
Protokół  Nr  XXXIX/2022
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 23 lutego 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.15.

W sesji uczestniczyło 15 radnych  zgodnie z listą obecności.

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan obecny

4 Krzemiński Paweł obecny

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 XXXVIII/2022 odbytej 26 stycznia 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ad. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania

Radny Łuczek – pytał, czy zostały już poczynione jakieś działania odnośnie deklaracji zagospodarowania 
terenu za kortem tenisowy przez firmę Lesaffre?
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Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

3.a. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z
dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w roku 2022

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:36:29 - 14:38:48

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  XXXIX/365/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  lutego  2022  r.  w  sprawie
pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  dochodów  własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 stanowi
załącznik do protokołu

3.b. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gminie Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołczyn

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

data 23 lutego 2022 r. czas 14:39:42 - 14:39:47

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  XXXIX/366/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  lutego  2022  r.  w  sprawie
ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  strażaków  ratowników  Ochotniczych  Straży
Pożarnych w Gminie Wołczyn stanowi załącznik do protokołu

3.c. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2022 roku

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

głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn
w 2022 roku

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:40:35 - 14:40:42

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 %
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Uchwała  Nr  XXXIX/367/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  lutego  2022  r.  w  sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2022 roku stanowi załącznik do protokołu

3.d. 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 zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:41:56 - 14:45:19

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 XXXIX/368/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok stanowi załącznik do protokołu

3.e. 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 23 lutego 2022 r. czas 14:46:15 - 14:46:22
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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 XXXIX/369/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 stanowi załącznik do protokołu

3.f. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:47:03 - 14:47:09

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  XXXIX/370/2022  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  23  lutego  2022  r.  zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom stanowi załącznik do protokołu

3.g. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023 – 
2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego projektu

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

głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Wołczyn na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania tego projektu

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:47:56 - 14:48:03

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  XXXIX/371/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  lutego  2022  r.  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  projektu  Strategii  Rozwoju  Gminy  Wołczyn  na  lata  2023  –  2030  oraz
określenia  szczegółowego  trybu  i  harmonogramu  opracowania  tego  projektu  stanowi  załącznik  do
protokołu

3.h. zmieniająca uchwałę 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.

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę 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 23 lutego 2022 r. czas 14:48:48 - 14:48:54

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent
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ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXXIX/372/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi
oraz regulaminu tego handlu stanowi załącznik do protokołu

3.i. 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 23 lutego 2022 r. czas 14:49:47 - 14:49:53

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 XXXIX/373/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 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 stanowi załącznik do protokołu

3.j. 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.
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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 23 lutego 2022 r. czas 14:50:46 - 14:50:55

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 XXXIX/374/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 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 stanowi załącznik do protokołu

3.k. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:52:06 - 14:52:14

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 %
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Uchwała Nr XXXIX/375/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik do protokołu

3.l. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:53:20 - 14:53:35

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 XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik do protokołu

3.m. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:54:18 - 14:54:25

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie
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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 XXXIX/377/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik do protokołu

3.n. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 23 lutego 2022 r. czas 14:55:17 - 14:55:30

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 XXXIX/378/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4 Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami (załącznik do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos zwrócił się do mieszkańców i nawiązał do podjętej uchwały w sprawie pokrycia
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, 
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-  podkreślił,  że  system  gospodarowania  odpadami  jest  coraz  droższy,  wynika  to  ze  wzrostu  cen  na
składowisku odpadów, ale też ma wpływ podwyżka energii i paliwa,

- z wyliczeń naszych wynika, że cena za śmieci od mieszkańca powinna wynosić ok. 34 zł,

-  żeby  nie  robić  podwyżki  ceny  za  odbiór  śmieci,  a  zbilansować  dochody  i  wydatki   postanowiliśmy
wspólnie z Radą, o dopłacie części kosztów gospodarki odpadami z dochodów własnych w wysokości 330
tys. zł, oznacza to, że musimy uszczuplić inne nasze wydatki.

