
Protokół Nr XXXV/2021
 sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 27 października 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.00.

W sesji uczestniczyło 13 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
 oraz  zaproszeni:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIV/2021 odbytej 30 września 2021 r.- radni przyjęli bez uwag. 

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

Ad. 2. 

Interpelacje, wnioski i zapytania 
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie: 

3.a. 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 27 października 2021 r. czas 14:32:12 - 14:32:22

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/332/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2021-2026 stanowi załącznik do protokołu



3.b. 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 27 października 2021 r. czas 14:33:19 - 14:33:33

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/333/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn
na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu

3.c. 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 27 października 2021 r. czas 14:34:28 - 14:34:41

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %



WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/334/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości stanowi załącznik do protokołu

3.d. w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 października 2021 r. czas 14:35:47 - 14:35:55

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/335/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie przyznania dotacji na nakłady
konieczne  na wykonanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik do
protokołu

3.e. w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac 



konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 października 2021 r. czas 14:36:51 - 14:37:04

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/336/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie przyznania dotacji na nakłady
konieczne  na wykonanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik do
protokołu

3.f. w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 października 2021 r. czas 14:38:09 - 14:38:23

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %



WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/337/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie  w sprawie przyznania dotacji na nakłady
konieczne  na wykonanie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik do
protokołu

4. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie 
dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 października 2021 r. czas 14:40:03 - 14:40:11

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała  Nr  XXXV/338/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr
XXX/301/2021  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  dotyczącej  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik do protokołu

4.a. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w roku 2022

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



Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w roku 2022

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 października 2021 r. czas 14:41:20 - 14:41:28

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 12 80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 3 20 %

Uchwała Nr XXXV/339/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rocznego programu współpracy
gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust.  3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
stanowi załącznik do protokołu

Ad. 5
Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 r.

Przewodniczący Rady – poinformował, że dokonana została analiza oświadczeń majątkowych. Analiza dokonana
została przez Burmistrza Wołczyna, Wojewodę Opolskiego i  Przewodniczącego Rady Miejskiej.  Oświadczenia
majątkowe wpłynęły w terminie i przekazane zostały do urzędu skarbowego. 

Analiza  porównawcza treści  złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopii  zeznań o wysokości  osiągniętych
dochodów do wszczęcia postępowań w sprawie.

Szczegółowe informacje  na temat  analizy udostępnione są  dla  osób składających oświadczenia  w biurze rady
miejskiej.

Ad. 6
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

Burmistrz zabierając głos podkreślił sprawy:

- Gmina znalazła się na liście jednostek, które otrzymały środki w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000 zł na inwestycję np. Budowa kanalizacji
sanitarnej  w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach,  dofinansowanie w tym zadaniu jest  95%, a więc
tylko 5% z naszego budżetu – cieszymy się bardzo. W dalszej wypowiedzi podkreślił, że niemniej jednak



nasza Gmina w ramach tego Programu złożyła 14 wniosków na różne inwestycje, na ponad 41 mln zł, w
trzech obszarach: rozwój i poprawa stanu infrastruktury sportowej,  w tym na modernizację basenu w
Wołczynie,  budowę  zaplecza  szatniowo-sanitarnegona  boisku  MKS,  budowę  boiska  przy  szkole  w
Wierzbicy Górnej. Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, no i przede wszystkim na poprawę
infrastruktury drogowej w gminie.  Na tym etapie niestety otrzymaliśmy tylko na poprawę gospodarki
wodno-ściekowej z czego bardzo się cieszymy. Jednak po analizie zauważamy, że mniejsze gminy od
naszej otrzymały o wiele większe dofinansowanie ale będziemy zabiegać, aby nasza gmina jeszcze jakieś
środki w tym zakresie otrzymała.

Następnie podkreślił, że otrzymaliśmy dodatkowe środki na funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do
lat 3 w kwocie 4320 zł. 

Jeżeli chodzi o inwestycje - trwa budowa  „Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie”,
jesteśmy na ukończeniu budowy stacji czerpania i magazynowania naszej solanki.

Zakończono budowę ogrodu halofitowego i  tężni  – bardzo cieszy  się,  że  z  tego dobra korzysta  tylu
mieszkańców i nie tylko.
Zakończono przebudowę ul. Kasztanowej w Szymonkowie, ul. Tartacznej w Komorznie oraz drogi w
rejonie  osiedla  mieszkaniowego  w  Brzezinkach.  Obecnie  rozpoczęło  się  również  czwarte  zadanie
drogowe, kolejny etap budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, to jest przebudowa ulicy
Fabrycznej.
W zakresie ochrony środowiska - trwa w dalszym ciągu kontrola przedsiębiorców w zakresie podpisania
umów na odbiór odpadów. 

W zakresie oświaty - pozyskano 35 000,00 zł z w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”. Całkowity koszt powierzonego zadania wynosi 43 755,00 zł.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów przyznano nagrody.

W ostatnim czasie odbyło się dużo spotkań, wydarzeń, co jest efektem pracy i aktywności wielu osób,
grup i z tego należy się bardzo cieszyć. W związku z tym między innymi uczestniczył w dniu pieczonego
ziemniaka w Markotowie Dużym, imprezie  integracyjnej  w Ligocie Wołczyńskiej,  przekazaniu  wozu
bojowego OSP Gierałcice;

- wideokonferencji podsumowującej spis ludności i mieszkań 2021 r. - podkreślił, że 100% mieszkańców
naszej Gminy wywiązało się z tego obowiązku;

- otwarciu drogi ulicy Kasztanowej w Szymonkowie,

- uroczystym wręczenie medali za wieloletnie pożycie małżeńskie.

W dalszej  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  że  uczestniczył  w spotkaniu  z  Prezesem Zarządu  Lesaffre
Polska S.A., ponieważ firma zorganizowała akcję dla zdrowia w zakresie chodzenia, biegania, jeżdżenia
na rowerze i przeliczania tych kilometrów na złotówki, w związku z tym uzbierali 21 195 zł i przekazali
tą kwotę dla Stowarzyszenia „Dwa Serca” z przeznaczeniem na leczenie chorych dzieci.

W ostatnim czasie na terenie gminy było organizowanych właśnie wiele akcji charytatywnych, między
innymi  turniej  piłki  siatkowej  kobiet,   tańczymy  dla  Antosia,  zlot  motocykli  i  samochodów
„ Motosynteza dla Antosia”- za co serdecznie w imieniu własnym i radnych podziękował.

Radny  Adam  Zarych  –  zabierając  głos  w  imieniu  mieszkańców,  szczególnie  mieszkańców  ul.
Kasztanowej podziękował za wybudowanie nowej ulicy.

Radna Agata Teodorowska – podziękowała  za szybką reakcję  i  posprzątanie  zanieczyszczenia  na ul.
Młyńskiej oraz za okazane serce dla osoby, która bez pomocy Burmistrzów nie poradziłaby sobie. 



Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.
Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

 Protokołowała

Julita Matelska    


