
Protokół Nr  X/2019
obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2019 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.00 a zakończyła się o 15.20.      

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych                                                                      (zał. nr 1).

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Nr VII/2019 odbytej 30 kwietnia 2019 r., Nr VIII/2019 odbytej 3 maja 2019
r., Nr IX/2019 odbytej 31 maja 2019 r. - przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Przewodniczący Rady – wprowadził do porządku obrad projekty uchwał, tj:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny,
3) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy 
Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019

Nikt nie zgłosił wniosku ani uwagi do porządku obrad.

Porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Debata nad Raportem o stanie gminy Wołczyn za 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2018 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 
5. Absolutorium dla Burmistrza Wołczyna
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu,
e) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
f) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
g) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
h) w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Wołczyn,
i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, 
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu, 
k) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny,



l) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy 
Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Opolu w roku 2019.
7. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
                              
Przewodniczący Rady – realizując porządek obrad przeszedł do punku debata nad Raportem o stanie gminy
Wołczyn za 2018 r.
- podkreślił, że raport został przedstawiony na sesji 31 maja br.
- podczas tej sesji poinformował również o możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem,
- stwierdził, że nikt z mieszkańców nie zgłosił udziału w debacie.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że przepisy wprowadziły nową instytucję,  jest to Raport o stanie
gminy,
- w raporcie zawarte zostało wszystko to, czym zajmuje się samorząd terytorialny, zadania jakie gmina jest
obowiązana realizować przez jednostki i instytucje gminy i w jaki sposób rozwiązuje problemy,
-  podkreślił,  że  zadania  które  realizujemy  w  ocenie  burmistrza  i  potwierdzeniem  jest  też  opinia
mieszkańców, w miarę  naszych możliwości  są  dobrze realizowane,   istotne jest  również to,  że sytuacja
finansowa gminy, możliwości i skuteczność realizowania zadań przez gminę przedstawionych w raporcie
jest na dobrym poziomie,
- można zadać pytanie, czy nie można jednak czegoś zmienić, poprawiać, doświadczenie samorządowe nie
nauczyło nas złych nawyków, bowiem każdego roku wszystkie kierowane merytoryczne uwagi,  zarówno
Burmistrz  jak  i  Rada  Miejska  poprzez  podejmowanie  decyzji  staramy  się  systematycznie  realizować
wnioski, tak było i zapewne będzie,
- w tym roku po raz pierwszy przedstawiany jest raport o stanie gminy

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nowością również jest podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania
dla burmistrza
- zgadza się z burmistrzem, że gospodarka finansowa gminy jest dobrze prowadzona, 
-  raport  jest  czymś nowym i  chciałby,  aby  w przyszłości  przed  opracowaniem kolejnego raportu  radni
zgłaszali swoje uwagi co powinno jeszcze zostać ujęte w tym dokumencie, ponieważ jest to podsumowanie
rocznej pracy Burmistrza.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że udzielenie wotum i absolutorium dla każdego samorządowca jest
bardzo ważnym wydarzeniem, to ocena wykonywania zadań, jakie rada miejska nakreśla w ciągu roku
- podkreślił, że w doświadczeniu samorządowym jest bardzo istotne, nasza gmina zawszę stawia i  stawiała
sobie  zadania  bardzo  realne  i  możliwe  w  stosunku  do  możliwości  finansowych  gminy  ,  pozyskiwania
środków zewnętrznych,
- szczególnie ważne jest prowadzenie polityki finansowej   w zakresie zaciągania zobowiązań, bo nie sztuką
jest inwestowanie za nie swoje pieniądze lub kredyty które trzeba później spłacać,
- nasze zadłużenie na poziomie około 6 mln zł, tj. na wysokości 12 % , jest dla nas bezpieczne i niektóre
samorządy chciałyby takie mieć,
- kredyty,  które zaciągaliśmy to są kredyty na inwestycje,  między innymi na modernizacje oczyszczalni
ścieków, na termomodernizację obiektów szkoły w Wierzbicy Górnej, szkoły nr 1 i nr 2 w Wołczynie, to
świadczy że każda złotówka pożyczona była dobrze i koniecznie zainwestowana,
- mądrością rad wcześniejszych i tej Rady jest, aby nie myśleć tylko co tu i teraz ale o przyszłości, aby nasza
gmina była stabilna i wypłacalna ale nie, żeby była stagnacja, mamy bezpieczną politykę finansową, dobrze
funkcjonuje realizacja zadań samorządowych dobrze funkcjonują nasze  jednostki samorządowe, a oprócz
tego realizujemy co roku wiele inwestycji,
- ma satysfakcję, że może stanąć przed Komisją Rewizyjną i Wysoką Radą nie tłumaczyć się dlaczego jest
taka  trudna  sytuacja,  dlaczego  nie  podjęliśmy  działań  które  mogły  wyglądać  inaczej  i  dlaczego
doprowadziliśmy do sytuacji takiej, która stwarza problemy dla naszej gminy, tak nie jest i jest dumny, że
z zespołem ludzi, zarówno radnymi jaki i pracownikami różnego szczebla  jednostek organizacyjnych  ale
tez społecznikami.



