
Protokół Nr XLII/2014
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 16 kwietnia 2014 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.00, a zakończono o godzinie 13.45.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Jerzy Frankiewicz.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności
(zał. nr 2).

Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Błaszczykiewicz.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLI/2014 odbytej 26 marca 2014 r. – przyjęty został bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                         

Burmistrz - wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie:
-  projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”,
- oraz projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok.

Przewodniczący Rady – wyżej wymienione wnioski poddał pod głosowanie.

Wniosek  dotyczący  wprowadzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  tytułu  „Honorowy 
Obywatel Gminy Wołczyn” - przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy Wołczyn na 
2014 rok  - przyjęty został jednogłośnie w obecności 13 radnych.

Wobec powyższego porządek obrad otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania. 

3. Przyjęcie  Stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego „Oceny zasobów pomocy społecznej”.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

a) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”,

b) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”, 

c) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok.

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

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.



Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Burmistrz  –  złożył  gratulacje  nowo  wybranemu  Sołtysowi  wsi  Bruny  panu  Bogusławowi 
Dorociakowi.

Ad. 3 

Przyjęcie  Stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego „Oceny zasobów pomocy społecznej”

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji w przedmiocie oceny zasobów pomocy społecznej                              ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Stanowisko Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia  
„Oceny zasobów pomocy społecznej” - przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 13 radnych

(zał. nr 4).

Ad. 4 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/310/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Wołczyn”  dla  Pana  Anatola 
Hrycyka – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                    ( zał. nr 5). 

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pani Janiny Szeligi 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                    ( zał. nr 6 ). 



w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/312/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pana Mieczysława 
Tymrakiewicza – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                         ( zał. nr 7 ).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pani Celiny Zając 
– podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                    ( zał. nr 8 ).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Państwa Danuty 
i Jana Mucha – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                             ( zał. nr 9 ).

w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/315/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla  Miasta i  Gminy Wołczyn” dla Pani  Czesławy 
Zabłockiej – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                ( zał. nr 10 ).



w sprawie nadania tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn” 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn” dla Pana Ryszarda Legina  – podjęta 
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                  ( zał. nr 11 ).

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Gospodarki  Samorządowej  – przedstawił  opinię 
członków Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                  ( zał. nr 3 ).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zmian  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2014  rok  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  14 
radnych                                                                                                                               ( zał. nr 12 ).
Jeden radny przybył na salę obrad.

Ad. 5 

Burmistrz – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami     ( zał. nr 13).
W wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

− ogłoszono  nabór  wniosków  o  dofinansowanie  dobudowy  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków, termin składania wniosków upływa 20 maja br., kwota dofinansowania to 2 tys. zł,

− podpisano  umowę  z  trzema  wykonawcami  i  przekazano  place  budowy  na 
termomodernizację obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej,

− rozstrzygnięto  przetarg  na  wykonawcę  naprawy  dróg  tłuczniowych  na  terenie  gminy 
Wołczyn,

− trwają  przygotowywania  do  ogłoszenia  przetargu  na  zadanie  pn.  odbudowa  mostu  w 
Markotowie Dużym

W okresie tym podejmował sprawy:
− organizacji  XIII  Biegu  Ulicznego  o  Puchar  Burmistrza  Wołczyna,  w  ubiegłym  roku 

uczestniczyło około 150 osób z terenu całego kraju;
− organizacji uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
− działań w zakresie egzekucji z nieruchomości OZPL „Linopłyt” i pozyskania inwestora,

Ponadto uczestniczył  z  uczniami  Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Wołczynie  w Festiwalu  „Gigant 
Pisanka”, szkoła zajęła III miejsce  i otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł, 

− uczestniczył w zawodach w łucznictwie zorganizowanych w Wołczynie, w których wzięło 
udział ponad 100 uczestników, 

− uczestniczył  w  Zarządzie  OSP  podczas,  którego  podsumowano  wszystkie  zebrania 
sprawozdawcze OSP z terenu gminy Wołczyn.

W dalszej kolejności poinformował o uczestnictwie sołtysów i liderów „Odnowy wsi” w spotkaniu 
informacyjnym  zorganizowanym  przez  Opolski  Urząd  Wojewódzki  na  temat  przepisów 
podatkowych dotyczących organizacji festynów wiejskich, to temat o którym trzeba rozmawiać, 



aby w przyszłości nie ponosić konsekwencji, 
− podkreślił również, że dotarła do nas informacja o tym, że miód p. Szczepana Małego został 

wpisany na listę produktów tradycyjnych w kategorii miody – „Miody Wołczyńskie”.

Dyskusji nie było.

Ad. 6 

W odpowiedziach na wnioski i zapytania nikt nie zaprał głosu.

Przewodniczący złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji – Przewodniczący zamknął obrady XLII sesji 
Rady Miejskiej w Wołczynie 

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    Waldemar Antkowiak

Sekretarz obrad
Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała:
Julita Matelska