Odnosząc się do informacji z okresu między sesjami, podkreślił sprawy:

- ogłoszono przetarg na zadanie „Przebudowa drogi w Wierzchach”;

- uzyskano wstępną akceptację lokalizacji sieci wodociągowej zasilającą przysiółki Markowe i Kołoczek na
gruntach stanowiących własność lasów państwowych, jest to zadanie bardzo trudne i kosztowne, ale chcemy
je zrealizować, uzyskaliśmy pozytywne stanowisko Nadleśnictwa;

- Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na 322 wnioski w kwocie 818 tys. zł;

- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach pod działania 19.2 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach PROW 2021-2020 na
zadanie  pn.  „Zmiana  sposobu użytkowania  budynku gminnego w Wołczynie  na potrzeby infrastruktury
rekreacyjno – kulturalnej”;

-  przyjęto  395  deklaracji  w  zakresie  źródła  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych  i  usługowych,
przypomniał, że jest to obowiązek obligatoryjny mieszkańca;

-  trwają  prace  nad  zmianami  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  miejscowości   Wołczyn,
Komorzno, Ligota Wołczyńska, Krzywiczyny;

- w ramach nowego Programu przyjęto 585 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego;

- w okresie od 01.01.2022 r. do 18.02. 2022 r. złożono 13 wniosków, przyznano i wypłacono 13 świadczeń z
tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) na kwotę 13 000 zł;

- w związku z interwencją mieszkańców wystąpiono z pismem do Zarządu Powiatu Kluczborskiego z prośbą
o  podjęcie  działań  zmierzających  do  zapewnienia  bezpiecznego  przejazdu  drogami  powiatowymi
w miejscowości Szymonków ze szczególnym uwzględnieniem odcinka na wysokości przysiółka Wesoła;

-  podziękował  za  ogromne  zaangażowanie  na  rzecz  wsparcia  dla  chorego  Antosia  poprzez  organizacje
festynów, licytacji, zawodów sportowych i innych akcji, dzięki którym udało się uzbierać 1mln 900 tys. zł, 

-  pomimo  takiego  zaangażowania  nie  jesteśmy  w  stanie  zebrać  kwoty  9  mln  zł  w  związku  z  tym
przygotowany został apel, który chcemy rozesłać do wszystkich samorządów na Opolszczyźnie z prośbą
o pomoc.

Radny Ryszard Nowak – pytał, czy wszystkie 322 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czy pozyskana
kwota 818 tys. zł będzie dzielona po równo na każdy wniosek, czy są jakieś kryteria?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że 322 wnioski zostały zweryfikowane i rozpatrzone pozytywnie, 
- kwota ta podzielona będzie na zakup komputerów lub tabletów, w zależności kto co zgłosił,
- środki na zakup jednego komputera to 2,5 tys. zł, a na tablet 1 tys. zł.

Radny Pasternak – pytał, czy zakup tego sprzętu będzie dokonywany przez gminy czy inny sposób?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, ze zakup sprzętu będzie dokonany przez Gminę w formie ogłoszonego
przetargu.

Przewodniczący Rady – poinformował, że przygotowany został apel o pomoc dla Antosia chcemy, aby apel
ten za pośrednictwem samorządów dotarł do jak największej ilości ludzi.

Ad. 5 Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania 
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Burmistrz  –  odnosząc  się  do  zapytania  złożonego  na  początku  sesji  podkreślił,  że  zostało  podpisane
porozumienie między Lesaffre, a Gminą Wołczyn, 
- firma Lesaffre podjęła się zagospodarowania tego terenu, w pierwszej kolejności wyczyszczenia terenu,
podkrzesania  drzewostanu,  wykarczowania  zarośli,  na  terenie  tym  ma  powstać  infrastruktura
wypoczynkowa, ławki, kosze na śmieci oświetlenie, coś dla dzieci.

Przewodniczący Rady – poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło:
-sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
- oraz informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19
- pisma do wglądu w biurze Rady. 

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

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                          Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska
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