
Protokół Nr XVII/2020
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 
odbytej w dniu 22 stycznia 2020 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00 a zakończono o 14.45.
Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych                                                            (zał. nr 1). 
Jednocześnie w sesji uczestniczyli Sołtysi wg załączonej listy obecności                      (zał. nr 2).
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XVI/2019 odbytej 18 grudnia 2019 r. przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji. 
Nikt nie zgłosił wniosku ani uwag do porządku obrad.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania

Sołtys Józef Schatt – zgłosił wniosek w sprawie zwołania zebrania sołtysów w lutym, na godzinę 
przed posiedzeniem Komisji.

Radna Teodorowska –  zgłosiła problem w imieniu mieszkańców ul. Opolskiej, którzy skarżą się, że 
jest osoba, która nocuje po klatkach,
- oraz na drzewach pojawiły się ogromne gniazda jakiś owadów prawdopodobnie są to kleszcze.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

3.a. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzana ścieków na terenie 
Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzana ścieków na terenie Gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:08:40 - 13:09:48

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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 BRAK GŁOSU

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  XVII/161/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  przyjęcia  projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzana ścieków na terenie Gminy Wołczyn  – podjęta
została jednogłośnie w obecności 14 radnych (załącznik do protokołu).

3.b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:10:20 - 13:11:09

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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 BRAK GŁOSU

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  XVII/162/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Powiatowi  Kluczborskiemu  – podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  14  radnych
(załącznik do protokołu).

3.c. w sprawie zamiany nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zamiany nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 22 stycznia 2020 r. czas 13:11:38 - 13:12:32

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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 BRAK GŁOSU

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 XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zamiany nieruchomości  –
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych (załącznik do protokołu).

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

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



W dyskusji głos zabrali:
Radny Ryszard Nowak – stwierdził, że jest to bardzo gorący temat, od stycznia śmieci kosztują nas
18 zł i znowu wracamy do tematu podwyżki, 
- może trzeba byłoby napisać petycję za pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego co robią
właściciele składowisk śmieci

Burmistrz – prosił Prezesa PGKiM o wyjaśnienie, bo to nasza Spółka będzie prowadzić gospodarkę
odpadami  w  bieżącym  roku,  dlaczego  jesteśmy  zmuszeni  do  podniesienia  tej  stawki  i  jakie  jest
uzasadnienie w sprawie ponoszonych kosztów przez PGKiM w imieniu Gminy oddając odpady na
składowisko śmieci.

Tomasz Olejnik Prezes PGKiM Sp. z o.o. - podkreślił, że generalną przyczyną znacznej podwyżki jest
podniesienie kosztów składowania odpadów i dla porównania koszt odbioru odpadów
- niesegregowanych w 2019 r. 345 zł, a w 2020 r. - 526 zł, tych odpadów jest najwięcej,
- wielkogabaryty 650 zł - 850 zł,
- zmieszane 300 zł - 500 zł,
- ulegające biodegradacji 248 zł – 370 zł
- tworzywa sztuczne 150 zł – 290 zł
- opakowania z papieru i tektury 150 zł - 290 zł
- opony 500 zł - 2 500 zł,
- szkło stawka bardzo podobna.
W dalszej swojej wypowiedzi podał przykłady stawek w gminach w naszym województwie.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że ochrona środowiska jest bardzo ważna i to jest oczywiste, 
- to że powinny być budowane profesjonalne składowiska odbioru odpadów to również jest oczywiste
oraz  regionalizacja  składowisk  jest  słuszna,  bo  nie  wszystkie  gminy  byłyby  wydolne  takie
profesjonalne składowiska wybudować, natomiast uważa, że brakuje dopięcia tego systemu, 
- jeżeli stworzyło się taka formę to trzeba nad tym zapanować, powstające składowiska odpadów nie
mogą być oderwane od rzeczywistości  i  żeby było tak jak jest  dzisiaj,  bo dzisiaj  te  składowiska
z zmonopolizowane jeśli chodzi o stawianie warunków wytwórcom odpadów,
- my nie mamy wpływu na ceny na składowiskach, przyjmujemy je tylko do wiadomości,  nie może
się z tym zgodzić, że gminy nie mają wpływu, 
- my dzisiaj znowu debatujemy, że cena rośnie nie tylko w gminie Wołczyn tylko w całej Polsce,
- podkreślił, również rosnąca kwota za śmieci nie pozwoli na to, aby poprawiło się sytuacja finansowa
i płacowa  jeżeli chodzi o pracowników,
-  w  PGKiM  są  wynagrodzenia  płacowe  są  na  niskim  poziomie  i  mimo  podnoszenia  kwoty  nie
gwarantuje to satysfakcji do tej ciężkiej i nieprzyjemnej pracy,
-  kwoty  które  proponujemy  przyjąć  za  odbiór  odpadów  nie  pozwalają  by  budować  gniazda,
dokapitalizować  sprzęt,  odnawiać  sprzęt,  żeby  poprawiać  organizację,  by  było  to  na  wysokim
poziomie, robimy to sposobem gospodarczym,
-  mieszkańcy  często  mówią  znowu  podnosicie,  zarówno  burmistrz  ani  radni  nie  mamy  żadnej
satysfakcji,
- obawia się to będzie za rok.

Pan Olejnik – stwierdził, że w 2019 r. w lipcu bez żadnych ustaleń rozmów, podniesiono stawkę za
odpady wielkogabarytowe z 450 zł na 650 zł, 200 zł na tonie podwyżki w trakcie roku gdzie pewne
rzeczy się planuje co do kosztów i przychodów,
- nie mamy żadnej możliwości negocjacji podwyżek.

Radny Pasternak – pytał,  czy gmina Kuczbork jako udziałowiec jest bardziej  władna wpływać na
stawki, czy tez jest to jednostronne dyktando podmiotu, 



- czy gmina Wołczyn jest w stanie pozyskać udziały bądź jakiś pakiet w tym punkcie Gotartowie?

Pan Olejnik – stwierdził, że gmina Kluczbork owszem ma udziały, ale aby mieć wpłaty na decyzje,
trzeba w spółce mieć większość.

Burmistrz – nasza gmina w sposób racjonalny podchodzi do działań gdzie mogą być konsekwencje
finansowe, a udziały wiążą się z finansami, 
- mieliśmy różne propozycje w różnych okolicznościach do posiadania udziałów ale podchodzimy do
tego w sposób ekonomiczny,  czy skorzysta z tego gmina,  nasi  mieszkańcy,  czy też nie,  na dzień
dzisiejszy w tym układzie nie chcemy obciążać budżetu gminy,
- na pewno nie może pozostawić w niepamięci szeroko rozumianą edukację młodzieży, mieszkańców
odnośnie segregacji śmieci, która ma ogromny wpływ na ceny.

Przewodniczący  Rady  –  stwierdził,  że  musimy  poprzez  edukację  zwiększyć  świadomość
mieszkańców, że to jest projekt solidarnościowy, żeby podatnik rozumiał, że on uczestniczy w tym
projekcie, żeby musi być zarejestrowany w systemie.

Radny Ryszard Nowak – boi się, że niedługo będą kolejne podwyżki, 
- proponuje napisanie petycji do władz RP, co robią z nami właściciele składowisk śmieci,
- na na myśli, aby wystąpić do Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, który zrzesza ponad 30
gmin i to już będzie głos słyszalny, w Polsce  gminy też są zrzeszone w innych Związkach i jedynie
wspólnie można  opisać co z nami robią właściciele składowisk.

Radny Mały –  zabierając głos podziękował za przedłożenie zestawienia ilości zbieranych odpadów
z naszej gminy na przestrzeni 5 lat, w dalszej kolejności przedstawił  tą informację, 
- zwrócił również uwagę na ilość osób deklarujących odbiór odpadów, których jest coraz mniej,
-  należy  uszczelnić  system  deklaracji,  nie  ma  w  gminie  pustostanów  ale  jest  wielu  przybyszów
z zewnątrz.

