
Protokół Nr XXIII/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 31 sierpnia 2016 r.

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

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 XXII/2016 odbytej 10 sierpnia 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                        

Burmistrz  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  obrad  sesji  poprzez  wprowadzenie  projektu
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą Wołczyn
na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa, 
- Starostwo Powiatowe będzie ubiegało się środki ze „schetynówki” na przebudowę ul. Dworcowej
i jeżeli zadanie realizowane jest w partnerstwie można uzyskać dodatkowe punkty,
-   tą  przebudową chcielibyśmy również  połączyć  z  remontem Placu  Wolności,  to  z  kolei  jest
zadanie  gminne,  Starostwo  również  zadeklarowało,  podjęcie  uchwały  o  partnerstwie  na  naszą
inwestycję,
- zaproponował, aby wprowadzić ten projekt jako pkt 3 litera d).

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 radnych.

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

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej: 

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

b)  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

c) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
       miejsca pracy na terenie gminy Wołczyn, 

d) w sprawie  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą Wołczyn
     na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa.

4. Informacja o działalności Burmistrza Wołczyna z okresu między sesjami.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – pogratulował nowo wybranemu Sołtysowi
wsi  Wierzbica  Dolna  Panu  Łukaszowi  Sękali,  życzył  wytrwałości,  dobrej  współpracy
z mieszkańcami i realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Burmistrz będąc przy głosie stwierdził,  że jest to idealna okazja, aby złożyć podziękowania dla
osób, które zaangażowały się w sposób szczególny w organizację tegorocznych dożynek gminno-
powiatowych w Wąsicach, 
- podkreślił, że największy ciężar organizacyjny spoczywał na Wołczyńskim Ośrodku Kultury ale
też  ogromne  zaangażowanie  wykazali  gospodarze  wsi  Wąsice,  w  imieniu  radnych,  sołtysów
i współpracowników złożył podziękowanie i gratulacje na ręce Pani Sołtys,
- na ręce pani Sołtys złożył też podziękowania dla  wszystkich mieszkańców oraz dla strażaków
ochotników, którzy ogromny wkład włożyli w przygotowania oprawy Święta Plonów,
- podziękował Radnej Pani Krystynie Mazurczak, Panu Dyrektorowi i pracownikom WOK oraz
Pani Kierownik Promocji.

Radny Ryszard Nowak – w związku z przybyciem na sesję Pani Dyrektor Celiny Zając chciałby
uzyskać definitywną odpowiedź, czy zostały uregulowane zaległe należności za dojazd uczniów
spoza obwodu do szkoły nr 1, jeśli nie, to jaka to jest suma, jak będzie ściągana i czy w ogóle
będzie ściągana?

Pani  Celina  Zając  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  –  stwierdziła,  że  na  wniosek  radnego
Nowaka w lutym 2016 r. odbył się w szkole audyt przeprowadzony przez p. Małgorzatę Muzykę,
protokół jest do wglądu, w protokole brak jest jakichkolwiek zaleceń i dotyczy to zeszłego roku, 
- jeżeli chodzi o ten rok, to spoza obwodu dojeżdżających uczniów jest 8 w tym 3 osoby płacą za
dojazd,  po wysłaniu upomnień 5 osób uzasadniło swoją trudną sytuację  materialną,  co kwartał
wysyłane są upomnienia,
- na koniec roku przedkładane jest do Burmistrza sprawozdanie o umorzeniu kosztów, warunki te
reguluje uchwała Rady Miejskiej z 26 marca 2014 r, zacytowała fragment uchwały,
- ponieważ od 1 kwietnia br. są nowe okoliczności związane z programem 500+, które mają być
przeznaczone  między innymi na potrzeby dzieci, jest to argument aby ściągnąć należne pieniądze, 
- w związku z tym wystąpiła do Urzędu do Wydziału Spraw Obywatelskich o weryfikacje osób,
które nie płacą za dowóz, czy otrzymują te 500 zł, po czym wystosowane zostały upomnienia za
zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru,  w  wyniku  tego  1  osoba  już  wpłaciła,  2  zdeklarowały  że
uregulują.

Radny Ryszard Nowak – stwierdził,  że wspomnianą uchwałę dobrze zna,  dokumenty mają być
złożone takie same jak do Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przytoczył odpowiedzi na pisma od Pani Dyrektor stwierdzając, że to jest „odbijanie piłeczki”,
uważa że jest to wyciąganie z uchwały tego co komu pasuje.

Pani Celina Zając – stwierdziła, że radny ją nie słuchał kiedy mówiła, że 24 lutego 2016 r. był
prowadzony w szkole audyt w kwestii poruszanej przez radnego Nowaka, w wyniku którego nie
wniesiono żadnych zaleceń, 
- to nie jest tak, że umarza się komu chce, zna warunki kiedy może umorzyć,
- Pan radny powinien jako pierwszy przeczytać ten protokół.