2.a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania

głosowanie Uchwały Nr X/93/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum 
zaufania

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU



Burmistrz – zbierając głos podziękował za udzielenie wotum zaufania, to jest dla niego motywacja do 
dalszej pracy, 
- zamiarem pracy jest aby pracować tak, by mieć odwagę stanąć przed mieszkańcami i powiedzieć tak chcę 
kandydować na kolejna kadencję.

3. Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2018 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Zastępca Przewodniczącego Rady – odczytał uchwałę nr 166/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2018 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do 
przedmiotowego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię do sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2018 r..

W/w opinie stanowią załączniki do protokołu.

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/94/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2018 r.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

4. Absolutorium dla Burmistrza Wołczyna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2018 rok (załącznik do protokołu). 
Następnie odczytał uchwałę Nr 241/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 
rok(załącznik do protokołu). 

głosowanie Uchwały Nr X/95/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna 
absolutorium 

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

5.a. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/96/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad 
zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.b. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/97/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2019-2024

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.



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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.c. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

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

Dyskusji nie było.



głosowanie Uchwały Nr X/98/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r.

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU



5.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/99/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kluczborskiemu

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.e. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/100/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.f. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/101/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.g. uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/102/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.H. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/103/2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego w gminie Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.i. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/104/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn, oraz 
wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU



5.j. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w 
Kluczborku

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały X/105/2019 w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania 
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.k. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/106/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kluczborskiemu

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5.l. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/107/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowania wsi Krzywiczyny

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 2019 r.

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 BRAK GŁOSU

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 BRAK GŁOSU

5m . w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy 
Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z 
WFOŚiGW w Opolu w 2019 roku

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

Dyskusji nie było.

głosowanie Uchwały Nr X/108/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w 
formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z 
WFOŚiGW w Opolu w 2019 roku

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 19 czerwca 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 BRAK GŁOSU

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

6. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

Burmistrz zabierając głos podkreślił sprawy:
- Rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa na dwa zadania:
1) remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej,
2) rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorznie
Teren budowy został  przekazany ale nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac,  ani  w jednym ani  w drugim
miejscu. Monitowaliśmy z wykonawcą, który wygrał przetarg i podpisał umowy . Wykonawca stwierdził że
ma określone problemy finansowe przy obecnej inwestycji. Wystosowaliśmy pismo, czy i kiedy rozpoczną
się roboty. Odbyło się tez spotkanie z wykonawcą ale nie określił się kiedy rozpocznie prace.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że po tym spotkaniu daliśmy wykonawcy 14-dniowy termin do podjęcia
prac  budowlanych.  Jeżeli  wykonawca  nie  przystąpi,  będziemy  zmuszeni  do  naliczania  kar  umownych
i zorganizować nowy przetarg.

Burmistrz kontynuując wypowiedź  poinformował, że:
- Rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa na:
1) budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków,
2) przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej – pozyskano dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
- Ogłoszono przetarg na zadania drogowe:
- remont drogi w Wierzbicy Dolnej,



