
Protokół Nr XXIX/2021

przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 31 marca 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15.00, a zakończono o 16.05.
W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
Nieobecny na sesji:
- radny Paweł Krzemiński
 oraz 
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza.

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

Ad. 2

Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęło pismo od mieszkańców Ligota Mała o wyłączenie ich
z sołectwa Ligota Wołczyńska i utworzenie nowego sołectwa, 
- temat ten był poruszony również na Komisji Budżetu, dyskusja będzie kontynuowana.
- następnie przypomniał o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych radnych.

Ad. 3. 

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jednostki odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo złożyły 
informacje z działalności w tym zakresie za 2020 r. 
- temat tez też był przedmiotem posiedzenia Komisji.

Burmistrz – zabierając głos poinformował , że zgłaszane przez mieszkańców, radnych  wnioski niepokojące
sygnały o zakłócaniu porządku publicznego były przekazywane odpowiednim służbom mundurowym, 
-  zamierza  spotkać  się  z  udziałem Komendanta  Powiatowego Policji,  Kierownika  Policji  w  Wołczynie
i Komendantem Straży Miejskiej na temat wzmożenia działań mając na uwadze zbliżający się sezon letni, bo
w tym okresie jest najwięcej takich zdarzeń w godzinach popołudniowych  i nocnych, na niektórych terenach
nasilają się zakłócenia,
-  poprawiamy infrastrukturę,  budujemy nową,  aktualnie  trwa budowa ścieżki  wzdłuż rzeki  koło szkoły,
ruszyła budowa tężni, więc będą to miejsca częściej odwiedzane przez mieszkańców, ale też obawia się, że
mogą w tych miejscach być niewłaściwe  zachowania,  dlatego chce uczulić  służby na częstsze kontrole
i monitorowanie, aby mieszkańcy odczuli działania prewencyjne na naszym terenie.

Ad. 4. 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie
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4.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 31 marca 2021 r. czas 15:17:07 - 15:17:33

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  XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 stanowi załącznik do protokołu.

4.b. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:18:26 - 15:19:07

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła
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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  XXIX/285/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r.  w sprawie zmian
budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu.

4.c. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach

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

W dyskusji głos zabrali:
Radna  Krystyna  Mazurczak  –  prosiła  o  powtórzenie  wypowiedzi  z-cy  Burmistrza  z  Komisji  Budżetu
odnośnie opieki przedszkolnej.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że aktualnie jesteśmy w trakcie pracy nad arkuszem organizacyjnym dla
szkoły w Wąsicach, 
- nasze działania zmierzają do tego, aby objąć wszystkie dzieci z tego obwodu oraz te dzieci, których rodzice
zadeklarują chęć posłania do przedszkola,
- planujemy otworzyć dwa oddziały przedszkolne – trzy i czterolatków oraz pięcio i szczściolatków,
- jeżeli będą wolne miejsca w oddziale to w uzgodnieniu z p. Dyrektor i wychowawcą będzie można przyjąć
2,5 latków,
- naszym celem jest, aby dzieci młodsze, dla których byłoby uciążliwością dojeżdżanie do Wołczyna miały
opiekę jak najbliżej domu.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  reorganizacja  szkoły  nigdy  nie  była  i  nie  jest  łatwą  decyzją  zarówno  dla
burmistrza, radnych ale również nie jest łatwą do przyjmowania przez  rodziców i mieszkańców, 
- niestety stykamy się sytuacją, na którą nie mamy wpływu, a jest nią demografia,
- spadająca liczba urodzeń powoduje, że w naszych oddziałach jest coraz mniej dzieci,
- niestety w przeszłości  w przypadku tak małej  ilości dzieci  w oddziałach, szkoły były likwidowane, tj.
Krzywiczyny, Wierzchy, Szum, Wierzbica Dolna, Rożnów,
- subwencja naliczana jest na dziecko, subwencja ta systematycznie spada i z analizy demografii wynika, że
w kolejnych latach będzie dalej spadać i to nie tylko w naszej gminie,
- jednak chcemy zapewnić dzieciom przedszkolnym i dzieciom z klas I-III jak najlepsze warunki,
- obowiązkiem gminy jest zapewnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 letnich i takie oddziały są w
mieście  i  na  wsiach,  jeżeli  w  tych  oddziałach  są  miejsca  to  tworzymy  możliwości,  aby  dyrektorzy
przedszkoli  mogli podejmować decyzje o przyjęciu 2,5 letnich dzieci,
-  zgodnie  z  prawem  po  podjęciu  uchwały  o  zamiarze  przekształcenia  szkoły  należało  poinformować
Kuratora Oświaty i związki zawodowe, co uczyniliśmy,
- opinia związków zawodowych nie jest wiążąca jednak w przypadku Kuratora tak,
- Kurator Oświaty po analizie, weryfikacji i oględzinach szkół wydał opinię pozytywną, biorąc nie tylko pod
uwagę  wynik  finansowy,  ale  też  racjonalizację  zatrudnienia  i  pracę  poszczególnych  nauczycieli  we
wszystkich szkołach.
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głosowanie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:30:12 - 15:30:31

