
Protokół  Nr XXVII/2021
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej w dniu 27 stycznia 2021 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o 16.45
W sesji uczestniczyło na początku 13 radnych w trakcie sesji doszło 2 radnych zgodnie z listą
obecności (załącznik do protokołu) oraz 
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza,
- Tomasz Olejnik Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie,
- Marcin Dłubak naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji,
- Grażyna Majcherska naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVI/2020 odbytej 16 grudnia 2020 r. udostępniony jest  do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a także przed sesją - radni nie wnieśli uwag do Protokołu. 
W/w Protokół z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie  przyjęty został przez Wysoką
Radę .

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.

Przewodniczący  Rady  –  wnioskował  o  rozszerzenie  porządku  obrad  sesji  poprzez
wprowadzenie dwóch projektów uchwał, tj:
1)  w sprawie petycji w zakresie podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw wobec jakiejkolwiek
dyskryminacji mieszkańców Gminy Wołczyn,

2)  w sprawie petycji  w zakresie  podjęcia  uchwały w obronie  prawdy,  godności  i  wolności
człowieka.

Przedmiotowe projekty uchwał zaproponował wprowadzić do punktu 3 jako litera l) i m).
Następnie poddał pod głosowanie wniosek:
1)  kto jest za  wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie petycji OR.152.6.2020 w zakresie
podjęcia  uchwały  wyrażającej  sprzeciw  wobec  jakiejkolwiek  dyskryminacji  mieszkańców
Gminy Wołczyn

głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie petycji OR.152.6.2020 w
zakresie  podjęcia  uchwały  wyrażającej  sprzeciw  wobec
jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:07:54 - 14:08:54

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %



2) kto jest wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie petycji OR.152.7.2020 w zakresie 
podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka

głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie petycji OR_152.7.2020 
w zakresie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności 
człowieka

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:09:29 - 14:10:22

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 100 % pula głosów 15 -

PRZECIW 0 0 % oddanych głosów 13 86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 2 13.33 %

Ad. 2 
Interpelacje, wnioski i zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-
2026

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:11:37 - 14:11:54

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 %

Wyniki imienne : portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/253/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2026 (załącznik do protokołu)

b) w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:13:01 - 14:13:21

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/254/2021  w sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn na  2021  rok
(załącznik do protokołu).



c) w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:14:12 - 14:15:03

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/255/2021  w sprawie powołania doraźnej komisji  inwentaryzacyjnej
(załącznik do protokołu).

d) w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Wołczyn”

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:16:07 - 14:16:21

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/256/2021  w  sprawie  przyjęcia  aktualizacji  „Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn” (załącznik do protokołu).

e)  w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:17:18 - 14:17:37

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/257/2021 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości (załącznik do protokołu).



f) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

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

W dyskusji głos zabrał:
Burmistrz – poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia jak i przedłużenia 
terminu płatności dotyczy działań wprowadzania pomocy dla przedsiębiorców i firm  z 
problemami związanymi z pandemią, 
- zachęcał te instytucje, te podmioty gospodarcze, których dotknął ten problem do zapoznania 
się z uchwałami, które zamieszczone będę na stronie BIP.

głosowanie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:19:45 - 14:20:05

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/258/2021  w  sprawie  w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od
nieruchomości

g) w sprawie ustalenia 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 
(załącznik do protokołu).

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  ustalenia  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 27 stycznia 2021 r. czas 14:21:15 - 14:21:29

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/259/2021  w  sprawie  ustalenia  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 (załącznik do protokołu).

h) w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych

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

W dyskusji głos zabrali:
Radny Mały – stwierdził, że nie widzi w uchwale przyjętych przez Komisje poprawek, 
- następnie zwrócił uwagę, że w uchwale mówi się o iloczynie, uważa, że jeśli te kwoty zostaną 
pomnożone to braknie dotacji.

Pan Kaczmarczyk – podkreślił, że uwzględniono poprawki w § 3 uchwały, 
- na wysokość stypendium składać się będą dwie kwoty dla danego zawodnika, kwota stała w 
wysokości 20 zł bez względu na wynik meczu i kwota zmienna w zależności od wyniku meczu,
- zgodnie z ustawą o sporcie w uchwale określono sport, który ma znaczenie czyli piłka nożna,
- odnośnie zawodników rezerwowych –  poddał pod rozwagę radnym, czy osiągnięciem wyniku
sportowego jest przez zawodnika  mówiąc potocznie „grzanie ławki”?