Pan Olejnik – odnosząc się do przedstawionego zestawienia zbiórki odpadów stwierdził, że jedyny
pozytyw jaki wynika z tego zestawienia, ilość odpadów komunalnych mimo wzrostu, maleje ilość
odpadów selektywnie zebranych,
- edukacja, o której mówimy jest na pewno potrzebna, aby ta selektywna zbiórka była w lepszym
stanie. 

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

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:13:00 - 13:49:50

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  XVII/164/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  zmieniająca  uchwałę  w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty  – podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

3.e. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości 
komunalnych

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

W dyskusji głos zabrał:
Pan Olejnik – stwierdził, że przedmiotowa uchwała jest również konsekwencją zwiększonych opłat na
składowisku.

głosowanie w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu
i utylizacji nieczystości komunalnych

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 22 stycznia 2020 r. czas 13:50:32 - 13:52:17

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 XVII/165/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie określenia górnych stawek
opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych – podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

3.f. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów
dodatkowych  usług  oraz  stawek  świadczonych  przez  gminę  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości



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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XIV/140/2019  Rady  Miejskiej
w Wołczynie  w sprawie  rodzajów  dodatkowych  usług  oraz  stawek
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:52:53 - 13:53:50

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  XVII/166/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek
świadczonych  przez  gminę  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

3.g.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/16/2015 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 28 stycznia
2015 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  III/16/2015  Rady  Miejskiej
w Wołczynie  z dnia  28 stycznia  2015 r.  w sprawie  zasad  sprawienia
pogrzebu przez Gminę Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:54:29 - 13:55:28

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  XVII/167/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr
III/16/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad sprawienia
pogrzebu przez Gminę Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych (załącznik
do protokołu).

3.h. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:56:09 - 13:56:59

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  XVII/168/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  ustalenia  sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
(załącznik do protokołu).

3.i. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie

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

W dyskusji głos zabrali:
Radny  Pasternak  –  prosił  o  przekazanie  Rodzicom dzieci  przedszkolnych   informacji  w zakresie
uruchomienia placówki przedszkolnej w obiekcie po szkole podstawowej nr 2.

Zastępca Burmistrza – zmiany, które zostały przeprowadzone w naszych szkołach są konsekwencją
również zmian w przedszkolu, 
- od 1 lutego planujemy uruchomienie oddziałów przedszkolnych w budynku byłej szkoły nr 2,
- taka informacja zostanie przekazana Rodzicom przez Dyrektora przedszkola,
-  w  zaadoptowanym  budynku  i  przystosowanym  do  wychowania  przedszkolnego  będzie
prowadzonych 6 oddziałów, między innymi dwa oddziały, które aktualnie znajdują się nad biblioteką
i 4 oddziały które są w budynku po szkole nr 1,
- jeżeli nie będzie nieprzewidzianych  okoliczności to przedszkole rozpocznie działalność w lutym.

głosowanie w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 13:57:54 - 14:00:52

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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 ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam BRAK GŁOSU

15 Łuczek Waldemar ZA

Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie zamiaru przekształcenia
Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14  radnych
(załącznik do protokołu).

3.j.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla  których  ustalony  plan  zajęć  jest  różny  w poszczególnych
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli,  którym powierzono
stanowiska  kierownicze  oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli
nie wymienionych art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

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

Dyskusji nie było.



głosowanie zmieniająca  uchwałę  w sprawie  określenia  zasad  rozliczania
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 14:01:27 - 14:03:10

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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 ZA

13 Teodorowska Agata ZA

14 Zarych Adam BRAK GŁOSU

15 Łuczek Waldemar ZA



Uchwała  Nr  XVII/170/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  zmieniająca  uchwałę  w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest  różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  zasad
udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  nie wymienionych
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych (załącznik do protokołu).

3.k.  zmieniająca  uchwałę  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

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca  uchwałę  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

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 14:04:48 - 14:05:22

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  XVII/171/2020  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  zmieniająca  uchwałę  zmieniającą
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 – podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych (załącznik do protokołu).

