
Protokół Nr XXXIII/2021
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15.30 (z powodu problemów technicznych – brak transmisji), a 
zakończono o 15.55.

W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
 oraz  zaproszeni:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXI/2021 odbytej 29 czerwca 2021 r. i Protokół Nr XXXII/2021 odbytej
13 lipca 2021 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.     
Nikt nie wniósł uwag.                                  

Ad. 2. 

Interpelacje, wnioski i zapytania 
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie: 

3.a. 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 31 sierpnia 2021 r. czas 15:32:22 - 15:32:44

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 %

Uchwała Nr XXXIII/320/2021 Rady Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie zmian budżetu gminy
Wołczyn na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu

3.b. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gierałcicach

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:33:40 - 15:34:00

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 XXXIII/321/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach stanowi załącznik do protokołu

3.c. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmin Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami 



ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych 
w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmin Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:35:09 - 15:35:23

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  XXXIII/322/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  regulaminu
wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela,  zatrudnionych  w  przedszkolu,  zespole  szkół  i  szkołach,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmin Wołczyn stanowi załącznik do protokołu

3.d. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:36:22 - 15:36:36

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 XXXIII/323/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie rodzajów oraz warunków
i  sposobu  przyznawania  świadczeń  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli stanowi  załącznik  do
protokołu

3.e. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Markotowie Dużym

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Markotowie Dużym

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:37:19 - 15:37:34

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  XXXIII/324/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zarządzenia  wyboru
sołtysa w Markotowie Dużym stanowi załącznik do protokołu

3.f.  w  sprawie  załatwienia  skargi  OR.1510.4.2021  na  działalność  kierownika  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Wołczynie

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  odczytał  stanowisko  członków
Komisji do przedmiotowej skargi.

Dyskusji nie było.



głosowanie w sprawie załatwienia skargi OR.1510.4.2021 na działalność kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:41:03 - 15:42:28

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  XXXIII/325/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  załatwienia  skargi
OR.1510.4.2021 na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wołczynie stanowi
załącznik do protokołu

3.g. w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wołczynie

Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  odczytał  stanowisko  członków
Komisji do przedmiotowej skargi.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2021 r. czas 15:45:09 - 15:45:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

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  XXXIII/326/2021  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  załatwienia  skargi
OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie stanowi załącznik do
protokołu

Ad. 4. 

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

Burmistrz - zabierając głos zwrócił uwagę na działania samorządu w okresie od 30 czerwca do 30 
sierpnia br.:
- trwa postępowanie przetargowe na zakup wozu strażackiego dla OSP Gierałcice,
- rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
ul. Fabryczna w Wołczynie etap II i przebudowę ul. Tartacznej w Komorznie – aktualnie przekazano
plac budowy wykonawcy,
-  rozstrzygnięto  przetarg  i  podpisano  umowę  na  zadanie  pn.  „Zagospodarowanie  ujęcia  wód
termalnych w Wołczynie”,
- trwa przebudowa  ulicy Kasztanowej w Szymonkowie oraz drogi na Osiedlu w Brzezinkach,
- trwają roboty przy zagospodarowaniu ujęcia wód termalnych w Wołczynie,
- trwa termomodernizacja Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,
-  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”,
-  zakończono  budowę  ciągu  pieszo  –  rolkowego  w ramach  zadania  “Budowa  ponadregionalnego
centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie”,
-  wydano  2  decyzje  środowiskowe  dotyczące  budowy  farm  fotowoltaicznych  w  miejscowości
Krzywiczyny i Skałągi,
- podpisano 3 umowy na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków,
- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
na  dotację  działań  związanych  z  unieszkodliwianiem  wyrobów  azbestowych  na  terenie  gminy
Wołczyn,
- przyjmowane są zgłoszenia zainteresowanych osób usunięciem odpadów rolniczych, a konkretnie
foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
- w dalszej wypowiedzi przypomniał o obowiązku zgłaszania przez mieszkańców za pośrednictwem
burmistrza  lub  poprzez  zgłoszenie  internetowe  deklaracji  w  zakresie  źródła  spalania  paliw
w budynkach mieszkalnych i usługowych  - w okresie sprawozdawczym przyjęto 37 deklaracji, 
-  dokonaliśmy  zakupu nowego autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami  w tym osób
poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich  -  nowy  autobus  marki  Ford  Transit  na  18  miejsc,
pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 123 600,56 zł  pozostała  kwota 70 739,44 zł  pochodzi
z naszego budżetu,
- zakończono remont ogrodzenia na obiekcie sportowym - Korty Miejskie w Wołczynie,
- 10 dzieci z naszej gminy skorzystało z nieodpłatnego letniego wypoczynku organizowanego przez
Opolskiego Kuratora Oświaty,
-  trwa  procedura  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  miejscowości
Wołczyn ul. Leśna, Wołczyn ,Komorzno, Krzywiczyny, Rożnów,
- od początku roku wypłacono 49 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) na kwotę
49 000 zł,
- w minionym okresie odbyło się wiele wydarzeń w naszej gminie, wiele spotkań, między innymi:



-  odbyło  się  uroczyste  wręczenie  statuetek Wołczyńskiego  Isandra,  w  taki  to  sposób  chcemy
mieszkańcom podziękować za ich aktywność biznesową lub społeczną,
- pogratulował i podziękował Sołectwu Rożnów za zorganizowanie programu wspólnie z TVP Opole
programu Opolskie  na  Żywo,  była  to  druga  taka  impreza  w naszej  Gminie  wcześniej  odbyła  się
w Sołectwie Skałągi,
- wspólnie z mieszkańcami uczestniczył w 70-leciu powstania Klubu Sportowego w Wierzbicy Górnej
-  podziękował  strażakom  ochotnikom  z  naszej  gminy  jak  również  strażakom  z  sąsiednich  gmin
i z Powiatowej Straży Pożarnej w  Kluczborku za udział w pożarze w Ligocie Wołczyńskiej

Ad. 5. 

Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania 

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                 Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


