
Protokół Nr XLVI/2022
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 26 października 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.35.

W sesji uczestniczyło 13 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu).

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan obecny

4 Krzemiński Paweł obecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard obecny

9 Nowak Marek obecny

10 Nowak Ryszard obecny

11 Pasternak Marcin nieobecny

12 Schatt Jolanta obecna

13 Sękala Ewelina nieobecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLV/2022 odbytej 28 września 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie  porządku obrad sesji  poprzez wprowadzenie do porządku
projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady w/w wniosek poddał pod głosowanie.

głosowanie kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w 
sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:06:55 - 13:07:05

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Wobec powyższego porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami

ustawy z  dnia  26 stycznia  1982 roku -  Karta  Nauczyciela,  zatrudnionych w przedszkolu,
zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn,

b) w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok,
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027,
d) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
e) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
4. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami
5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

2. Interpelacje, wnioski i zapytania

Radny Łuczek – wnioskował, w imieniu p. Sołtys z Rożnowa, aby na drodze w kierunku Brzezinek
zamontować  znak tzw.  sierżanta,  oznaczenie  ostrego skrętu  w lewo,  Na  tym odcinku jezdnia  się
zwęża i stwarza niebezpieczeństwo, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

Przewodniczący Rady – złożył wniosek dotyczący wprowadzenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2022 rok kontrolę w zakresie dochodów i wydatków środków na Dożynki Gminne zorganizowane
w Skałągach w 2022 r.

W/w wniosek poddał pod głosowanie.

głosowanie kto jest za dokonaniem zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 
2022 rok poprzez wprowadzenie do planu pracy kontroli w zakresie 
dochodów i wydatków środków na Dożynki Gminne zorganizowane w 
Skałągach w 2022 r.

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:09:01 - 13:09:08



typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

W wyniku głosowania radni przyjęli zmianę do planu pracy Komisji Rewizyjnej.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

3.a. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

Opinia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do  przedstawionego  projektu  uchwały  jest
pozytywna.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  objętych  przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w przedszkolu,  zespole  szkół  i szkołach,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:10:23 - 13:10:35

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała  Nr  XLVI/434/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
-  Karta  Nauczyciela,  zatrudnionych  w  przedszkolu,  zespole  szkół  i  szkołach,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn - stanowi załącznik do protokołu



3.b. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

Opinia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do  przedstawionego  projektu  uchwały  jest
pozytywna.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:11:29 - 13:11:40

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała  Nr  XLVI/435/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy
Wołczyn na 2022 r. - stanowi załącznik do protokołu

3.c. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

Opinia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do  przedstawionego  projektu  uchwały  jest
pozytywna.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:12:36 - 13:12:42

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %



WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała  Nr  XLVI/436/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zmiany  wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2022-2027 - stanowi załącznik do protokołu

3.d. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opinia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do  przedstawionego  projektu  uchwały  jest
pozytywna.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:13:38 - 13:13:49

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała Nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości  - stanowi załącznik do protokołu

3.e. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opinia  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  do  przedstawionego  projektu  uchwały  jest
pozytywna.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 października 2022 r. czas 13:14:31 - 13:14:39

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła



Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.69 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała Nr XLVI/438/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie wysokości stawek podatku
od środków transportowych  - stanowi załącznik do protokołu

