
Protokół LI/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 9 listopada 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 13.30, a zakończono o godzinie 14.10.

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

Jednocześnie w sesji uczestniczyli sołtysi według załączonej listy obecności          (zał. nr 2)
oraz 
- Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek
- Zastępca Burmistrza Bogusław Adaszyński
- Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec
- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości, Inwestycji Marcin Dłubak
- Naczelnik Podatków i Opłat Grażyna Majcherska.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr L/2018 roku odbytej 17 października 2018 r. - został przyjęty
bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 3).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XL/336/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych
                                                                                                                                               (zał. nr 5).

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 4).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych – podjęta została większością głosów

 (zał. nr 6).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem uchwały – 13 głosów,
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 1 głos.

Ad. 4

Radny Zarych – zabrał głos w imieniu mieszkańców, którzy prosili o przekazanie podziękowania na
ręce Prezesa PGKiM za szybką reakcję posprzątania odpadów po święcie zmarłych.

Sołtys Skałąg – poinformował, że zostały wysypane śmieci w tym kilkanaście telewizorów, zwrócił
również uwagę na zaśmiecony rów między Brzezinkami a Skałągami.

Radny Mały – zgłosił  sprawę często przepełnionego pojemnika PCK i ustawianie worków koło
pojemnika, robi się bałagan, 
- może należałoby to zlikwidować.

Radny Kwaśnicki  –  uważa,  że  nie  należy ich likwidować,  takie  pojemniki  stoją  też  na  terenie
Spółdzielni  Mieszkaniowej,  jeżeli  są  przepełnione,  dzwoni  do  firmy  i  przyjeżdżają  ,  aby  je
opróżnić.

Radny Bar – stwierdził, ze interesował się tą sprawą i pewna gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę
terenów pod takie właśnie pojemniki.

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że aktualnie umowę mamy sformułowaną na zasadzie współpracy,
być może należałoby zmienić zapisy umowy.

Burmistrz – stwierdził,  że nad problem należy się pochylić, musimy dopracować skuteczniejszą
formę opróżniania pojemników PCK, 
-  będąc  przy  głosie  w  imieniu  własnym  oraz  Przewodniczącego  Rady  zaprosił  na  uroczyste
obchody 100 Rocznicy Niepodległości Polski.

W związku z wyczerpaniem prządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady LI sesji
Rady Miejskiej w Wołczynie.
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