Przewodniczący Rady – nie udzielił głosu radnemu Nowakowi, 
- zakończył dyskusję w tej sprawie,



- na Komisji Budżetu radni zadecydują, czy temat ten zlecić do zbadania Komisji Rewizyjnej.

Ad. 3 

w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie na lata 2016-2020

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 31 sierpnia 2016 rok w sprawie
uchwalenia  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie na lata 2016-2020
- podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                        (zał. nr 4).

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 31 sierpnia 2016 rok w sprawie
zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych  - podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności
15 radnych                                                                                                                            (zał. nr 5).

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy na terenie Gminy Wołczyn 

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

Pani Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – podkreśliła, ze przedmiotowy
projekt  uchwały  dotyczy  przedsiębiorców  prowadzących  i  rozpoczynających  działalność
gospodarczą w naszej gminie, 
- warunkiem zwolnienia z podatku danego podmiotu jest niezaleganie z płatnościami względem
gminy,
- okres zwolnienia wynosi trzy lata.

Uchwała Nr XXIII/151/2016  Rady Miejskiej w Wołczynie z 31 sierpnia 2016 rok w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

                                                                                                                            (zał. nr 6).



w sprawie zawarcia partnerstwa pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą Wołczyn na realizację
zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIII/152/2016  Rady Miejskiej w Wołczynie z 31 sierpnia 2016 rok w sprawie
zawarcia  partnerstwa pomiędzy  Powiatem Kluczborskim,  a  Gminą Wołczyn na realizację
zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa -  podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 7).

Ad. 4 

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami,  zwracając
uwagę na sprawy:
- rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy
ul. Poznańskiej, zakres budowy będzie obejmował 1,6 km długość sieci, wartość zadania to kwota
589 tys. zł, termin zakończenia robót do końca kwietnia 2017 r.,
-  ogłoszono  przetarg  na  usunięcie  i  unieszkodliwienie  odpadów  komunalnych  z  działki  3/1
w Wołczynie, przetarg został unieważniony z powodu braku ofert,
-  rozstrzygnięto  przetarg  pn.  „Dowożenie  uczniów  do  szkół  w  roku  szkolnym 2016/2017”  na
podstawie biletów miesięcznych,
- w ramach projektu „Park Przyjaźni” wybudowano alejkę spacerową wraz z oświetleniem (8 lamp
parkowych),
- wyremontowano most w miejscowości Wąsice,
- wyremontowano alejkę na cmentarzu komunalnym w Wołczynie (koszt 35 tys. zł),
- wyremontowano kaplicę cmentarną w Wołczynie (koszt 29 500 zł),
- wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Bzowej w Wołczynie (koszt 11tys. zł),
-  opracowano  program funkcjonalno  –  użytkowy wraz  z  projektem oznakowania  wyznaczonej
ścieki rowerowej Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn,
- z innych wydarzeń, którymi również zajmowaliśmy się to: na terenie naszego miasta gościliśmy
grupę wolontariuszy z Irlandii, 
- po raz kolejny podejmowano organizację pomocy żywnościowej z Banku Żywności, taki program
był już realizowany wcześniej  przez Ośrodek Pomocy i Stowarzyszenie „Dwa Serca”, aktualnie
przygotowana jest do podpisu umowa z Bankiem Żywności, w związku z tym przygotowujemy się
do tej dużej akcji i w imieniu p. Kierownik Ośrodka Pomocy prosił Sołtysów i Radnych o pomoc
we wskazywaniu osób, które mogłyby z takiej pomocy skorzystać, chociaż Ośrodek taką ewidencją
osób  dysponuje,  z  poprzedniej  akcji,  a  objętych  było  ponad  560  rodzin,  istnieje  możliwość
zwiększenia tego grona,
- także Stowarzyszenie „Dwa Serca” jest przed podpisaniem partnerskiego porozumienia z Tesko
Kluczbork na odbieranie produktów.
Podkreślił również swoje uczestnictwo:
-  w  pikniku  rodzinnym  w  Świniarach  Wielkich  zorganizowanym  w  ramach  projektu  „Data
urodzenia nie tu znaczenia”,
-  poza  dożynkami  gminno-powiatowymi  w  Wąsicach  uczestniczył  w  dożynkach  parafialnych,
wzorowo  zorganizowanych  przez  dwa  Sołectwa  Skałągi  i  Rożnów,  podkreślił  ogrom  pracy
organizatorów  oraz  w  dożynkach  Sołeckich  w  Duczowie,  stwierdził,  że  małe  sołectwo  ale



organizacja obchodów święta plonów robiła wrażenie, uczestniczył także w dożynkach parafialnych
w Proślicach, a to  dlatego, że jest to parafia naszego sołectwa Bruny.

Ad. 5 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania oraz inne zapytania nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII sesji  Rady
Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