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 85.71 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała  Nr  XXIX/286/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  lutego  2021  r.  w  sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach stanowi załącznik do protokołu.

4.d. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka 
Gminnego w Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:31:26 - 15:31:48

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła
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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 XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie stanowi załącznik do protokołu.

4.e. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota 
Wołczyńska i Gierałcice

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:32:34 - 15:32:51

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  XXIX/288/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  lutego  2021  r.  w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice stanowi załącznik do protokołu.
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4.f. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Wołczyn w latach 2021-2025

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2021-2025

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:35:30 - 15:35:47

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 XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach  2021-2025
stanowi załącznik do protokołu.

4.g. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 
gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie
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wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:36:40 - 15:36:56

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 XXIX/290/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę
w  sprawie  zasad  udzielenia  dotacji  celowej  z  budżetu  gminy  Wołczyn  na  wymianę  ogrzewania  na
ogrzewanie proekologiczne stanowi załącznik do protokołu.

4.h. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z 
perspektywą do 2027 roku" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska 
dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku"

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na 
lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" wraz z "Prognozą oddziaływania 
na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 
2020-2023 z perspektywą do 2027 roku"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:38:08 - 15:38:27

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent
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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 XXIX/291/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia
"Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" wraz z
"Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2020-
2023 z perspektywą do 2027 roku" stanowi załącznik do protokołu.

4.i. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:39:15 - 15:39:34

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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  XXIX/292/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  lutego  2021  r.  w  sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wołczyn stanowi załącznik do protokołu.
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4.j. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 marca 2021 r. czas 15:40:27 - 15:40:47

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  XXIX/293/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  24  lutego  2021  r.  w  sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

