
Protokół Nr XLVIII/2018 
 przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 29 sierpień 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.30.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Joanna Tokarska.

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności       (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLVII/2018 odbytej 27 czerwca 2018 rok  – przyjęty został bez
uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Ad. 2
                                                                                                                                                 
We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

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 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVIII/321/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia 2018  r.
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2018  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                                       (zał. nr 6 ).

w sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.



Uchwała  Nr  XLVIII/322/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia  2018  r.
w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 7 ).

               
w  sprawie  przejęcia  przez  gminę  Wołczyn  zadania  publicznego  w  zakresie  nauczania  religii
Kościoła Zielonoświątkowego

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVIII/323/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia 2018  r.
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii
Kościoła Zielonoświątkowego – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 8).

    
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kluczbork
a gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu gminie Kluczbork

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVIII/324/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia 2018  r.
w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy  gminą
Kluczbork a gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez gminę Wołczyn zadania w zakresie
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
gminie Kluczbork - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 9).

o  zmianie  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania
przedszkolnego  w jednostkach  oświatowych  gminy  Wołczyn  prowadzących  wychowanie
przedszkolne

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
                                                
Uchwała  Nr  XLVIII/325/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia 2018  r.
o  zmianie  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z wychowania
przedszkolnego  w jednostkach  oświatowych  gminy  Wołczyn  prowadzących  wychowanie
przedszkolne - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

(zał. nr 10).



w  sprawie wprowadzenia  Regulaminu organizowania na terenie  gminnych obiektów i  urządzeń
użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
                                                                                                                                                            
Uchwała  Nr  XLVIII/326/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia  2018  r.
w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  organizowania  na  terenie  gminnych  obiektów
i  urządzeń użyteczności  publicznej  meczów piłki  nożnej  niemających charakteru masowej
imprezy sportowej - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                    (zał. nr 11).

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wołczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
                                                                                                                                                            
Uchwała  Nr  XLVIII/327/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia  2018  r.
w  sprawie  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  Wołczyn  miejsc  sprzedaży  i  podawania
napojów alkoholowych - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych           (zał. nr 12).

w sprawie  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  na  terenie  gminy
Wołczyn                          

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.
                                                                                                                                                            
Uchwała  Nr  XLVIII/328/2018  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  sierpnia  2018  r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Wołczyn  - podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                    (zał. nr 13).

Ad. 4

Zastępca Burmistrza – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami   (zał. nr 14).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
- podpisania umowy na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa budynku przedszkola na cele
żłobka w Wołczynie”- roboty mają być zakończone do końca roku,
- podpisania umowy na dofinansowanie zadania w ramach ochrony bioróżnorodności w tym 
budowa tężni i ogrodu halofitowego,



- przystąpienia do czynności odbioru zadania w ramach termomodernizacja obiektu użyteczności 
publicznej przy ul. Sienkiewicza 5,
- ogłoszenia przetargu na: 
1) remont ul. Stalmacha w Wołczynie;
2) przebudowę ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie – II etap,
- zakończenia procedury szacowania strat spowodowanych suszą – sporządzono 200 protokołów.
Następnie poinformował, że Burmistrz odbył spotkanie z inwestorem fabryki mebli. Dotychczas 
inwestor wykonał badania geologiczne, prace geodezyjne wyznaczające drogi dojazdowe i obszar 
prowadzonej inwestycji, opracowano dokumenty techniczno - projektowe, uzyskano uzgodnienia 
dotyczące zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej oraz decyzje środowiskowe. 
Przewidywane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w czwartym kwartale br., a uruchomienie produkcji
w trzecim kwartale 2019 roku.

Sołtys Krzywiczyn – pytał, kiedy będzie robiona droga ul. Polna w Krzywiczynach.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przetarg jest rozstrzygnięty, wykonawca zadeklarował 
rozpoczęcie prac początkiem września, również w Wierzbicy Dolnej i Szymonkowie 

Ad. 5

Nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XLVIII
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

 Protokołowała

Julita Matelska


