
Protokół Nr XLIX/2018 
 przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 26 września 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.30.

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

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLVIII/2018 odbytej 29 sierpnia 2018 rok – przyjęty został bez
uwag.

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

Przewodniczący Rady – wniósł o rozszerzenie porządku sesji o punkt w brzmieniu: „Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn”, 
- ponadto w pkt 4 d) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków”.

W/w wniosek przyjęty został jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2018 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok,
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,      
d) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
     przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
    gminy Wołczyn,
f) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn.

5. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania

Ad. 2
                                                                                                                                                 
We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:
Przewodniczący  Rady  zwracając  się  do  Sołtysów,  na  prośbę  Placówki  Terenowej  KRUS  w
Kluczborku  prosił  o  pozostanie  po  sesji  na  krótkie  szkolenie  dotyczące  zagadnień  w  zakresie
zmiany  ustawy  o  ubezpieczeniu  rolników,  ubezpieczenia  dzieci  osób  objętych  ubezpieczeniem



społecznym od nieszczęśliwych wypadków, terminowości  i  sposobu zgłaszania wypadków przy
pracy rolniczej.

Sołtys Adaszyński – zgłosił sprawę dotyczącą zarośniętego krzakami rowu przy drodze powiatowej
w kierunku Krzywiczyn, na wysokości byłego POM-u, 
- w dalszej wypowiedzi poruszył sprawę, że podczas Turnieju Sołectw w Krzywiczynach nie było
żadnego pracownika z referatu promocji,
-  oraz dlaczego nigdy na łamach prasy nie  wspomniano o p.  Ani Płotyci,  która jest  trzykrotną
mistrzynią w łucznictwie.

Ad. 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2018 roku       (zał. nr 3).

Wiceprzewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę nr 346/2018 z dnia 16 września 2018 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2018 r.                                                                                                (zał. nr 4).

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przedmiotowa informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLIX/329/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2018-2023 –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 6).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLIX/330/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  września  2018  r.
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2018  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 7 ).



w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrali:

Pan Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji – podkreślił, że staramy się, aby
Starostwo Powiatowe w Kluczborku wraz z przekazaniem gminie drogi ul. Sienkiewicza, to jest
odcinek od Pl. Partyzantów do przejazdu kolejowego w kierunku oczyszczalni ścieków - przekazało
środki finansowe na remont tej drogi,
- przejęcie tej drogi przez gminę ma na celu uniknięcie zamknięcia przejazdu kolejowego,
- Starostwo przesłało pismo, w którym deklaruje przekazać na remont chodnika  50 tys. zł i kostkę z
rozbiórki chodnika przy ul. Dworcowej, przy wcześniejszych rozmowach była mowa o 200 tys. zł,
- poinformował również, że jednocześnie prowadzone były rozmowy z inwestorem fabryki mebli,
że chcielibyśmy z jego terenu wydzielić drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, w zamian my
oddamy mu wydzielając taką samą powierzchnię naszej działki przylegający do jego terenu,
- gdyby udało się doprowadzić do takiej zamiany, a mamy taką deklarację pana Kaczorowskiego, to
przejazd kolejowy staje się zbędny.

Przewodniczący Rady – stwierdził,  że dotychczas wiele przedsięwzięć realizowanych było przy
konsensusie, 
-  prosił więc o zabranie głosu w tej sprawie Burmistrza Wołczyna.

Burmistrz – stwierdził, że w tej chwili jest trochę niewiadomych, niewątpliwie ważne dla nas jest,
aby ten przejazd kolejowy nie został zamknięty, 
- działania ze strony naszego samorządu muszą być, nawet jeśli byśmy musieli prowadzić pomiar
natężenia ruchu przez przejazd kolejowy, który powinien robić powiat,
- mówiąc o niewiadomych ma na myśli to, że dzisiaj mamy deklarację dotacji ze strony powiatu ,
ale nie wiemy, czy nowa Rada Powiatu to utrzyma, z naszych wyliczeń wynika, że 50 tys. zł plus
kostka, chcąc przebudować po obu stronach chodniki i wyremontować nawierzchnię asfaltową to
zbyt mały wkład Starostwa,
- być może rozsądniejsze byłoby nie spieszyć się z tym i na spokojnie nową Radą i  władzami
samorządowymi podejść do tego na tyle merytorycznie, żeby to było gwarantowane.

