
Protokół Nr XXXV/2017
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 7 czerwca 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.15.

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  XXXIII/2017  odbytej  26  kwietnia  2017  r.  i  XXXIV/2017
odbytej 3 maja 2017 r. – przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                     (zał. nr 3).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Konrad Vogiel Sołtys Duczowa – zwrócił uwagę na zapadnięte studzienki na drodze krajowej.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji                                                                                                                                   (zał. nr 4).

Zastępca Burmistrza – poinformował, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym, 
ponieważ  chcemy rozstrzygnąć  postępowanie  przetargowe i  podpisać  umowę z  wykonawcą  na
przebudowę Pl. Wolności w Wołczynie,
- oferta na to zadanie wpłynęła jedna i niestety wartość przekracza kwotę jaką zaplanowaliśmy na
to zadanie w budżecie,
- żeby nie wstrzymywać prac nad rozstrzygnięciem przetargu byliśmy zmuszeni zwołać sesję, aby
przenieść środki na realizację tego zadania.

Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok  – podjęta  została  jednogłośnie w obecności  14
radnych. Jeden radny opuścił salę obrad                                                                              (zał. nr 5).
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji                                                                                                                                   (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad                                                     (zał. nr 5).

Ad. 4 

Radny Mały – zwrócił uwagę, że przy przebudowie kostki brukowej została uszkodzona podstawa
hydrantu, przy poborze wody przez staż woda wylewa się i robi się ogromna kałuża, był pracownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i stwierdzil, że tak musi być, 
- jednak trudno mu jest się z tym pogodzić że tak musi być, bo jeżeli woda wyleje się w miesiącach
zimowych i zamarznie to będzie lodowisko,
- prosił o interwencje w ZWiK.

Sołtys Duczowa – podziękował za posypanie grysem i dostarczenia kamienia na drogi.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXV
sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska
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