Przewodniczący Rady – stwierdził, że dzisiaj nie czas, żeby wprowadzać zmiany, dzisiaj Rada 
zebrała się, aby przyjąć tekst z poprawkami wniesionymi na Komisji, w związku z tym, że 
trzeba go dopracować zaproponował wycofać projekt,
- następnie  poddał pod głosowanie wniosek kto jest za wycofaniem uchwały w sprawie zasad, 
trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych

głosowanie wniosku za wycofaniem uchwały w sprawie zasad, trybu 
przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych



jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 14:29:23 - 14:30:19

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 %

Przewodniczący  Rady  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie
wycofała przedmiotowy projekt uchwały z obrad sesji.

i)  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach

Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego projektu uchwały jest
pozytywna  wyrażona  w  głosowaniu  większością  głosów  (za  7  głosów,   przeciw  2  głosy,
wstrzymujących się 5 głosów) 

W dyskusji głos zabrał z-ca Burmistrza – w wypowiedzi swojej poruszył sprawy:
-  zamierzamy przekształcić  szkołę  w Wąsicach,  która  funkcjonuje  jako  szkoła  podstawowa
z oddziałami przedszkolnymi, w szkołę z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi,
- przyczyną takiego działania jest przede wszystkim zmniejszająca się liczba dzieci w tej szkole,
- w roku szkolnym 2020/2021 w 5 oddziałach tej szkoły jest 31 uczniów, w 2021/2022 w 5
oddziałach będzie 28 uczniów, w kolejnym roku w 6 oddziałach 35 uczniów,
- niestety oświata w naszym kraju jest zorganizowana tak, że oddziały powinny być bardziej
liczne,  a  nie  4  czy 5 uczniów,  ma na  myśli  finansowanie  oświaty,  ponieważ przeznaczana
subwencja oświatowa jest niewystarczająca,
- dzieci z tego obwodu chcemy skierować do Zespołu Szkół w Wołczynie, od września dotyczy
to 10 uczniów,
- przeniesienie tych uczniów nie pogorszy warunków nauki, ponieważ baza dydaktyczna którą
dysponujemy zapewnia bardzo dobre warunki,
- kolejne lata nie rokują, że w szkole w Wąsicach będzie więcej dzieci, duża część rodziców
postanowiła  dzieci  posłać  do szkoły w Wołczynie  jak i  do przedszkola,  oprócz tego dzieci
chodzą do szkoły w Bogacicy.

Przewodniczący Rady – w wypowiedzi swojej stwierdził, że każda taka decyzja wiąże się z
problemami, 
- w trakcie wcześniejszych dyskusji były takie sugestie, żeby z tą decyzją poczekać chociaż 2-3
lata ale przedszkola nikt nie likwiduje, 
- jako szef Rady również będzie starał się, aby po zmianie organizacji szkoły dzieci miały dobre
warunki w Wołczynie, przede wszystkim z uwzględnieniem sugestii co do dowozu.

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  wychodząc  naprzeciw  mieszkańcom  umożliwiamy
kontynuowanie nauki dla dzieci kas I-III i w dwóch oddziałach przedszkolnych.



Radny Mały – prosił o informację, o którą prosił na Komisji w zakresie wysokości dotacji dla
szkół stowarzyszeniowych, 
- być może rodzice w Wąsicach zechcą założyć taką szkołę,
- jeżeli jest to duża kwota, to czy ta restrukturyzacja spełni swoje zadanie?

Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  na  terenie  naszej  gminy  funkcjonują  dwie  szkoły
stowarzyszeniowe  w  Szymonkowie  i  w  Skałągach,  szkoły  te  prowadzą  również  punkty
przedszkolne, 
- kwoty wynikają z ustawy i dotacja jaką przekazujemy jest zbliżona do wysokości subwencji
jaką my otrzymujemy na ucznia.

Pan Marcin Kaczmarczyk – podkreślił, że kwoty jakie były przekazane 2020 roku na Szkołę
Podstawową w Szymonkowie to 741 239 zł, a na punkt przedszkolny w Szymankowie 75 408
zł,  Szkoła  Podstawowa  w Skałągach  otrzymała  897  179  zł,  punkt  przedszkolny  Skałągach
130 014 zł, 
-  subwencja  jest  naliczana  w  oparciu  o  liczbę  uczniów  z  września  poprzedzającego  rok
budżetowy.

