
Protokół  Nr XL/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 30 marca 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.15.

W sesji uczestniczyło 15 radnych  zgodnie z listą obecności.

lp nazwisko imię status

1 Antkowiak Waldemar obecny

2 Bar Kazimierz obecny

3 Bartosiński Jan obecny

4 Krzemiński Paweł obecny

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 XXXIX/2022 odbytej 23 lutego 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ad. 2 Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim w związku z agresją 
Rosji na Ukrainę

Burmistrz  -  odczytał  Stanowisko  Rady  Miejskiej  oraz  Burmistrza  Wołczyna  w  imieniu  wołczyńskiej
społeczności w sprawie wyrażenia solidarności z narodem Ukraińskim (załącznik do protokołu). 
Podkreślił, że działania podjęte przez władze federacji Rosyjskiej destabilizują pokój w Europie i naruszają
integrację terytorialną oraz suwerenność niepodległego państwa. W pełni potępiamy wrogi i haniebny akt
niosący śmierć  i  spustoszenie oraz który jest  przyczyną wielu ludzkich tragedii  i  cierpień ukraińskich
rodzin.



Niech  wyrazem naszego  wsparcia,  jest  deklaracja  pomocy  w  sytuacji  eskalacji  zagrożenia  i  skutków
działań naruszających spokojne życie w swojej Ojczyźnie.
W tych trudnych chwilach okazujemy wyrazy współczucia, a także życzymy siły i wytrwałości oraz wiary
w lepsze jutro.
Przedmiotowe stanowisko przyjęte zostało bez uwag.

Ad. 3 Interpelacje, wnioski i zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 4 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wołczyn ( załącznik
do protokołu).

Przewodniczący  Rady  -  stwierdził,  że  temat  ten  był  przedmiotem  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i
Gospodarki Samorządowej, 
- sprawozdania w formie pisemnej przedłożyły służby mundurowe,
- w czasie dyskusji radni wnieśli swoje uwagi co do ich działalności,
- pytał, czy są jeszcze jakie sprawy do poruszenia w tej kwestii.

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący stwierdził, że przedłożone informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy Wołczyn za 2021 r.  zostały przyjęte.

Ad. 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

5.a. w sprawie lokalnego programu osłonowego"SOS dla seniora" na rok 2022

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie lokalnego programu osłonowego"SOS dla seniora" na rok 2022

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:38:39 - 14:38:45

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %
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Uchwała Nr XL/379/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  lokalnego
programu osłonowego"SOS dla seniora" na rok 2022 stanowi załącznik do protokołu

5.b. 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 30 marca 2022 r. czas 14:39:55 - 14:40:03

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała  Nr  XL/380/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  marca  2022  r.  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

5.c. 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
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data 30 marca 2022 r. czas 14:41:20 - 14:41:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała  Nr  XL/381/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  marca  2022  r.  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

5.d. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji 
nieczystości komunalnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:42:20 - 14:42:30

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/382/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych stanowi załącznik do
protokołu

5.e. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.
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głosowanie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:43:28 - 14:43:41

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/383/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie Programu
opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy
Wołczyn stanowi załącznik do protokołu
5.f. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:44:28 - 14:44:39

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/384/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. stanowi załącznik do protokołu
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5.g. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 r.

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:45:25 - 14:45:35

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. stanowi załącznik do protokołu
5.h. 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 30 marca 2022 r. czas 14:46:33 - 14:46:44

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/386/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 stanowi załącznik do protokołu
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5.i.  w  sprawie  poparcia  "Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  dotyczącego  obniżenia  wysokości
subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego na rok 2022"

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego 
obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:47:54 - 14:49:07

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 80 % pula głosów 15 -

PRZECIW 2 13.33 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/387/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie poparcia
"Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej
na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na
rok 2022" stanowi załącznik do protokołu
5.j. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości 
Niemieckiej

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:49:58 - 14:50:05

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 73.33 % pula głosów 15 -
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PRZECIW 2 13.33 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 2 13.33 % nieoddanych głosów 0 0 %

Uchwała Nr XL/388/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie poparcia
Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej stanowi
załącznik do protokołu

5.k. w sprawie załatwienia petycji OR.152.1.2022 dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców
ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał stanowisko Komisji do petycji 
OR.152.1.2022 (załącznik do protokołu)

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie załatwienia petycji OR.152.1.2022 dotyczącej przeciwdziałania 
dyskryminacji mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i 
społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 30 marca 2022 r. czas 14:55:51 - 14:57:06

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 11 78.57 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 3 21.43 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała  Nr  XL/389/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  30  marca  2022  r.  w  sprawie
załatwienia  petycji  OR.152.1.2022  dotyczącej  przeciwdziałania  dyskryminacji  mieszkańców  ze
względu  na  presję  medialną,  polityczną  i  społeczną  w  kontekście  tzw.  Narodowego  Programu
Szczepień stanowi załącznik do protokołu