- remont drogi w Duczowie Wielkim
- przebudowa drogi w Komorznie
- remont ul. Młyńskiej w Wołczynie
Termin składania ofert upływa 1 lipca 2019 r. 
- Opracowano dokumentacje na zadanie:
            -  remont drogi w Wierzbicy Dolnej,
- remont drogi w Duczowie Wielki
- przebudowa drogi w Komorznie
            - remont ul. Młyńskiej w Wołczynie.
-  Podpisano  umowę  między  Wojewodą  Opolskim  a  Gminą  Wołczyn  na  dofinansowanie  zadania  pn.
„Remont drogi gminnej nr 100423 ulicy Młyńskiej w Wołczynie”.  Dotacja w wysokości ok 150 tys. zł.
pochodzi  z  funduszy dróg  samorządowych.  Remont  obejmować  będzie:  wykonanie  nowej  nawierzchni,
remont chodników, zjazdów oraz remont kanalizacji.
- W dniu 06 maja 2019 roku rozpoczął działalność Żłobek Gminny w Wołczynie.
- Opolski Kurator Oświaty przyznał Gminie Wołczyn 23 miejsca na bezpłatny letni wypoczynek dla dzieci i
młodzieży  pochodzących  z  rodzin  żyjących  w  trudnych  warunkach  materialnych.  Letni  wypoczynek
odbędzie się w dwóch turnusach od 24 czerwca 2019 r. do 07 lipca 2019 r. oraz od 15 sierpnia 2019 r. do 29
sierpnia 2019 r. w ośrodku „Kormoran” w Darłówku.
-  Gmina  Wołczyn  złożyła  wniosek  o  zwiększenie  części  subwencji  ogólnej  z  0,4  %  rezerwy
w 2019 roku z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Komorznie. Wnioskowana kwota
wynosi 57 440 zł.
- Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej zostało przyznane wsparcie finansowe w roku
2019 w kwocie  11 200 zł  na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programy „Aktywna
tablica”.
- Gmina Wołczyn zamontowała dwa piłko chwyty na Stadionie Miejskim, oraz jeden na boisku piłkarskim
przy ul. Sienkiewicza 6 w Wołczynie w celu poprawy infrastruktury sportowej.
-  Trwa  kolejny  nabór  wniosków  na  wymianę  ogrzewania  na  ekologiczne.  Środki  finansowe
w  budżecie  zabezpieczone  zostały  dla  70  wnioskodawców,  do  tej  pory  wpłynęło  52  wnioski,  umów
podpisanych zostało 41.
- Trwa nabór wniosków (do 24 czerwca br.) na usuwanie azbestu z nieruchomości położonych w gminie
Wołczyn.
-  Trwa  nabór  wniosków  na  dofinansowanie  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.   Środki
finansowe w budżecie zabezpieczone zostały dla 20 wnioskodawców, do tej pory wpłynęło 8 wniosków.
W dalszej swojej wypowiedzi Burmistrz stwierdził, ze w okresie sprawozdawczym odbyło się wiele 
wydarzeń z różnych inicjatyw na terenie miasta i gminy Wołczyn, m.in.:
- XVIII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Wołczyna,
- organizowaliśmy spotkanie dotyczące organizacji „Dni Wołczyna”, Serce dla Wołczyna a przede 
wszystkim przyjazdu ok. 30 osobowej delegacji z partnerskiej Gminy Kerekgyhaza – to Zespół Szkół w 
Wołczynie nawiązał tą współprace i to zespół Szkół organizuje program i pobyt delegacji Węgierskiej z 
udziałem naszego Wydziału Promocji,
- po raz IV odbyły się Turniej piłki Nożnej Old boys 35+ o Puchar Burmistrza
- uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Banku Żywności w Opolu – jest członkiem Zarządu, aktualnie 
realizowany jest program dzięki któremu pozyskaliśmy dla naszych mieszkańców ponad 70 ton żywności, 
ten program się kończy ale ma ruszyć nowy,
- uczestniczył w ważnym wydarzeniu, bowiem w tym roku 30 lecie obchodziła firma „EURO-KAM” z 
Wołczyna – firma ciągle rozwijająca się, znaczący podmiot transportowy dla naszej gminy,
- w X edycji Europejskiego Kasztana w Komorznie połączony z gminnymi zawodami strażackimi – 
podkreślił, wielkie zaangażowanie strażaków  Ochotników, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Sołtysa, radnego – podziękował za organizację,
- odbyły się obchody Dnia Dziecka  w Ligocie Wołczyńskiej, Rożnowie, Świniarach, Gierałcicach
 w Wołczynie
- KRUS co roku organizuje konkurs plastyczny „Bezpieczny na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” 
podkreślił, że konkurs zdominowały szkoły z  gminy Wołczyn,