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

Burmistrz – w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
-  zakończono  postępowanie  w  trybie  in-house  na  “Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn” i podpisano umowę z PGKiM
Sp.  z  o.o.  w Wołczynie,  dodał  że otrzymaliśmy informacje,  że od 1 kwietnie  rosną ceny na RIPOK-U
odbioru niektórych frakcji;
-  Zarząd  Województwa  Opolskiego  zatwierdził  Listę  Wnioskodawców  MIS  -  zawierającą  listę  zadań
rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji
celowej gminom województwa opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021.
Lista sporządzona została na podstawie złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 na rok
2021.;
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- trwa budowa ciągu pieszo – rolkowego w ramach zadania “Budowa ponadregionalnego centrum spotkań
Park Przyjaźni w Wołczynie”,
-  rozpoczęła  się  budowa ogrodu halofitowego  i  tężni  w ramach zadania  “Ochrona  gatunków i  siedlisk
solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn”, pojawiły
się  utrudnienia  ponieważ  okazało  się,  że  są  wysokie  wody  gruntowe  i  prowadzone  są  prace
wypompowywania i odsączania tego terenu, 
- podpisano umowy na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Wierzchy -  10 sztuk lamp i słupy,
Markotów Duży 1 lampa i słup,
-  zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  inwestycji  pn.:  „Przebudowa  ul.
Tartacznej w Komorznie”,
-  zlecono opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  remizy
OSP w Wołczynie”.
- rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na uzupełnieniu ubytków w drogach
tłuczniowych - podpisano umowę z wykonawcą,
- podpisano również umowę z Powiatem Kluczborskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji  celowej  na  opracowanie  dokumentacji  dla  zadania  „Remont  drogi  powiatowej  Nr  1343  O  w
Wierzbicy Górnej” jest to odcinek od torów kolejowych do końca wsi,
-  w  okresie  sprawozdawczym  wiele  decyzji,  między  innymi  w  sprawie  zwrotu  podatku  akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jak i świadczeń rodzinnych
-  działania  z  zakresu  oświaty  -  24  marca  br.  w  Regionalnym  Zespole  Wsparcia  Edukacji  w  Opolu,
dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn odebrali 40 laptopów zakupionych w
ramach projektu realizowanego przez  Urząd Marszałkowski  Województwa  Opolskiego.  Sprzęt  trafił  do
szkół podstawowych w naszej gminie, tj.: do Szkoły Podstawowa w Wołczynie – 23, Szkoły Podstawowej w
Wierzbicy  Górnej  –  7,  Szkoły  Podstawowej  w Komorznie  –  6,  Szkoły  Podstawowej  w Wąsicach  –  4.
Ponadto Szkoła Podstawowa w Szymonkowie i w Skałągach również w ramach w/w
projektu otrzymały łącznie 12 laptopów.
- Państwowy Instytut  Badawczy NASK – operator  Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej  –  przekazał  trzem
gminnym szkołom już 100 tabletów wraz z usługą dostępu do mobilnego internetu (usługa LTE) w formie
„Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE” m.in. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie –
50, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej – 25, Szkole Podstawowej w Wąsicach – 25;
- podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - program 2020
(pomoc dla 1000 osób z gminy Wołczyn), umowę podpisuje Stowarzyszenie „Dwa Serca” we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
-  zorganizowano  spotkanie  i  przeprowadzono  rozmowy  z  przedstawicielami  Kama  Vitrum  Huta  Szkła
Sp.  z  o.o.  w  Wołczynie  w  sprawie  budowy  sieci  wodociągowej  zasilającej  tereny  inwestycyjne
zlokalizowane  przy  ul.  Fabrycznej  w  Wołczynie,  uzyskano  wstępną  akceptację  prowadzenia  sieci
wodociągowej  przez  tereny  huty  tj.  w  wariancie  najkorzystniejszym  pod  względem  technicznym  i
finansowym,
- opracowano wniosek o udzielenie koncesji  na eksploatację złoża wód termalnych „Wołczyn” otworem
Wołczyn VIIA - koncesja udzielona zostanie przez Marszałka Województwa na rzecz Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie,
- uczestniczył w spotkaniu z ministrem Marciem Ociepą w sprawie tworzenia mieszkań poprzez tak zwane
Simy, a więc społeczne inicjatywy, tworzenie takiej instytucji, która mogłaby pozyskiwać środki finansowe
z programów rządowych , ale to nie mogą poszczególne gminy, bo program ma szanse być zrealizowany
jeśli będzie deklaracja wybudowania przynajmniej 900 mieszkań , możliwość jest przy połączeniu się kilku
gmin w inicjatywę społeczną ,
- korzystając z obecności ministra poruszył sprawę wspierania środowisk popeegerowskich.
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Kończąc  swoją  wypowiedź  z  okazji  zbliżających  się  świąt  Wielkanocnych  w  imieniu  własnym
i współpracowników złożył życzenia.

Radny Mrugalski – pytał, czy nowo budowana ścieżka spacerowa będzie oświetlona?

Burmistrz – poinformował, że inwestycja ta jest realizowana przy udziale środków pozyskanych jest to 
odcinek łączący ul. Kołłątaja i ul. Rzeczną, w ramach zadania jest ułożenie kostki brukowej, nasadzenie 
roślin, ławki oraz oświetlenie.

Ad. 6

Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania

Radny Mrugalski – pytał, czy w tym roku będzie możliwość oddawania przez rolników worków po 
nawozach?

Burmistrz – odnosząc się do pytania, stwierdził, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy informacje o możliwości 
pozyskania środków na ten cel i zadeklarowaliśmy chęć, aby z tego skorzystać ale pojawiły się problemy,  
nie z winy Gminy,
- jeśli chodzi o ten rok trzeba pytać w Wydziale.

Radny Mały – stwierdził, że w ubiegłym roku była informacja, że odbiorca odpadów, który się zgłosił 
wycofał się.

Przewodniczący Rady Miejskiej – w związku z panująca sytuacją epidemiczną prosił radnych , będących też 
w kontakcie z sołtysami o zgłaszanie wniosków, próśb i zapytań w Biurze Rady w formie mailowej lub 
telefonicznej.

Burmistrz – zbierając głos w nawiązaniu też do sytuacji związanej z koronawirusem - podziękował radnym
za ich  mobilność  i  pilne  100%  przybycie  dzisiaj  do  Urzędu,  aby  posiedzenia  odbyły  się  stacjonarnie,
chociaż zaplanowano zdalnie jednak nie mogły się odbyć z powodu braku płynnej  łączności  i możliwości
prowadzenia dyskusji, a następnie podjęcia uchwał, 
- z tego też powodu podjął decyzję o zamontowaniu światłowodu.

Przewodniczący Rady – złożył życzenia świąteczne.

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

                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Waldemar Antkowiak      

Protokołowała

Julita Matelska    
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