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

odbytej 29 czerwca 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Kazimierz Bar,
- radny Szczepan Mały.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XX/2016 odbytej 8 czerwca 2016 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrał:

Ryszard Adaszyński Sołtys wsi Krzywiczyny – poruszył sprawę, od wielu lat do protokołu z zebrań
wiejskich wpisywany jest wniosek o zamontowanie tabliczek z nazwami ulic, w innych sołectwach
już  dawno  są  zamontowane  a  w  Krzywiczynach  nie,  karetka  ma  problem  z  dotarciem  do
właściwego adresu, 
- odnosząc się do spotkania z sołtysami, o którym była mowa na ostatniej sesji stwierdził, że koniec
sierpnia to za późno,
- pytał, ile pieniędzy gmina wydała na gwiazdy wieczoru podczas Dni Wołczyna.

Józef Schatt Sołtys Skałąg – stwierdził, że 3 rok jest za późno powiadamiany o tym, że jest dostawa
tłucznia do sołectwa, 
- to jest zła współpraca z Naczelnikiem Wydziału Technicznego,
- prosił, aby sołtysów powiadamiać z wyprzedzeniem.

Przewodniczący Rady –  poinformował,  że  25  czerwca  odbyły  się  Mistrzostwa  Polski  radnych
i pracowników samorządowych w tenisie stołowym w Gorzowie Śląskim, w których  udział wzięli
radny Szczepan Mały zajmując 3 miejsce i radny Jan Bartosiński zajmując 10 miejsce, 
- pogratulował zwycięzcą;
- następnie poprosił o zabranie głosu pana Stanisława Libery współorganizatora biegów ulicznych
w Wołczynie.

Pan Stanisław Libera – zabierając głos wspomniał organizację biegów od chwili ich zainicjowania
do ostatnich XV Biegów Ulicznych o Puchar Burmistrza,
- impreza odbywa się co roku, uczestnikami są zawodnicy z kraju i  spoza granic kraju,
- podziękował sponsorom za wszelkie wsparcie, Burmistrzowi i pracownikom.

Burmistrz  -  korzystając  z  obecności  Pana  Stanisława  Libery  wrócił  do  corocznej  organizacji
biegów, bo to już 15- letnia historia biegów ulicznych w Wołczynie, 



-  organizacja  tego biegu zainspirowana została  przez Pan Stanisława Liberę,  który nie  tylko w
zakresie promocji naszej gminy zainicjował, aby takie biegi się odbywały ale też sam bierze udział
w takich wydarzeniach sportowych, odbył wiele biegów poza granice naszego kraju promując naszą
gminę,
- jesteśmy bardzo wdzięczni za takie zaangażowanie, za inspirowanie też innych osób młodszych i
starszych,
- podziękował za to wszystko w imieniu samorządu wołczyńskiego.

Pan Libera – poinformował że odbył 34 sztafety biegowe w różnych krajach.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  –  w  związku  z  pytaniem  radnego  Nowaka  na  ostatniej  sesji
skierowanym  do  pani  Dyrektor  Szkoły  prosił  o  zabranie  głosu  panią  Wicedyrektor  Szkoły
Podstawowej  nr  1  w  Wołczynie  w  celu  wyjaśnienia  sprawy dotyczącej  odpłatności  za  dowóz
uczniów do szkoły spoza obwodu.

Pani Ewa Rogoża Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie – zabrała głos w imieniu
pani Dyrektor Celiny Zając poinformowała, że do szkoły uczęszcza 8-ro uczniów, których rodzice
powinni uiszczać opłaty z tego tytułu, 3 rodziców dokonuje wpłat, natomiast w przypadku 5-rga
dzieci jest zadłużenie,
- w kwietniu i w maju wystosowane zostały pisma wzywające do zapłaty,  do dzisiaj  opłaty nie
zostały uiszczone,
- następnie zwróciliśmy się z prośba do Urzędu o informację, czy rodziny objęte są programem
500+, ponieważ te pieniądze powinny być wykorzystywane na potrzeby dzieci, między innymi na
pokrycie kosztów dojazdu, po otrzymaniu tej informacji będziemy podejmować stosowane kroki,
-  dodała  również,  że  osoby  które  zalegają  z  opłatami  korzystają  z  pomocy  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, jeżeli wcześniej były podejmowane decyzje o umorzeniach były one zgodnie z prawem,
- z ramienia Urzędu była kontrola w tej kwestii i nie wniosła zaleceń.