- odbyliśmy spotkanie z Burmistrzem Namysłowa za sprawą sygnału mieszkańców z naszych przysiółków 
Kołoczek, Wałda i Markowe, aby przekonać władze Namysłowa i gminy Pokój do podłączenia się do sieci 
wodociągowej,
- spotkaniu z wolontariuszami z Kalifornii przebywającymi w Wołczynie, którzy przyjechali poznać naszą 
kulturę ale tez pomagali w przebudowaniu Kościoła Zielonoświątkowego,
- odbył się XV Festyn Rodzinny organizowany przez naszą Parafię, jako samorząd też styramy się go 
wspierać, ponieważ środki zgromadzone przeznaczane są na odpoczynek letni dla naszych dzieci,
- w ostatni weekend czerwca odbędą się kolejne Dni Wołczyna oraz serce dla Wołczyna , zaprosił do 
uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Radny Łuczek – prosił o informację, która to droga w Wierzbicy Górnej będzie remontowa, czy jest to może 
odcinek głównej?
- oraz czy już zgłosiło się Sołectwo co do organizacji dożynek Gminnych.

Burmistrz – odpowiadając na pytania stwierdził, że remont drogi w Wierzbicy Górnej dotyczy drogi 
przejętej od KOWR , jest to odcinek od Osiedla Mieszkaniowego w stronę Gospodarstwa AGRO-FERM , 
- ta droga, bo KOWR zaproponował, że jeżeli przejmiemy ta drogę to w 90% przekażą nam środki 
finansowe na wyremontowanie tej drogi,
- droga, o która radny pyta, jest w stanie fatalnym, jest to droga powiatowa, odcinek od drogi krajowej do 
świetlicy został wykonany przez Powiat, natomiast wiele naszych wniosków i petycji do Powiatu aby ta 
drogę remontować nawet z udziałem środków gminy , bo deklarujemy niestety nie są w stanie przeznaczyć 
środków,
- odnośnie dożynek – Sołectwo Szymonków zadeklarowało organizację dożynek powiatowo-gminnych, 
które odbędą się 1 września br. w Szymonkowie.

Radny Ryszard  Nowak – stwierdził, że niepokoi go sytuacja w związku z tym, że nie zostały rozpoczęte  
prace budowlane, 
- pytał jaki jest czas ogłoszenia nowego przetargu?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, żeby uniknąć tego wszystkiego daliśmy wykonawcy szansę podjęcia tych 
robót, sytuacja dotychczas niespotykana, wykonawca wygrał przetarg zgłosił się na podpisanie umowy, jego 
przedstawiciel odebrał place budowy, następnie przez okres dwóch tygodnie nie można było się z nim 
skontaktować, w końcu udało się z nim skontaktować i zaprosić na rozmowę, 
- przedstawił swoją trudną sytuację, ale i my musimy postępować zgodnie z procedurami o zamówieniach 
publicznych, zgodnie zapisami umowy, możemy obciążyć go karą odstąpienia od realizacji umowy, 
- jednak zależy nam, aby on przystąpił do prac, chociażby ze względu na czas, rozpisanie nowego przetargu 
do rozstrzygnięcia to około 1,5 miesiąca.

Burmistrz – podkreślił, że przepisy prawa nas dyscyplinują i obligują do zachowania określonych terminów 
- w rozstrzygniętym przetargu wyłoniono najtańszą ofertę, następne były o wiele droższe, więc to wielka 
korzyść, aby ten wykonawca przystąpił.
Radny Zarych – pytał w jakim stopniu zaawansowane są prace na zadaniu przebudowa ul. Kasztanowej w 
Szymonkowie?

Burmistrz – stwierdził, że w budżecie gminy zaplanowane są środki na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

Radny  Mały – pytał, w jakim stopniu zaawansowane są prace w zakresie budowy drogi w Markotów – 
Cygany i Gierałcice-Gierałcce Małe?

Burmistrz – stwierdził, że są to dwa kolejne zdania, które znalazły miejsce w przygotowaniu dokumentacji
- trudno jest mu powiedzieć kiedy będą realizowane, nie znając zdania radnych,
- po opracowaniu dokumentacji przedstawi jakie są możliwości finansowe i kiedy moglibyśmy  to 
realizować, a Rada zadecyduje.



Zastępca Burmistrza -  podkreślił, że dokumentacje są w trakcie realizacji, poza tym zawsze szukamy 
możliwości pozyskania dofinansowania,
- zadania drogowe w większości realizujemy po uzyskaniu dofinansowania.

Pani Iwona Mendel Sołtys Rożnowa – pytała, o możliwości poprawy stanu drogi w kierunku Rożnowa 
Górnego.

