
Protokół Nr XLIII/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.25.

W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności.

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan obecny

4 Krzemiński Paweł nieobecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard obecny

9 Nowak Marek obecny

10 Nowak Ryszard obecny

11 Pasternak Marcin obecny

12 Schatt Jolanta obecna

13 Sękala Ewelina obecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLII/2022 odbytej 20 maja 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nikt nie wniósł zmian.

Ad. 2. Interpelacje, wnioski i zapytania 

Radny  Waldemar  Łuczek  –  wnioskował  o  zamontowanie  przy  tężni  tablicy  informującej  o  ciekawych
miejscach do zwiedzenia na terenie naszej gminy, być może pójść dalej i podpisać porozumienie z gminami,
aby oni w swojej ofercie pokazywali naszą tężnię, a my ich zabytki, aby ta turystyka była pełna, ludzie
przyjeżdżają i pytają co tu można jeszcze zwiedzić



Ad. 3 Debata nad Raportem o stanie gminy Wołczyn za 2021 r.  

Przewodniczący  Rady  -   poinformował,  że  zgodnie  z  §  28aa  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym
Burmistrz  Wołczyna  przedstawił  Raport  o  stanie  gminy,  który  obejmuje  podsumowanie  działalności
Burmistrza w 2021 roku. Przedmiotowy  raport opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej. W
myśl  wspomnianego  przepisu  w  debacie  nad  Raportem  mogą  brać  udział  mieszkańcy,  po  uprzednim
złożeniu wniosku. 

Żaden mieszkaniec nie wyraził chęci udziału w debacie. 

Dyskusji nie było.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna 
wotum zaufania

głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:35:57 - 14:36:06

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

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 XLIII/405/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna 
wotum zaufania - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5   Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 
2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał  Uchwałę Nr 60/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn 
za 2021 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał opinię Komisji o realizacji budżetu gminy za 2021 rok 
(załącznik do protokołu).



Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – odczytał opinię członków Komisji o 
sprawozdaniu z realizacji budżetu gminy za 2021 r. 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2021 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:44:26 - 14:44:35

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 XLIII/406/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2021 rok  - stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad. 6  Absolutorium dla Burmistrza Wołczyna 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Wołczyna za 2021 r. (załącznik do protokołu).
Następnie odczytał Uchwałę Nr 170/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok 
(załącznik do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna 
absolutorium.

głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie



wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:52:01 - 14:52:08

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

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 XLIII/407/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna 
absolutorium  - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie   

7.a. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:54:48 - 14:55:00

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 XLIII/408/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 
2022 rok - stanowi załącznik do protokołu.



7.b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2027

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2027

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:55:43 - 14:55:49

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 %

Uchwała  Nr  XLIII/409/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2022–2027 - stanowi załącznik do protokołu.

7.c. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Zarządem 
Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia zadania pn.: "Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Wołczyn a Zarządem Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia 
zadania pn.: "Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie 
Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 14:56:49 - 14:57:00

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 XLIII/410/2022 Rady  Miejskiej  w Wołczyn  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia  pomiędzy  Gminą  Wołczyn  a  Zarządem  Województwa  Opolskiego,  dotyczącego
przyjęcia  zadania  pn.:  "Pomoc  obywatelom  Ukrainy  przebywającym  na  terenie  Województwa
Opolskiego w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"-  stanowi  załącznik  do
protokołu.

7.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 29 czerwca 2022 r. czas 14:57:41 - 14:57:47

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 XLIII/411/2022 Rady Miejskiej  w Wołczyn  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu - stanowi załącznik do protokołu.

7.e. w sprawie przyznania dotacji 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 przyznania dotacji 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 29 czerwca 2022 r. czas 14:58:42 - 14:58:47

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  XLIII/412/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.

7.f. w sprawie przyznania dotacji 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 przyznania dotacji 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 29 czerwca 2022 r. czas 14:59:37 - 14:59:42

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  XLIII/413/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.



7.g. w sprawie przyznania dotacji 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 przyznania dotacji 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 29 czerwca 2022 r. czas 15:00:34 - 15:00:43

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  XLIII/414/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.

7.h. w sprawie przyznania dotacji 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 przyznania dotacji 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 29 czerwca 2022 r. czas 15:01:42 - 15:01:51

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  XLIII/415/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.

7.i. w sprawie przyznania dotacji 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 przyznania dotacji 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 29 czerwca 2022 r. czas 15:02:38 - 15:02:47

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  XLIII/416/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - stanowi załącznik do protokołu.

7.j. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2022/2023

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok
szkolny 2022/2023



jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 15:03:58 - 15:04:04

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 XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2022/2023  - stanowi załącznik do protokołu.

