
Protokół Nr XIII/2019
przebiegu sesji Rady Miejskiej  w Wołczynie

z dnia 25 września 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.00 a zakończyła się o 14.10.      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Paweł Krzemiński.

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

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.
Burmistrz – wnioskował o  wycofanie z porządku obrad sesji  projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu. Pomoc dotyczy
remontu  ul.  Sienkiewicza  w  Wołczynie.  Na  nasz  wniosek  Powiat  złożył  wniosek  o
dofinansowanie  remontu  tej  drogi  w  ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych.  Powiat
Kluczborski nie jest w stanie zrealizować tego zadania bez naszej pomocy. Przedłożony projekt
na dzisiejszą sesję dotyczył zwiększenia środków finansowych na to zadanie, ponieważ powiat
nie  uzyskał  jak  było  pierwotnie  planowane  dofinansowania  w  wysokości  80%  tylko  50%.
Starostwo Powiatowe zdecydowało się inwestycję tą rozpocząć w 2019 roku, a skończyć 2020
r. w związku z tym na tym etapie środki zadeklarowane wcześniej z naszego budżetu wystarczą.

W  dalszej  swojej  wypowiedzi  wnioskował  o  wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zbytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja ta
stanowić będzie częściowe dofinansowanie robót budowlanych związanych z naprawą nagrobka
- piramidy w Rożnowie.

Przewodniczący Rady w/w wnioski poddał pod głosowanie.

głosowanie wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kluczborskiemu

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -



PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 



roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA



10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok,
c) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zbytków  lub  znajdujących  się  w  gminnej  ewidencji
zabytków,
d)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
gminy Wołczyn,
e)  zmieniająca uchwałę  w sprawie regulaminu dofinansowania  przydomowych oczyszczalni
ścieków,
f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
g)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna,
i)  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.
5. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (załącznik do protokołu).

Zastępca Przewodniczącego Rady – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Wołczyn za I półrocze 2019 r. (załącznik do protokołu).



Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że realizacja budżetu za I półrocze co roku oceniana jest
z delegacji ustawowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
- przedstawiona opinia RIO w Opolu jest pozytywna , dlatego, że planując budżet staramy się
planować w oparciu o nasze możliwości,
-  z  opinii  wynika,  że  zadłużenie  jest  ok.  5  mln  900 tys.  zł,  co  stanowi  10% planowanych
dochodów gminy, zadłużenie jest bezpieczne,
- realizacja budżetu przebiega prawidłowo i systematycznie, chociaż w niektórych pozycjach nie
ma  zaangażowania  środków  ale  na  pewno  będzie  w  II  półroczu,  wszystkie  zadania  zostaną
zrealizowane.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Wołczyn za I półrocze przyjęta została bez
uwag.

Ad. 4 
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-
2024

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU



5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/125/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2019 - 2024 -  podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych     

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %



Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/126/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  r.  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych     

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusja:

Burmistrz  -  stwierdził,  że  kwota  10  tys.  zł.  którą  przeznaczamy  nie  wystarczy  na
przeprowadzenie remontu piramidy,
- podkreślił, że zaangażowanie Parafii w Skałągach jak i Rad Sołeckich zarówno w Skałągach
i Rożnowie, zainteresowanie i deklaracja Urzędu Marszałkowskiego w Opolu to zebranie około
80  tys. zł,
- projekt, który jest przygotowany na całkowitą renowację przekracza  200 tys. zł,
- Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu państwa.



głosowanie w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zbytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA



9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/127/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w  sprawie   przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych     

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Wołczyn

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA



Uchwała  Nr  XIII/128/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie
gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych     

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  dofinansowania  przydomowych  oczyszczalni
ścieków

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania 
przydomowych oczyszczalni ścieków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA



4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/128/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie
gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych     

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA



12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/130/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych     

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi 
Wierzbica Dolna

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %



Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/131/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych     



w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowej uchwały (załącznik do protokołu).