Radny Ryszard Nowak -  podkreślił, że problem ciągnie się dwa lata, 
- na ostatniej sesji zadał pytanie, czy ta uchwala obowiązuje przez 10, czy 12 miesięcy, bo wygląda,
że od czerwca do września, później sprawa wygasa bo nowy rok szkolny, 
- będzie dążył do uregulowania tych zaległości.

Ad. 3

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego                                                              (zał. nr 3-5).

Radna Błaszczykiewicz – odczytała Uchwałę Nr 87/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  opinii  o  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2015 rok                                                                                         (zał. nr 6).

Następnie  Mieczysław  Kwaśnicki  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  opinię
Komisji wypracowaną na posiedzeniu 19 maja 2016 r.                                                         (zał. nr 7).

Ryszard Nowak Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię
Komisji w przedmiotowej sprawie                                                                                       (zał. nr 8).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XXI/136/2016  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 9).

Ad. 4 

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  odczytał  wniosek  Komisji  w  sprawie
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2015rok                                                          (zał. nr 10).

Rada  Błaszczykiewicz  –  odczytała  Uchwałę  Nr  225/2016 z  dnia  1  czerwca  2016 roku Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  na  temat  opinii  o  wniosku Komisji  w sprawie
absolutorium za 2015 rok

(zał. nr 11).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2015  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                                      (zał. nr 12).

Burmistrz - zabierając głos serdecznie podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośnie udzielenie
absolutorium,
- podkreślił, że jest to bardzo ważne, szczególnie że radni przy tak wielu potrzebach, problemach,
wnioskach do budżetu podnoszą jednogłośnie rękę,
- to absolutorium jest to też wyraz, że w sposób jak najlepiej  potrafimy gospodarzymy naszym
budżetem, naszą polityką jest aby nie dzielić na miasto i wieś ale inwestować we wszystkie obszary,
- to absolutorium odczytuje nie tylko jako ocena pracy Burmistrza ale ocena naszej wspólnej pracy.

Ad. 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 
radnych                                                                                                                              (zał. nr 14).



w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków 
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  kluczborskiemu  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                      (zał. nr 15).

w  sprawie  poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  drodze  inkasa,
wyznaczenia  inkasentów,  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  wyznaczenia
terminów płatności dla inkasentów

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
poboru opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa,  wyznaczenia
inkasentów,  określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  wyznaczenia  terminów
płatności dla inkasentów - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

                                                                                                                                     (zał. nr 16).

o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie
uchwały  w  sprawie  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn  - podjęta została jednogłośnie w obecności 13
radnych                                                                                                                               (zał. nr 17).

w  sprawie  przyjęcia  apelu  do  Prezesa  Rady  Ministrów  oraz  Ministra  Edukacji  Narodowej
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie
utworzenia zasiłków wyrównawczych - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 18).

w sprawie przyjęcia Programu wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2016-2018

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2016-2018 - podjęta została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                 (zał. nr 19).

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 13).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie
uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn”  - podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                     (zał. nr 19).

Ad. 6

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami     (zał. nr 20).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  z  wykonawcą  na  kolejne  przedsięwzięcie,  tj.  na
budowę alejki wraz z oświetleniem w „Parku Przyjaźni” w Wołczynie, pace już rozpoczęto, termin
wykonania zadania do 15 lipca br.;
-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  z  wykonawcą  na  budowę  drogi  dojazdowej  do
gruntów rolnych w Brunach.  Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w wysokości 500 000 zł, to największe dofinansowanie z wszystkich gmin jakie Urząd
Marszałkowski przeznaczył. Termin realizacji zadania: 30 sierpnia br.;
- zakończono przebudowę drogi ul. Polnej
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi ul.
Kwiatów Polskich w Wołczynie;
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi ul.
Chabrów w Wołczynie;
-  podpisano umowę na wykonanie  dokumentacji  projektowych budowy dróg użytku rolniczego
w Wąsicach;



