
Protokół Nr XXV/2020
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 25 listopada 2020 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.55, a zakończono o 15.20.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)

oraz 

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna

- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXIII/2020 odbytej  22  września  2020  r.  i  Protokół
Nr XXIV/2020 odbytej  28 października 2020 r. udostępnione do wglądu w Biurze Rady Miejskiej,
a także przed dzisiejszą sesją - radni nie wnieśli uwag do Protokołów.

W/w Protokoły z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie  przyjęte zostały przez Wysoką Radę .

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.

Ad. 2. 
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady - zabierając głos poinformował, iż w związku z upływem kadencji Powiatowej
Rady Rynku Pracy  w Kluczborku,  powołanej  21  listopada  2016 r.  Starosta  Kluczborski  wystąpił
z pismem o wskazanie przedstawiciela z naszej Gminy do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Kluczborku, 
- w upływającej kadencji przedstawicielem naszych organów był pan Burmistrz Jan Leszek Wiącek,
- zaproponował, aby  w kolejnej kadencji również  reprezentował naszą gminę Burmistrz Jan Leszek
Wiącek,
- pytał, czy są inne propozycje.

Nikt nie zgłosił innej kandydatury.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że Rada Rynku Pracy, która jest przy Powiatowym Urzędzie
Pracy ma wiele zadań, między innymi:
- stara się wprowadzać wiele programów dotyczących Aktywizacji Zawodowej w zakresie wstępnego
zatrudniania ale też przygotowywania do zawodu stażystów,
- podmioty gospodarcze  lub mieszkańcy korzystają z pomocy różnych programów dofinansowań na
zakładanie działalności gospodarczej, na rozszerzanie działalności,
- korzystając z takiej pomocy finansowej sytuacja rynkowa czasami sprawia, że podmioty mają różne
problemy, a uzyskane dofinansowanie zobowiązuje do utrzymania tej efektywności i bywa tak, że
podmiot ma problem z realizacją tych zobowiązań, wtedy Rada rozpatruje częściowe umorzenie.

Ad. 3
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:



3.a. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 listopada 2020 r. czas 14:59:50 - 15:00:11

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 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA



13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata nieobecna

15 Zarych Adam ZA

Podjęta Uchwała Nr XXV/241/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy
Wołczyn na 2020 rok stanowi załącznik do protokołu.

3.b. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2021

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2021

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 listopada 2020 r. czas 15:02:17 - 15:02:39

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 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA



4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata nieobecna

15 Zarych Adam ZA

Podjęta Uchwała Nr XXV/242/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rocznego programu
współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa  w  art.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie w roku 2021 stanowi załącznik do protokołu

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

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 25 listopada 2020 r. czas 15:03:26 - 15:03:44

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 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata nieobecna

15 Zarych Adam ZA

Podjęta Uchwała Nr XXV/243/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych stanowi
załącznik do protokołu.

Ad. 4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wołczyn w roku szkolnym 2019/2020
(załącznik do protokołu)

Przewodniczący Rady – stwierdził, że radni otrzymali obszerną informację w tym temacie, nad którą
odbyła się długa dyskusja podczas Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej.
Pytał, czy ktoś chce zabrać głos?



Nikt nie zabrał głosu.

W związku z powyższym stwierdził, że informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Wołczyn w roku szkolnym 2019/2020 – przyjęta została bez uwag.

Ad. 5
Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 r.

Przewodniczący  Rady –  stwierdził,  że  analiza  danych zawartych  w oświadczeniach  majątkowych
została dokonana przez osoby, którym złożono oświadczenia i przekazane do urzędu skarbowego, 
-  oświadczenia  majątkowe wpłynęły  w terminie  do  Burmistrza  Wołczyna,  Wojewody Opolskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- po dokonanej analizie organ podatkowy nie przekazał żadnego oświadczenia do Urzędu Kontroli
Skarbowej,
-  szczegółowe  informacje  na  temat  analizy  udostępnione  są  dla  osób  składających  oświadczenia
w biurze rady miejskiej.

Ad. 6
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami (załącznik do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy:
- podpisano umowę z wykonawcą tężni  i  ogrodu halofitowego. Wartość umowy: 2 275 975,09 zł
brutto, termin wykonania: do 30 września 2021 r.,
- wykonano montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na obiekty sportowe w Wołczynie
przy ul. Sienkiewicza,
-  zakończono  remont  drogi  w  Wierzbicy  Górnej  i  złożono  wniosek  do  KOWR  w  Opolu
o dofinansowanie,
- podpisano umowę na przebudowę drogi w Duczowie Małym,
- z uwagi na pojawienie się potwierdzonych przypadków COVID-19 wśród pracowników placówek
oświatowych  w  Gminie  Wołczyn,  po  otrzymaniu  pozytywnej  opinii  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku - zawieszono  zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Komorznie na okres od 16 do 27 listopada 2020 roku, podobna sytuacja miała miejsce już wcześniej
w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej oraz w Szkole Podstawowej w Wąsicach., 
-  poinformował,  że  na  dzień  25.11.2020  r.  spisało  się  680  na  696  rolników -  poprzez  samospis
internetowy - 145 rolników, rachmistrzów w terenie - 328 rolników, rachmistrzów telefonicznych –
207  rolników, w naszej  gminie  jest  to na poziomie 98%, podziękował  rolnikom,  którzy dopełnili
obowiązku i wywiązali się z tak dobrym efektem,
-  w  zakresie  gospodarki  przestrzennej  aktualnie  trwa  procedura  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wołczyn (ul. Leśna), zmian wprowadzana jest na
wniosek mieszkańców,
-  w zakresie  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  trwa  19  postępowań  (7  wezwanych  do
uzupełnienia), 2 postępowania zakończono,

- złożono 84 wnioski, a 80 wypłacono z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 80 000 zł.

W dyskusji głos zabrali:



Radny Marcin Pasternak – pytał w imieniu mieszkańców, czy jest możliwość przekazania wizualizacji
projektu  realizowanej  tężni  solnej  w  mediach  społecznościowych,  ponieważ  mieszkańcy  są
zainteresowani ostatecznym wyglądem

Burmistrz – podkreślił, że oczywiście jest taki plan, czekaliśmy na podpisanie umowy, wykonawcę
wyłoniono spośród wielu oferentów, 
-  wcześniej  w  mediach  społecznościowych  była  przedstawiana  wizualizacja,  obecna  jest trochę
zmodyfikowana,
- jest się czym pochwalić, jest to coś co będzie w przyszłości przyciągać użytkowników, liczy też, że
będzie to kiedyś napędzało koniunkturę.

Radny Bar  Kazimierz  –  zwrócił  uwagę,  że  na  naszej  stronie  Gminy  pojawił  się  film promujący
naszych inwestorów, krótki film zwięzły, bardzo ładny, promujący też naszą gminę,
- pogratulował Panu burmistrzowi i pracownikom, że taki film został stworzony, to jest również opinia
mieszkańców.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  naszym  zamiarem było,  żeby  przede  wszystkim  cieszyć  się  tym  co
funkcjonuje, co tworzą inni, a nie tylko wołczyński samorząd, bo przecież ten rozwój gospodarczy jest
uzależniony od tych, którzy tworzą miejsca pracy, którzy zainwestowali w naszej gminie, 
- zachęcał do obejrzenia tych, bo zapewne każdy wie, że dany zakład istnieje i czym się zajmuje ale
szczątkowo,
- film pokazuje potencjał, innowacyjność inwestowania.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że powinniśmy to kontynuować, bo są jeszcze firmy, które nie
zostały pokazane.

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                               Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska