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

Burmistrz w wystąpieniu swoim poinformował o ważniejszych działaniach, wydarzeniach, m.
in:
- w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich
i  Krzywiczynach”  wpłynęły  2  oferty,  podpisanie  umowy  nastąpi  28.10.2022  r.  Zadanie
obejmuje m.in.  budowę kanałów grawitacyjnych, studni rewizyjnych, rurociągu tłocznego,
studzienek  inspekcyjnych,  przepompowni  ścieków.  Zadanie  współfinansowane  jest
z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- rozstrzygnięto postępowanie na dostawę laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych
wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem  realizowaną  w  ramach  projektu  grantowego  -
Wsparcie  dzieci  z  rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, jesteśmy
przed podpisaniem umowy z dostawcą sprzętu;
- rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na remont dwóch mieszkań w Wołczynie
na potrzeby migrantów z Ukrainy w ramach projektu Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom
wojennym  w  województwie  opolskim w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach inwestycji i remontów jesteśmy na ukończeniu termomodernizacji budynku OPS
w Wołczynie”. Termin odbioru robót – 28.10.2022 r.;
- przekazaliśmy teren budowy dla zadania pn. rozbudowa remizy OSP w Wołczynie. Zakres
robót obejmuje: budowę budynku garażowego dwustanowiskowego. Budynek o konstrukcji
stalowej, ściany oraz dach z płyt stalowych warstwowych ocieplanych. Obiekt wyposażony
będzie w instalacje sanitarną, grzewczą, kanalizacyjną i wentylacyjną.
W zakresie ochrony środowiska:
- zgodnie z umową Firma REVOL odebrała azbest z terenu gminy w ilości 38,08 ton płyt
azbestowych (2380 m2) - wartość brutto zadania - 37 349,60 zł;
- również zgodnie z umową Firma PHU "SO-MASZ" z Łasku odebrała od rolników folie
rolnicze z terenu gminy w ilości 13,68 ton - wartość brutto zadania - 7 387,20 zł;
- wpłynęło kolejnych 10 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
W temacie oświatowym:
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów odbyło
się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Wołczyna. Łącznie przyznano 13 nagród, w tym
trzem dyrektorom.
W zakresie świadczeń rodzinnych przyjęto 103 wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych, 46
wniosków  o  przyznanie  dodatku  osłonowego,  169  wniosków  o  dodatek  węglowy,
145 wniosków o dodatek do ciepła.



W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że na uwagę zasługuje:
- zorganizowany charytatywny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet „Gramy dla Antosia”, zebrana
kwota przeznaczona została na leczenie małego Antosia,
-  razem  z  Wiceprzewodniczący  Janem  Bartosińskim  uczestniczył  w  spotkaniu
z  wiceministrem Obrony Narodowej  Marcinem Ociepą,  podczas  tego spotkania  oficjalnie
przekazana została informacja o nadaniu honorowego odznaczenia oraz podjęto rozmowy  
o problemach naszej Gminy,
-  gościliśmy  przedstawicieli  partnerskiej  gminy  Hassloch,  na  spotkanie  zaproszono
przedstawicieli  naszych  stowarzyszeń,  organizacji  i  instytucji,  aby  rozmawiać  na   temat
planów dalszej współpracy.
Następnie poruszył temat zakupu węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe.
Nasza Gmina przystępuje  do  działań,  aby mieszkańcy mogli  zakupić  węgiel  w cenie  nie
drożej  niż  2  tys.  zł.  Odbyło  się  również  spotkanie  z  przedstawicielami  zajmującymi  się
dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy Wołczyn, ponieważ chcemy, aby tym zajmowały
się podmioty gospodarcze z naszego terenu, które są do tego przygotowane, zatrudniają ludzi,
mają plac, mają wagę, transport.
W  związku  z  tym  będzie  informacja  wraz  z  deklaracją  w  zakresie  zapotrzebowania  dla
mieszkańców. Deklaracje należy składać w Biurze Interesanta w terminie do 10 listopada br. 

Radny  Ryszard  Nowak  –  prosił,  aby  druk  deklaracji  jak  najszybciej  był  dostępny,  bo
mieszkańcy już dopytują.

Radny  Paweł  Krzemiński  –  pytał,  czy  zakup  węgla  po  preferencyjnej  cenie  może  być
ograniczony w związku z wcześniejszym zakupem na stronie PGG.

Burmistrz – stwierdził, że po preferencyjnych cenach można dokonać zakupu w tym roku
maksymalnie 1 500 kg, a w przyszłym roku kolejne 1 500 kg, 
- w pierwszej kolejności trafi do tych, którzy w ogóle nie kupili,
- jest umowa z naszymi przedsiębiorcami, którzy mają składy węglowe, że minimalna ilość
zakupu to 1 tona maksymalnie 1,5 tony, w cenie 2 tys. zł za tonę wraz z dowozem do miejsca
zamieszkania na terenie gminy.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Burmistrz  –  odnosząc  się  do  wniosku  w  sprawie  ustawienia  znaku  stwierdził,  że  jak
najbardziej  zasadny  jest,  ponieważ  szczególnie  dla  nieznających  trasę  może  to  stanowić
zagrożenie, 
- jest to droga powiatowa, w związku z tym wystąpimy do Powiatu o powołanie Komisji w tej
sprawie.

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

                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Waldemar Antkowiak 

  Protokołowała

  Julita Matelska 


