
Protokół Nr XLII/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 20 maja 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15.00, a zakończono o 16.05.
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 nieobecny

4 Krzemiński Paweł obecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard nieobecny

9 Nowak Marek obecny

10 Nowak Ryszard obecny

11 Pasternak Marcin obecny

12 Schatt Jolanta obecna

13 Sękala Ewelina obecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLI/2022 odbytej 27 kwietnia 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

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

Ad. 2  Interpelacje, wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Mazurczak – zgłosiła problem zanieczyszczania rzeki płynącej przez Wierzchy,
- problem tkwi na jazie piętrzącym wodę w Krężlu,
- wnioskowała, aby ktoś z Urzędu zajął się tą sprawą, bo przez dwa tygodnie płynął muł, woda śmierdzi,
- niedawno rzeka była pięknie wyczyszczona, a dzisiaj wszystko co żyło zginęło,
- nie chcemy mieszkać przy takiej rzece,
- w imieniu mieszkańców prosiła o interwencję we właściwej instytucji.



Ad. 3  Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołczyn za 2021 rok 

Burmistrz – w wystąpieniu swoim zwrócił uwagę na sprawy:
-  Raport  o stanie Gminy zawiera  informacje o obszarach funkcjonowania  i  kosztach samorządu,  jest  to
obszerny  dokument,  nie  sposób  jest  wszystko  omówić,  dlatego  zachęcał  radnych,  mieszkańców  do
zapoznania się z tym dokumentem, a na kolejnej sesji będzie możliwość dyskusji nad Raportem,
- przedstawienie Raportu jest obowiązkiem Burmistrza w myśl art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
-  dokument  ten  obejmuje  podsumowanie  działalności  burmistrza  w  roku  poprzednim  w  szczególności
realizację całej polityki, programów, strategii, uchwał Rady Miejski,
-  w  okresie  sprawozdawczym Gmina  Wołczyn  jak  zapewne  każdy  samorząd  realizowała  szereg  zadań
własnych jak i zleconych, działalność obejmowała realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych ,
- podkreślił, że niepewność związana z pandemią, nieprzewidywalne zmiany przepisów, niewystarczająca
subwencja  oświatowa  każdego  roku,  wszystko  to  wymagało  prowadzenia  bardzo  rozważnej  polityki
finansowej,  dużej  dyscypliny,  aby  była   stabilność  naszego  samorządu  musimy  być  przewidywalni
i musimy perspektywicznie patrzeć na każdy kolejny rok,
-  od  samego  początku  gmina  nasza  stawiała  na  poszukiwanie  i  pozyskiwanie  zewnętrznych  środków
finansowych,  które  umożliwiają  realizację  wielu  przedsięwzięć,  dzięki  temu w  ubiegłym roku,  między
innymi  udało  się  oddać  do  użytku  sztandarową  inwestycje,  a  mianowicie  tężnię  solankową z  ogrodem
halofitów, ścieżkę pieszo-rolkową, przebudować kilkanaście kilometrów nawierzchni drogowych.
W dalszej wypowiedzi podkreślił również:
