
Protokół XX/2020
zdalnej sesji Rady Miejskiej 

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o 15.35.

W sesji uczestniczyli radni według poniższej listy obecności oraz 
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
                               

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

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji. 
Nikt nie wniósł wniosków do porządku obrad.

Ad. 2 
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady – odczytał, zapytania złożone w formie meilowej radnego Waldemara Łuczka:
- w sprawie odtworzenia przejścia dla pieszych przy dworcu PKP w Wołczynie
- w sprawie zamontowania tablicy na Ligocie Wołczyńskiej informującej o prędkości  jazdy pojazdów.



3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:38:05 - 14:39:35

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar BRAK GŁOSU

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA



15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2020-2025 – podjęta została jednogłośnie (załącznik do protokołu).

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:40:02 - 14:43:19

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA



12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 
2020 rok -  podjęta została jednogłośnie (załącznik do protokołu).

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Grażyna Majcherska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, 
- w projektowanej uchwale proponuje się zwolnienia od podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, 
którzy mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla tych którym płynność finansowa uległa 
pogorszeniu,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczą kwietnia, maja i czerwca 2020 r.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:43:34 - 14:50:17

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA



6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie zwolnienia od podatku od nierucho-
mości - podjęta została jednogłośnie  (załącznik do protokołu).

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Pani Grażyna Majcherska  - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rat podatku od 
nieruchomości,
- podkreśliła, że płatności rat płatnych w maju i czerwcu przedłuża się do 30 września 2020 r.
- warunkiem przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie formularza informa-
cji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:50:47 - 14:55:56

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %



Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości - podjęta została jednogłośnie (załącznik do protokołu).

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Pani Grażyna Majcherska - omówiła zmiany w uchwale w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 
- proponujemy nienaliczanie opłaty prolongacyjnej w sytuacjach gdzie podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą będzie ubiegał się o ulgę w podatku w postaci odroczenia rozłożenia na raty wszystkie decyzje 
wydawane w tym czasie będą wolne od opłaty prolongacyjnej.

Dyskusji nie było

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:56:29 - 14:58:12



typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej - podjęta została jednogłośnie  (załącznik do protokołu).

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i 
rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których 
uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Dyskusji nie było



głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w 
sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzą-
cych żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają 
dzieci z terenu gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 14:58:25 - 15:00:50

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 14 93.33 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 1 6.67 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA

13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata BRAK GŁOSU

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/198/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów pro-



wadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 
Wołczyn –  podjęta została jednogłośnie (załącznik do protokołu).

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oso-
bom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn

Komisja Budżetu i Gospodarki Samorządowej wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowego projektu 
uchwały.

Dyskusji nie było.

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z ty-
tułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 29 kwietnia 2020 r. czas 15:02:35 - 15:16:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 15 100 % uprawnionych 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne

lp nazwisko imię głos

1 Antkowiak Waldemar ZA

2 Bar Kazimierz ZA

3 Bartosiński Jan ZA

4 Krzemiński Paweł ZA

5 Łuczek Waldemar ZA

6 Mały Szczepan ZA

7 Mazurczak Krystyna ZA

8 Mrugalski Ryszard ZA

9 Nowak Marek ZA

10 Nowak Ryszard ZA

11 Pasternak Marcin ZA

12 Schatt Jolanta ZA



13 Sękala Ewelina ZA

14 Teodorowska Agata ZA

15 Zarych Adam ZA

Uchwała Nr XX/199/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziela-
nia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy 
Wołczyn – podjęta została jednogłośnie (załącznik do protokołu).

Ad. 4

Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie w między sesjami.