7.k.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenie  wysokości  opłat  za  pobyt  dzieci,  określenia  warunków
częściowego zwolnienia  od  ponoszenia  opłat  oraz  ustalenia  wysokości  dodatkowej  opłaty  za  wydłużony
wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt dzieci, 
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 
ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i 
maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 15:04:50 - 15:04:57

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 XLIII/418/2022 Rady Miejskiej  w Wołczyn zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie
wysokości opłat za pobyt dzieci,  określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i  maksymalnej opłaty za
wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie - stanowi załącznik do protokołu.



7.l. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 15:05:38 - 15:05:44

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 XLIII/419/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
warunków i  trybu finansowania  zadania  własnego w zakresie  rozwoju  sportu na obszarze  Gminy
Wołczyn - stanowi załącznik do protokołu.

7.m. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 czerwca 2022 r. czas 15:06:29 - 15:06:37

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent



ZA 13 92.86 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 7.14 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała  Nr  XLIII/420/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn - stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8. Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
-  unieważniono  postępowanie  pn.  "Remont  infrastruktury  stadionu  w  zakresie  widowni
w miejscowości Wołczyn" ze względu na brak ofert,
- oraz ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury
stadionu  w  zakresie  widowni  w  miejscowości  Wołczyn".  Zadanie  obejmuje  montaż  siedzisk
sportowych  wraz  z  wykonaniem  utwardzenia  terenu  w  tym:  rozbiórka  części  nasypu  skarpy
widowni,  wykonanie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej,  montaż  siedzisk  sportowych,
budowa ogrodzenia panelowego, budowa skarp widowni,  rekultywacja terenu z sianiem trawy,
- ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa remizy
OSP  w  Wołczynie".  Zadanie  obejmuje  budowę  budynku  garażowego  dwustanowiskowego.
Budynek o konstrukcji  stalowej,  ściany oraz  dach z  płyt  stalowych warstwowych ocieplanych.
Szacunkowy koszt: 800 tys. zł. 
- trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi w Wierzchach”,
- trwa realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie”,
- dokonano sprzedaży działki niezabudowanej w Wołczynie o pow. 4,2308 ha,
- wpłynęło 19 wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Wnioski można składać do 30 czerwca br.
-  przyjęto  772  deklaracji  w  zakresie  źródła  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych
i usługowych,
- trwają prace nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Wołczyn,
Komorzno, Ligota Wołczyńska, Krzywiczyny
- nagrodzono wyróżniających się uczniów za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym
2021/2022, tj.: Zespół Szkół w Wołczynie - 17 nagród, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Wierzbicy Górnej - 1 nagroda, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 1 nagroda.
- przeprowadzono dwa postępowania konkursowe, w wyniku których wyłoniono  kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołczynie w osobie Pani Ewy Włos i Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej w osobie Pani Anny Witkowskiej,
- 1 czerwca 2022 roku na terenie rekreacyjno-sportowym w Wołczynie odbył się kolejny już XIX
Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Wołczyna. 
W dalszej swojej wypowiedzi podziękował  radom sołeckim, sołtysom, radnym i wszystkim którzy
pomagali w organizacji Dnia Dziecka, a takie imprezy odbyły się w wielu miejscowościach.

W okresie sprawozdawczym uczestniczył przyjęciu nowego wozu bojowego przez OSP Skałągi,
zawodach wędkarskich w Wierzbicy Górnej, wręczeniu życzeń i gratulacji mieszkance Rożnowa
z okazji  100 rocznicy urodzin,  w posiedzeniu Zarządu i  Walnym Zebraniu Banku Żywności w
Opolu,  konferencji  na  temat  działalności  samorządu  z  udziałem  parlamentarzystów,
samorządowców
i społeczników z całej Polski. Podkreślił organizację kolejnego spotkania Młodych w Wołczynie na
które w imieniu barci kapucynów serdecznie zapraszał.



Wraz z delegacją samorządowców uczestniczył w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim
i ministrem Marcinem Ociepą na temat problemów dotykających nasze samorządy.

Podziękował również pracownikom Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i wszystkim wolontariuszom
za organizację charytatywnego festynu dla Antosia.

Radny Marcin Pasternak – prosił o przekazanie informacji że złożenie deklaracji odnośnie źródeł
ciepła odnosi się również do przedsiębiorców

Ad. 9. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Burmistrz – odnosząc się do wniosku radnego Waldemara Łuczka stwierdził, że jak najbardziej na terenie 
naszej gminy jest wiele miejsc do odwiedzenia, gmina jest coraz bardziej atrakcyjna i warto promować 
wszelkimi formami.

Radna Krystyna Mazurczak zabierając głos słowa podziękowania skierowała do Burmistrzów i pracowników
Urzędu za pomoc w wykoszeniu trawy na skrzyżowaniu oraz za zrealizowanie zadani , tj. wybudowanie
drogi w Wierzchach

   

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XLIII  sesję Rady
Miejskiej w Wołczynie.

                                                                

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                     Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