Radny Ryszard Nowak – zabierając głos stwierdził, że nie należy się ze sprawą spieszyć, uważa, że
propozycja  zamiany  działek  z  p.  Kaczorowskim  jest  lepszym  rozwiązaniem,  bo  PKP  jak
postanowiło o zamknięciu przejazdu to ich tak z czasem zamknie.

Radny Mały – pytał, czy tą kwestią zainteresowana jest firma Lesaffre, ponieważ oni też mają tam
oczyszczalnie ścieków i starą bazę.

Burmistrz – stwierdził, że niewątpliwie musimy tą sprawą zainteresować Lesaffre, przy tak zwanej
obronie przejazdu kolejowego, nie wiemy jak teraz PKP się do tego ustosunkuje, 
- PKP nie interesuje, czy jest to droga utwardzona, czy w asfalcie, PKP interesuje, czy jest to droga
publiczna, czy ona jest potrzebna, czy jest dokonywany pomiar natężenia ruchu.

Radny  Bartosiński  –  stwierdził,  że  powinniśmy  postawić  Starostwu  jasne  warunki,  że  drogę
przejmiemy po jej wyremontowaniu,
- nie wyobraża sobie żeby starą kostką remontować prawie w centrum miasta.



Zastępca  Burmistrza  –  stwierdzi,  że  patrząc  perspektywicznie  na  rozwiązanie  tego  problemu,
znaczenie tego przejazdu jest ważne, bo jeżeli zostanie zamknięty to w przyszłości trudno będzie go
odtworzyć,
- działanie, które również podejmujemy odnośnie przejęcia działki wzdłuż torów od ul. Fabrycznej
może  być bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na to, że część ruchu ciężarowego nie byłaby
prowadzona przez ul. Sienkiewicza tylko w oddali od centrum,
- nie mniej jednak przejazd ten powinien istnieć nawet jeżeli powstałaby droga alternatywna, jeżeli
przejazd zostanie zamknięty, w przyszłości nie będzie możliwości jego odtworzenia.

Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – w wyniku głosowania  nie
została podjęta .
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 0 głosów
- przeciw – 8 głosów
- wstrzymujących się – 6 głosów.

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 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLIX/331/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  września  2018  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 7 ).

               

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Wołczyn 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLIX/332/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  września  2018  r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie
gminy Wołczyn  – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 8).

