
Protokół Nr XXXIV/2021
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

 z dnia 30 września 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.05.
W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
 oraz  zaproszeni:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna.

Na sekretarza obrad powołano radnego Kazimierza Bara.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIII/2021 odbytej 31 sierpnia 2021 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.     
Nikt nie wniósł zmian.                                  

Ad. 2

Interpelacje, wnioski i zapytania 
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2021 r.

Sekretarz obrad  - odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na
temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku (załącznik do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady – stwierdził, że informacje analizowała Komisja Rewizyjna oraz Komisja
Budżetu i Gospodarki Samorządowej. Komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2021 r. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Wobec  powyższego Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  przedmiotowa informacja  przyjęta  została  bez
uwag.

Ad.4
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie: 

4.a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn



jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 września 2021 r. czas 14:39:45 - 14:40:36

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  XXXIV/327/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie
uchwalenia  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gminy  Wołczyn
stanowi załącznik do protokołu.

4.b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 września 2021 r. czas 14:41:34 - 14:42:00

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 XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2026 stanowi załącznik do protokołu



4.c. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 września 2021 r. czas 14:42:49 - 14:43:10

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 XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn
na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu

4.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 września 2021 r. czas 14:44:19 - 14:44:45

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 XXXIV/330/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu stanowi załącznik do protokołu.

4.e. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 września 2021 r. czas 14:45:39 - 14:46:06

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 XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso  stanowi
załącznik do protokołu.

Ad. 5. 
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami ( załącznik do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
- złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42,
aktualnie  wniosek ten trafił  do oceny merytorycznej  oraz na przebudowę drogi  dojazdowej  do gruntów



rolnych  w Markotowie  Dużym”  –  wniosek  został  wycofany  ze  względu  na  niespełnienie  minimalnych
wymogów szerokości pobocza i pasa ruchu;
-  unieważniono  postępowanie  pn.  remont  infrastruktury  stadionu  w  zakresie  widowni  w  miejscowości
Wołczyn ze względu na to, że nie wpłynęła żadna oferta,
- podpisano umowę na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gierałcice,
- trwa budowa ogrodu halofitowego i tężni w ramach zadania “Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych
oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn,
- trwa budowa na zadaniu „Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie,
- zakończyła się termomodernizacja Wołczyńskiego Ośrodka Kultury (aktualnie trwa rozliczanie zadania w
Urzędzie Marszałkowskim),
- trwa przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie, ul. Tartacznej w Komorznie i drogi w rejonie osiedla
mieszkaniowego w Brzezinkach,
-  opracowano  dokumentację  na  budowę  sieci  wodociągowej  zasilającej  tereny  inwestycyjne  przy  ul.
Fabrycznej w Wołczynie, obecnie trwają uzgodnienia rozwiązań projektowych z PKP,
- z drobnych remontów, to wykonano remont dachu na budynku strażnicy OSP w Wierzbicy Dolnej, remont
mostu drewnianego w Markotowie Dużym, remont kładki pieszej na rzece Wołczyński Strumień (w Kozim
Parku),
-  dobiegają  końca  prace  związane  z  remontem dachu na  budynku strażnicy  OSP oraz  na  części  dachu
przedszkola w Wąsicach,
- zlecono wykonanie wiaty konstrukcji drewnianej na terenie rekreacyjnym w Wierzbicy Dolnej,
-  zlecono dostawę i  montaż budynku gospodarczego planowanego do realizacji  przy świetlicy wiejskiej
w Skałągach,
- podpisano umowę na montaż nowych wiat przystankowych w Szymonkowie i w Wierzbicy Górnej,
-  trwa  kontrola  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gospodarczą  na  terenie  Gminy  Wołczyn
w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych,
- podpisano kolejne 2 umowy na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Szymonków,
-  złożono  wniosek  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu
o dofinansowanie w ramach programu realizowanego w latach 2020-2022 pn. „Usuwanie foli rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych”,
-  w ramach  II  terminu  przyjęto  230  wniosków  o  zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 358 997,36 zł,
- trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wołczyn,
Komorzno, Krzywiczyny, Rożnów,
- w temacie oświaty: pozyskano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych  
w  ramach  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  z  tytułu  dofinansowania  wyposażenia  w  pomoce
dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy programowej  z  przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych  (pracownia  chemiczna).  Z  w/w  dofinansowania  skorzysta  Szkoła  Podstawowa
w  Szymonkowie  oraz  Szkoła  Podstawowa  w  Skałągach  poprzez  zakup  wirtualnego  laboratorium
chemicznego,
- złożono do Opolskiego Kuratora Oświaty aktualizację wniosku na dotację celową na wyposażenie szkół
w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub  materiały  ćwiczeniowe  oraz  aktualizację  wniosku  na  dotację
celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane
do  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości  psychofizycznych  uczniów  niepełnosprawnych  posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w łącznej kwocie 125 164,32 zł,
-  zakończono  adaptację  części  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach  na  potrzeby  funkcjonowania
oddziału przedszkolnego 5-6 latków. Całkowity koszt wykonania w/w zadania wyniósł 78 000,00 zł,
- przyznano dotację dla Spółki Wodnej w Wołczynie w wysokości 15 tys. zł na bieżącą konserwację rowów
melioracyjnych,  dotacja  udzielona  została  ze  środków zaplanowanych  w  budżecie  gminy  na  2021  rok,
w dalszej wypowiedzi podkreśłił, że Spółka od nas uzyskuje już od kilku lat dotację ale również co roku



