
Protokół Nr XXII/2016
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 10 sierpnia 2016 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.30.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Barbara Błaszczykiewicz.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności           (zał. nr 2).

Na sekretarza obrad powołano radnego Mieczysława Kwaśnickiego.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXI/2016 odbytej 29 czerwca 2016 r. – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                          (zał nr 3).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radny Ryszard Nowak – prosił Burmistrza o spowodowanie przybycia p. Celiny Zając Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie w celu poinformowania o ciągnącej się od długiego czasu
sprawie, tj. zwrot kosztów dowozu uczniów spoza obwodu szkoły.

Ad. 3

Podjęcie uchwał:

w  sprawie  przystąpienia  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  jako  wkładu  własnego  Gminy
Wołczyn do realizacji projektu: „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół
w Wołczynie”

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                       (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy Wołczyn
do realizacji  projektu:  „Wysoka jakość  edukacji  w Gimnazjalno-Licealnym Zespole  Szkół
w Wołczynie” - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                (zał. nr 5).

w  sprawie  przystąpienia  i  zabezpieczenia  środków  finansowych  jako  wkładu  własnego  Gminy
Wołczyn do realizacji projektu: „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację”



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                       (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy Wołczyn
do  realizacji  projektu:  „Szkoły  podstawowe  w  Gminie  Wołczyn  stawiają  na  edukację”  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                         (zał. nr 5).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                       (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok -  podjęta  została  jednogłośnie w obecności  14
radnych                                                                                                                                   (zał. nr 6).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  do
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                       (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2016-2021  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                        (zał. nr 7).

Ad. 4

Przewodniczący Rady – zabierając głos skierował zaproszenie do sołtysów do udziału w Turnieju
Sołectw, 
- podziękował tym, którzy już zadeklarowali udział.

Burmistrz – również zachęcał do udziału w Turnieju Sołectw, najbliższej imprezie integracyjnej, 
- kolejna impreza do Gminno-Powiatowe Dożynki w Sołectwie Wąsice,
- coraz to częściej dochodzą do niego głosy, że brak jest aktywności i pomocy, a ciężar spada na
kilka osób,
- zaprosił również w imieniu organizatorów na parafialne dożynki w Skałągach i Rożnowie oraz
w Szumie,



- poinformował, że 22 sierpnia w godzinach popołudniowych w amfiteatrze w Opolu odbędzie się
konferencja na temat zdrowego trybu życia wraz z częścią artystyczną, zaproszenie na konferencję
skierował do sołtysów, członków rad sołeckich i radnych,
- następnie poinformował, że konkretyzuje się sprawa zagospodarowania obiektu byłego szpitala
w Wołczynie, będącego własnością Sióstr Zakonnych,
- w lipcu został złożony projekt na zagospodarowanie tego obiektu, rewitalizację szpitala św. Józefa
w Wołczynie, projekt opiewa na kwotę 6,5 mln zł,  projekt zakłada 30 miejsc do całodobowego
pobytu i 30 miejsc do dziennego pobytu, uważa że projekt jest bardzo ambitny, a zarazem realny do
otrzymania dofinansowania ze względu na brak w okolicy domów dziennego pobytu,  ten dom
pobytu ma być miejscem komercyjnym.

Przewodniczący Rady – w nawiązaniu do interwencji  telefonicznej  jaką dzisiaj  otrzymał,  prosił
sołtysów o odbieranie telefonów, których numery podają do wiadomości publicznej.

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

                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak
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