
Protokół Nr XVI/2019
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2019 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00 a zakończono o 14.30.
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny : radny Ryszard Nowak.
Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi wg załączonej listy obecności                     (zał. nr 2).
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.
Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu  zmieniającej
uchwałę  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania  i  wypłacania  stypendiów  dla  zawodników
w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy
okręgowej. 
W/w wniosek poddał pod głosowanie

głosowanie wprowadzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie
zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników
w  kategorii  seniorów  uczestniczących  w  rozgrywkach  ligowych
w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:08:50 - 13:09:46

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA



4 Krzemiński Paweł ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina BRAK GŁOSU

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

2. Interpelacje, wnioski i zapytania
Radny Waldemar Łuczek – pytał, kiedy ruszy budowa tężni i w jaki sposób będzie ona 
wykorzystywana, czy korzystanie będzie odpłatne oraz czy wiadomo który projekt zostanie 
wykonany?

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
3a. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 18 grudnia 2019 r. czas 13:11:36 - 13:12:37

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina BRAK GŁOSU



13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała  Nr  XVI/149/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w  sprawie  zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  rok -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych .

3b. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na lata 2020 – 2021
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020 – 2021

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:13:19 - 13:14:23

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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  XVI/150/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla
przedsiębiorców na lata 2020 – 2021 - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.

3.c.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania,  rozliczania  i  kontroli
prawidłowości  pobierania  i  wykorzystywania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania,
rozliczania i  kontroli  prawidłowości  pobierania i  wykorzystywania



dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Wołczyn  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu
gminnego oraz osoby fizyczne

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:15:29 - 13:16:12

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA



9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i 
wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne  - podjęta została 
jednogłośnie w obecności 14 radnych.

3.d. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 
2019/2020
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Wołczyn na rok szkolny 2019/2020

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:17:02 - 13:17:50

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/152/2019 Rady Miejskiej w  sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa  w  Gminie  Wołczyn  na  rok  szkolny  2019/2020 -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych.

3.e. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla 
zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV 
ligi i klasy okręgowej
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i 
wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów 
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i 
klasy okręgowej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:19:57 - 13:20:39

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar BRAK GŁOSU

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA



5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie  zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla zawodników w kategorii seniorów
uczestniczących w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej IV ligi i klasy okręgowej - podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych 

3.f. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.
W  związku  z  awarią  systemu  głosowania,  przeprowadzono  głosowanie  imienne.  Wykaz
głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  Nr  XVI/154/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zmiany  uchwały
dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna - podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych .



3.g.  w sprawie załatwienia skargi  nr OR.0510.3.2019 na działalność dyrektora Publicznego
Przedszkola w Wołczynie
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko wypracowane na
Komisji w dniu 2 i 5 grudnia 2019 r.
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie załatwienia skargi nr OR.0510.3.2019 na działalność 
dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:24:20 - 13:30:13

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA



8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/155/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie załatwienia skargi nr 
OR.0510.3.2019 na działalność dyrektora Publicznego Przedszkola w Wołczynie  - podjęta 
została jednogłośnie w obecności 14 radnych .

3.h. w sprawie petycji nr OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko wypracowane na 
Komisji w dniu 2 grudnia 2019 r.
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie petycji nr OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów 
prawa

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:30:56 - 13:33:18

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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  XVI/156/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  w  sprawie  petycji  nr
OR.152.6.2019  w  zakresie  zmiany  przepisów  prawa -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych.



3.i. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie 
Wołczyn w 2020 roku
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Wołczyn w 2020 roku

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:34:03 - 13:34:52

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA



8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/157/2019 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  w sprawie  uchwalenia
Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  w gminie  Wołczyn  w  2020  roku -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.

3.j. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2020 roku
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 
2020 roku

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:35:22 - 13:36:07

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/158/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 
2020 roku - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.

3.k. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały
(załącznik do protokołu)
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały
(załącznik do protokołu).
Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  odczytał  Uchwałę  nr  615/2019  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn
(załącznik do protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2020-2025

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:36:49 - 13:41:12

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 ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA

8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

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 XVI/159/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy  finansowej  na  lata  2020-2025 -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14
radnych.

3.l. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię do przedmiotowego projektu uchwały 
(załącznik do protokołu).
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  przedstawił opinię
do przedmiotowego projektu uchwały (załącznik do protokołu).

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  odczytał  uchwałę  nr  614/2019  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2020 r.



