
Protokół Nr XX/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 8 czerwca 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.40.

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

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XVIII/2016 odbytej 27 kwietnia 2016 r. i Nr XIX/2016 odbytej
3 maja 2016 r. – przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Burmistrz  –  wnioskował  o  wprowadzenie  do  porządku obrad  sesji  projekt  uchwały w sprawie
zarządzenia wyboru sołtysa, 
- w Sołectwie Wierzbica Dolna p. Danuta Kanecka złożyła rezygnację.
- przedmiotowy projekt uchwały zaproponował wprowadzić do punktu 3 jako litera f).

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

Porządek otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020,

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,

d) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
      i urządzeń  kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,

e) w sprawie  wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu 
      Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie,

f) w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.

4. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

Radny Ryszard Nowak – poruszył sprawę, która go już bulwersuje, czyli zapłata za dojazd uczniów
do szkoły spoza obwodu, 
- pytał, czy uchwała Rady Miejskiej w tym zakresie obowiązuje 10 czy 12 miesięcy, kończy się rok
szkolny i obawia się, że sprawa nie zostanie załatwiona, 



- otrzymał pismo, od p. Dyrektor informujące, ze 8 uczniów korzysta z dowozu, Rodzice trójki
dzieci  dokonują  regularnie  wpłat,  a  Rodzice  pięciorga  kilka  razy  w  roku  informowani  są  o
zadłużeniu, wezwania do zapłaty w formie pisemnej zostały przekazane w kwietniu 2016 r.
- sprawa ciągnie się przez dwa lata,
- pytał, czy Burmistrz będzie to egzekwował, bo wydaje mu się, że Pani Dyrektor z jakiś powodów
nie chce tej sprawy zakończyć?

Sołtys  Schatt  -  wnioskował,  aby Burmistrz  przynajmniej  raz  do  roku  organizował  spotkania  z
Sołtysami, nazbierało się kilka spraw, robi się tak że sołectwa przejmują obowiązki gminy, nakłada
się na sołectwo dodatkowe obowiązki i nic w zamian się za to nie otrzymuje, 
- co do oceny wykorzystywania funduszu sołeckiego, proponował sprawdzić jak są wydatkowane
środki w poszczególnych wsiach i wtedy ocenić, mieszkańcom się to nie podoba, są obrażeni na to
co mówi Burmistrz o realizacji funduszu sołeckiego.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 4).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na lata 2016 rok

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok -  podjęta  została  jednogłośnie w obecności  14
radnych                                                                                                                                  (zał. nr 5).

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu - podjęta została większością głosów
radnych                                                                                                                                (zał. nr 6).



Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie -  podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                                  (zał. nr 7).

w  sprawie  wyznaczenia  osób  do  objęcia  funkcji  w  Radzie  Nadzorczej  Zakładu  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
wyznaczenia  osób  do  objęcia  funkcji  w  Radzie  Nadzorczej  Zakładu  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych

 (zał. nr 8).

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 Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
zarządzenia wyboru sołtysa  -  podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych      

 (zał. nr 9).

Ad. 4

Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  na  ostatniej  Komisji  Budżetu  postanowiono
o  zorganizowaniu  wspólnego  spotkania  Burmistrza,  pracowników  Urzędu  wraz  z  Sołtysami,
spotkanie planowane jest w sierpniu, prosił o przygotowanie się na spotkanie, konkretne problemy,
konkretne pytania.



Tadeusz Olejnik  Naczelnik EKSiR – odnosząc się do wypowiedzi radnego Nowaka stwierdził, że
problem jest znany, sygnalizowany jest od dwóch lat, 
- w wyniku radnego interwencji odbył się audyt wewnętrzny w Szkole Podstawowej Nr 1, zostały
wydane zalecenia i wyciągnięte wnioski w tej kwestii,
- realizacja uchwał Rady Miejskiej obowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych w związku
z  tym  p.  Dyrektor  Szkoły  zostanie  zobowiązana  do  udziału  w  najbliższej  sesji  i  udzielenia
wyjaśnień w tej sprawy.

Tomasz  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  TI  –  odnosząc  się  do  zapytania,  które  padło  podczas
posiedzenia Komisji Budżetu w sprawie przebudowy drogi Wołczyn - Murów, poinformował:
-  wczoraj  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kluczborku  odbyła  się  rada  budowy,  ustalono  że
w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z wycinką drzew, prace te wykonywać będzie
firma podwykonawcza,  następnie na całej długości roboty odtworzeniowe rowu, roboty brukarskie
należy się spodziewać raczej w lipcu,
- będą remontowane dwa obiekty mostowe, do pewnego momentu będzie ruch wahadłowy, później
objazd  przez  Brynicę  i  Bogacicę,  również  będą  remontowane  dwa  przepusty  na  skrzyżowaniu
w Wierzchach, koniec robót planowany jest na koniec września br,
- parking na przeciwko poczty – roboty zostały zlecone.

Burmistrz  -  odniósł  się  do  wypowiedzi  Sołtysa  Skałąg,  oczywiście  zaplanowaliśmy  spotkanie
z Sołtysami, ono nie wynika tylko w związku z planowaniem funduszu sołeckiego, ale również
tematem  mają  być  problemy  z  jakimi  borykają  się  Sołtysi  w  swoich  środowiskach,  przede
wszystkim sygnalizują o braku aktywności i pomocy przez inne osoby, 
-  Sołtysi  także  wspominają  o  tym,  aby usprawnić  komunikację  między pracownikami  Urzędu,
a Sołtysem, żeby jeszcze szybciej reagować na pewne rzeczy, 
- następnie odniósł się do wątku, o którym wspomniał p. Schatt, o obrażaniu się mieszkańców, nie
rozumie tego, ponieważ dwukrotnie mówił o podziale funduszu sołeckiego,
- stwierdził, że mówił o tym iż chcemy zorganizować spotkanie w tym temacie ale też o tym, że są
sołectwa,  które  wzorcowo dzielą  fundusz  na  to  co  jest  potrzebne,  na  to  żeby zadbać  o  swoje
otoczenie ale i na organizowanie imprez integracyjnych, żadnego z tych działań nie skrytykowano,
jedynie  akcentowano,  że  w  niektórych  przypadkach  zbyt  wiele  środków  przeznacza  się  na
konsumpcję,  a  nie  na to,  za czym później  Sołtysi  chodzą,  że  trzeba  zrobić  we wsi  i  to  trzeba
przedyskutować,
- w żadnym momencie nikogo nie obraziłem.

Pan Schatt  –  stwierdził,  że  4 kadencje jest  sołtysem i  Burmistrz  wie jak dzielony jest  fundusz
sołecki, 
- ostatnio 3 tys. zł wydaliśmy na tak zwaną konsumpcję w tym pokryliśmy koszty orkiestry na
dożynki,
- dlatego ludzie czują się obrażeni.

Burmistrz – zabierając głos pytał, czy na któreś sesji, czy komisji skrytykował Skałągi, dlaczego
Sołtys i mieszkańcy czują się obrażeni? 
- pytał, w  imieniu których mieszkańców Pan mówi?
- stwierdził, że jeżeli w imieniu mieszkańców Skałąg to znaczy, że Pan nierzetelnie przekazał to co
mówi Burmistrz.

W związku  z  wyczerpaniem  porządku  Przewodniczący  Rady  zamknął  obrady  XX  sesji  Rady
Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak
Protokołowała 
Julita Matelska


