
Protokół Nr XIV/2019
przebiegu sesji Rady Miejskiej  w Wołczynie

z dnia 30 października 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.30 a zakończyła się o 15.00.  Planowane rozpoczęcie było o 13.00 ,
z przyczyn technicznych – brak transmisji przesunęło się na godzinę 13.30 względu na      
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych                                                            (zał. nr 1).

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:

1)  o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały  w sprawie sprawie stawek podatku od 
środków transportowych;

2) o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rodzajów 
dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości

W/w wnioski poddał pod głosowanie.

głosowanie wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 13:35:02 - 13:35:49

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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
rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 30 października 2019 r. czas 13:36:10 - 13:36:50

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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

Ad. 2 

Interpelacje, wnioski i zapytania

Radny  Pasternak  –  prosił,  aby  odnieść  się  do  pisma,  które  wpłynęło  z  Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Wołczynie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników
niepedagogicznych, 

-  w  dalszej  wypowiedzi  skierował  zapytanie  wobec  zaplanowanej  od  przyszłego  roku
podwyżki  płacy  minimalnej,  a  będzie  to  dotyczyło  również  wszystkich  pracowników
samorządowych,  wprowadzenie  waloryzacji  płac  spowoduje  spłaszczenie  poziomu
wynagrodzeń, zatem czy gmina szykuje się ewentualnie na zjawisko odpływu pracowników
z jednostek samorządowych, personelu niepedagogicznego w jednostkach oświatowych,

-  wiemy,  że  niebawem  nastąpi  otwarcie  fabryki  mebli  w  Wołczynie,  gdzie  zgodnie
z zapowiedziami inwestor chce uruchomić około 400 stanowisk pracy. 

Ad. 3

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023

Radny  Paweł  Krzemiński  –  odczytał  opinię  zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów  na
ławników,  w  szczególności  spełnienia  przez  nich  wymogów  określonych  w  ustawie
(załącznik do protokołu).

Radny  Bartosiński  –  odczytał  regulamin  głosowania  w  wyborach  ławników  do  Sądu
Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020 – 2023 (załącznik do protokołu).

Przedmiotowy  regulamin  przyjęty  został  przez  Radę  Miejską  bez  uwag,  jednogłośnie  w
obecności 15 radnych.



W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady zaproponował  3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 

Nikt nie zgłosił innej propozycji.

Przewodniczący Rady do pracy w Komisji Skrutacyjnej zaproponował:

- radnego Szczepana Małego - radny Szczepan Mały wyraził zgodę,

- radnego Waldemara Łuczka - radny wyraził zgodę,

- radną Ewelinę Sękalę - radna wyraziła zgodę.

W/w skład Komisji Skrutacyjnej radni przyjęli jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Na czas przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady
ogłosił przerwę.

Następnie odbyło się tajne głosowanie.

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas liczenia głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w
wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku (załącznik do protokołu).

W oparciu o wyniki tajnego głosowania Rada Miejska w Wołczynie przyjęła  Uchwałę Nr
XIV/133/2019  w  sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku
(załącznik do protokołu).   

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 30 października 2019 r. czas 14:15:12 - 14:16:05



typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/134/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.
w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej   na  lata  2019  -  2024  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 15 radnych  (załącznik do protokołu).\

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 30 października 2019 r. czas 14:16:19 - 14:17:28

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/135/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych  (załącznik do protokołu).



w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:17:44 - 14:18:47

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 86.67 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 13.33 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 ZA

10 Pasternak Marcin ZA

11 Schatt Jolanta ZA

12 Sękala Ewelina ZA

13 Teodorowska Agata WSTRZYMAŁA SIĘ

14 Zarych Adam ZA

15 Łuczek Waldemar WSTRZYMAŁ SIĘ

Uchwała  Nr  XIV/136/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości -  podjęta została większością głosów
(załącznik do protokołu).

