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji.

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

6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że na jednej z komisji pytał o ilość dzieci uczęszczających do 
szkół spoza swojego obwodu  i czy te dzieci mają uiszczane opłaty za dowóz,
- otrzymał odpowiedź od Burmistrza, która nie do końca go satysfakcjonowała, ponieważ do szkoły 
uczęszcza 8-ro dzieci, z tego 3-je ma opłacone, 
- w związku z tym wystąpił na piśmie z 4 pytaniami, odczytał brzmienie pytania dlaczego dzieci nie 
spoza obwodu nie mają wykupionych biletów miesięcznych na dojazd lub dlaczego Szkoła Nr 1 nie 
posiada dokumentów na umorzenie zapłaty za dojazd,
-  stwierdził,  że  nie  do końca dostał  odpowiedź kompetentną,  bo w piśmie jest  mowa o 8-miu 
uczniach, 
-  według  uchwały  Rady  Miejskiej  Pani  Dyrektor  ma  prawo  umorzyć  ale  należy  przedłożyć 
dokumenty takie jak do OPS-u,
-  chciałby  zobaczyć  dowody  wpłaty  albo  dokumenty  do  umorzenia,  jeśli  nie  zostaną  mu 
udostępniane to następnym jego krokiem będzie skierowanie pisma do Komisji Rewizyjnej i do 
Burmistrza o audyt.

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej  –  stwierdził,  że  stosownie  do  delegacji  ustawowej  o  systemie 
oświaty Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej co roku informację o realizacji zadań oświatowych, 
w tym roku za rok szkolny 2014/2015 roku,
-  niniejsza  informacja  była  dość  szczegółowo  omówiona  na  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki 
Samorządowej, w związku z tym nie widzi potrzeby żeby jeszcze raz ją omawiać, 
- pytał, czy są jakieś zapytania i wnioski odnośnie przedmiotowej informacji.

Nikt nie zabrał głosu.

Wobec powyższego stwierdził, że informacja została przyjęta bez uwag.



Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku w sprawie 
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn” - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 15 radnych                                                                                                        ( zał. nr 4).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku w sprawie 
zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2015  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności
15 radnych                                                                                                                             ( zał. nr 5).

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku o zmianie 
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - podjęta została jednogłośnie 
w obecności 15 radnych                                                                                                        ( zał. nr 6).

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji  i  informacji  na podatek od nieruchomości,  
podatek rolny i podatek leśny

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku  w sprawie 
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek 
rolny i podatek leśny - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                 ( zał. nr 6).



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

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku  w sprawie 
przystąpienia  do  zmian  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice  -  podjęta została jednogłośnie w obecności  
15 radnych                                                                                                                             ( zał. nr 7).

w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku  w sprawie 
przystąpienia  do zmiany w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych wsi Krzywiczyny - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych 

 ( zał. nr 8).

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku w sprawie 
wprowadzenia  opłaty  targowej  na  terenie  gminy  Wołczyn  -  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 15 radnych                                                                                                        ( zał. nr 9). 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu  
państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku  w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  przy  udziale  środków  budżetu 
państwa, Powiatu Kluczborskiego oraz zagwarantowania wkładu własnego gminy -  podjęta 
została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                     (zał. nr 10). 



w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz  
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku w sprawie 
rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 -  podjęta została jednogłośnie w obecności 
15 radnych                                                                                                                            (zał. nr 11).
                           
                          
                                                                       
w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie  
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

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

Przewodniczący Rady – podkreślił, że wysokość diet pozostaje na poziomie roku poprzedniego, 
-  przedmiotowa  uchwała  uwzględnia  ograniczenia  wysokości  diet  jakie  wynikają  z  przepisów 
prawa.

Nikt nie zabrał głosu.

Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku w sprawie 
ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

( zał. nr 12).

w sprawie  trybu udzielania i  rozliczania dotacji  na zadania edukacyjne prowadzone na terenie  
gminy  Wołczyn  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu  
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji 
do przedmiotowego projektu uchwały                                                                                   (zał. nr 3).
Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 roku  w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy 
Wołczyn  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu 
terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobrania  i  wykorzystywania 
dotacji - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                         (zał. nr 13). 



