
Protokół Nr XV/2019
przebiegu sesji Rady Miejskiej  w Wołczynie

z dnia 27 listopada 2019 r.

Sesja rozpoczęto o godzinie 13.00 a zakończono o 14.10.  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 o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołczynie.

W/w wniosek poddał pod głosowanie.

głosowanie Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi 
OR.0510.2.2019 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:02:45 - 13:03:49

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

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 ZA

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

Ad. 2. 

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – za nim udzielił głosu w sprawie zgłaszania interpelacji, wniosków i zapytań 
przedstawił informację o analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 r. 
Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych została dokonana przez osoby, którym 
złożono oświadczenia i przekazane do urzędu skarbowego,
- oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie do Burmistrza Wołczyna, Wojewody Opolskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
- po dokonanej analizie organ podatkowy nie przekazał żadnego oświadczenia do Urzędu Kontroli 
Skarbowej,
- szczegółowe informacje na temat analizy udostępnione są dla osób składających oświadczenia
w biurze Rady Miejskiej.

Ad. 3 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Zastępca Burmistrza – w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
- oświata jest to bardzo ważny obszar działalności samorządu, w dużej mierze też ze względu na
znaczące wydatki z budżetu gminy,
- przedłożona informacja obejmuje rok szkolny 2018/2019,
-  dzisiaj  stan  się  zmienił  jeśli  chodzi  o  strukturę  oświatową,  chociaż  dane  liczbowe  są  bardzo
zbliżone,
- w okresie sprawozdawczym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych
przyjętych było 344 dzieci w wieku od 2,5 lat do 3 lat,
- w szkołach podstawowych, w tym III klasach gimnazjum uczyło się 1084 dzieci, 
- zwrócił uwagę na niską liczebność uczniów w oddziałach w Wąsicach, Szymonkowie i Skałągach,



-  w  gminnych  jednostkach  oświatowych  zatrudnionych  nauczycieli  było  169,  pozostałych
pracowników 81.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że zadania oświatowe to również – organizacja dowozu
uczniów,  dzieci  6-letnich  i  dzieci  5-letnich  odpowiednio  do  szkół  podstawowych,  klas
gimnazjalnych,  oddziałów  przedszkolnych,  a  także  przewozy  uczniów  niepełnosprawnych  wraz
z  zapewnieniem  opieki  przewożonym  uczniom  i  wychowankom  -  z  przejazdów  autobusowych
korzystało 306 dzieci,
-  podkreślił  100%  zdawalność  egzaminu  maturalnego  w  2019  r.  w  naszym  Liceum
Ogólnokształcącym,
-  na  realizację  zadań  oświatowych  ogółem,  w  tym  dowóz,  dożywianie,  opieka  świetlicowa,
stypendia,  nagrody  wydatkowano  18  036  793,79  zł,  a  dochodu  uzyskano  w  tym  subwencji
oświatowej, dotacji 10 112 386,64 zł,
- zachęcał do szczegółowego zapoznania się z przedłożonym materiałem.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że przedłożony materiał jest bardzo obszerny, aby omówić go
w szczegółach, 
-  w  skrócie  odniósł  się  do:  danych  demograficznych,  stanu  organizacji  edukacji  przedszkolnej
i  szkolnej,  kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  postępowań  egzaminacyjnych
i  konkursów  na  stanowiska  dyrektora  szkoły,  pomocy  materialnej  dla  uczniów  o  charakterze
socjalnym, stypendiów i nagród, egzaminów.
W dalszej wypowiedzi podkreślił, że bardzo ważną rzeczą jest, w jaki sposób przeorganizowaliśmy
naszą oświatę, tworząc jedną szkołę podstawową, jednak niestandardowe jest to w naszej gminie, że
dzieci w różnych grupach wiekowych uczą się w różnych budynkach,
- kolejne zmiany to w zakresie wychowania przedszkolnego – budynek po szkole podstawowej nr 2
przeznaczamy na przedszkole, budynek ten jest bardzo przyjazny architektonicznie, po oddaniu do
użytkowania  uważa,  że  będą  bardzo  dobre  warunki,  będzie  tam  również  do  dyspozycji  sala
gimnastyczna i stołówka,
-  reorganizacja  oświaty  sprawiła  to,  że  nie  dotknęła  zatrudnienia,  nie  spowodowała  zwolnień
pracowników.
Będąc przy głosie podkreślił, że poziom egzaminów jest różny jeśli chodzi o szkoły podstawowe  jest
obszar, który należałoby poprawić, dumą naszą jest, zdawalność matur w naszym LO, choć pozycje,
autorytet szkoły średniej buduje się latami,
- poruszył sprawę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- stwierdził, że niepokojące jest to w jaki sposób oświata jest dofinansowywana, jak wspomniał z-ca
Burmistrza  na oświatę  wydatkujemy około 18 mln zł,  subwencji  otrzymujemy około 10 mln zł,
z roku na rok środki  jakie przeznaczamy na oświatę są coraz większe,  a nasz budżet  nie rośnie
proporcjonalnie do kosztów,
-  jako  wołczyński  samorząd  stawiamy sobie  za  zadanie,  aby  nie  było  stagnacji,  bo  utrzymanie
dobrego poziomu we wszystkich  obszarach  naszego samorządu kosztuje,  a  co  dopiero  mówimy
o konieczności i potrzebach naszych mieszkańców, aby poprawić warunki,
-  stwierdził,  że  funkcjonowanie naszej  oświaty jest  na dobrym poziomie,  tzn.  dobre zarządzenie
dobra organizacja, właściwy nadzór ale też dobra współpraca.

