
Protokół Nr XXXVII/2021
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.15.

W sesji uczestniczyło 13 radnych  zgodnie z listą obecności . Ze względu na warunki związane z epidemią
COVID-19 dopuszczono udział w obradach Rady również w trybie zdalnym. 

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

obecni 13

wszyscy 15

procent 86,67 %

Kworum zostało osiągnięte

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXVI/2021 odbytej 2 grudnia 2021 r.- radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nikt nie wniósł uwag do prządku obrad.



Ad. 2 Interpelacje, wnioski i zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

3.a. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Wołczyn na lata 2022-2024

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 14:32:40 - 14:32:55

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 XXXVII/347/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024 stanowi
załącznik do protokołu.

3.b. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2022-2023

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 
2022-2023

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 22 grudnia 2021 r. czas 14:33:54 - 14:34:58

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 XXXVII/348/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2022-2023 stanowi załącznik do
protokołu.

3.c. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 14:35:52 - 14:36:03

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 92.31 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.69 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Uchwała Nr XXXVII/349/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Gminy Wołczyn stanowi załącznik do protokołu.



3.d. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu 
gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 14:37:23 - 14:38:03

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 XXXVII/350/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne stanowi załącznik do protokołu.

3.e. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej 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 uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w 
Wołczynie dotyczącej 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 22 grudnia 2021 r. czas 14:39:20 - 14:40:09

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 XXXVII/351/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej 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.f. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Wołczyn w 2022 roku

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

Dyskusji nie było.

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

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 14:41:01 - 14:41:10

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 XXXVII/352/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Wołczyn w 2022 roku stanowi załącznik do protokołu.



3.g. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2022 
rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 14:42:10 - 14:42:16

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 XXXVII/353/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Wołczyn  na  2022  rok
stanowi załącznik do protokołu.

3.h. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały (załącznik do protokołu). 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  Komisji  do
przedmiotowego projektu uchwały (załącznik do protokołu). 

Sekretarz  obrad –  odczytał  Uchwałę  nr  476/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia  30 listopad 2021  r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn (załącznik do protokołu). 

Dyskusji nie było.

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

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 22 grudnia 2021 r. czas 14:46:38 - 14:46:45

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 XXXVII/354/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 stanowi załącznik do protokołu.

3.i. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  członków  Komisji  do  przedmiotowego
projektu uchwały ( załącznik do protokołu).                                                             

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały (załącznik do protokołu).

Sekretarz obrad  odczytał Uchwałę Nr  427/2021 z dnia  30 listopada 2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Wołczyn na 2022 r. (załącznik do protokołu)
oraz 
Uchwałę Nr 428/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wołczyn na 2022 rok.       

W dyskusji głos zabrali:
Burmistrz – podkreślił, że co roku konstruujemy budżet w sposób rozważny, przede wszystkim tak, aby w
ramach naszych dochodów móc zrealizować zaplanowane w budżecie zadania.
Zadania planujemy tak, aby nie zadłużyć naszej Gminy i nie zachwiać zdolności realizowania zadań, które
postawione są samorządowi.
W dalszej wypowiedzi przedstawił zadania jakie zostały zaplanowane w budżecie, m.in.:
- budowa kanalizacji  sanitarnej w Świniarach  Wielkich i  Krzywiczynach - mamy promesę w wysokości
4 750 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład,
-  dotacje  na  budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  na  wymianę  ogrzewania  na  ogrzewanie
proekologiczne,  na  prace  konserwatorskie  przy  zabytkach,  na  dofinansowanie  do  sportu,  utrzymanie
bezpieczeństwa pożarowego, dotacje dla naszych jednostek organizacyjnych,
- budowa drogi gminnej w Krzywiczynach,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach, a więc łączącej Gierałcice Małe,
-  przebudowa  drogi  w  Wierzbicy  Górnej  –  pozyskaliśmy  dofinansowanie  w  wysokości  350  tys.  zł  
z  Rządowego  Programu  wspierania  gmin popegeerowskich,  kolejna  droga  to  przebudowa  drogi
w Wierzchach,
- rozbudowa remizy OSP w Wołczynie,
- termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Fabrycznej,
- chcemy rozpocząć procedurę budowy sieci wodociągowej w przysiółku Kołoczek,