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców na lata 2020-2021

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:19:41 - 14:20:30

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie



status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/137/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2020-2021 -
podjęta została jednogłośnie  w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu 
i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:21:00 - 14:21:56

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/138/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
ustalenia  stawki  oraz  określenia  terminu  i częstotliwości  ponoszenia  tej  opłaty -  podjęta
została jednogłośnie  w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).



w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:22:12 - 14:23:28

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/139/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta
została jednogłośnie  w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych 
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 30 października 2019 r. czas 14:23:37 - 14:24:53

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/140/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w sprawie  rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn”

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Wołczyn”

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:25:05 - 14:26:19

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %



WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/141/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Wołczyn” -  podjęta
została jednogłośnie  w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 października 2019 r. czas 14:26:46 - 14:27:24

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

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 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  XIV/142/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  października  2019  r.

w sprawie  zmiany  wskaźnika  RLM w aglomeracji  Wołczyn -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

Ad. 5. 

Burmistrz – przedstawił informację o swojej działalności w okresie między sesjami ( załącznik do
protokołu). W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy zakończonych inwestycji i remontów:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej,

-  budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  Świniary  Małe  –  Szymonków  –  częściowe
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środków Rolnych,

- przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej – środki na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

- przebudowa drogi w Komorznie (droga do kościoła) wraz z oświetleniem ulicznym (7).

- oświetlenie uliczne w Wołczynie ul. Ogrodowa (3), Duczowie (2), Komorznie (1), Szymonkowie
(1), Brunach (2), Brzezinkach (1),



- trwają kolejne inwestycje ul. Młyńska w Wołczynie, która jest na ukończeniu,

- rozpoczęto prace przy ul. Rzecznej (na wjeździe od ul. Kluczborskiej ok. 50 m)

- zakończony został remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka),

-  oraz remont drogi w Duczowie Wielkim,

- wykonano remont dachu na obiekcie byłej szkoły w Rożnowie,

- opracowano projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Kluczborskiej 6 w Wołczynie.

Ponadto inne prowadzone działania to:

-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  funkcjonowania  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  –  jest
możliwość  pozyskania  środków z  programu rządowego Maluch+2020 na  funkcjonowanie  żłobka.
Rozważamy ewentualność na złożenie wniosku w celu poszerzenia oferty w naszym żłobku, będziemy
analizować jakie jest zapotrzebowanie na więcej miejsc,

- złożono poprawki do wniosku o dofinansowanie “Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz
innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn”,

-  podpisano  umowę  na  dofinansowanie  w  ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  remontu  ul.
Fabrycznej, to kolejny odcinek drogi , który ma być wykonany jeszcze w tym roku,

-  wystąpiono  do  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  kosztów
związanych  z  wypłatą  pięciu  odpraw  dla  zwalnianych  nauczycieli  w  zlikwidowanych  szkołach
w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – na kwotę 65 253,20 zł,

- złożono drugi wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie kosztów związanych
z wypłatą świadczenia na start dla 6 nauczycieli stażystów,

-  zakończone  zostały  prace  prowadzone  związane  z  unieszkodliwianiem  wyrobów  azbestowych
w gminie Wołczyn.  W wyniku działań został  osiągnięty wymagany efekt  ekologiczny.  Otrzymana
dotacja  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  pokrywa  koszt
wykonanego zadania w 90,49% (pozostałe środki,  czyli  9,51%, to koszt  własny pokrywany przez
wnioskodawcę),

- w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wymianę ogrzewania na ekologiczne wypłacono dotację
dla 35 beneficjentów, co oznacza że 35 beneficjentów już wyeliminowało piece nieekologiczne.

W  dalszej  wypowiedzi  poinformował  o  podejmowanych   innych  różnych  sprawach,  działaniach,
odbytych spotkaniach, między innymi:

- w spotkaniu organizacyjnym po raz trzeci Orszaku Trzech Króli 2020 w Wołczynie,

-  w  Zarządzie  Banku  Żywności  w  Opolu,  z  którego  pozyskiwana  jest  żywność  dla  naszych
potrzebujących mieszkańców,

- odsłonięciu tablicy założycieli Harcerstwa Polskiego Olgi i Andrzeja Małkowskich,

- spotkaniu inauguracyjnym KGW „AleBabki” w Szymonkowie,

- spotkaniu z wiceministrem przedsiębiorczości i technologii Marcinem Ociepom,

-  w uroczystym otwarciu drogi łączącej sołectwa Szymonków - Świniary Małe,

- uroczystym  pasowaniu pierwszoklasistów z gminy Wołczyn w Jura Park w Krasiejowie,

- spotkaniu z nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- w warsztatach zorganizowanych w tut. Urzędzie dla licealistów na temat „Eko żywności”,

- w I Edycji Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2019,



-   w  akcji  charytatywnej  szycia  czapeczek  dla  dzieci  z  chorobą  nowotworową,  które  zostaną
przekazane dla Przylądka Dobrej Nadziei we Wrocławiu.

Zastępca  Burmistrza   -  poinformował,  że  odbyło  się  po  raz  pierwszy  spotkanie  w  Brzezinkach
Sołtysów naszej Gminy , podczas którego wymieniali swoje doświadczenia, spostrzeżenia – bardzo
ciekawa inicjatywa.

Radny  Nowak  –  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  sołectwa  Komorzna  i  Proboszcza  za
wybudowanie drogi w Komorznie.

Ad. 6. 

Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Burmistrz – stwierdził, że trudne pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź, czy i jak przygotowujemy
się do wzrostu płac,

- zna pismo w sprawie podwyżek dla kadry niepedagogicznej, ten wzrost na pewno nastąpi, chociaż ze
względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia 

- nie mamy jeszcze dokładnej analizy, z naszych jednostek wpływają do nas wyliczenia,

- kwoty wzrostu są bardzo wysokie jeżeli chodzi o cały budżet gminy i będziemy musieli się z tym
zmierzyć

- zabezpieczenie środków finansowych na wzrost  płac znikąd nam nie  spłynie,  to  obciąża budżet
gminy i będzie trzeba szukać ograniczeń w innych obszarach,

- trudno jest się przygotować, a by pracownicy wielu sektorów samorządowej działalności nie uciekali

- to jest trudne ale jakiś konsensus będziemy musieli wypracować.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że sytuacja skomplikowana, jeśli chodzi o płace od nowego roku
dlatego że nauczyciele stażyści zarobią mniej niż wynosi najniższe wynagrodzenie, 

- podkreślił, że nie wszyscy nasi pracownicy zarabiają płacę najniższą. 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że gmina to największy pracodawca,

- do tematu podwyżek będzie trzeba wrócić, bo to będzie miało duży wpływ na nasze dalsze decyzje
szczególnie w zakresie inwestycji.

Radny  Mrugalski  –  poinformował,  że  na  Ligocie  Wołczyńskiej  już  do  niektórych  mieszkańców
popłynął gaz.

Radny  Ryszard  Nowak  –  zwrócił  uwagę,  że  zwracał  się,  aby  przedłożyć  informację  w  celu
porównania wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych we wszystkich jednostkach oświatowych
w  naszej  gminie,  takiej  informacji  nie  otrzymał,  prosił  żeby  przed  przystąpieniem  do  przyjęcia
budżetu na 2020 r. taką informację przedłożyć.

Pani Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – zwróciła się z apelem do sołtysów,
radnych, mieszkańców, aby zwracać uwagę na sąsiadów, którzy mogą być narażeni na skutki niskiej
temperatury, koniecznie zgłosić do Ośrodka.



Radny Nowak Ryszard – zwrócił  uwagę,  że firma prowadząca roboty budowlane na remizie OSP
zdemontowała maszt na flagę i chcą to tak pozostawić,

- jak zdemontowali powinni postawić, prosił o wyjaśnienie sprawy.

Radny Zarych – podziękował  w imieniu mieszkańców za wybudowanie drogi łączącej dwa Sołectwa, 

- poruszył sprawę szaletu w Wołczynie.

Radny  Bartosiński  –  odnosząc  się  do  braku  szaletu,  stwierdził,  że  na  czas  pogrzebu  klucz  jest
w kaplicy i można korzystać z szaletu na targowisku.

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

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

Protokołowała

Julita Matelska    