W dyskusji głos zabrał:
Burmistrz – stwierdził, że jest to najważniejsza nasza uchwała, która będzie wskazywała drogę
w jaki sposób będziemy realizować zadania własne gminy jak i różne inicjatywy, inwestycje i
remonty,
- najważniejszą rzeczą, którą stawiamy przy uchwalaniu budżetu na rok następny jest to, żeby
dobrze  funkcjonowało  to,  co  stworzyliśmy  przez  lata  i  to  jakie  warunki  tworzymy  do
funkcjonowania wszystkich jednostek, 
-  nie  ma  jednostki  takiej,  której  groziłoby  gorsze  funkcjonowanie  niż  w  roku  minionym,
wartością dodaną jest to,  że nasz system samorządowy funkcjonuje dobrze i to, że stawiamy na
poprawę życia naszych mieszkańców,
- podkreślił,  że biorąc pod uwagę to, że oprócz znaczących środków jakie przeznaczamy na
podstawowe  funkcjonowanie  naszego  samorządu  to,  przeznaczamy  ponad  7  milionów  na
inwestycje i remonty,
- w tych planowanych inwestycjach zakładamy też, bo takie jest nasze zadanie pozyskiwanie
środków zewnętrznych, pozyskiwaliśmy na dobrym poziomie i  będziemy pozyskiwać środki
będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, środki unijne, budżetu państwa.
W dalszej swojej wypowiedzi poruszył sprawy dotyczące zmian w placówkach oświatowych,
na początku roku 2020 wprowadzimy dzieci przedszkolne do odnowionego obiektu po byłej
szkole  podstawowej  nr  2,  uważa  że  to  wzorcowa  placówka  stworzona  do  prowadzenia
wychowania przedszkolnego
-  ponadto  chcemy rozszerzyć  ofertę  opieki  i  wychowania  żłobkowego,  złożyliśmy wniosek
Maluch  +,  jeżeli  otrzymamy  dofinansowanie  naszym  zamierzeniem  jest,  aby  od  września
otworzyć dodatkowy oddział żłobkowy.
Następnie zwrócił uwagę na  inwestycje drogowe, które będą realizowane w roku 2020 oraz
przygotowania  się  również  do  kolejnych  projektów  drogowych,  m.in.:
-  chcielibyśmy rozpocząć  I  etap  budowy drogi  w Gierałcicach  z  wykorzystaniem środków
pozabudżetowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- złożyliśmy również dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie dwóch
dróg tj. ul. Klonowej w Skałągach oraz ul. Traugutta w Wołczynie,
- planujemy remont drogi w Rożnowie na tzw. „Górkę”,
-  przygotowujemy  się  również  do  kolejnych  inwestycje,  by  móc  składać  wnioski
o  dofinansowanie  dla  sołectwa  Brzezinki,  Markotów  –  Cygany,  ul.  Leśną  w   Wołczynie,
Kasztanową w Szymonkowie oraz wyremontowanie drogi w Sołectwie Wierzchy,
-  złożyliśmy wniosek  o dofinansowanie  ze  środków unijnych Lokalnej  Grupy Działania  na
kontynuowanie inwestycji, tj. budowę alejek, oświetlenia w „Parku Przyjaźni”,
-  największą  inwestycje  jaka  może  być   w  2020  r.  to  budowa  tężni  i  ogrodu  halofitów
w Wołczynie, koszt jej będzie uzależniony od wielkości dofinansowania, projekt zakłada 3,5
mln inwestycję. 
-  zabezpieczamy  również  środki  na  tworzenie   kolejnych  otwartych  stref  aktywności
w sołectwie Rożnów i Brzezinki.
Bardzo ważnym elementem każdego samorządu temat zobowiązań i zadłużeń, nasza gmina ma
minimalne zadłużenie, w przyszłym roku planujemy więcej spłacić niż zaciągnąć kredytu, 
-  ale  są  też  niepokoje,  do  tego  trzeba  zaliczyć  rosnące  zobowiązania  jeśli  chodzi
o  funkcjonowanie  oświaty,  liczba  dzieci  spada,  a  subwencja  relatywnie  spada  do  kosztów
funkcjonowania oświaty, kolejnym niepokojem są również dotacje przekazywane dla naszego
samorządu w zakresie  zadań zleconych ale  też  dotacje  dla  Ośrodka Pomocy Społecznej  na
pomoc dla mieszkańców, niestety liczba osób potrzebujących nie maleje, a dotacje zmniejszają
się,



-  kolejny  niepokój  związany  jest  z  gospodarką  odpadami,  znacząco  rosnące  koszty  na
składowiskach odpadów a co za tym idzie rosnące koszty odbioru odpadów ,
- każdego roku uchwalając budżet mówi że rok będzie trudniejszy niż poprzedni, ale chciałby
aby było jak w latach poprzednich że udało się zrealizować budżet nie tylko taki jak został
uchwalony, zawsze udawało się zrealizować o wiele więcej i wierzy że będzie tak w 2020 r.

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 18 grudnia 2019 r. czas 13:41:47 - 14:05:28

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Mazurczak Krystyna ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mrugalski Ryszard ZA



8 Nowak Marek ZA

9 Nowak Ryszard BRAK GŁOSU

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar BRAK GŁOSU

Radny Łuczek – głos za przyjęciem w/w uchwały poprzez podniesienie ręki (brak połączenia z
internetem)
Uchwała Nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Wołczyn na 2020 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych.

4. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

Burmistrz – w wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
-  zakończono prace  budowlane związane  z  adaptacją budynku szkoły  nr  2  na  przedszkole-
wartość zadania 566 tys. zł środki w całości pochodzą z budżetu gminy,
- wykonano remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabryczna w Wołczynie ,
całkowita  wartość  zadania  691  tys.  zł  z  czego  475  tys.  zł   pochodzi  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych,
- zakończono remont odcinka ul. Rzecznej w Wołczynie,
- rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego pn.  „Zakup usług komunalnych”
w  tym:  bieżące  utrzymanie  miasta,  utrzymanie  zieleni,  gospodarowanie  zasobem
mieszkaniowym, odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- w 2019 roku w ramach datacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków skorzystało
20 wnioskodawców.  Dofinansowanie  wynosiło  do 80  % kosztów kwalifikowanych budowy
przydomowej  oczyszczalni  ścieków,  lecz  w  kwocie  nie  większej  niż  4000  zł,  środki
przeznaczone na ten cel w budżecie na 2019 rok zostały wykorzystane,
-  w   2019  roku  w ramach  dotacji  na  wymianę  ogrzewania  na  ogrzewanie  proekologiczne
objętych  zostało  66  wnioskodawców,  wymieniono:  42  piece  gazowe:  Wołczyn  –  33,
Szymonków – 1, Ligota Wołczyńska – 6, Markotów Duży – 1, Skałągi – 1; 10 pieców na pellet:
Krzywiczyny – 2, Komorzno – 1, Gierałcice – 1, Szymonków – 1, Wierzbica Dolna – 3, Szum –
1, Wierzchy – 1; 13 pieców na eko-groszek: Wołczyn – 1, Krzywiczyny – 2, Komorzno – 1,



Wierzbica Górna – 1, Gierałcice – 1, Szymonków – 1, Wierzbica Dolna – 2, Szum – 1, Skałągi
– 1, Świniary Wielkie – 1, Wąsice – 1; 1 piec elektryczny: Skałągi.
-  trwają  przygotowania  dokumentacji  do  otrzymania  dofinansowania  pn.  „Usuwanie  foli
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że:
- zaplanowane jest spotkanie z sołtysami dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- odbyło się również wiele wydarzeń m.in.:
- podsumowanie sezonu lotowego 2019 w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w
Wołczynie,
-  spotkania  Mikołajkowe,  między  innymi  w  sołectwie  Duczów,  Wierzbica  Dolna,  Wąsice,
Rożnów,
- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem Dino Polska S.A.,
- uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Banku Żywności w Opolu.
Następnie poinformował o spotkaniu dotyczącym akcji  „Wołczyn pomaga ptakom przetrwać
zimę”, w akcje włączyło się wiele instytucji z terenu naszej Gminy oraz uczniowie z naszych
szkół.
Zaprosił  do uczestnictwa w III  Orszaku Trzech Króli  w tej  edycji  królami są sołtysi  trzech
diecezji.
Poinformowała  również  o  przyznaniu  przez  Opolską  Kapitałę  Laurów  Srebrnego  Laura
Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro publico bono”  dla pana Waldemara Antkowiaka.

Dyskusja:
Radny Bartosiński – zabierając głos odniósł się do sprawy w zakresie dotacji na ogrzewanie
proekologiczne, 
- podkreślił, że dotacje są już trzeci rok, środki na ten cel w trakcie roku były zwiększane, aby
więcej wnioskodawców mogło skorzystać.

Rady Mały – pytał, czy firma Dino zamierza budować jeszcze jakieś sklepy?

Burmistrz – stwierdził, że również na spotkaniu zadał takie pytanie, konkretnie, czy i kiedy
w Sołectwie Gierałcice,  
- przedstawiciel potwierdził, że są zainteresowani, są na etami e pewnych rozstrzygnięć, analiz
planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Burmistrz – odniósł się do zapytania radnego odnośnie realizacji inwestycji budowy tężni, 
-  mieliśmy  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  tej  inwestycji  na  podstawie  koncepcji  na
poziomie około 1 mln. 100 zł, pracowaliśmy projekt i jest na poziomie 3 mln 400 tys. zł
- trudno byłoby realizować ten projekt przy dofinansowaniu około 800 tys. zł.
-  pokazała się możliwość że możemy złoć wniosek, ponieważ Urząd Marszałkowski ogłosił
kolejny nabór z bioróżnorodności i złożyliśmy kolejny wniosek składając nie koncepcje ale już
konkretny projekt
-  aktualnie  jest  w  trakcie  rozpatrywania,  w  styczniu  mają  być  rozstrzygnięcia  i  lista
beneficjentów którzy otrzymają dofinansowanie,
- oczywiście obiekt ten będzie ogólnodostępny.



Zastępca  Burmistrza  –  poinformował  o  uczestnictwie  w  delegacji  w  partnerskiej  gminy
Hassloch, 
-  podczas  wizyty  prowadzone  były  rozmowy  na  temat  dalszej  naszej  współpracy  i  jej
ukierunkowanie, podkreślano aby włączyć do współpracy rożne działające organizacje.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął
XVI sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
                                                                                                   
                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak
    

Protokołowała

Julita Matelska    
 