-  w pierwszym półroczu  2016  r.  w ramach  dofinansowania  kosztów kształcenia  młodocianych
pracowników gmina Wołczyn wypłaciła  6  pracodawcom kwotę 45 014,84 zł.  Środki  w całości
zostały pozyskane z Funduszu Pracy;
-  17 uczniów z rodzin najuboższych lub ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów
rodzinnych  skorzysta  z  bezpłatnych  kolonii  organizowanych  za  pośrednictwem  Kuratorium
Oświaty w Opolu. Miejscem letniej kolonii dla uczniów ze środowiska miejskiego (2) i wiejskiego
(15) będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach;
- gmina Wołczyn złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na kwotę 49 988 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny
i  pomoce  dydaktyczne  szkół  podstawowych  w  celu  podnoszenia  jakości  udzielanej  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany
przez  Stronę  Samorządową Zespołu  ds.  Edukacji,  Kultury i  Sportu  KWRiST,  natomiast  kwota
przyznanej pomocy będzie znana w terminie późniejszym;
-  z  okazji  zakończenia  roku  szkolnego  wręczono  uczniom  38  nagród  rzeczowych  (16  –
Gimnazjalno-Licealny  Zespół  Szkół  w  Wołczynie,  22  –  szkoły  podstawowe)  za  osiągnięcia
naukowe,  artystyczne  i  kulturalne  dokonane  w roku  szkolnym 2015/2016.  Na  nagrody Gmina
przeznaczyła kwotę ok. 3500 zł;
- wręczono  stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016.
Stypendia  otrzymało  73 uczniów Gimnazjalno-Licealnego Zespołu  Szkół  w Wołczynie  oraz  57
uczniów szkół podstawowych na łączną kwotę 13 980 zł;
- z tematów, którymi zajmowaliśmy się również w tym okresie to organizacja Biegu Ulicznego o
Puchar  Burmistrza  oraz  Dni  Wołczyna,  które  połączone  były  z  kolejną  edycją  „Serce  dla
Wołczyna”,  podziękował  wszystkim  którzy  włączali  się  w  organizację,  podziękował  również
sponsorom,  
- odbyła się kolejna edycja „Wołczyńskiego Isandra”; laureatami zostali:
- w kategorii  "Promocja miasta i gminy Wołczyn" Pani Bożena Kansy,
- w kategorii "Działalność społeczna i charytatywna" Pani Elżbieta Bury,
- w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność rolnicza" gospodarstwu rolnemu Pan Tomasz
Burban,
- w kategorii "Biznes i przedsiębiorczość - działalność pozarolnicza" firma Aluperfekt Sp. z o. o.,
- statuetkę "Super Wołczyńskiego Isandra" otrzymał Hubert Olejnik;
-  odbył  się  XI Zjazd Oddziału  Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wołczynie,  zjazd  miał
charakter sprawozdawczo – wyborczy,  prezesem na kolejną kadencję został p. Rafał Neugebauer,
zmienił się skład zarządu,
- odbyło się wiele uroczystości, obchodów, wydarzeń między innymi:
- Patriotyczny Piknik realizowany w ramach projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”,
- VII Edycja Europejskiego Dnia Kasztana w Komorznie,
- obchody Dnia Dziecka w Wołczynie, Ligocie Wołczyńskiej, Świniarach Małych, Brunach,
-  Gminne  Święto  Strażaka  w  Gierałcicach,  podkreślił  duże  zaangażowanie  członków  Rady
Sołeckiej, Sołtysa, strażaków,
- jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Skałągach,
- Powiatowy Zjazd Seniorów w Wołczynie,
- w ostanią niedzielę odbyły się takie znamienne wydarzenia, bo pożegnaliśmy ks. Proboszcza ze
Skałąg i o. kapucynów z Wołczyna,
-  poinformował,  że  niebawem  rozpocznie  się  w  Wołczynie  inwestycja  przy  ul.  Poznańskiej,
inwestor zakupił działkę na budowę bloków z garażami,
-  podpisano  umowę  na  dofinansowanie  budowy drogi  ul.  Młyńskiej  w  Szymonkowie  II  etap,
dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł pozyskano w ramach PROW 2014-2020.

Radny Ryszard Nowak – podziękował Radzie Sołeckiej i instytucjom działającym w Komorznie za
duże zaangażowanie w organizację Dnia Kasztana w Komorznie. 



Sołtys Schatt – zwrócił uwagę, że w informacji napisane jest, że zakończono wykaszanie poboczy
przy gminnych drogach asfaltowych, podkreślił, że w Skałągach nie wykoszono.

Przewodniczący  Rady  –  prosił  o  informację  odnośnie  odbytego  spotkania  w  kwestii  źródeł
termalnych.

Burmistrz  –  poinformował,  że  odbyło  się  spotkanie  w  temacie  źródeł  termalnych
z osobą,  która funkcjonuje wśród inwestorów z tej  branży,  jest  to osoba która wyszukuje takie
obszary i wskazuje potencjalnym inwestorom, 
- przedstawiliśmy informacje o naszym kapitale.

