
Protokół Nr XXX/2021
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 12 maja 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15.00, a zakończono o 16.15.
W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
Nieobecna na sesji:
- radna  Paweł Krzemiński
 oraz  zaproszeni:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVIII/2021 odbytej 24 lutego 2021 r. i Protokół z sesji Rady
Nr XXIX/2021 odbytej 31 marca 2021 r. udostępnione są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a
także przed dzisiejszą sesją - radni nie wnieśli uwag do w/w 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 uwag do prządku obrad.
 

Ad. 2
Interpelacje, wnioski i zapytania. 

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.   
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przedłożone radnym w/w sprawozdania przyjęte zostały bez uwag.

Ad. 4
Przyjęcie  Stanowiska  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  dotyczącego  "Oceny  zasobów  pomocy  społecznej
w gminie Wołczyn za 2020 rok"

Dyskusji nie było.

głosowanie Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącego "Oceny 
zasobów pomocy społecznej w gminie Wołczyn za 2020 rok"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:06:28 - 15:06:49

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 %

Ad. 5
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie  

5.a. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołczyn na lata 2021 – 
2031

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Wołczyn na lata 2021 – 2031

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:07:53 - 15:08:25

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 %

Uchwała Nr XXX/294/2021  Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołczyn na lata 2021 – 2031, stanowi załącznik
do protokołu

5.b.  w  sprawie  przyjęcia  projektu  zmian  do  uchwały  dotyczącej  Regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia projektu zmian do uchwały dotyczącej Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 12 maja 2021 r. czas 15:09:39 - 15:15:37

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % pula głosów 14 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XXX/295/2021  Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie przyjęcia
projektu zmian do uchwały dotyczącej Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Wołczyn, stanowi załącznik do protokołu

5.c. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:16:19 - 15:16:34

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 %

Uchwała Nr XXX/296/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu 
gminy Wołczyn na 2021 rok, stanowi załącznik do protokołu.

5.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu



jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:17:22 - 15:17:42

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XXX/297/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu, stanowi załącznik do protokołu.

5 e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:19:03 - 15:19:59

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 92.86 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XXX/297/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu stanowi, stanowi załącznik do protokołu.
5.f. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 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 znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:20:56 - 15:21:11

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 %

Uchwała Nr XXX/298/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, stanowi załącznik do protokołu.

5.g.  w sprawie przyznania  dotacji  na  prace konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 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 znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:21:57 - 15:22:12

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 %

Uchwała Nr XXX/299/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, stanowi załącznik do protokołu.



5.h. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 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 znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:23:05 - 15:23:25

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 %

Uchwała Nr XXX/300/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, stanowi załącznik do protokołu.

5.i.  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 12 maja 2021 r. czas 15:24:42 - 15:25:10



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 %

Uchwała Nr XXX/301/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r.  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.

5.j. w sprawie załatwienia petycji wielokrotnej o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego

Przewodniczący  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  –  przestawił  stanowisko  członków  Komisji  do
przedmiotowej petycji.

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  załatwienia  petycji  wielokrotnej  o  opinię  dotyczącą
przeprowadzenia referendum ludowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:30:04 - 15:31:39

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 85.71 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 7.14 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XXX/302/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie załatwienia
petycji  wielokrotnej  o  opinię  dotyczącą  przeprowadzenia  referendum  ludowego,  stanowi  załącznik  do
protokołu.

5.k. w sprawie załatwienia petycji OR.152.5.2021 o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Przewodniczący  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  –  przestawił  stanowisko  członków  Komisji  do
przedmiotowej petycji.

Dyskusji nie było.



głosowanie w sprawie załatwienia petycji OR.152.5.2021 o poparcie Rządu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 12 maja 2021 r. czas 15:35:36 - 15:35:58

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 85.71 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 14.29 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XXX/303/2021  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie załatwienia
petycji  OR.152.5.2021  o  poparcie  Rządu  Tymczasowej  Rady  Stanu  Narodu  Polskiego  Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego, stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołczyn za 2020 rok   

Burmistrz – zbierając głos podkreślił, że co roku zobowiązany jest do przedstawienia raportu o stanie gminy,
jest to dość obszerny materiał, bo obejmuje wszystkie obszary działalności samorządowej, 
- raport zostanie przesłany radnym i opublikowany w BIP, a dyskusja nad raportem odbędzie się na kolejnej 
sesji.
W dalszej swojej wypowiedzi w skrócie przestawił zagadnienia zawarte w Raporcie. Podkreślił również, że 
gmina funkcjonuje stabilnie, w miarę możliwości pozyskuje środki finansowe i inwestuje.

Ad. 7
Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami  

Burmistrz – w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:
-  trwa postępowanie  przetargowe na  zadanie  pn.  Przebudowa dróg na  terenie  gminy Wołczyn,
w tym: przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szkoły
Podstawowej oraz przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Osiedla Mieszkaniowego
w Brzezinkach;
-  trwa  postępowanie  przetargowe  na  zadanie  pn.  „Dostawa  autobusu  18  miejscowego
przystosowanego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  dwóch  osób  na  wózku
inwalidzkim”;
-  pozyskano  dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  na  zadania:  „Przebudowa
drogi  z  poprawą  bezpieczeństwa  w rejonie  osiedla  mieszkaniowego  w Brzezinkach”,  „Remont
drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie -etap II”, „Przebudowa
ul. Kasztanowej w Szymonkowie” – wysokości 70% wartości zadań;
- 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;
-  trwają  prace  związane  z  remontem dróg tłuczniowych – równanie  dróg oraz uzupełnienie  na
terenie gminy Wołczyn;
- wpłynęło 57 wniosków o dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne;
-  Opolski  Kurator  Oświaty  w  dniu  06  maja  2021  roku  pozytywnie  zaopiniował  arkusze
organizacyjne  szkół  wiejskich  (Szkoły  Podstawowej  w  Komorznie,  Szkoły  Podstawowej
w  Wąsicach,  Szkoły  Podstawowej  im.  Orła  Białego  w  Wierzbicy  Górnej)  i  Publicznego
Przedszkola w Wołczynie na rok szkolny 2021/2022;
- podpisano umowę na dostawę i montaż sześciu urządzeń Skateparku znajdującego się na terenie
rekreacyjno-sportowym. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2021 roku.
-   podpisano  umowę  na  wykonanie  ogrodzenia  na  obiekcie  sportowym  -  Korty  Miejskie
w Wołczynie o łącznej długości 142,6 mb. Przewidywany termin zakończenia robót to 18 czerwca
2021 roku;
-  w okresie sprawozdawczym przyjęto  551 wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, z tego
przyznano 546 świadczenia;
- wydano 15 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych;
W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczył w:
- obchodach Dnia Ziemi w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie - bardzo to ciekawa inicjatywa
nasadzenia kwiatów, krzewów przez naszych przedszkolaków;
- pożegnaniu tegorocznych maturzystów z naszego LO;
- podziękował Proboszczowi Rafałowi Tańskiemu za odprawienie uroczystej  mszy św. z okazji
obchodów Konstytucji 3 Maja.

Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.
Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska


