
Protokół Nr XLVIII/2022
obrady sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.30 (opóźnienie rozpoczęcia sesji spowodowane przedłużeniem obrad 
Komisji), a zakończono o godzinie 13.30.

W sesji uczestniczyło 14 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 obecny

12 Schatt Jolanta nieobecna

13 Sękala Ewelina obecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLVII/2022 odbytej 30 listopada 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Ad. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Marek Nowak – pytał, czy w związku z oszczędnościami będzie wyłączana energia na 
wioskach?



Ad 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

3.a. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 12:43:27 - 12:43:34

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała  Nr  XLVIII/447/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zmian  budżetu  gminy
Wołczyn na 2022 rok - stanowi załącznik do protokołu

3.b. w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s Oświaty Rady Miejskiej w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s Oświaty Rady Miejskiej w 
Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 12:44:33 - 12:44:41

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie powołania doraźnej
Komisji d/s Oświaty Rady Miejskiej w Wołczynie - stanowi załącznik do protokołu

3.c.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 12:45:42 - 12:45:52

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLVIII/449/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie powołania doraźnej
Komisji d/s Oświaty Rady Miejskiej w Wołczynie - stanowi załącznik do protokołu.

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

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

Dyskusji nie było.



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

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 12:47:15 - 12:47:26

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 9 64.29 % pula głosów 15 -

PRZECIW 4 28.57 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała  Nr  XLVIII/450/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia
terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty - stanowi załącznik do protokołu

3.e. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2028

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały (załącznik do protokołu). 

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

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  –  odczytał  Uchwałę  nr  381/2022  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 listopada 2022 r. nt. opinii o przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (załącznik do protokołu). 

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 
2028

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 12:57:21 - 12:58:19

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła



Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLVIII/451/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2023 – 2028 - stanowi załącznik do protokołu.

3.f. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok

Wiceprzewodniczący  Rady  odczytał  Uchwałę  Nr  380/2022  z  dnia  29 listopada 2022  r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  opinii o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2023 rok (załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały ( załącznik do protokołu).                                                             

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

Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 379/2022/2021 z dnia 29 listopada 2022 r. Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. (załącznik do protokołu)
       
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 21 grudnia 2022 r. czas 13:07:07 - 13:07:15

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Wołczyn na 2023 rok - stanowi załącznik do protokołu.



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

Burmistrz – w wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
- ogłoszono postępowanie na przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej, termin składania ofert upływa
22.12.2022 r.;
- trwają roboty budowlane na zadaniu pn. Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie;
-  trwają roboty budowlane na  zadaniu pn.  Remont dwóch mieszkań w Wołczynie  na potrzeby
migrantów z Ukrainy w ramach projektu Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym
w województwie opolskim;
- zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywiczyny i Świniary Małe;
-  trwają  prace rozbudowy oświetlenia  ulicznego wraz z  przyłączem w miejscowości  Wierzbica
Dolna oraz budowa przyłącza w Rożnowie;
- wpłynęło 59 wniosków na dotację wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne z czego 19
umów rozwiązano na prośbę wnioskodawcy. 40 umów zostało objętych dotacją, które rozliczono i
wypłacono na kwotę 76 965,73 zł. Piece wymieniono w miejscowościach: Komorzno - 3 piece – w
tym 1 pompa i 2 piece na pellet, Gierałcice - 3 piece – w tym 2 pompy i 1 piec gazowy, Wierzbica
Dolna – 1 pompa ciepła, Szum – 1 pompa ciepła, Wierzchy – 1 piec elektryczny, Wierzbica Górna
–  4  piece  w  tym 2  pellety,  1  elektryczny,  1  pompa  ciepła,  Skałągi  –  2  piece  w  tym 1  piec
elektryczny,1 pompa ciepła, Świniary Wielkie - 1 piec na pellet, Wąsice – 1 pompa ciepła, Ligota
Mała – 1 pompa ciepła, Wołczyn – 22 piece  w tym 22 piece gazowe;
- trwają prace nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Wołczyn,
Komorzno, Ligota Wołczyńska;
-  przyjęto  60  wniosków  o  dodatek  węglowy,  w  tym  przyznanych  235,  odmownych  13,
nierozpatrzonych 57, dodatek wypłacono na kwotę 882 000,00 zł;
-  w  ramach  gminnego  becikowego  od  początku  br.  przyjęto 67  wniosków,  przyznano  66,
wypłacono 66 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 66 000 zł,
- podkreślił, że ilość dzieci znacząco maleje, w kontekście oświaty automatycznie maleje subwencja
oświatowa, a gmina co roku z budżetu gminy dodaje coraz to większe środki, na 2023 rok kwota z
budżetu gminy zdecydowanie przewyższa subwencję.
W  dalszej  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  że  uczestniczył  w  spotkaniu  zorganizowanym  przez
wołczyńskie przedszkole z byłym rzecznikiem praw dziecka,
- oraz w spotkaniu z projektantem sieci wodociągowej Kołoczek, na przełomie stycznia i lutego
dokumentacja powinna być wykonana.
Poinformował, że dystrybucja węgla w naszej gminie idzie bardzo sprawnie, złożone wnioski na
węgiel dotyczyły 1025 ton, do połowy grudnia do naszych gospodarstw domowych dostarczyliśmy
800 ton węgla. Oczywiście przyjmowane są już wnioski na rok następny.