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (załącznik do protokołu)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2020 r. 
Dyskusji nie było.

głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 14:06:51 - 14:09:30

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

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2020 rok (załącznik do 
protokołu)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił propozycje planu pracy 
Komisji.
Radny  Pasternak  –  zaproponował,  aby  odnośnie  napraw dróg,  sołtysi  bądź  inne  osoby  z  danego
sołectwa przygotowali wykaz dróg, które wymagają najpilniejszych remontów, 
- następnie stworzyć zespół - ktoś z ramienia Urzędu, radnych, sołtysów, który dokona weryfikacji
tego, w kolejności przedstawić zarządcom dróg i prosić ich o ustosunkowanie się do wniosków,
- nie uważa, że trzeba to wpisywać do planu ale uwzględnić w toku prac Rady.

głosowanie plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2020 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 14:09:44 - 14:17:53

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 r

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 stycznia 2020 r. czas 14:18:59 - 14:19:16

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 XVII/172/2020 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 r.  – podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych
(załącznik do protokołu).

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Wołczynie w okresie od grudnia 2018 r. do
grudnia 2019 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji (załącznik do
protokołu).
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej   –  przedstawił  sprawozdanie
z działalności Komisji (załącznik do protokołu).
Przewodniczący  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności
Komisji (załącznik do protokołu).

8. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
-  rozstrzygnięto  postępowanie  prowadzone  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  na  “Zakup  usług
komunalnych” obejmujących 4 zadania:

1) zadanie  nr  1  Utrzymanie  zieleni  na  terenach  stanowiących  własność  komunalną  w
Wołczynie;



2) zadanie nr 2 Bieżące oczyszczanie miasta Wołczyn;
3) zadanie nr 3 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy;
4) zadanie  nr  4  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  powstałych  na  terenie

nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn.
Wartość  zamówienia:  2  812  556,69  zł  netto.  Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie,
-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  zadania  z  budżetu  Samorządu  Województwa  Opolskiego w
ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42”,
-  złożono  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  poddziałania  19.2  budowa  lub  przebudowa
ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej  lub  rekreacyjnej,  lub  kulturalnej  w
ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020  na  zadanie  pn.  "Utworzenie
ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo - rolkowego
wraz z oświetleniem",
-  złożono  sprawozdania  końcowe  z  realizacji  zadań  dofinansowanych  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych  tj.  „Remont  drogi  dojazdowej  do  terenów  inwestycyjnych  ul.  Fabrycznej
w Wołczynie” oraz “Remont drogi gminnej nr 100423 O ulicy Młyńskiej w Wołczynie”,
-  poinformował,  że  odbyło  się  dziewięć  Wojewódzkich  konkursów przedmiotowych  dla  uczniów
Szkół Podstawowych. W etapie gminnym uczestniczyło 47 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wołczynie, Szkoły Podstawowej w Wąsicach, Szkoły Podstawowej w Szymonkowie oraz
Szkoły Podstawowej w Skałągach,
- przyznano 11 stypendiów za rundę jesienną sezony 2019/2020 dla zawodników w kategorii senior
uczestniczących w klasie okręgowej rozgrywek piłki nożnej prowadzonych przez OZPN na łączną
kwotę 10 450,00 zł brutto,
-  na  obiekcie  rekreacyjno-sportowym przy ul.  Sienkiewicza w Wołczynie  oddano do użytku plac
treningowy typu Street Workout. Na placu znalazły się urządzenia tj.: drążki, drabinki, poręcze, rury,
wysięgnik z liną do wspinania, w 2020 r. planuje się wykonanie oświetlenia, wraz z monitoringiem
placu oraz terenów sąsiednich,
- w związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na podstawie danych
uzyskanych ze  szkół  i  przedszkola  prowadzonych przez  gminę  Wołczyn,  przeprowadzona została
analiza  średniorocznej  struktury  zatrudnienia  nauczycieli  oraz  wydatków  na  wynagrodzenia
poniesionych  w  2019  roku  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  nauczycieli.
Przedmiotowa  analiza  wykazała,  że  w  2019  roku  w  Gminie  Wołczyn  zostały  osiągnięte  średnie
wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3
Karty  Nauczyciela.  W  2019  roku  średnioroczna  liczba  etatów  ogółem  wyniosła  130,91  etatu.
Statystycznie  więc  biorąc  minimalne  wynagrodzenie  w  przeliczeniu  na  jeden  etat  zostało
przekroczone o 269,06 zł  na  miesiąc.  W związku z  powyższym w Gminie  Wołczyn nie  zostanie
wypłacony dodatek uzupełniający za 2019 rok.
Odbyło się wiele wydarzeń na podkreślenie zasługuje zorganizowany po raz trzeci Orszak Trzech
Króli – podziękował współorganizatorom, służbom mundurowym oraz mieszkańcom za tak aktywne
uczestnictwo,
- odbył spotkanie z właścicielem fabryki mebli na temat zaawansowania robót,  w pierwszy etapie
planowane jest uruchomienie szwalni,
- odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Kluczborku, ponieważ od 3 lutego nastąpi
przekazanie obowiązków nowemu Kierownikowi Posterunku w Wołczynie,
- uczestniczył w jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Komorznie,
-  odbyło  się  spotkanie  z  sołtysami  na  temat  składania  wniosków o  dofinansowanie  projektów w
ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-2022,
- uczestniczył w gali w wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji w Opolu, w kategorii „Pro
publico bono Srebrnego Laura otrzymał Waldemar Antkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej,
-  poinformował,  że  Liceum  Ogólnokształcące  w  Wołczynie  wyróżnione  zostało  Srebrną  Tarczą
w ogólnopolskim Rankingu Liceów i  Techników Perspektyw 2020,  nasza szkoła jest  w pierwszej
10-ce najlepszych szkół na Opolszczyźnie to jest dumą że wołczyńskie liceum tak dobrze funkcjonuje,
-  podziękował wszystkim, którzy się zaangażowali  w pomoc charytatywną,  zbieranie nakrętek dla
chorych dziec.

