
Protokół XLIV2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 25 kwietnia 2018 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 Sołtysi według załączonej listy obecności                   (zał. nr 2-3)
oraz zaproszeni goście.

Protokół Nr XLIII/2018 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 21 marca 2018 r. -
przyjęty został bez uwag.

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

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka w 
2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017        (zał. nr 5-6).

W/w sprawozdania przyjęte zostały te bez uwag.

Ad. 4 

Ocena zasób pomocy społecznej za rok 2017 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki samorządowej przedstawił opinię do przedłożonego
dokumentu                                                                                                                            (zał. nr 7).

Pani  Kierownik  OPS –   zabierając  głos  podkreśliła,  że  dane  tabelaryczne  przedłożone  Radzie
w dokumencie  „Ocena zasobów pomocy społecznej  za  2017 r.”  pokazują,  że  środki  finansowe
przeznaczane na pomoc społeczną w gminie są bardzo znaczące, 
-  wzrost  kosztów utrzymania  rodzin  i  osób,  trudności  dnia  codziennego,  bezrobocie,  problemy
opiekuńczo-wychowawcze  z  dziećmi  i  młodzieżą,  a  jednocześnie  bezradność  w  sprawach
opiekuńczo-wychowawczych  i  inne  liczne  problemy,  z  którymi  jednostka  czy  rodzina  nie  są
w stanie same sobie poradzić, starzejące się społeczeństwo obrazują, że wydatki na świadczenia
pomocy społecznej nie zmaleją, a wzrosną i wciąż będą stanowić znaczący wydatek w budżecie
gminy,
- obecnie nie ma tygodnia, aby ktoś z mieszkańców nie pytał o umieszczenie osoby w domu
pomocy społecznej, a pełny koszt odpłatności za taki pobyt wynosi miesięcznie od 2700 do 3500 zł.



Dyskusji nie było.

Stanowisko  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  kwietnia  2018  r.  w  sprawie  przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej” - przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 15 radnych   

 (zał. nr 8)

Ad. 5 

Podjęcie uchwał Rady Miejskie w Wołczynie:

o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  zespołu
interdyscyplinarnego oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania  –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 10).

w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia  osobom  bezdomnym  z  terenu  gminy  Wołczyn -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 11).

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 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu  gminy Wołczyn na 2018 rok -  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  15
radnych                                                                                                                                 (zał. nr 12).



w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowania wsi Krzywiczyny

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Krzywiczyny - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych

 (zał. nr 13).

w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu  i  utylizacji  nieczystości
komunalnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).
Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych -
podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                       (zał. nr 14).

w  sprawie  tygodniowego  wymiaru  zajęć  niektórych  nauczycieli  zatrudnionych  w  oświatowych
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
tygodniowego  wymiaru  zajęć  niektórych  nauczycieli  zatrudnionych  w  oświatowych
jednostkach  organizacyjnych  prowadzonych  przez  gminę  Wołczyn -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 15).

w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiarów  zniżek  przysługujących  nauczycielom  zajmującym
stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiarów zniżek przysługujących nauczycielom zajmującym stanowiska



kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn - podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 16).

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom
oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz
zasad i warunków korzystania z tych przystanków -  podjęta została jednogłośnie w obecności
15 radnych                                                                                                                           (zał. nr 17).

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Kluczborskiego

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
zaopiniowania  połączenia  gmin  w  celu  utworzenia  okręgu  wyborczego  do  Rady  Powiatu
Kluczborskiego – podjęta została większością głosów,                                                      (zał. nr 18)
wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 12 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 3 głosy.

w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Pana
Mieczysława Czaplińskiego

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/297/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 19).



w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pani Ireny
Dziekan

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/298/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 20).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pana Pawła
Kuligi

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/299/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 21).

w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Pani
Stanisławy Małeckiej 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/300/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 22).

w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Pana
Mieczysława Olaniszyna



Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/301/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 23).

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn” dla siostry Bogumiły Agnieszki
Czekaj 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 9).

Burmistrz – przedstawił uzasadnienie wniosku.

Dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XLIV/302/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
nadania  tytułu  „Honorowy  Obywatel  Gminy  Wołczyn”  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                       (zał. nr 24).

Ad. 6

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    (zał. nr 25).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  na  realizację  zadania  pn.  „Budowa
i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych – ul. Kwiatów Polskich i ul.  Chabrów”,
umowny termin zakończenia robót to koniec lipca br.;
- ogłoszono przetarg na termomodernizację obiektów użytku publicznego w Wołczynie, procedura
przetargowa jest na etapie oceny ofert;
- ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej  Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica -
Wołczyn oraz parkingów Park & Ride w ramach zadania pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych
na obszarze subregionu północnego (RPO 2014-2020);
-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  przebudowy  drogi  ul.  Kwiatów  Polskich  w  Wołczynie
w ramach Rządowego Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej;
- złożono wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Wołczyn;
-  podpisano  umowę  partnerską  ze  Stowarzyszeniem  LGD  „Dolina  Stobrawy”,  w  ramach
przedmiotowej  umowy  świadczone  będzie  doradztwo  dla  mieszkańców  gminy  Wołczyn  oraz
organizowane będą spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat pozyskiwania środków unijnych;
-  powierzono  realizację  zadania  publicznego  obejmującego  prowadzenie  zajęć  rekreacyjno  -
sportowych z elementami profilaktyki w 2018 roku dla:

-  Gminnego Związku LKS z siedzibą w Wołczynie na kwotę 20 000,00 zł,
            -  Klubu Karate Tradycyjnego z siedzibą w Wołczynie na kwotę 5 500,00 zł,



            -  Stowarzyszenia Wszechstronnego Jeździectwa "fizjokon" z siedzibą w Gierałcicach na      
               kwotę 4 500,00 zł.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że wystąpił z pismem:
- do Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie wzmożenia kontroli samochodów ciężarowych,
które często przeładowane omijają wagę i skracają drogę przez naszą gminę,
- do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Opolu w sprawie ograniczenia prędkości w
miejscowości Markotów Mały oraz budowy zatoki autobusowej w Gierałcicach Małych.
Podkreślił, że Stowarzyszenie ze Skałąg w ramach konkursu złożyło wniosek, dostrzegł to Urząd
Marszałkowski  i  Sołectwo  otrzymało  9  tys.  zł  na  kolejne  inicjatywy  pogratulował  takiego
przedsięwzięcia.
Poza tym uczestniczył w wielu spotkaniach, m. in:
- kolejnym już z Rodzicami dzieci Przedszkola Publicznego w Wołczynie,
- corocznym spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Civitas Christiana,
- z mieszkańcami Ligoty Wołczyńskiej w sprawie gazyfikacji wsi- złożonych zostało 40 wniosków
o podłączenie,
- III Festiwalu Nauki w Zespole Szkół w Wołczynie,
- spotkaniu okolicznościowym z mieszkańcami Wierzbicy Górnej -
- Walnym Zebraniu Banku Żywności – podkreślił, że wydawaniem żywności dodatkowo obciążeni
są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyskusji nie było. Informacja przyjęta została bez uwag.

Ad 7

Radny Mały – prosił o dokonanie wizji lokalnej, ponieważ po opadach wejście na targowisko to jak
staw.

Radny Marek Nowak – zabierając głos słowa podziękowania skierował do pracowników Urzędu i
Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za wykonany remont świetlicy wiejskiej w Wierzbicy
Górnej.

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

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