o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLIX/333/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  26  września  2018  r.
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  Statutu  Gminy  Wołczyn  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad.                                                   (zał. nr 9).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    (zał. nr 10).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy dotyczące:
-  złożenia wniosku o dofinansowanie remontu ul.  Młyńskiej  -  koszty realizacji  zadania zostały
oszacowane na 300 tys. zł,  z czego niecałe 50% to wnioskowana dotacja z  Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;
- pozyskania dofinansowania w wysokości 1 232 526 zł  w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie;
-  dokonania  odbioru  robót  budowlanych  obejmujących  budowę  ul.  Chabrów  i  I-go  etapu
przebudowy ul. Kwiatów Polskich;
- rozpoczęcia budowy żłobka gminnego;
- rozstrzygnięcia przetargu na remont dróg, tj.: ul. Polnej w Krzywiczynach, Wesoła-Szymonków,
Wierzbica Dolna - Kolonijka, ul. Stalmacha w Wołczynie,
- rozpoczęcia prac nad ogłoszeniem przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej
wraz z ogrodem halofitowym;
- zakończenia prac remontowo-budowlanych na świetlicy wiejskiej w Duczowie Wielkim;
- zakończenia prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 – dostosowanie do potrzeb oddziału
przedszkolnego;
- przeprowadzenia prac remontowych wieży strażnicy OSP w Wąsicach;
- prac przygotowawczych ogłoszenia przetargu na rozbudowę strażnicy OSP w Komorznie;
-  ogłoszenia  dodatkowego  naboru  wniosków  na  dofinansowanie  wymiany  ogrzewania  na
ogrzewanie proekologiczne;
- opracowania projektu na budowę oświetlenia ulicznego z przyłączem w Wierzbicy Górnej (plac
zabaw);
-  wykonania  przyłącza  energetycznego  w  Wołczynie  ul.  Leśna  (staw  koło  b/kina)  wraz
z oświetleniem placu zabaw;
- wykonania części oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej (4 lampy);
-  zamontowania  na  stadionie  Miejskim  w  Wołczynie  wiat  stadionowych  dla  zawodników
rezerwowych  -  wiaty  z  osobnymi  13  siedziskami  zostały  ustawione  na  utwardzonym
z kostki brukowej podłożu, nowe wiaty stadionowe spełniają warunki licencyjne, oraz wymagane
atesty  wytrzymałościowe  -  jest  to  kolejna  inwestycja,  która  ma  na  celu  stopniową  poprawę
infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim na którym m.in. trenują i rozgrywają swoje mecze
drużyny MKS-u Wołczyn;
- pozyskania z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej środki w wysokości 28 770 zł - Program,
z  którego  gmina  sięgała  po  środki  dotyczy  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Marii  Konopnickiej
w Wołczynie i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej - gmina za otrzymane
środki będzie mogła kupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające
na  zapotrzebowania  szkoły.  Pomoce  dydaktyczne będą  wykorzystywane  do realizacji  podstawy
programowej  z  przedmiotów  przyrodniczych.  Całkowity  koszt  zakupu  w  Szkole  Podstawowej
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie wynosi 21 518,00 zł, a w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wierzbicy Górnej 7252,00 zł;



W  dalszej  wypowiedzi  podziękował  wszystkim  za  zaangażowanie  w  organizację  Gminnych
Dożynek;
- następnie poinformował o śmierci p. Norberta Nitsche – twórcy naszego partnerstwa z gminą
Hassloch.

Uczestnicy sesji Rady Miejskiej uczcili minutą ciszy pamięć ś.p. Norberta Nitsche.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 6

Pani Bożena Grabas – zabierając głos stwierdziła, że jest zdziwiona głosem Sołtysa Adaszyńskiego,
-  Turniej  Sołectw  odbył  się  22  lica  br.  informacja  na  temat  Turnieju  Sołectw  pojawiła  się  w
Kulisach Powiatu, również na stronie internetowej naszej gminy oraz na facebooku,
- uważa, że ta ocena jest krzywdząca,
- odnosząc się co do informacji o p. Ani Płotyci – jest naszą koleżanką z pracy, znamy się dobrze,
jest bardzo skromną osobą, prosiła o powściągliwość na jej temat. Pani Ania twierdzi, że sama jak
zechce to nagłośni informację, ponadto redaktorzy kontaktują się bezpośrednio z nią.

Radny Zarych – stwierdził, że dziwi się głosem Sołtysa, jeżeli chodzi o współprace z referatem
promocji, uważa że ze swojej pracy wywiązują się wzorowo, prośby kierowane do pracowników
promocji zawsze są pozytywnie załatwione.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że popiera słowa radnego Zarycha, też organizuje co roku dużą
imprezę „Europejki Dzień Kasztana” z jaką sprawą się nie zwrócił zawsze otrzymuje pomoc.

Sołtys Skałąg – stwierdził, że kilka lat temu p. Grabas prosiła o zdjęcia z imprezy, a i tak nie dała
żadnego do gazety.

Sołtys Vogiel – podziękował radnym i Burmistrzowi, że w końcu Sołectwo Duczów doczekało się
świetlicy wiejskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XLIX
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

 Protokołowała

Julita Matelska


