
Protokół Nr XXXVIII/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o 14.55.

W sesji uczestniczyło 13 radnych  zgodnie z listą obecności.

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan nieobecny

4 Krzemiński Paweł nieobecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard obecny

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 XXXVII/2021 odbytej 22 grudnia 2021 r.- radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał, tj:
- w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
-  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  Programu  „Asystent  osobisty  osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W/w  wniosek poddał pod głosowanie.

głosowanie kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka 



Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:04:49 - 14:05:30

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 %

głosowanie kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:06:02 - 14:06:13

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 %

W związku z powyższym porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  Programu  „Opieka
Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,



b) w sprawie  przystąpienia  Gminy Wołczyn  do realizacji  Programu „Asystent  osobisty
osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2022  realizowanego  ze  środków  Funduszu
Solidarnościowego

c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027,

e) w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania
i  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,
przypadających  Gminie  Wołczyn  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym,  warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
f) w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi
lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,

g) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom,
h) w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok.
7. Przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  resortowych  Komisji  Rady  Miejskiej

 w Wołczynie w 2021 roku.

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

9. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2  Interpelacje, wnioski i zapytania 

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie 

a) w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka 
Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:07:32 - 14:07:43

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 XXXVIII/355/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
przystąpienia  Gminy  Wołczyn  do  realizacji  Programu  „Opieka  Wytchnieniowa”  –  edycja  2022
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego stanowi załącznik do protokołu.

b) w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków 
Funduszu Solidarnościowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:08:40 - 14:11:15

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 XXXVIII/356/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego stanowi załącznik do protokołu



c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:11:58 - 14:12:08

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 XXXVIII/357/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok stanowi załącznik do protokołu

d)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:12:50 - 14:13:00

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 XXXVIII/358/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 stanowi załącznik do protokołu

e)  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej 
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,
odraczania i  rozkładania na raty należności  pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  Wołczyn  lub  jej  jednostkom
organizacyjnym,  warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w
przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  oraz
wskazania organów do tego uprawnionych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:14:09 - 14:14:25

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 XXXVIII/359/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania  i  rozkładania  na  raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej
jednostkom  organizacyjnym,  warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,
w których ulga stanowić będzie  pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
stanowi załącznik do protokołu



f) w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi 
oraz regulaminu tego handlu

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

W dyskusji głos zabrał:
Zastępca Burmistrza – podkreślił, że przedmiotowa uchwała dotyczy rolników z naszej Gminy, 
- ma na celu umożliwić rolnikom handel produktami, które wytworzą w swoim gospodarstwie,
- handel będzie mógł się odbywać na terenie targowiska w Wołczynie w określone dni,  to jest w piątki
i soboty, w te dni rolnicy będą zwolnieni z opłaty targowej,
- jest to nowość, intencją ustawodawcy jest aby umożliwić rolnikom uzyskanie dodatkowego źródła dochodu
poprzez handel płodami wytworzonymi w gospodarstwie.

głosowanie w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  handlu  rolników  i  ich  domowników
produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:17:26 - 14:17:43

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 XXXVIII/360/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz
regulaminu tego handlu stanowi załącznik do protokołu

g) w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:18:26 - 14:18:39



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 XXXVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia zasad przyznawania diet sołtysom stanowi załącznik do protokołu

h)  w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:19:18 - 14:19:29

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 XXXVIII/361/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska stanowi załącznik do protokołu



Ad. 5 
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycje planu pracy na 2022 r. (załącznik do 
protokołu).
Nikt nie zgłosił innych propozycji ani uwag.

głosowanie Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie na 
2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:22:18 - 14:22:30

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 %

Ad. 6 
Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2022 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej  przedstawił propozycje planu pracy na 2022 
r. (załącznik do protokołu).
Nikt nie zgłosił innych propozycji ani uwag.

głosowanie Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej na 2022 
rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:24:30 - 14:24:41

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 %

Ad. 7  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok

Przewodniczący Rady – przedstawił propozycje planu pracy.
Nikt nie wniósł uwag.

głosowanie w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 26 stycznia 2022 r. czas 14:27:29 - 14:27:41

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 XXXVIII/363/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8 
Przedstawienie sprawozdań z działalności resortowych Komisji Rady Miejskiej w Wołczynie w 2021 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2021
r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – przedstawił sprawozdanie z działalności 
Komisji w 2021 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 
2021 r. (załącznik do protokołu).



Ad. 9 
Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami  (załącznik do protokołu).

Zastępca  Burmistrza  –  w  imieniu  Burmistrza  Wołczyna  przedstawił  informacje  o  podejmowanych
działaniach, między innymi podkreślił sprawy:

- rozbudowano oświetlenie uliczne w Skałągach - zainstalowano 6 lamp;
- rozpoczęto prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowość Świniary Wielkie
i przysiółek Krzywiczyny – Kolonia, jest to duża inwestycja, którą realizować będziemy z dofinansowaniem
z  budżetu  państwa.  Zasady  tego  zadania  są  takie,  że  musimy postępowanie  przetargowe  rozpocząć  do
połowy maja br.

- w takcie  przygotowania jest  dokumentacja  projektowa na zmianę sposobu użytkowania części
parterowej budynku tzw. „heliaszówki” z przeznaczeniem na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-
kulturalnej;
- w toku jest 42 postępowań, są to w większości postępowania dotyczące warunków zabudowy dla
zadań dotyczących fotowoltaiki.

Radny Łuczek – pytał czy nazwa „heliaszówka” to oficjalna nazwa obiektu?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że nie, oficjalnej nazwy nie ma.

Ad. 10. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania
Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