Burmistrz  –  poinformował,  że  zmiana  w  palnie  jest  na  wniosek  Prezesa  Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rożnowie,  ponieważ borykają  się z ogrzewaniem i  jest  potrzeba budowy
kotłowni , aby zabezpieczyć mieszkańców w ciepło.

głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi 
Rożnów

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 września 2019 r.

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł BRAK GŁOSU



5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XIII/132/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  września  2019  r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi  Rożnów -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych     

Ad. 5

Informacja  Burmistrza  Wołczyna  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  (załącznik  do
protokołu).
Burmistrz – zabierając głos zwrócił uwagę na sprawy:
- trwają postępowania przetargowe na: remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul.
Fabrycznej w Wołczynie oraz udzielenie kredytu  długoterminowego;
oraz na trwające inwestycje, to jest:
- remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka),
- remont drogi w Duczowie Wielkim,
- przebudowa drogi w Komorznie (droga do kościoła),
- remont drogi gminnej nr 100423O ul. Młyńskiej w Wołczynie,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe,
- przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej,



- adaptacja budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole – inwestycja opóźniona ale
chcemy ją zrealizować perspektywicznie, po to aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie,
- utworzenie otwartych stref aktywności w Wołczynie i Wąsicach,
-  budowa  ścieżki  rowerowej  Wołczyn  –  Gierałcice  –  Wąsice  –  Brynica  -  Wołczyn  oraz
parkingów Park & Ride i Bike & Ride
podkreślił, że wszystkie te zadania zostaną zakończone w tym roku;
-  złożono  wnioski  o  dofinansowanie  w ramach Funduszu  Dróg Samorządowych  zadań,  tj.:
remont ul. Traugutta w Wołczynie, przebudowa ul. Klonowej w Skałągach,
- złożono wniosek o dofinansowanie do RPO WO o dofinansowanie zadania termomodernizacja
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WO projektu  budowy ogrodu z tężnią
solankową zasilaną wodą z wołczyńskich źródeł termalnych,
- pozyskalno środki w obszarze oświaty z budżetu państwa kwotę 88 561,53 zł na wyposażenie
szkół w tym dla szkół stowarzyszeniowych w podręczniki,  materiały edukacyjne i  materiały
ćwiczeniowe na 2019 rok,
- w obszarze ochrony środowiska - w drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na
wykonie  prac  związanych  z  demontażem,  zbieraniem,  transportem  i  unieszkodliwieniem
wyrobów  azbestowych  na  terenie  gminy  Wołczyn  przy  udziale  funduszy  uzyskanych
z WFOŚiGW w Opolu na 2019 r.,
-  ogłoszonego nabór wniosków na wymianę ogrzewania na ekologiczne złożono ogółem 75
wniosków,
- w ramach szacowania szkód spowodowanych przez suszę sporządzono 301 protokołów,
- w okresie od 01.01.2019 r.  do 26.08.2019 r.  wypłacono 58 świadczeń z tytułu urodzenia
dziecka (gminne becikowe) na kwotę 58 000 zł,
-  inne  sprawy  podejmowane  to  organizacja  gminno-powiatowych  dożynek  –  podziękował
radnemu i pracownikom Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i wszystkim, którzy się zaangażowali
w organizację,
- odbył się Festiwal Folkloru,
-  wręczono  powierzenia  stanowiska  dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie
i Wierzbicy Górnej,
- odbyło się spotkanie z Burmistrzami gmin i  Starostami Powiatu Kluczborskiego na temat
funkcjonowania  Powiatowego  Centrum  Zdrowia  S.A.  w  Kluczborku  –  szpital  boryka  się
z finansami, system opieki zdrowotnej od lat jest niedofinansowany,
-  władze  Powiatu  chcąc  ratować  szpital  w  Kluczborku  zwrócili  się  do  gmin  o  wsparcie
finansowe, aby szpital mógł funkcjonować dla mieszkańców,
- to jest również problem dla nas, to nie jest zadanie gminy, my powinniśmy się skupiać na
naszych zadaniach, nie mniej jednak groźba że może zostać zlikwidowany szpital, nie jest to dla
nas obojętne, czy szpital w Kluczborku będzie czy nie, musimy się nad tym pochylić.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił wydarzenia, które odbyły się w naszych sołectwach,
m.in.:  spotkanie mieszkańców w formie biesiady dożynkowej w Wierzchach i  w Wierzbicy
Dolnej,
- odbyło się spotkanie z projektantem oświetlenia kościoła św. Teresy, wszystko wskazuje na
to,  że  oświetlenie  zafunkcjonuje  w  przyszłym  roku,  ze  względu  na  procedury  uzgodnień,
pozwoleń również konserwatora zabytków.