składa wniosek do Wojewody Opolskiego, bywały lata że uzyskiwała dofinansowanie na poziomie 70 tys.
zł , niestety w tym roku uzyskali mniej niż otrzymali od nas, bo 10 tys. zł,
- w dalszej swojej wypowiedzi podziękował wszystkim organizatorom różnych wydarzeń jakie odbyły się
w naszych Sołectwach, jak dożynki sołeckie, parafialne, akcje szczepień „szczepimy się”, 
-  podziękował  wszystkim tym,  którzy włączają  się  w organizację  charytatywnego wsparcia  dla  chorych
dzieci Anastazji i Antosia,
- poinformował, że odbyły się wybory sołtysa w Markotowie Dużym, Sołtysem została p. Barbara Bełej,
jednocześnie złożył gratulacje .

Ad. 6 
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania 

Pani Grażyna Majcherska Naczelnik Podatków i Opłat – przedstawiła informację w związku z  pytaniem
radnego Waldemara Łuczka na poprzednim posiedzeniu jakie są wyniki działań w zakresie egzekwowania
opłat śmieciowych.
Akcję rozpoczęto od miesiąca marca w tym czasie zweryfikowano deklaracje w 17 sołectwach,
- na koniec miesiąca sierpnia w systemie było zameldowanych 12428 osób, deklarowanych 9979, różnica to
2449,
- w 767 deklaracjach liczba osób zameldowanych była zgodna,  natomiast w 529 deklaracjach wystąpiła
różnica i badaliśmy te różnice poprzez wezwania do Urzędu, bądź kontaktowaliśmy się telefonicznie,
- w części okazało się, że osoby nadal uczą się, że część osób czynnych zawodowo nie mieszka na naszym
terenie, mieszka gdzieś w kraju bądź za granicą,
- kontrole podejmowała też Straż Miejska,
- z weryfikacji okazało się, że mieliśmy 44 osoby nie ujęte w systemie,
- ponadto w ramach współpracy z pracownikami odbierającymi śmieci udało się wyłonić kilka osób, które
nie  płaciły  za  bio,  a  oddawały  odpady  do  odbioru,  natomiast  przy  współpracy  ze  ZWiK
i Spółdzielnią Mieszkaniową ustalano, że 4 osoby wynajmujące nie płacą za śmieci, 
- weryfikacja w dalszym ciągu trwa, weryfikowane są też urodzenia, 
-  planujemy podpisać  porozumienie  z  gminą  Świdnik,  która  opracowała  aplikację  do  weryfikacji  osób
zamieszkujących gminę,
- aplikacja Samsung funkcjonuje już w Świdniku od roku i z aplikacji tej zaczynają korzystać inne Gminy,
-  aplikacja  jest  udostępniana  bezpłatnie,  bezterminowo i  pozwoli  ona  zebrać  dane  ze  szkół,  z  Zakładu
Wodociągów, z OPS-u i potem zweryfikować te dane z danymi, które my mamy w deklaracjach,
- gminy wypowiadają się,  że takie weryfikacje przyniosły rezultaty i pozwoliły na wyłapanie tych osób,
które są poza systemem.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej
w Wołczynie.

                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                 Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