- remonty dróg gminnych,
- remont infrastruktury stadionu.
Ten budżet to kolejny rok inwestycyjny, ale też gwarancja właściwego realizowania zadań własnych gminy. 
Podkreślił  również,  że  jeżeli  nie  zostaną  pomniejszone  środki  dofinansowania  dla  naszego  samorządu  
w postaci subwencji to jesteśmy w stanie w 100% zrealizować ten budżet.
 

głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 22 grudnia 2021 r. czas 15:04:10 - 15:04:18

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 XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2022 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4  Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

Burmistrz  –  zabierając  głos  zwrócił  uwagę  na  najważniejsze  realizowane  zadania  i  sprawy
w okresie sprawozdawczym:
-  Gmina  uzyskała  grant  o  dofinansowanie  na  wsparcie  rozwoju  cyfrowego  instytucji
samorządowych  oraz  zwiększenie  cyberbezpieczeństwa  na  kwotę  399  870,00  zł  w  ramach
Programu "Cyfrowa Polska",
-  uzyskaliśmy  przedłużenie  terminu  do  17.01.2021  r.  na  złożenie  uzupełnień  dla  wniosku
o dofinansowanie "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju
cyfrowym”,
- trwają prace odbiorowe na zadaniu „Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie”,
-  wykonaliśmy  kolejne  punkty  oświetlenia  ulicznego  w  Komorznie  (3  słupy,  3  lampy)
i w Markotowie Małym (2 słupy, 2 lampy),
-  w ramach  zaplanowanej  w  budżecie  gminy  dotacji  w  wysokości  183  tys.  zł  na  wymianę
ogrzewana na ogrzewanie proekologiczne - podpisano 52 umowy. Łącznie wpłynęło 64 wniosków
z  czego  12  umów  zostało  wycofanych  przez  wnioskodawców  z  różnych  przyczyn.  Dotacje
wypłacono w łącznej wysokości 113 069,20 zł.  W miejscowościach: Komorzno (4), Krzywiczyny



(4), Markotów Duży (1), Szum (1), Gierałcice (1), Wierzbica Dolna (1), Bruny (1), Wierzchy (1),
Wierzbica Górna (2), Skałąg (2), Szymonków (2), Wąsice (3), Wołczyn (29),
-  w  zakresie  gospodarki  przestrzennej  trwają  prace  nad  zmianami  planów  zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości  Komorzno, Ligota Wołczyńska, Krzywiczyny,
- trwa 35 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- w okresie od 01.01.2021 r. do 17.12. 2021 r. złożono 78 wniosków, przyznano i wypłacono 76
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) na kwotę 76 000 zł.
W okresie tym uczestniczył w:
- zebraniu Banku Żywności w Opolu, poinformował, że został wybrany na kolejną kadencję na członka
Zarządu Banku Żywności – w naszej Gminie ponad 900 osób objętych jest pomocą żywnościową,
- spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Orszaku III Króli,
- miejskim  kolędowaniu  przy  wołczyńskiej  tężni,  w  okresie  od  wiosny  do  późnej  jesieni  ma  służyć
zdrowotnie, natomiast kiedy w okresie zimowym jest wyłączona chcemy, aby również  służyła w formie
różnych spotkań kulturalnych, artystycznych.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że Gmina Wołczyn wygrała konkurs w powiecie kluczborskim
zajmując pierwsze miejsce w zakresie szczepień. Z tego tytułu Gmina pozyskała z Rządowego Programu
kwotę 1 mln zł. W przyszłym roku będziemy starali się rozsądnie tą kwotę wykorzystać.
W imieniu własnym i współpracowników z okazji nadchodzących świąt życzył  świąt w gronie rodzinnym,
w gronie przyjaciół w ciepłej atmosferze i nade wszystko świąt zdrowych .

Ad. 5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


