
Protokół Nr XLI/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 14.40, a zakończono o 15.15.

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 XL/2022 odbytej 30 marca 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Ad. 2 Interpelacje, wnioski i zapytania   

Nikt nie zabrał głosu.



Ad. 3
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

3 a. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:45:22 - 14:45:29

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 XLI/390/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę
w  sprawie  ustalenia  czasu  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  oraz  opłat  za  korzystanie
z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn (załącznik do protokołu).

3.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 27 kwietnia 2022 r. czas 14:46:30 - 14:46:35

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 XLI/391/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 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 (załącznik do protokołu).

3.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

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:47:38 - 14:47:45

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 XLI/392/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 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 (załącznik do protokołu).



3.d. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

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

W dyskusji głos zabrał:
Burmistrz – podkreślił,  że przedmiotowa uchwała skierowana jest  do mieszkańców, którzy są w tej  chwili
dzierżawcami czy najemcami lokali komunalnych, 
- uchwała ta stworzy możliwości wykupu lokalu mieszkalnego z bonifikatą 95% przy jednorazowej wpłacie,
przy złożeniu wniosku o wykup w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.,
- mieszkańcy za zdecydowanie niższą kwotę mogą być posiadaczami tych lokali.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, 
obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż trzy lata

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:50:11 - 14:50:18

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 XLI/393/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie  określania  zasad  nabywania,  zbywania,  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (załącznik do protokołu).

3.e. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:51:05 - 14:51:23

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 XLI/394/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (załącznik do protokołu).

3.f. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:52:19 - 14:52:28

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 10 71.43 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 4 28.57 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn (załącznik do 
protokołu).

3.g. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

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



Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 kwietnia 2022 r. czas 14:53:34 - 14:53:42

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 10 71.43 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 4 28.57 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLI/396/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (załącznik do protokołu).

3.h. 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 27 kwietnia 2022 r. czas 14:54:52 - 14:56:30

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 12 85.71 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %



WSTRZYMAŁO SIĘ 2 14.29 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Uchwała Nr XLI/397/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian 
budżetu gminy Wołczyn na 2022 r. (załącznik do protokołu).

Ad. 4. 
Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami

Burmistrz – w wystąpieniu swoim poruszył sprawy:
-  rozstrzygnięto  postępowanie  przetargowe  i  podpisano  umowę  na  realizację  zadania  pn.
„Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie”. Wybrany wykonawca: CRK-MANAGMENT Sp.
z o. o. sp. k.  ul. Dworcowa 17 46-300 Olesno. Wartość umowy: 798 680,91 zł. Termin realizacji: do
20 września 2022 r.  Zakres  m.in:  wymiana pokrycia  dachowego pokrycia  dachu z zastosowaniem
dachówki ceramicznej, montaż platformy dla niepełnosprawnych,  ocieplenie ścian budynku płytami
z  wełny  mineralnej,  wymiana  instalacji  centralnego  ogrzewania,  wymiana  stolarki  okiennej
i drzwiowej, montaż baterii słonecznych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi,
- trwa realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi w Wierzchach",
-  rozpoczęto  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego  w  Markotowie  Małym  oraz  dowieszono  oprawy
oświetlenia ulicznego w Markotowie Małym i Skałągach,
-  Gmina  Wołczyn  otrzymała  20.467  zł  z  tytułu  wsparcia  jednostek  samorządu  terytorialnego
w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02-31.03.2022 r.,
-  podpisano  umowę  w  sprawie  wysokości  i  trybu  przekazywania  w  2022  roku  środków
z  Funduszu  Pracy  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  pracodawcom  kosztów  kształcenia
młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia na kwotę 200.000 złotych,
-  wpłynęło  37  wniosków  na  wymianę  ogrzewania  na  ogrzewanie  proekologiczne.  W  związku
 z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji na w/w cel planuje się ogłoszenie dodatkowego naboru
w miesiącu czerwcu,
-  wpłynęło  22  wnioski  na  dofinansowanie  zadania  z  zakresu  usuwania  azbestu  z  terenu  Gminy
Wołczyn współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu,
- zawarto umowę z Instytutem Sportu w Warszawie o przyznanie dofinansowania w ramach realizacji
projektu „Lokalny Animator Sportu” na czas od 01 marca do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest
wspieranie  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  poprzez  organizowanie  i  prowadzenie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych,  gier  i  zabaw  ruchowych,  pokazów  i  konkursów  rekreacyjno-sportowych,  a  także
organizowanie  i  przeprowadzanie  innych  form  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  na  kompleksie
sportowym „ORLIK  2012”.  Koszt  prowadzonych  zajęć  przez  animatora  pokrywa  Instytut  Sportu
w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- w placówkach oświatowych położonych na terenie gminy Wołczyn uczęszcza wg stanu Systemu
Informacji  Oświatowej  na  25  kwietnia  2022  roku  35  uczniów  –  cudzoziemców
z  Ukrainy  (Zespół  Szkół  w  Wołczynie  –  22,  Przedszkole  Publiczne  w  Wołczynie  –  8,  Szkoła
Podstawowa w Skałągach – 3,  Szkoła Podstawowa w Wierzbicy  Górnej  – 1,  Szkoła Podstawowa
w Komorznie – 1).
Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Zarządu Banku Żywności w Opolu, podkreślił, że będzie
uruchomiony  kolejny  unijny  program  pomocy  najbardziej  potrzebującym  jednak  opóźnia  się  ze
względu na to, że nie wszystkie firmy chcą podpisać umowę na dostarczenie określonej żywności ze
względu na rosnąca inflację.
Dzisiaj  uczestniczył  w  spotkaniu  z  inicjatywy  Prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Wołczynie  
z Dyrektorami firmy Energetyki Cieplnej  Opolszczyzny i Wicestarostą Kluczborskim p. Lesławem
Czernikiem w sprawie rosnącej ceny za energię ciepłą i ciepłą wodę dostarczaną do naszych bloków
mieszkalnych.  Na  spotkaniu  również  poruszył  sprawę  dostarczania  energii  do  naszych  jednostek
samorządowych, a konkretnie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie, Wołczyńskiego Ośrodka



Kultury i Urzędu Miejskiego w Wołczynie. Podczas tego spotkania przedstawioe zostały nasze obawy,
argumenty i postulaty.
W dalszej wypowiedzi podziękował mieszkańcom naszej Gminy za pomoc uchodźcom z Ukrainy za
przyjęcie ich do domu. Ośrodek Pomocy rozpoczął już wypłatę 40 zł rekompensat za zakwaterowanie
i wyżywienie.

Zaprosił mieszkańców na spotkanie z Ministrem Marcinem Ociepą, które odbędzie się 16 maja o godz.
17.00 w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.

Ad. 5
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Przewodniczący Rady – poinformował, że na posiedzeniu majowym będzie temat stanu dróg, 
szczególnie dróg powiatowych,
- przypomniał o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych,
- zaprosił do udziału we mszy św. w intencji Ojczyzny  w 231. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.

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

                                                                

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                     Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


