
Protokół Nr XXIV/2016
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 14 września 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.30.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Ryszard Mrugalski

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności           (zał. nr 2).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXIII/2016 odbytej 31 sierpnia 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

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

Burmistrz  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  obrad  sesji  poprzez  wprowadzenie  projektu
uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn – jako Partnera do projektu pn.:
”Realizacja  strategii  niskoemisyjnych  na  obszarze  Subregionu  Północnego  Województwa
Opolskiego”, pkt 3 lit. b);
2)  w  sprawie  zawarcia  partnerstwa  pomiędzy  Powiatem  Kluczborskim,  a  Gminą  Wołczyn  na
realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa, pkt 3 lit. c).

W/w wnioski   przyjęte  zostały w drodze  głosowania  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  14
radnych. 

Wobec powyższego porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej: 

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn – jako Partnera do
       projektu pn.: ”Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego
       Województwa Opolskiego”,

c) w sprawie  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą
      Wołczyn na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa.

4. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.



Ad. 3 

Podjęcie uchwał:

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021 –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                         (zał. nr 5).

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn – jako Partnera do projektu pn.:
”Realizacja  strategii  niskoemisyjnych  na  obszarze  Subregionu  Północnego  Województwa
Opolskiego”

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Wołczyn  –  jako  Partnera  do  projektu  pn.:
”Realizacja  strategii  niskoemisyjnych  na  obszarze  Subregionu  Północnego  Województwa
Opolskiego” – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                 (zał. nr 6).

w  sprawie  zawarcia  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Kluczborskim,  a  Gminą  Wołczyn  na
realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa

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

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie
zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą Wołczyn na realizację
zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu państwa – podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                         (zał. nr 7).

Ad. 4

Sołtys Duczowa – pytał,  czy przy budowie budżetu na 2017 rok bierze się pod uwagę budowę 
świetlicy i drogi w Duczowie Wielkim i Małym?



Burmistrz  -  stwierdził,  że  plany  o  jakich  mówiliśmy  względem  świetlicy  nie  zmieniły  się,
dokumentacja  jest  opracowana,  realizacja  tego  przedsięwzięcia  możliwa  jest  przy  uzyskaniu
dofinansowania.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Waldemar Antkowiak

Protokołowała 
Julita Matelska