W dyskusji głos zabrał:



Radny  Pasternak  –  pytał,  którego  wniosku  o  dofinansowanie  budowy  tężni  dotyczą  złożone
wyjaśnienia, czy tego mniejszego czy tego rozbudowanego?

Burmistrz – stwierdził, że aktualnie procedowany i rozpatrywany jest wniosek ten rozszerzony, 
- możliwe, że do końca tego tygodnia zostanie zakończona ocena merytoryczna tych wniosków.

9. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Burmistrz – odnosząc się do wniosku dotyczącego spotkania z Sołtysami przed Komisją – oczywiście
jeśli jest taka potrzeba, jest jakaś skala problemów do rozwiązania na już, to zorganizujemy spotkanie,
jednak ze  względu na przygotowanie  się  merytoryczne prosi  o  informację  uzupełniającą jaki  jest
zakres tematów,
-  odnosząc się  do  kolejnych problemów stwierdził,  że  są  pewne obowiązki,  które  spoczywają  na
zarządcy nieruchomości, to oni powinni reagować, zachęcał mieszkańców aby w pierwszej kolejności
zwracali się, monitorowali i oczekiwali reakcji ze strony osób zarządzających daną nieruchomością,
-  dzisiaj  na  naradzie  rozmawialiśmy  ze  służbami  mundurowymi  w  jaki  sposób  egzekwować  od
zarządców.

Radny Zarych – pytał, na jakim etapie są plany budowy ul. Kasztanowej w Szymonkowie?

Pan Marcin Dłubak naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji – stwierdził,  że jeżeli chodzi o ul.
Kasztanową mamy opracowana mapę do celów projektowych,
- złożone zostały dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych i zlecanie kolejnych projektów
uzależniamy, czy te wnioski uzyskają dofinansowanie, w grudniu uzyskaliśmy informację, że dwa
zadania, tj. remont ul. Traugutta w Wołczynie i ul. Klonowej w Skałałgach znalazły się na liście zadań
rekomendowanych do Ministerstwa i mają szanse uzyskać dofinansowanie,
- konsekwentnie ul. Kasztanową w Szymonkowie chcemy zaprojektować w takim samym standardzie
jak ul. Klonową i po opracowaniu dokumentacji i około sierpnia jak będzie kolejny nabór złożymy
wniosek o dofinansowanie.

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