W dyskusji głos zabrali:

Radna  Teodorowska  –  pytała,  jaka  jest  szansa,  że  przy  remoncie  ul.  Młyńskiej  zostanie
wyremontowana ul. Rzeczna?

Burmistrz  –  stwierdził,  że  zakres  robót  i  otrzymane  dofinansowanie  skierowane  jest  na  ul.
Młyńską, nie obejmuje remontu ul. Rzecznej, 
-  oczywiście  rozmawialiśmy z  wykonawcą,  czy  około  tego  zadanie  można  byłoby położyć
nakładki, bo wiemy że jest w fatalnym stanie,



-stwierdził, że dzisiaj nie może jeszcze odpowiedzieć, ale mamy to na uwadze.

Radny Łuczek – pytał, czy jest zagrożenie zakończenia w terminie, bo jest do 30 września br.
remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej?

Burmistrz – odpowiadając stwierdził,  że jest  zagrożenie terminu,  o tym wspomniano już na
wcześniejszych posiedzeniach Rady, 
-  w  drodze  przetargu  został  wyłoniony  wykonawca  dwóch  zadań,  remontu  świetlicy
i przebudowy remizy OSP w Komorznie,
- te zagrożenie zakończenia robót nie jest tylko z winy wykonawcy ale również z powodów
nieprzewidzianych robót, które wynikły w trakcie remontu i termin zostanie wydłużony do 19
października br.

Ad. 6

Sołtys Edward Mazur – w imieniu mieszkańców podziękował za przebudowę drogi Świniary
Małe - Szymonków .

Radny Mały – poruszył sprawę, że w mediach pojawiła się informacja dotycząca udzielania
pomocy rolnikom przez gminę w odbiorze i utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  dzisiaj  takiej  informacji  nie  mamy,  dotychczasowe
uregulowania są takie, że obowiązek odbioru opakowań spoczywa na firmie, która sprzedaje,
jeżeli coś w tym temacie się zmieni będziemy wdrażać i informować.

Burmistrz – podkreślił, że rolnicy również pytają, co z workami foliowymi po nawozach, co z
tymi dużymi oponami i my informujemy rolników gdzie można oddawać do utylizacji.

Burmistrz   -  poinformował  również,  ponieważ trafiają  do niego pytania  czy należy zbierać
podpisy na rozszerzenie obiektów sportowych, a konkretnie do ćwiczeń street workout,
- stwierdził, że nie trzeba zbierać podpisów, zaproponował w aby w budżecie gminy zwiększyć
środki o 20 tys. zł na ten cel, radni uchwałę przyjęli i takie miejsce w Wołczynie powstanie.
Radny Mrugalski – pytał,  czy zostało wysłane pismo odnośnie usunięcia zeschłego dębu na
Ligocie Wołczyńskiej.

Burmistrz – stwierdził, że w ocenie GDDKiA w Opolu drzewo nie jest w pasie drogowym.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XIII
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                 
                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak

 Protokołowała

Julita Matelska    