Przedmiotowa informacja przyjęta została bez uwag.



Ad. 4

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie 

w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – odczytał stanowisko Komisji w sprawie 
załatwienia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie                    
(załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie załatwienia skargi OR.0510.2.2019 na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:33:06 - 13:37:34

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  XV/143/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w  sprawie  załatwienia  skargi  OR.0510.2.2019  na  działalność  Kierownika  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Wołczynie  -  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 27 listopada 2019 r. czas 13:38:06 - 13:39:14

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  XV/144/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych  (załącznik do protokołu).

w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  schroniskach  dla  osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:39:28 - 13:41:15

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  XV/145/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  schroniskach  dla  osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  -  podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych  (załącznik do protokołu).

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące
w zakresie zadań własnych gminy

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

Dyskusji nie było.



głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:41:47 - 13:42:40

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  XV/146/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  na  świadczenia  z  pomocy  społecznej  będące  w
zakresie zadań własnych gminy - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych  (załącznik
do protokołu).

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:43:32 - 13:44:36

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  XV/147/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - podjęta została jednogłośnie w obecności
15 radnych  (załącznik do protokołu).

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 listopada 2019 r. czas 13:45:15 - 13:46:32

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  XV/148/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  27  listopada  2019  r.
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020  -  podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych  (załącznik do protokołu).

Ad. 5. 

Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami (załącznik do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
- zakończono przebudowę remizy OSP w Komorznie - wartość zadania 333 901,05 zł, 
-  zakończono remont  drogi  gminnej  nr  100423O ul.  Młyńskiej  w Wołczynie  -  wartość zadania:
404 821,32 zł, w tym 144 870,73 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych,
- budowę ścieżki rowerowej Wołczyn – Gierałcice – Wąsice – Brynica - Wołczyn oraz parkingów
Park & Ride i Bike & Ride. Łącznie wydatkowano 370 080,63 zł, w tym dofinansowanie 291 052,54
zł z RPO),
-  zakończono  budowę  otwartych  stref  aktywności  w  Wołczynie  i  Wąsicach  -  wartość  zadania:
226 886,43 zł, w tym dofinansowanie z MSiT 98 900 zł,