Ad. 5

Burmistrz – przedstawił informację z działalności między sesjami                                    (zał. nr 14).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
- rozstrzygnięto przetarg na remont drogi wraz z budową oświetlenia na osiedlu w Rożnowie, w tej 
chwili  trwa  realizacja  tego  zadania,  w  ponad  90  %  inwestycja  dofinansowana  jest  z  ANR,  a 
ponieważ Agencja zwraca się o przejęcie konkretnych dróg, deklarujemy przyjęcie jeśli idą za tym 
środki finansowe na poprawę stanu tych dróg,
- ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok następny,
- złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 
przebudowę drogi   ul.  Młyńska  w Szymonkowie  II  etap,  jeżeli  otrzymamy dofinansowanie  to 
realizacja będzie możliwa w 2016 r.,
- złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do terenów inwestycyjno-przemysłowych
w Gierałcicach – II etap,
-  trwają  prace  remontowe na  ul.  Karola  Miarki,  trzeba  przyznać,  że  spotykamy się  z  różnymi 
wykonawcami, w tym przypadku bardzo solidna firma, prace przebiegają sprawnie, dobry kontakt, 
więcej takich wykonawców w latach następnych,
- przyjęto do zasobu mienia gminy z ANR w Opolu 3 lokale mieszkaniowe na terenie wiejskim, na 
remont tych mieszkań Agencja przekazała środki finansowe,
- gmina wypłaciła 49 świadczeń  tzw. „gminne becikowe”,
-  w  dalszej  kolejności  podziękował  wszystkim  zaangażowanym  w  organizację  Święta 
Niepodległości wraz z otwarciem wystawy Żołnierza Polskiego, tj.:  GLZS w Wołczynie WOK, 
Referatowi Promocji, i wszystkim szkołom biorącym udział w obchodach,
-  wspólnie  z  Ośrodek  Pomocy  i  ze  Stowarzyszeniem  „Dwa  Serca”   organizujemy  dary  dla 
mieszkańców gminy, wydano kilkanaście ton darów, w tej chwili do II puli darów zakwalifikowano 
ponad 500 osób, w tym tygodniu odbyły się również warsztaty ekonomiczne z osobami, którzy 
korzystają z tej pomocy, w jaki sposób zarządzać tymi artykułami ale także jak nimi gospodarować 
żeby nie marnować,
-  wrócił  ze  spotkania  z  podopiecznymi  Środowiskowego Domu Samopomocy,  stwierdził,  żeby 
zrozumieć  jak  ważna  jest  pomoc  dla  tych  rodzin  trzeba  z  nimi  usiąść  i  porozmawiać,  pomoc 
niezmiernie potrzeba, z gminy Wołczyn jest już pełny bus osób, których tam dowozimy, podkreślił 
że są to osoby dorosłe, które wcześniej żyły gdzieś „ukryte”, a teraz rodziny z naszą pomocą mogą 
je wyprowadzić do zajęcia, do bycia wśród innych, jest pełen podziwu jakie te osoby wykonują 
misterne prace, wymagające zmysłu, uważa, że ta pomoc jest bezcenna,   
- podkreślił, że w dystrybuowanym przez Urząd informatorze „Czym żyje gmina”  są wyjaśnienia 
dotyczące wycinki drzew  na terenie gminy Wołczyn w związku z przekazywaniem przez media 
niepełnych informacji i wprowadzających w błąd opinię publiczną na temat nielegalnych wycinek 
drzew.

Ad. 6 

Przewodniczący Rady – prosił  w imieniu Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury Sołtysów
o pozostanie po sesji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – zabierając głos odniosła się do wypowiedzi radnego Nowaka, 
- na początku radny powiedział, że pismo jest niekompetentne i słusznie, ponieważ pismo nie było 
zaadresowane  do niej ale odpowiedziała żeby radny się nie denerwował,
- po trzech kadencjach radny powinien wiedzieć, że pismo powinno mieć konkretnego adresata, 
powinno być w formie wniosku, czy też zapytania, a radny napisał pismo do Urzędu Miejskiego
i do wiadomości: Pana Burmistrza, Pana Naczelnika Oświaty, Radnych, Szkoły, Kierowcy gimbusa, 



wykluczając tym samym te osoby, że nie mają odpowiadać, a ma odpowiedzieć Urząd,
- wykazując kulturę polityczną, ponieważ w ostatnim punkcie Radny napisał, że prosi o odpowiedź 
jak najszybciej, gdyż sprawa bulwersuje Pana jako radnego głosującego za uchwałą, która nie jest 
respektowana, postanowiła odpowiedzieć, żeby Radnego Nowaka uspokoić,
- uważa, że kompetentne byłoby, aby wystąpić do Komisji Rewizyjnej o kontrolę,
- poinformowała,  że wszystko jest  w należytym porządku z 8-rga dzieci,  które dojeżdżają 60% 
opłaca, natomiast 40% spełnia normy, by im umorzyć,
- w 2 pkt pisma jest napisane, że dzieci spoza obwodu zajmują bezprawnie miejsca dzieciom do 
tego  uprawnionym,  to  jest  nieprawda  ponieważ  wszystkie  miejsca  uzgadnia  z  organem 
prowadzącym, bo nie może być tak, że dyrektor desygnuje na miejsce w autobusie ucznia, tylko 
musi być na to zgoda organu prowadzącego pod warunkiem, że takie miejsce jest,
- poddaje się w tej sprawie do dyspozycji Burmistrza,
- zasugerowała, aby radny zapoznał się ze swoimi prawami i kompetencjami, bo uważa że nie na 
miejscu jest jak pan napisał w punkcie 4 pisma, że „przypomina”,
- zapewniła, że posiada dokumenty uprawniające do realizacji zapisów uchwały o umorzeniach, 
dzieci które mają umorzenia spełniają warunki.

Radny Nowak – stwierdził, że jest piąta kadencję więc obowiązki i prawa radnego zna, 
-  głosował  nad  uchwałą  i  wie  że  dyrektor  ma  prawo  umorzyć  ale  na  podstawie  określonych 
dokumentów i chciałby te dokumenty i dowody wpłaty zobaczyć.

Burmistrz – na jednej sesji była poruszana sprawa oświetlenia ulicznego, wspominaliśmy o tym, że 
rozważamy włączenie oświetlenia nocą na terenach wsi ale też uzasadnialiśmy dlaczego oświetlenie 
jest wyłączane
- jak każdego roku włączymy przed świętami Bożego Narodzenia kiedy to jest większy ruch i aby 
iść w kierunku zmniejszenia uciążliwości,
- to będzie regulowane przez Zakład Energetyczny więc prosimy się nie denerwować,
- cały czas analizujemy, czy w nowym roku będzie włączone.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął obrady XIII sesji Rady 
Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak
                                                                                                   

Protokołowała
Julita Matelska


