
Protokół Nr IX/2019
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 31 maja 2019 r.

Sesja zaplanowana na godzinę 13.00  rozpoczęła  się z przyczyn technicznych o godzinie 13.30,
a zakończyła o 14.35.      

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych                                                             (zał. nr 1).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                               

Nikt nie zgłosił wniosków ani uwag do prządku obrad.

Przewodniczący Rady – realizując porządek obrad przeszedł do punku:

2. Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania.

W/w punkcie nikt nie zabrał głosu.

3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołczyn za 2018 rok                               (zał. nr 2).

Burmistrz – zabierając głos – stwierdził, że: 
-  Raport o stanie gminy jest nową instytucją, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
-  szczegółowe  wymogi  raportu  o  stanie  gminy  Rada  Miejska  ustanowiła  w  Uchwale  Nr
IV/36/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  stycznia  2019  r.,  zgodnie  z  którymi
opracowano niniejszy Raport.
Następnie podkreślił, iż z satysfakcją może mówić, że gmina funkcjonuje prawidłowo,
- jesteśmy Gminą stabilną finansowo, rozsądnie prowadzimy politykę kredytową,
-  nasze  zadłużenie  na  poziomie  ponad  6  mln  zł  jest  niewielkie  biorąc  pod  uwagę  ilość
zrealizowanych  na  przestrzeni  ostatnich  lat  bardzo  kosztownych  inwestycji,  takich  jak:
modernizacja  oczyszczalni  ścieków,  termomodernizacja  szkół  i  obiektów  użyteczności
publicznej, budowa kanalizacji, budowy i remonty dróg.
Zachęcał do szczegółowego zapoznania się z Raportem, który zawiera:
-  krótką  informację  na  temat  zarządzania  gminą:  Burmistrz,  Rada  Miejska,  Urząd  Miejski,
jednostki pomocnicze, Spółki Gminne,
-  w  dalszej  części  Raportu  przedstawiono  demografię  gminy,  stan  rolnictwa  i  ochrony
środowiska,
- opisano działania w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
- jako jedno z ważniejszych zadań własnych gminy opisano oświatę i wychowanie,
- sport i rekreację, współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- dokument zawiera wzmiankę na temat działalności instytucji kultury, tj. : Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wołczynie oraz Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,
- gospodarkę nieruchomościami, która realizowana jest w ramach planu wykorzystania gminnego
zasobu  nieruchomości  na  lata  2018-2020  oraz  programu  gospodarowania  mieszkaniowym
zasobem gminy Wołczyn,
-  w  ramach  bezpieczeństwa:  działalność  Straży  Miejskiej,  Ochotniczych  Straży  pożarnych  i
zarządzanie kryzysowe,
- fundusze zewnętrzne,
- fundusz sołecki.

http://www.bip.wolczyn.pl/index.php?gid=0558081c414de7ffe3edd1fbdd32430f&lpos=1_999&rpos=-1_-1#menuscroll


Zaprosił do zapoznania się z niniejszym Raportem który udostępniony będzie na stronie BIP w
linku Raport o stanie gminy za 2018 rok oraz do wzięcia udziału w debacie na temat polityk,
programów i strategii Gminy Wołczyn.

Przewodniczący Rady – stwierdził, ze jest to po raz pierwszy, zachęcał radnych do debaty, 
- sesja na której będzie debata nad Raportem planowana jest na 19 czerwca br.
-  poinformował,  że  w  debacie  mogą  zabierać  głos  mieszkańcy,  po  uprzednim  pisemnym
zgłoszeniu takiego zamiaru przewodniczącemu rady, zgłoszenie musi być poparte podpisami co
najmniej 20 mieszkańców.

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

         
Protokołowała

Julita Matelska