Burmistrz – podkreślił, że nigdy nie realizowaliśmy tyle inwestycji drogowych jak teraz, mim że stawiamy 
na drogi to tych potrzeb w gminie jest bardzo dużo, 
- dlatego patrząc na możliwości dofinansowania przygotujemy przed kolejnymi decyzjami mapę inwestycji 
drogowych niezbędnych, siądziemy z zespołem i będziemy wspólnie decydować które zadania będą się 
wpisywać etapowo.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania

Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęła interpelacja radnego Marcina Pasternaka, 
-prosił o krótkie przedstawie treści tej interpelacji.

Radny Pasternak – zabierając głos stwierdził, że w imieniu rodziców i mieszkańców pyta ze względu na to 
że dochodzą głosy , że gmina nie zdąży przygotować obiektów w związku z przeprowadzona reforma 
oświatową, która ma wejść w życie od 1 września br., 
- wobec tego w imieniu rodzic złożył interpelację, zwarte jest 18 pytań, ponieważ zostały dwa miesiące a 
obiekt nie jest dostosowywany do tych potrzeb,
- obecne sale dydaktyczne nie są dostosowane i wymagają stosownych nakładów i działań,
- w BIP nie ma żadnej informacji odnośnie ogłoszenia przetargu bądź zakupu wyposażenia tej jednostki,
- rodzice nie mają informacji gdzie wskutek reformy rodzice będą mieli zaprowadzić dzieci, prosił o 
przygotowanie komunikatu jak będzie wyglądała organizacja wczesnoprzedszkolna w Wołczynie.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że reforma którą rozpoczęliśmy w styczniu dotyczy w głównej mierze 
szkół wołczyńskich, 
- jeżeli chodzi o szkoły na wsi są zatwierdzone arkusze organizacyjne i rodzice wiedzą gdzie mają się udać 
ich dzieci, jeżeli chodzi o Wołczyn, nad arkuszem pracowali dyrektorzy szkoły nr 1, 2, 3 i taki arkusz 
również został zatwierdzony dla szkoły nr 3- od 1 września dla całego obwodu Wołczyna zajęcia dla dzieci 
klas I-IV odbywać się będą w obiekcie szkoły podstawowej nr 1, klas V-VII w szkole podstawowej nr 3
- zajęcia dla dzieci 3-4 latków w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie, dzieci 5-6- latki w obiekcie szkoły 
podstawowej nr 2, żeby to mogło być zrealizowanie obecna szkoła nr 2 musi być zaadoptowana na potrzeby 
przedszkola
- aktualnie w trakcie jest opracowanie dokumentacji, który uwzględnia przystosowanie budynku dla dzieci 
przedszkolnych, dokumentacja zakłada dość duży remont, m.in. wymiana posadzki, dostosowanie stołówki, 
kuchni, zakup wyposażenia kuchni, remont ubikacji, dostosowanie budynku do bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,
- po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg, dokumentacja wraz ze szczegółową specyfikacją 
zostanie opublikowana na stronie BIP i będzie dostępna dla mieszkańców,
- ten zakres zmian nie jest możliwy do zrealizowania w czasie wakacji, najprawdopodobniej termin 
zakończenia prac będzie wskazany do końca października,
- wstępne ustalenia są takie, że dzieci 6 letnie będą w budynku szkoły nr 1 w klasach gdzie uczyły się 
dotychczas, natomiast dzieci 5 letnie prawdopodobnie będą w budynku nad biblioteką, pozostaje do 
rozwiązania kwestia dzieci które były w budynku nr 2,
- będziemy prowadzić rozmowy i przyjmiemy jakieś rozwiązanie.



Radny Pasternak – zwrócił uwagę , że w toku debaty tej sesji poinformowano nas, że sprawne 
przeprowadzeni procedury przetargowej trawa około 1,5 miesiąca, czy nie można było rozpocząć tego 
wcześniej?
Zastępca Burmistrza – stwierdził, że działania mogły zostać podjęte dopiero po wydaniu pozytywnej opinii 
przez Kuratora Oświaty , 
- procedura restrukturyzacji rozpoczęła się w styczniu ale ostateczna opinia kuratora była dopiero w marcu, 
po czym zleciliśmy opracowanie dokumentacji.

8. Zakończenie obrad sesji

W związku z wyczerpanie porządku Przewodniczący zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 

 