Radna Mazurczak – zbierając głos pytała, co wchodzi w skład kwoty 360 tys. zł, która ma być
zaoszczędzona w szkole w Wąsicach , 
- ile nauczycieli straci pracę, czy jest jakaś propozycja dla tych nauczycieli?
- czy w tej kwocie są oszczędności na energii i opale?
- jak będzie wyglądał dowóz i czy będzie zachowany dystans ze względu na pandemię?

Zastępca Burmistrza – odnosząc się stwierdził,  że nie rozbijaliśmy kosztów na opał i płace,
zostały  przedstawione  koszty  funkcjonowania  całej  szkoły  i  kwota  jaką  otrzymujemy  na
podstawie liczby dzieci subwencji oświatowej dla naszej gminy oraz różnica między kosztami
funkcjonowania, a subwencją i to jest ta kwota 360 tys. zł, 
- w kolejnych latach kwota będzie większa, dlatego że subwencja w stosunku do wydatków
i wzrostów kosztów będzie coraz mniejsza ze względu na spadającą liczbę dzieci,
- co do dowozu - mamy bardzo dobrze zorganizowany dowóz do szkół, tworzyło się przez wiele
lat, dopracowaliśmy się takiego systemu gdzie dowozimy dzieci dwukrotnie, młodsze później, a
starsze wcześniej, w pojazdach są opiekunowie,
-  dowóz  jest  zorganizowany  tak,  aby  dostosować  się  zarówno  do  rozpoczynających  się
i kończących się zajęć,
- podkreślił również, że we wszystkich szkołach funkcjonują świetlice,
- jest to już kolejna restrukturyzacja oświaty i  zawsze staramy się, aby nie było sytuacji  że
trzeba zwalniać nauczycieli, będziemy starać się znaleźć pracę w Zespole Szkół w Wołczynie i
innych.

Radna Mazurczak – prosiła, żeby dać szkole szansę jeszcze utrzymać ją przez dwa lata, 
- są chętni rodzice by posłać dzieci do przedszkola, otworzyć trzeci oddział i w przyszłości
byłyby liczniejsze klasy.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że główną i podstawową przyczyną decyzji o przekształceniu
szkoły nie są tylko kwestie finansowe ale mała liczba dzieci, 
- jeżeli w tej chwili jest 4 dzieci to w tej klasie przez kilka lat będzie ich 4.

Radny  Pasternak  –  pytał,  czy  ta  uchwała  obliguje  nas  do  podejmowania  dalszych  kroków
zmierzających do restrukturyzacji, czy może być tak, że po uchwaleniu tej uchwały możemy nic
nie robić?
- następnie prosił o przedstawienie harmonogramu przekształceń w odniesieniu do tej szkoły,
- czy wskutek tych przekształceń klasa IV od 2021 roku roku pójdzie jeszcze do szkoły w
Wąsicach?



Zastępca  Burmistrza  –  stwierdził,  że  po  podjęciu  dzisiaj  uchwały  w  sprawie  zamiaru
przekształcenia  szkoły  w Wąsicach,  w dalszej  kolejności  należy  uzyskać  pozytywną opinię
Opolskiego  Kuratora  Oświaty,  następnie  poinformowanie  rodziców  o  takich  działaniach  i
kolejnym krokiem jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przekształceniu i to oznacza że
od 1 września 2021 r. dzieci klas IV do VI będą uczęszczały do szkoły w Wołczynie.

głosowanie w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 15:14:19 - 15:15:11

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 10 66.67 % pula głosów 15 -

PRZECIW 2 13.33 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 3 20 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/260/2021  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Wąsicach (załącznik do protokołu).

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

Przechodząc do kolejnego projektu uchwały Przewodniczący Rady poinformował, że opinia 
Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedmiotowego projektu uchwały jest 
pozytywna wyrażona w głosowaniu większością głosów (za 12 głosów,  przeciw 1 głosy, 
wstrzymujących się 0 głosów), 
- projekt, który radni będą głosować uwzględnia autopoprawkę zgłoszona na Komisji przez 
Burmistrza.