-  wykonano oświetlenie  uliczne  w Komorznie   (1  lampa wraz z  przyłączem)  oraz  w Duczowie
Małym (2 lampy wraz z przyłączem),
- aktualnie trwają prace adaptacyjne budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 4 na przedszkole,
-  złożono wniosek o zaliczkę dla zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:
remontu ul. Młyńskiej oraz remontu ul. Fabryczna ,
-  zawarto  porozumienie  mające  na  celu  zapewnienie  uczniom  naszych  szkół  podstawowych
i liceum możliwości korzystania z opieki stomatologicznej w formie tzw. dentobusu,
- gmina Wołczyn złożyła deklarację do udziału w programie powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”,  który będzie realizowany w roku 2020 dla 60 dzieci  z  klas  I-III  szkół  podstawowych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki do każdego dziecka objętego 20 godzinnym kursem nauki pływania
udzieli dofinansowanie w maksymalnej kwocie 185 złotych.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, również uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości,
-  spotkaniu  z  przedstawicielami  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Wołczynie  w  sprawie
uzbrojenia  w wodę terenów inwestycyjnych oraz przysiółka Kołoczek i  Markowe – w budżecie
gminy na 2020 rok zabezpieczamy środki na realizację tego zadania,
- spotkaniu organizacyjnym Orszaku Trzech Króli.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Szczepan Mały – pytał, ile gospodarstw rolnych uzyskało żądany próg 30%  uprawniający do
korzystania z pomocy z tytułu szkód spowodowanych suszą.

Burmistrz – odnosząc się do pytania stwierdził, że były tylko obszary, które kwalifikowały się,
-  większość  rolników  nie  jest  usatysfakcjonowana  z  postrzegania  tego  problemu,  ponieważ
w większości gospodarstw wystąpiły straty, które powinny kwalifikować się do otrzymania pomocy,
a  w tak zwanej mapie gleb podatnych na suszę jest bardzo mało rolników,
- 70- 80%  rolników nie jest objętych pomocą, a dotknęła susza.

Ad. 6.

Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Sołtys  Józef  Schatt  –  poruszył  sprawę  zapadniętej  ziemi  w  parku  po  budowie  kanalizacji  w
Skałągach, tyle czasu minęło od zakończenia, a nic się z tym nie robi pomimo, że już to zgłaszał.

Zastępca  Burmistrza   –  stwierdził,  że  temat  kanalizacji  w Skałagach był  tematem poruszonym  
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
-  mamy  problem,  ponieważ  zadanie  zostało  ukończone   rok   temu,  a  bardzo  mała  liczba
mieszkańców podłączyła się do sieci,
- ZWiK składając wniosek o dofinansowanie zobowiązał się do uzyskania efektu ekologicznego,
-  uważa,  że  to  też  w  jakieś  mierze  jest  zadanie  dla  sołtysa,  rady  sołeckiej,  aby  mieszkańców
przekonać do podłączenia się,
- ZWiK wykonuje za odpłatnością przyłącza do sieci,
- co do wyrównania tego miejsca w parku przekaże informację do Zakładu Wodociągów.

Pan Sołtys Schatt – stwierdził, że ZWiK bierze pieniądze, a nie robi nic,
-  rozmawiał  z  jednym właścicielem gospodarstwa,  podłączył  się  sam i  woda  zamiast  lecieć  do
studzienki leciała do niego, studzienka źle osadzona, trzeba to poprawić,
- uważa, że ZWiK powinien rzetelniej do tego podchodzić.



Przewodniczący Rady – stwierdził, że to nie jest branie za nic tylko za wykonanie przyłącza.

Burmistrz – odnosząc się do wypowiedzi stwierdził, że jest to indywidualny przypadek i należy go
rozpatrzeć, 
-  następnie  podkreślił  konieczność przyłączania  się  do sieci  kanalizacyjnej,  podejmujemy trudne
decyzje,  w  sprawie  inwestowania,  pozyskiwania  środków  pozabudżetowych,  w  tym  przypadku
Zakład składał wniosek i wziął na siebie odpowiedzialność realizowania tego zadania,
zaciągając kredyt i uzyskanie efektu ekologicznego, 
- po roku czasu podłączonych jest 30 gospodarstw, a kredyt t ZWiK musi spłacać, pomimo że nie ma
wpływów,
-  niewątpliwie  inwestycja  była  potrzebna,  apelował  o  pomoc  aby  przekonać  mieszkańców  do
podłączania się do sieci.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XV sesję
Rady Miejskiej w Wołczynie.
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                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

 Protokołowała

Julita Matelska    


