
Protokół Nr XXXI/2021
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o 15.00.
W sesji uczestniczyło 15 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 XXX/2021 odbytej  12  maja  2021  r.  udostępniony  jest  do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej, a także przed dzisiejszą sesją - radni nie wnieśli uwag do w/w Protokołu.

Ad. 2. 
Interpelacje, wnioski i zapytania 
Głos zabrała radna Krystyna Mazurczak – podziękowała w imieniu mieszkańców za wykonanie oświetlenia 
ulicznego Wierzchach.

Ad. 3.
Debata nad Raportem o stanie gminy Wołczyn za 2020 r.   
Przewodniczący Rady – poinformował, że zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz 
Wołczyna przedstawił Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2020 roku,
- przedmiotowy Raport opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w myśl wspomnianego przepisu w debacie nad Raportem mogą brać udział mieszkańcy, po uprzednim złożeniu 
wniosku,  żaden mieszkaniec nie wyraził chęci udziału w debacie. 
W dyskusji nad raportem nikt nie zabrał głosu.

Ad. 4. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum 
zaufania.

głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:07:52 - 14:08:13

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum 
zaufania - stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5.



Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2020 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał  Uchwałę Nr 74/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn
za 2020 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał opinię Komisji o realizacji budżetu gminy za 2020 rok (załącznik 
do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – stwierdził, że Komisja wyraziła pozytywną 
jednogłośną  opinię do sprawozdania o realizacji budżetu gminy za 2020 r. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2020 rok

głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2020 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:17:44 - 14:18:17

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2020 rok - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6. 
Absolutorium dla Burmistrza Wołczyna 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna 
za 2020 r. (załącznik do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Nr 222/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Wołczyna z wykonania budżetu gminy za 2020 rok (załącznik do protokołu).



W dalszej kolejności – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium.

głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:25:34 - 14:25:54

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała  Nr  XXXI/307/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Wołczyna
absolutorium - stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz zabierając głos podziękował Radzie za rok niełatwej pracy, ten rok był rokiem bardzo trudnym w całym 
kraju jak i w naszej Gminie, jednak patrząc na możliwości jakimi dysponujemy to staramy się rozsądnie  i 
gospodarnie poprawiać warunki życia naszych mieszkańców,
- mamy świadomość, że zadań jest jeszcze wiele przed nami, oczekiwań i wniosków, 
- ważną wartością pracy burmistrza, pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych ale też i całej Rady jest to, 
że nie realizujemy i wydatkujemy tylko tych środków, którymi dysponujemy ale pozyskujemy znaczące środki 
finansowe, które wzmacniają jeszcze nasz budżet,
- cieszy się, że trafiają do nas znaczące środki z  Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych , w  ostatnim czasie 
otrzymaliśmy dofinansowanie,  aż na 3 drogi  do środowisk popegeerowskich,
- inwestujemy i będziemy inwestować, bo przecież te prace, które zostały zakończone, ale też te, które trwają jak  
termomodernizacja Ośrodka Kultury, planowana termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej, zaawansowana, 
realizacja w Parku Przyjaźni, czy z naszych środków skatepark,
- słuchamy i przyjmujemy uwagi i słowa krytyki pod adresem szeroko rozumianych działań, po to aby poprawiać 
naszą służbę samorządową.

Ad. 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

7.a. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2021 roku

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

Dyskusji nie było.

głosowanie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2021 roku

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:32:15 - 14:32:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2021 roku - stanowi
załącznik do protokołu.

7.b. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Wołczyn na 2021 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:33:30 - 14:33:44

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %



Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2021 rok - stanowi załącznik do protokołu.

7.c. 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 29 czerwca 2021 r. czas 14:34:39 - 14:34:52

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2021 – 2026 - stanowi załącznik do protokołu.

7.d. 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 29 czerwca 2021 r. czas 14:35:55 - 14:36:10

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
- stanowi załącznik do protokołu.

7.e. 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 29 czerwca 2021 r. czas 14:37:04 - 14:37:36

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie 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.

7.f. 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 29 czerwca 2021 r. czas 14:38:30 - 14:38:49

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie 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.

7.g. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wołczyn 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 określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wołczyn 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 29 czerwca 2021 r. czas 14:39:47 - 14:40:02

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -



PRZECIW 0 0 % oddanych 
głosów

15 100 %

WSTRZYMAŁ
O SIĘ

0 0 % nieoddanych 
głosów

0 0 %

Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu
Gminy  Wołczyn  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.

7.h. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn i inne 
organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:40:58 - 14:41:13

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn  w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych - stanowi załącznik do protokołu.

7.i. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok 



szkolny 2021/2022

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:42:01 - 14:42:20

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022 - stanowi załącznik do protokołu.

7.j. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o 
dochodach

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:43:07 - 14:43:22

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022 - stanowi załącznik do protokołu.



7.k. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2021 r. czas 14:44:08 - 14:44:23

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Wołczyn zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn - stanowi załącznik do
protokołu.