Radny  Marcin  Pasternak  –  prosił  o  więcej  informacji  na  temat  spotkania  z  przedstawicielem
Tauronu oraz jak zakończyła się sprawa zakupu energii przez Związek Gmin Śląska Opolskiego.

Burmistrz – stwierdził, że odbył spotkanie z przedstawicielem Tauronu, który wspiera samorządy, 
- celem spotkania było podsumowanie współpracy w mijającym roku, ale też na temat zamierzeń
i dalszej współpracy na nadchodzący rok, 
- nie jest to związane z ceną za energię, bo jest ona ustalona odgórnie,
- ale były rozmowy w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestora na terenie gminy Wołczyn,
- odnosząc się do działań Związku Gmin Ślaska Opolskiego, podkreślił, tak jak już informował
wcześniej przetargi na zakup energii elektrycznej dla kilkudziesięciu gmin naszego województwa
niestety nie sfinalizowano podpisaniem umowy, ostatecznie Związek zaprosił firmy energetyczne
do negocjacji, również żadna firma nie zdecydowała się na jakiekolwiek negocjacje,
-  gminy zobowiązane są do końca roku złożyć oświadczenie o korzystaniu z obniżonego poziomu
kosztów zakupu energii elektrycznej, a będę one na poziomie 785 zł netto za megawatogodzinę,



brutto będzie to około 1000 zł przy stawce około 400 do 410 zł netto w roku bieżącym, jest to
bardzo duży wzrost,
-  oszczędności  musimy  wprowadzać,  częściowo  zostały  wprowadzone  w  naszym  Urzędzie,
w jednostkach organizacyjnych, oczywiście tak, aby nie pogarszać standardów wymaganych przez
służby sanitarne.
Odpowiadając na zapytanie radnego Marka Nowaka, czy będą oszczędności w tym zakresie jak
zauważyliście świątecznie nie dekorujemy miasta jedynie symbolicznie, na tężni, ze względu na
bezpieczeństwo wyłączyliśmy co druga lampę,
-  co  do  dalszych oszczędności  decyzje  jeszcze  przed nami,  bo koszty funkcjonowania  szeroko
rozumianego samorządu są bardzo wysokie.

Ad. 5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Burmistrz – w imieniu własnym oraz współpracowników Urzędu Miejskiego złożył życzenia z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

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

                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Waldemar Antkowiak 

  Protokołowała

  Julita Matelska 


