Protokół Nr XLVIII/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie
odbytej 12 listopada 2014 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.00.
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych

(zał. nr 1).

Nieobecni na sesji:
 radny Jerzy Frankiewicz
 radny Szczepan Mały
 radny Ryszard Nowak
 radna Mariola Ruder.
Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności

(zał. nr 2).

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji

(zał. nr 3).

Nie wniesiono zmian do porządku obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady – dzisiejsza sesja Rady Miejskiej ma charakter uroczysty, ale także
i wyjątkowy, to nasze ostanie posiedzenie w kadencji 2010-2014,
− dobiegająca końca kadencja jest czasem podsumowań czteroletniej działalności,
− mówiąc krótko uważam, że efekty naszej działalności w samorządzie zostawią trwały ślad
w gminie,
− jestem zadowolony z faktu, że mogłem aktywnie uczestniczyć i wspierać realizację wielu
zadań, tak ważnych dla lokalnej społeczności.
W dalszej kolejności radna Błaszczykiewicz odczytała sprawozdanie z działalności Rady
w kadencji 2010 -2014
( zał. nr 4).
Następnie odczytano list od Wojewody Opolskiego.
Przewodniczący Rady - podziękował radnym za angażowanie się w prace Rady Miejskiej, za udział
w komisjach Rady, za współpracę z organami samorządu wiejskiego i stowarzyszeniami.
− podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego za przygotowywanie
i wykonywanie uchwał Rady, za współdziałanie z radnymi, za reagowanie na wnioski
radnych,
− podziękował kierownikom jednostek organizacyjnym, sołtysom za współpracę z radnymi,
za udział w sesjach Rady i przedstawianie na sesjach spraw sołeckich.
Następnie głos zabrał Burmistrz – stwierdził, że ocenia naszą gminę jako bardzo efektywną, nie
zwalniającej tempa inwestycyjnego, które zależy od możliwości finansowych,
− te nasze możliwości wykorzystywane są bardzo rozsądnie i gospodarnie,
− zwiększaliśmy nasz budżet poprzez pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
− w tej kadencji pozyskaliśmy 14 mln zł, na możliwości finansowe naszej gminy to bardzo

wiele, bo to również wiąże się z zabezpieczeniem środków własnych,
− jest dumny, doświadczenie współpracowników, radnych, sołtysów przedłożyło się na
tworzenie klimatu, który rozważnie pozwolił na inwestowanie i realizowanie wielu
inicjatyw społecznych,
− podziękował za ta aktywność i dobrą współpracę Przewodniczącemu Rady, kierownikom
jednostek organizacyjnych, sołtysom i pracownikom Urzędu.
Pan Staszewski – zabierając głos podziękował za 4 lata dobrej współpracy Burmistrzowi, Zastępcy
Burmistrza, Skarbnikowi i naczelnikom, za efektywne i konstruktywne rozwiązywanie problemów,
− przeprosił jeżeli kogoś obraził.
Za dobrą współpracę Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza
okolicznościowe podziękowania za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji 2010 - 2014
oraz za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji – Przewodniczący Rady zamknął XLVIII
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
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