Ad. 7

Tomasz  Olejnik  Naczelnik  Wydziału  Techniczno-Inwstycyjnego  –  stwierdził,  że  odnośnie
dostarczania tłucznia, uzgodniliśmy z przedstawicielem wykonawcy, w związku z tym że dzisiaj
sołtysi często pracują na różnych stanowiskach, kierowca ma wcześniej zadzwonić, jeżeli sołtys nie
może wtedy jedzie on sam, ubolewa, że tak się nie stało,
- co do wykoszenia ul. Parkowej w Skałągach miał informację, że zostało zrobione, 
- jesteśmy przed odbiorem zadania więc jeszcze dzisiaj  lub jutro zadzwoni i przypomni,  że nie
zostało wykonane,
- natomiast co do tablic z nazwami ulic w Krzywiczynach stwierdził,  że rozmawiał z Sołtysem
miałoby  to  być  wykonane  ze  środków  przeznaczonych  na  utrzymanie  dróg  ale  w  pierwszej
kolejności  finansowane  są  prace  jak  zakup  tłucznia,  wykaszanie  poboczy,  równanie  dróg,
wykonywanie przepustów i  jeżeli  na przełomie  III-IV kwartału będą  jakieś  oszczędności  to  po
wcześniejszym uzgodnieniu można to wykonać,
- za przykład podał Sołectwo Wąsice, które tabliczki z nazwami ulic wykonało w ramach funduszu
sołeckiego.

Sołtys Adaszyński – stwierdził, że to nie jest tak że mówi o tym teraz tylko od lat,  na każdym
zebraniu wiejskim było zgłaszane.

Burmistrz – prosił o sprawdzenie sprawdzenie protokołów, 
- w Sołectwach w których tabliczki były priorytetem tam one są,
-  w  Sołectwie  Krzwiczyny  priorytetami  były  te  sprawy,  w  które  właśnie  inwestujemy,
zainwestowaliśmy w świetlice,  teraz priorytetem będzie kanalizacja,  zainwestowaliśmy w drogę
w kierunku Świniar, dołożyliśmy do remontu drogi powiatowej, wykonaliśmy ujecie wody, które
jest jedno z najlepszych jeśli chodzi o jakoś wody w gminie i nie róbmy problemu z tabliczek, bo to
nie aż taki problem, 
- odnośnie spotkania w sierpniu, że za późno, o terminie była mowa na ostatniej sesji i nikt nie
protestował,  rozumie  że  każdy  mógł  to  przemyśleć  i  jeżeli  jest  takie  oczekiwanie  to  zrobimy
wcześniej,
- Dni Wołczyna – nie chciałby, aby sprawa tabliczek przełożyła się na Dni Wołczyna, nie wie w tej
chwili  jakie  koszty  zostały  poniesione,  ponieważ  organizacyjnie  i  finansowo  zajmuje  się  tym
ośrodek kultury, akurat dzisiaj dyrektor jest nieobecny.

Sołtys Schatt – stwierdził, że sprawa tabliczek powinna być załatwiona jak były nadawane nazwy
ulic, 
-  ponadto  stwierdził,  że  w  innych  gminach  zwrot  z  budżetu  państwa  w  ramach  funduszu
przeznaczany jest na wydatki w sołectwach.



Skarbnik  Gminy  -   podkreśliła,  że  w  naszej  gminie  jest  identycznie,  zwrot  który  przychodzi
z budżetu państwa wraca do sołectw, ustaliliśmy z radnymi, że są to środki znaczone na remonty
świetlic wiejskich, dzięki temu udało się już dużo zrobić, w tym roku też remonty są w trakcie
realizacji, taką zasadę przyjęliśmy i realizujemy ją od 3 lat.

Zastępca  Burmistrza  –  podkreślił,  że  przygotowywana  jest  bardzo  kosztowana  inwestycja  jak
budowa  kanalizacji we wsi Krzywiczyny i Skałągi, 
-  jest  to  bardzo  duża  inwestycja  jak  na  możliwości  finansowe  budżetu  gminy,  będzie  trzeba
zaciągnąć kredyt,
- nie należy mówić, że nie chcemy przeznaczać drobnych środków, do budżetu musimy realnie
podchodzić, prosił aby to należy to zrozumieć i nie występować z takimi pretensjami.

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

                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak
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