
Protokół XXXVII/2017
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 2 sierpnia 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o godzinie 14.50.

Na  15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  13  radnych,  wobec  czego  zachowana  była
prawomocność obrad i podejmowanych uchwał     (zał. nr 1).
Nieobecni na sesji:
- radny Jan Bartosiński
- radna Halina Neugebauer.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli:
 Burmistrz Wołczyna – Jan Leszek Wiącek,
 Skarbnik Gminy – Katarzyna Krawiec,
 Naczelnik  Wydziału  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Nieruchomości  i  Inwestycji  –

Marcin Dłubak,
 Komendant Straży Miejskiej - Andrzej Szajniuk,
 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o.o.  

w Wołczynie - Tomasz Olejnik
oraz sołtysi według załączonej listy obecności     (zał. nr 2).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXVI/2017 roku odbytej 28 czerwca 2017 r. - został
przyjęty bez uwag.

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

Ad. 2

Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej - przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 4).

W dyskusji głos zabrali:

Radny Szczepan Mały - pytał, o zmniejszenie kwoty na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Gierałcicach ?

 zauważył, że prowadzono już działania w tym temacie.

Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec - odpowiadając poinformowała, że wykonano cześć prac
zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi,



 realizacja kolejnych etapów tego zadnia planowana jest na rok 2018 i 2019.

Naczelnik  Wydziału  RI  Marcin  Dłubak  -  poinformował,  że  zrealizowano  sprawy
rozgraniczenia na przedmiotowym zadaniu.
Uchwała Nr XXXVII/203/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 - podjęta została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                          (zał. nr 5).
   

w sprawie  zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej - przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok - podjęta została jednogłośnie  
w obecności 13 radnych                                                                                               (zał. nr 6).

Ad. 4 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Radna Barbara Błaszczykiewicz - pytała, czy dodatkowo wpłynęło dużo wniosków o dopłaty
do ekologicznego ogrzewania?

Naczelnik  Wydziału  RI  Marcin  Dłubak  -  poinformował,  że  wszystkie  wnioski  złożone
w terminie otrzymają dofinansowanie.

Burmistrz  Jan  Leszek  Wiącek  -  stwierdził,  że  w  wyznaczonym  terminie  wpłynęło  13
wniosków,  na  które  brakło  środków  dlatego  podjęto  decyzje  o  zwiększeniu  środków  na
dofinansowanie ekologicznego ogrzewania, tak aby wszyscy wnioskodawcy je otrzymali.

Radny  Ryszard  Mrugalski  -  poinformował,  że  przedłoży  w  gazownictwie  40  wniosków
mieszkańców Ligoty Wołczyńskiej o przyłącz gazu. 

Radny Mieczysław Kwaśnicki - wypowiedział się w sprawie:
 w Spółdzielni Mieszkaniowej nie sprawdził się system odbioru gabarytów,
 mieszkańcy nie stosują się do terminów wywozu gabarytów, tylko wynoszą meble

i inny duży sprzęt w każdym czasie,
 proponuje przy najbliższych pracach związanych z wywozem nieczystości rozważyć

inny system wywozu gabarytów.

Naczelnik  Wydziału  RI  Marcin  Dłubak  -  poinformował,  że  w  każdym  czasie  bezpłatnie
można oddać gabaryty do PSZOK-u jest tylko kwestia transportu.

Radna Barbara Błaszczykiewicz - pytała, czy w ramach nowego systemu segregacji odpadów,
mieszkańcy otrzymają nowe pojemniki od gminy?



Naczelnik  RI  Marcin  Dłubak  -  odpowiadając  poinformował,  że  obecnie  nie  planuje  się
zakupu pojemników dla mieszkańców, natomiast planuje się system segregacji workowej.

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

                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                         Waldemar Antkowiak

Protokołowała:

Elżbieta Bar