W dyskusji głos zabrali:
Radny  Nowak  –  podkreślił,  że  chciałby  zdementować  pogłoski  jakie  krążą  po  gminie,  że
burmistrz i radni podnoszą cenę za wywóz śmieci, jest to nieprawda, my musimy znaleźć jakiś
konsensus, żeby wywózka śmieci była jak najtaniej i żeby zamknął się system,
- ceny narzucają nam składowiska śmieci, właściciele są monopolistami, robią co chcą,
- jest radnym ale też i mieszkańcem gminy.

Radny Mały – pytał, ile osób zatrudnia PGKiM Spółka z o.o.?

Pan Kazimierz Bar – stwierdził,  że firma zatrudnia około 35 osób,  w tym 17 pracowników
komunalnych.



Radny Łuczek – stwierdził, że wzrasta cena śmieci ale wzrastają też i inne usługi, nasza Gmina
jest bardzo rozległa Komorzno czy Szymonków, 
-  następnie apelował  do mieszkańców o uczciwe składanie deklaracji  śmieciowych,  bo inni
mieszkańcy ponoszą tego koszty.

Radny Mały – stwierdził, że jest to dość duży zasób ludzki, firma produkuje odpady w związku
z tym pytał, czy firma ma podpisaną umową, czy też złożoną deklarację, ile firma odprowadza
do naszego budżetu pieniędzy?

Pani Grażyna Majcherska – poinformowała, że firma nie składa w gminie deklaracji dlatego, że
gmina w swoim systemie nie ma objętych terenów niezamieszkałych, systemem objęte są tylko
nieruchomości zamieszkałe, 
-  osoby  mieszkające  na  nieruchomościach  składają  deklaracje  i  deklarują  ilość  osób
zamieszkałych,
- natomiast na terenach niezamieszkałych jak przedsiębiorstwa, różnego rodzaju działalności
zawierają umowę.

Radny Mały – stwierdził, że ma wątpliwości, czy firma ma taka umowę, 
- jest to skandal, że taka firma produkuje śmieci i idzie to w tonaż do Gotartowa i my za to
wszyscy płacimy,
- chciał jednoznacznie usłyszeć, czy firma ma umowę?

Pan Kazimierz Bar – stwierdził, że umowa jest, firma zostaje co miesiąc obciążana kosztami
odbioru odpadów,
- na terenie firmy jest również segregacja śmieci,
- sprawdzi jaka jest wielkość pojemników.

Radny Mały – stwierdził, że umowa powinna być w Urzędzie, a nie firmie.

Zastępca  Burmistrza  –  zabierając  głos  podkreślił,  że  nasz  system  gospodarki  odpadami
obejmuje  tereny  zamieszkałe,  natomiast  firmy,  przedsiębiorstwa  indywidualnie  winny  się
rozliczyć z odpadów, nie rozlicza się w gminie tylko z firmą, która odbiera od nich odpady, 
- to jest kontrolowane przez instytucje zajmujące się ochrona środowiska.

Radny Mały  –  stwierdził,  że  w takim razie  chce  zobaczyć  takie  faktury  firmy PGKiM za
odprowadzanie odpadów. 

Burmistrz – w wystąpieniu swoim odnosząc się do wypowiedzi radnego Małego stwierdził, że
jeżeli są jakieś wątpliwości to należy zapytać się u źródła, można się z czymś nie zgadzać i
wtedy je wyartykułować, 
- nie może zgodzić się z tym, żeby padały słowa, że to jest skandal żeby firma nie posiadała, że
mieszkańcy za to płacą jeżeli tak naprawdę tego nie wiemy że tak jest,
- nie może się też z tym zgodzić, że informacja  powinna być w gminie jeśli  gmina nie ma
obowiązku  tego  rejestrować,  więc  za  nim  puścimy  do  publicznej  wiadomości  pewne
wątpliwości upewniajmy się czy takie są, jeśli są to wtedy możemy się z nimi nie zgadzać.

Radny  Pasternak  –  podziękował  p.  Burmistrzowi  za  to  że  wysłuchiwane  są  apele
i  wprowadzane  są  działania  odnośnie  poszerzenia  edukacji,  prosił  żeby tą  akcję  promować
również wśród najmłodszych, w przedszkolach.

Burmistrz  –  podkreślił,  że  bulwersujące  jest  to,  że  ceny bardzo  rosną  i  zaczynają  dotykać
budżetu każdego jednego gospodarstwa,
- pomimo, że śmieci odbiera nasze przedsiębiorstwo i możemy nad tym panować, możemy mieć
wpływ na gospodarność, to absolutnie nie mamy wpływu na ceny na składowisku śmieci i tu



potrzeba nie tylko działań oszczędnościowych gminy ale potrzeba działań systemowych, które
wykraczają poza kompetencje i możliwości gminy,
- wspominaliśmy o tym na komisji, żeby władze gminy szukały przełożenia tego tematu wyżej i
dlatego podczas zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego wnioskował, aby na Zgromadzeniu
Związku inne gminy włączyły się, by wspólnie zareagować na ten monopol, by gminy mogły
mieć  jakiś  wpływ  na  wysokość  cen,  to  musi  być  też  głos  Urzędu  Wojewódzkiego,
Marszałkowskiego i innych instytucji.
W dalszej swojej wypowiedzi wniósł autopoprawkę (pierwotnie w projekcie 32 zł, autporawka
30 zł), 
-  podkreślił,  aby  cena  była  niższa  ale  żeby  ten  system  nam  się  zamknął,  konieczna  jest
segregacja  śmieci  i  edukacja,  niesegregowane  odpady  są  wiele  droższe,  dlatego  trzeba
edukować  i  na  pewno  trzeba  uszczelnić  ten  system  o  czym  mówił  radny  Łuczek,  że  są
mieszkańcy, którzy nie płacą za śmieci, a płacą ci którzy się zdeklarowali,
- będziemy prowadzić weryfikację ilości osób faktycznie zamieszkujących.

Radny Bartosiński – zbierając głos prosił radnych, aby nie dzielić gminy na miasto i wioski,
-  faktycznie  w  mieście  wywożone  są  śmieci  częściej  dlatego,  że  jest  większa  ilość
mieszkańców,
- podkreślił, że na wioskach też jest zabudowa wielorodzinna i tam też będą częściej odbierane
śmieci.

Prezes PGKiM – stwierdził, że weryfikacja osób w systemie od dzisiaj się zaczęła na podstawie
wykazu  osób  zadeklarowanych  w  poszczególnych  posesjach  i  pobieżnej  ilości
wyprodukowanych odpadów w danej posesji.

Radny Pasternak -  podkreślił  często poruszany problem częstotliwości  odbioru odpadów na
terenach wiejskich w zabudowach wielorodzinnych, w tym sezonie powinien być zniwelowany
związku z wcześniej podjętą uchwałą w tym zakresie.

głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i 
częstotliwości ponoszenia tej opłaty

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 15:49:50 - 15:50:29

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 14 93.33 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 0 0 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/261/2021  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawki  oraz  określenia  terminu  i



częstotliwości ponoszenia tej opłaty (załącznik do protokołu).

k) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

W dyskusji głos zabrał:
Radny Pasternak – stwierdził, że wniesiona autopoprawka jest krokiem w stronę mieszkańców,
jednak  mamy  świadomość,  że  obniżenie  o  każdą  złotówkę  dla  tych,  którzy  prowadzą
kompostownik  analogicznie  powoduje  zwiększenie  po  stronie  pozostałych  mieszkańców
w postaci opłaty podstawowej, ponieważ system musi się zbilansować,
-  w  przyszłości  trzeba  nad  tym  popracować,  bo  uważa,  że  2  zł  nie  będzie  bodźcem
mobilizacyjnym.

Przewodniczący Rady – stwierdził, ze ma podobne zdanie jak przedmówca.

Radna Mazurczak – pytała, czy trzeba składać nową deklarację, żeby ubiegać się o zwolnienie z
części opłaty, było 1 zł teraz będzie 2 zł?

Pani  Majcherska  –  stwierdziła,  że  osoby,  które  wcześniej  deklarowały  że  posiadają
kompostowniki nie muszą , jedynie nowe które jeszcze nie składały, a chcą kompostować.

głosowanie w  sprawie  zwolnienia  w części  z opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 15:55:10 - 15:55:31

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 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr XXVII/262/2021  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (załącznik do protokołu).



l) w sprawie petycji OR.152.6.2020 w zakresie podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw 
wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji – przedstawił stanowisko Komisji do 
przedmiotowej petycji (załącznik do protokołu).