- że drugi rok pandemii wpłynął na wiele aspektów życia mieszkańców w naszej gminie, wprowadzono
ograniczenia w dostępie do Urzędu Miejskiego i niektórych jednostek, musieliśmy się z tym zmierzyć, aby
nie przerywać ciągłości pracy,
- miniony rok był rokiem organizacji wielu akcji charytatywnych  na rzecz chorych dzieci.
Raport  zawiera  informacje  o  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Wołczynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie.
Zwrócił uwagę na demografię, liczba w naszej Gminie z roku na rok zmniejsza się, 10 lat temu było nas
prawie 14 tys., a rok 2021 r. zamyka się liczbą 12,5 tys. mieszkańców, nasze społeczeństwo się starzeje, jest
dwukrotnie więcej zgonów aniżeli urodzeń;
- w Raporcie jest wzmianka o rolnictwie, podkreślił, że niestety w naszej gminie dominują gleby 4 i 5 klasy,
co nie ułatwia pracy rolnikom,
- jest  również informacja o szeroko rozumianej  pomocy społecznej  świadczonej  przez Ośrodek Pomocy
Społecznej i  Wydział tut.  Urzędu, w opisane są programy, które są prowadzone, tj.:  wspierania rodziny,
programy wspieraj seniora, 75+, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wiele innych programów.
Oświata i wychowanie jest to bardzo obszerny materiał i  bardzo szczegółowo też jest opisane - niestety
oświata w naszym samorządzie to niemal 50% kosztów, mimo przeprowadzonej restrukturyzacji i tak koszty
funkcjonowania  są  wysokie,  subwencję  oświatową  jaką  otrzymujemy  jest  na  poziomie  11,5  mln  zł,
a koszty funkcjonowania oświaty w naszej Gminie przekraczają 21 mln zł.
W Raporcie poświęcamy również miejsce na opis współpracy z organizacjami pozarządowymi,
-  pozyskiwania  inwestorów,  co  nie  jest  łatwą  sprawą,  jednak  należy  się  cieszyć,  bo  tereny  po  byłym
„Linopłycie” w znacznej części zostały wykupione i zainwestowane.
Raport przedstawia działalność w 2021 r. naszych jednostek kulturalnych,
-  również  działalność  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  których  na  terenie  Gminy  mamy  10  jednostek,
podkreślił, że w minionym roku zakupiony został nowy wóz bojowy dla OSP Gierałcice.
Jest mowa o poprawie infrastruktury drogowej, tj.:  przebudowie drogi w Szymonkowie,  w Brzezinkach,
w Komorznie, w Wołczynie ul. Fabryczna, ale też modernizacji budowie oświetlenia ulicznego.
Ochrona  zabytków  -  co  roku  przeznaczamy  również  i  w  ubiegłym  środki  na  dotację  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
W Raporcie  opisaliśmy szczegółowo fundusze zewnętrzne,  bo  jak  wiemy każdą  inwestycję  staramy się
wesprzeć środkami zewnętrznymi nie tylko samorządowymi,  w szczegółach opisano jaki  był  koszt  tych
inwestycji, ale też jakie uzyskaliśmy dofinansowanie na te inwestycje.
-  Fundusz sołecki, a więc na funkcjonowanie naszych sołectw przeznaczamy też środki, w minionym roku
kwota wydatków, w naszych sołectwach zbliżyła się prawie do pół miliona zł.
Kończąc wypowiedź zachęcał radnych, mieszkańców do zapoznania się z Raportem.



Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. (załącznik do protokołu).

Radni otrzymali przedmiotowe sprawozdania.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
W/w sprawozdania przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 5  Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w 
gminie Wołczyn za 2021 rok”

Radni otrzymali w/w dokument.
Dyskusji nie było.

głosowanie Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie „Oceny 
zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn za 2021 rok”

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 maja 2022 r. czas 15:39:31 - 15:39:50

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 %

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 
Wołczyn za 2021 rok” stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie 

6.a. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołczyn na 2022 rok

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

głosowanie w sprawie zmiany w budżecie gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 20 maja 2022 r. czas 15:40:47 - 15:41:00

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 XLII/398/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. (załącznik do protokołu).

6.b. 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 20 maja 2022 r. czas 15:41:49 - 15:42:02

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 XLII/399/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu (załącznik do protokołu).

6.c. w sprawie 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 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 20 maja 2022 r. czas 15:43:07 - 15:43:27

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 XLII/400/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu).

6.d. w sprawie 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 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 20 maja 2022 r. czas 15:44:20 - 15:44:33

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 XLII/401/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu).



6.e. w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

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

głosowanie w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 maja 2022 r. czas 15:45:24 - 15:46:32

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 XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie 
wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Wołczynie (załącznik do protokołu).

6.f. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa

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

głosowanie w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 maja 2022 r. czas 15:47:21 - 15:47:35

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 84.62 % pula głosów 15 -



PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 15.38 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała Nr XLII/403/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie określenia 
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(załącznik do protokołu).

6.g. w sprawie zamiany nieruchomości

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

głosowanie w sprawie zamiany nieruchomości

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 20 maja 2022 r. czas 15:48:28 - 15:48:48

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 XLII/404/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zamiany 
nieruchomości (załącznik do protokołu).

Ad. 7   Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami

Burmistrz - zabierając głos poruszył sprawy:
- ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie
widowni w miejscowości  Wołczyn", zadanie obejmuje montaż siedzisk sportowych wraz z wykonaniem
utwardzenia terenu w tym:  rozbiórka części nasypu skarpy widowni, wykonanie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej,  montaż siedzisk sportowych, budowa ogrodzenia panelowego,  budowa skarp widowni, 
rekultywacja terenu z sianiem trawy, szacunkowa wartość brutto: 413 tys. zł,
- zlecono wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa toalet przy obiekcie
tężni w Wołczynie”,
-  opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową dla  zadania  pn.  „Przebudowa drogi  w Wierzbicy
Górnej”,
- trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi w Wierzchach”,
- trwa realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie”,
- w porozumieniu Gminy Wołczyn i siecią handlową Dino Polska S.A. wykonano przebudowę odcinka drogi
w Gierałcicach.  W oparciu o podpisane porozumienie  Gmina Wołczyn przejmie wybudowaną drogę na



własność,  przebudowany  odcinek  zapewnia  dojazd  do  nowego  obiektu  handlowego,  Strażnicy  OSP,
budynków mieszkalnych oraz gruntów rolnych,
- zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego w Markotowie Małym,
-  ogłoszono  kolejny  nabór  wniosków  na  dofinansowanie  wymiany  ogrzewania  na  ogrzewanie
proekologiczne, wnioski można składać w dniach od 1 do 30 czerwca br.,
-  przyjęto  kolejnych  99  deklaracji  w  zakresie  źródła  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych
i usługowych,
- w związku z brakiem ofert na realizację zadania utylizacji foli rolniczych, wystąpiono do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska o przedłużenie terminu na III kwartał tego roku,
- Gmina Wołczyn zawarła porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, z w/w dofinansowania w łącznej
kwocie 24 800,00 zł skorzysta Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej oraz Zespół Szkół
w Wołczynie,
- w ramach utrzymania terenów zielonych na wsiach zatrudniono dwóch pracowników, od początku maja
pracownicy  przeprowadzili  wycinkę  zakrzaczeń  w  Komorznie,  koszenie  terenów  komunalnych
w Krzywiczynach i Rożnowie.

W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że:

- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lesaffre Polska S.A., podczas którego przeprowadzono wstępne
rozmowy dotyczące możliwości  ulokowania  nowego zakładu,  teren niezbędny do realizacji  zamierzonej
inwestycji to ok. 6 ha.

Poinformował również, że w okresie sprawozdawczym uczestniczył w:
- spotkaniu z przedstawicielami firmy Lesaffre w sprawie zagospodarowania terenu przy tężniach,
- uroczystości wprowadzenia do oddziału bojowego samochodu ratowniczo–gaśniczego w Wąsicach,
- uroczystych obchodach Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wołczynie,
- spotkaniu ze stypendystami Zespołu Szkół w Wołczynie.

Ad. 8   Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania 

Burmistrz – odnosząc się do sprawy zanieczyszczenia rzeki stwierdził, że jest również tym zbulwersowany
jak Pani Radna, bezwzględnie należy się tym zająć, bo nie wyobraża sobie, żeby w rzece pływały nieżywe
ryby, 
- wystąpimy do Wód Polskich, aby zajęli się tą sprawą, ale powiadomi również Straż Miejską w Wołczynie.

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

                                                                

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                     Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