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

Burmistrz – zbierając głos podkreślił, że w okresie sprawozdawczym  podejmowano sprawy w zakresie 
przetargów, aktualnie trwa postępowanie przetargowe na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Wołczyn 
w tym:  remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabryczna w Wołczynie - etap II i przebudowa ul.
Tartacznej w Komorznie;
- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do
przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  dwóch  osób  na  wózku  inwalidzkim”  -  zakup  realizowany  będzie  
z dofinansowaniem z PFRON-u,
- trwa postępowanie przetargowe na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie”;
- podpisano umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, tj.: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie”,
oraz „Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach”;
-  w  temacie  środków  zewnętrznych  podpisano  umowę  o  dofinansowanie  projektu  pn.  „Przebudowa  drogi
w Wierzchach” (szacunkowy koszt: 573 610,06 zł, pozyskane dofinansowanie: 354 245 zł);
- podpisano umowę na „Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni” (szacunkowy koszt: 114 777,84 zł,
pozyskane dofinansowanie: 73 033 zł);
- otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na
inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej na zadanie pn. “Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej” (szacunkowy koszt:  431 000,00 zł,
pozyskane dofinansowanie: 350000 zł);
-  trwa  budowa ciągu pieszo – rolkowego w ramach zadania “Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park
Przyjaźni w Wołczynie”;



- trwa budowa ogrodu halofitowego i tężni w ramach zadania “Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz
innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn”;
- trwa termomodernizacja Wołczyńskiego Ośrodka Kultury;
- trwa przebudowa ulicy Kasztanowej w Szymonkowie;
- zakończono inwestycję rozbudowy oświetlenia ulicznego w Wierzchach 3 etapy (10 lamp) oraz w Markotowie
Dużym 1 lampa wraz z przyłączem;
- zakończono prace polegające na równaniu gminnych dróg tłuczniowych równiarką,
- zakończono prace związane z remontem dróg tłuczniowych, wbudowano 1500ton tłucznia,
-  opracowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  dla  inwestycji  pn.:  „Przebudowa  ul.  Tartacznej
w Komorznie”.- ogłoszono przetarg na realizację zadania;
- opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową dla zadania polegającego na zagospodarowaniu ujęcia wód
termalnych w Wołczynie - ogłoszono przetarg na realizację zadania;
-  zlecono opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  „Budowa sieci  wodociągowej  zasilającej  tereny
inwestycyjne przy ul. Fabrycznej w Wołczynie”.
Poinformował,  że w związku z otrzymaniem pozytywnej opinii  Kuratora Opolskiego przedłużono powierzenie
pełnienia  obowiązków  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Orła  Białego  w  Wierzbicy  Górnej  Pani  Annie
Witkowskiej.
- z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 uczniom, którzy uzyskali bardzo wysoką średnią ocen oraz co
najmniej  dobrą  ocenę  z  zachowania  wręczono  jednorazowe  stypendium.  Łącznie  stypendium  otrzymało  121
uczniów. Na ten cel przeznaczono z budżetu Gminy Wołczyn kwotę 13 800 złotych;
- uczniom LO i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn za szczególne osiągnięcia edukacyjne,
artystyczne, kulturalne wręczono 14 nagród rzeczowych (Zespół Szkół w Wołczynie - 12, Szkołą Podstawowa w
Komorznie - 1, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej – 1). Na ten cel przeznaczono kwotę
2.403 zł.
W temacie Gospodarki przestrzennej:
-  trwa  procedura  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  miejscowości  Wołczyn,
Komorzno, Krzywiczyny, Rożnów.
Następnie poinformował o wydarzeniach jakie odbywały się w ostatnim okresie, m.in.:
-  uroczyste podpisanie wraz z Wojewodą Opolskim umowy na dofinansowanie dróg samorządowych dla Gminy
Wołczyn,
- wręczenie statuetek oraz dyplomów Laureatom oraz wyróżnień z powiatu oleskiego i kluczborskiego w konkursie
„Opolska Marka 2020” w konkursie tym laureatem zostało Gospodarstwo Rybackie Markowe,
-  w  uroczystościach  z  okazji  Dnia  Dziecka  w  Żłobku  oraz  Szkole  Podstawowej  w  Wierzbicy  Górnej
i w Wołczynie, Sołectwie Wierzbicy Dolnej 
- uczestniczył w święcie województwa opolskiego – rajdzie rowerowym, jako współorganizator jednego z dwóch
etapów,
- w XX Turnieju Piłki Nożnej chłopców Szkól Podstawowych o Puchar Burmistrza w Wierzbicy Górnej,
- XXI Gali rozdania „Laury Umiejętności i Kompetencji” w Opolu – laureatem został p. Mariusz Pieńkowski ,
-  odbył  się  wakacyjny  Dzień  Ślimaka  połączonym z  akcją  poboru  krwi  na  terenie  rekreacyjno  –  sportowym
w Wołczynie – organizatorem tego krwio-busa była nasza grupa biegowa SLOW-JOGG.

Ad. 9. 
W punkcie odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                 Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