Ad. 6 Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami (załącznik do protokołu).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił sprawy:
-  rozstrzygnięto  postępowanie  przetargowe  i  podpisano  umowę  na  zadanie  "Przebudowa  drogi  w
Wierzchach", zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić w lipcu br.,
- trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na realizację robót budowlanych
pn. „Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie”,
-  zlecono  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  zadania  „Przebudowa  drogi
dojazdowej  do  osiedla  mieszkaniowego  w  Wierzbicy  Górnej”  oraz  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach”,
- wystąpiono do Zarządu Powiatu z pismem, w którym przekazano wszystkie wnioski  dotyczące dróg
powiatowych zgłaszane przez Radnych na posiedzeniach komisji,
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-  Gmina oczekuje na podpisanie umowy ze strony Grantodawcy o dofinansowanie w ramach programu
Polska  Cyfrowa  "Granty  PPGR  -  Wsparcie  dzieci  i  wnuków  byłych  pracowników  PGR  w  rozwoju
cyfrowym”,
- wniosek o dofinansowanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na
potrzeby  infrastruktury  rekreacyjno-kulturalnej  znalazł  się  na  liście  rankingowej  i  został  wybrany  do
dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
- złożono wnioski w naborze do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w
ramach edycji 2:

 Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn - wnioskowana kwota
5 000 000 zł - obejmuje następujące zadania: przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie, przebudowa
drogi w Markotowie Dużym oraz remonty: ul. Ligonia, ul. Jadwigi, ul. Waryńskiego w Wołczynie;

 Budowa  i  przebudowa  infrastruktury  sportowej  w  gminie  Wołczyn  -  wnioskowana  kwota
5 400 000 zł - w ramach projektu planowane są następujące zadania: Budowa zaplecza szatniowo-
sanitarnego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Wołczynie, budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy szkole podstawowej w Wierzbicy G., przebudowa boiska sportowego przy ul.
Sienkiewicza w Wołczynie;

 Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn - wnioskowana kwota 5 310 000 zł -
w  ramach  projektu  planowane  są  następujące  zadania:  przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w
Rożnowie,  przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Świniarach  Małych,  przebudowa  z
termomodernizacją  świetlicy  
w Brzezinkach;

- złożono wnioski w naborze do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w
ramach edycji 3 PGR:

 Uporządkowanie  gospodarki  wodnej  na  terenie  gminy  Wołczyn  -  wnioskowana  kwota  
2 000 000 zł - Inwestycja polega na budowie infrastruktury wodociągowej w kolonii Kołoczek
oraz osadzie Markowe;

 Przebudowa i  remont  dróg  na terenie  gminy Wołczyn -  wnioskowana  kwota 5  000 000 zł  -
Zadanie  obejmuje:  przebudowę  drogi  w  Gierałcicach  Małych,  przebudowę  dróg  w  sołectwie
Bruny, przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie, przebudowę drogi w Wierzbicy Dolnej, remont
ul. parkowej w Komorznie, remont drogi w miejscowości Szum – Niwy, remont ul. Ciemnej w
Wąsicach, remont drogi w Komorznie - Wolna Wieś, remont drogi w Duczowie Wielkim;

- rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego "Cyfrowa Gmina", w
ramach którego Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zostaną wyposażone w
komputery,  monitory,  laptopy, urządzenia peryferyjne, projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa
systemów  informatycznych  w  samorządzie  i  zapewnienie  efektywniejszej  obsługi  mieszkańców,
pozyskana kwota grantu to 399 870,00 zł;
- trwa nabór wniosków na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne – od 14 do 31 marca;
- w temacie oświaty nasza Gmina pozyskała 10 500,00 zł w ramach realizacji  Narodowego Programu
Rozwoju  Czytelnictwa  w  2022  r.,  wsparcie  finansowe  otrzymały:  Przedszkole  Publiczne
w Wołczynie - 3 000,00 zł, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wąsicach - 2 500,00 zł,
Oddział  Przedszkolny przy  Szkole  Podstawowej  im.  Orła  Białego w Wierzbicy  Górnej  -2  500,00  zł,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Komorznie - 2 500,00 zł.
W dalszej wypowiedzi podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w pomoc uchodźcom z
Ukrainy, za przyjęcie ich do domów, 
-  podziękowała  strażakom ochotnikom,  którzy we wszystkich naszych jednostkach prowadzili  zbiórkę
żywności i odzieży, pracownikom Urzędu za pełnione dyżury podczas, których wydawane są dary oraz
organizacją społecznym.

Dyskusji nie było.
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Ad. 7  Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Zapytań nie było.

Przewodniczący Rady – przypomniał o terminie składania oświadczeń majątkowych.

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

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 
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