Burmistrz - zabierając głos poinformował o najważniejszych sprawach podejmowanych w ostatnim czasie:
-  ogłoszono  przetarg  na  wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlanych  związanych  z  przebudową  żłobka
w Wołczynie, jest to powiększenie żłobka o dodatkowe 16 miejsc adoptując jedno z pomieszczeń z przed-
szkola, aktualnie wykonawca został wyłoniony, jest to podmiot z naszej gminy,
- ogłoszony został przetarg na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Wołczyn, tj.: remont drogi gmin-
nej ulicy Traugutta w Wołczynie oraz przebudowę ulicy Klonowej w Skałągach,
- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych,
- przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Remont dróg tłuczniowych na
terenie gminy Wołczyn”,
- efektem skutecznie napisanych wniosków jest pozyskanie dofinansowania w kwocie ponad 1 100 000 tys.
zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch inwestycji drogowych ulicy Traugutta w Wołczy-
nie i ulicy Klonowej w Skałągach,
- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach inicjatywy sołeckiej o dofinansowanie po 5 tys.
zł dla sołectw Bruny, Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska, Rożnów, Skałągi, Świniary Wielkie,
- zakończono pracę przy przebudowie ulicy Sienkiewicza w Wołczynie,  inwestycja ta realizowana była
przez Powiat Kluczborski z dofinansowaniem gminy Wołczyn na poziomie 464 tys. zł, wartość prac wynio-
sła 818 tys. zł,
- wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w Wierzchach, Szumie, Duczowie Małym, Krzywiczynach
oraz ul. Leśnej w Wołczynie,
- w dniach od 16 do 31 marca przeprowadzono nabór wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne, w ramach naboru wpłynęło 37 wniosków, zachęcamy mieszkańców, aby korzy-
stać z tego dofinansowania, gmina posiada na ten cel środki finansowe i kolejne kilkadziesiąt pieców może
być wymienione na ekologiczne,
- złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie w ramach
programu  usuwania wyrobów azbestowych, w ramach tego programu wpłynęło 16 wniosków, mamy infor-
mację, że wniosek jest pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 16 wnio-
skodawców będzie mogło skorzystać z tego dofinansowania,
- wpłynęło 14 wniosków z których podpisano 7 umów o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków.
 W dalszej swojej wypowiedzi poinformował o podejmowanych działaniach w sprawie walki z COVID-19 -
nasza gmina jako jedna z pierwszych ustawiła bezdotykowe stacje do dezynfekcji w miejscach gdzie prze-
mieszcza się najwięcej mieszkańców. Takich stacji zakupiono 10 szt. i w razie wyborów takie stacje będą
dodatkowo ustawiane, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Zakończono akcję wydawania żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących, będziemy się starać o kolejną
partię żywności  poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej,  Bank Żywności w Luboszycach i  Stowarzyszenie
Dwa Serca. 
Trwa akcja pomocy dla osób samotnych, chorych, pozostających w kwarantannie, którzy nie mają pomocy.
Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom opracowano program wsparcia w zakresie zwolnienia z podatku od
nieruchomości, odraczania terminu płatności, eliminacji opłaty prolongacyjnej. 



W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że przewidujemy zmniejszone dochody w gminie związane z pro-
blemami naszych przedsiębiorców ale obecnie nie rezygnujemy z zadań przyjętych w budżecie  na 2020 rok.
Następnie poruszył sprawę dotyczącą uruchamiania przedszkoli i żłobka, stwierdził, iż nie jest to łatwa spra-
wa ponieważ nie chcemy narażać mieszkańców na zagrożenia, ale również z drugiej musimy rozumieć po-
trzeby rodziców, którzy muszą pracować i nie mają z kim pozostawić dziecka. Gmina Wołczyn zamierza od
6 maja uruchomić oddziały przedszkolne, przedszkole i żłobek. Musimy przygotować się do tego, aby speł -
nić podstawowe warunki i zapewnić bezpieczeństwo. 
Będąc przy głosie skierował podziękowania do wolontariuszy, którzy wycinają i szyją maseczki ochronne,
oraz strażaków te maseczki do mieszkańców naszej gminy.

Ad. 5

W odpowiedziach na zapytania głos zabrał:

Pan  Marcin  Dłubak  -  odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  wyświetlacza  prędkości  na  drodze  krajowej
w miejscowości  Ligota Wołczyńska poinformował, że wystąpiono z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych we wrześniu z prośbą o rozważenie możliwości montażu takiego wyświetlacza. W listopadzie
otrzymaliśmy odpowiedź na pismo, w którym to zarządca drogi poddaje pod wątpliwość zasadność montażu
wyświetlacza argumentując tym, że na tym odcinku odbywają się regularne patrole policji oraz informacja,
że do zarządcy drogi nie wpływały informacje o tym, że jest problem z przekraczaniem prędkości w miejsco-
wości Ligota Wołczyńska.
Odnosząc się do drugiego pytania dotyczącego przejścia dla pieszych w rejonie dworca PKP – poinformo-
wał, że w ubiegłym roku na jednej z sesji dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku przekazał in-
formację, że jest przygotowywana zmiana organizacji ruchu w rejonie dworca PKP. Ta zmiana organizacji
ruchu miała polegać na tym, że długie przejście dla pieszych zostaje zlikwidowane i zostaje utworzone nowe
przejście, bliżej zatoki autobusowej na ulicy Przemysłowej. Taka organizacja ruchu została opracowana i za-
twierdzona,  w ubiegłym roku zostało wykonane. Przejście dla pieszych stare nie ma statusu przejścia dla
pieszych i gdyby się wydarzył wypadek Zarządca Drogi nie ponosi odpowiedzialności. Z przepisów dotyczą-
cych możliwości usytuowania przejść dla pieszych wynika, że nie może być usytuowane na łuku drogowym
oraz na tak dużej długości na którym bezpieczeństwo pieszego jest wątpliwe. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął XX sesji
Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                   

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

    

Protokołowała
Katarzyna Atłachowicz