głosowanie w  sprawie  petycji  OR.152.6.2020  w  zakresie  podjęcia  uchwały
wyrażającej  sprzeciw  wobec  jakiejkolwiek  dyskryminacji
mieszkańców Gminy Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 27 stycznia 2021 r. czas 16:05:26 - 16:06:00

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 86.67 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/263/2021  w  sprawie  petycji  OR.152.6.2020  w  zakresie  podjęcia
uchwały wyrażającej sprzeciw wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców Gminy
Wołczyn (załącznik do protokołu).

m) w sprawie petycji OR.152.7.2020 w zakresie podjęcia uchwały w obronie prawdy, 
godności i wolności człowieka

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji – przedstawił stanowisko Komisji do 
przedmiotowej petycji (załącznik do protokołu).

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie petycji OR.152.7.2020 w zakresie podjęcia uchwały w 
obronie prawdy, godności i wolności człowieka

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 27 stycznia 2021 r. czas 16:10:38 - 16:10:53

typ głosowanie jawne imienne większość zwykła

Podsumowanie

status ilość procent status ilość procent

ZA 13 86.67 % pula głosów 15 -

PRZECIW 1 6.67 % oddanych głosów 15 100 %

WSTRZYMAŁO SIĘ 1 6.67 % nieoddanych głosów 0 0 %

Wyniki imienne: portal.posiedzenia.pl/wolczyn

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska w Wołczynie podjęła
Uchwałę Nr  XXVII/264/2021  w  sprawie  petycji  OR.152.7.2020  w  zakresie  podjęcia
uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka (załącznik do protokołu)

Ad. 4

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

Burmistrz – w wystąpieniu swoim podkreślił sprawy:
 zakończono  postępowanie  w  trybie  in-house  pn.  „Zakup  usług  komunalnych”

i podpisano umowy z wykonawcą PGKiM Sp. z o.o. Wołczyn,
 unieważniono postępowanie pn.: „Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych” ze względu na to, że nie wpłynęła ani jedna
oferta od wykonawców,

 rozstrzygnięto  postępowanie  przetargowe  pn.  „Budowa  kładki-pieszo-rolkowej”
w ramach zadania pn.  „Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni
w Wołczynie”,

 rozstrzygnięto  postępowanie  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Wołczyńskiego
Ośrodka Kultury”,

 pozyskano środki  na funkcjonowanie miejsc  opieki  dla dzieci  do lat  3  – przyznana
kwota to 34 560,00 zł ( 80 zł/miejsce),

 trwa budowa ciągu pieszo – rolkowego w ramach zadania „Budowa ponadregionalnego
centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie”,

 podpisano  umowy  na  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości  Markotów
Duży i Wierzchy,

 zakończono  doposażenie  i  poprawę  standardu  funkcjonującej  stołówki  i  jadalni
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołczynie w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów
prowadzących publiczne Szkoły Podstawowe,  środki  zostały  wykorzystane min.  na
doposażenie oraz naprawę urządzeń gastronomicznych w stołówce Szkoły Podstawowej
im.  Jana  Pawła  II  w Wołczynie,  całkowita  wartość  zadania  wynosiła  58  840,19  zł
z czego 46 938,74 zł pochodziło z pozyskanych środków z budżetu państwa, 

 trwają  procedury  zmiany  planów  zagospodarowania  przestrzennego  w  Wołczynie
i w Komorznie.



W dalszej wypowiedzi poinformował, że uczestniczył w:
- zdalnym posiedzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- spotkaniu z Zarządem Banku Żywności w Opolu – będzie ruszał kolejny program 
- spotkaniu w sprawie kanalizacji w Świniarach Wielkich,
- wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego dot. realizacji Narodowego
   Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie województwa opolskiego,
- spotkaniu w sprawie rozbudowy remizy OSP w Wołczynie,
- uczestniczył w kuligu zorganizowanym dla dzieci przedszkolnych w gminie Wołczyn.

Radny Bartosiński- prosił o informację dla mieszkańców w zakresie wysokość pozyskanej 
dotacji na termomodernizację Ośrodka Kultury.

Burmistrz – w odniesieniu do powyższego stwierdził, że wniosek był składany w oparciu o 
opracowaną wcześniej dokumentację, aktualnie jest ona w dyspozycji Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury, 
- szczegółową informację w tym zakresie zobowiązał się przekazać na kolejnej sesji.

Radny Mrugalski – pytał, czy budowany ciąg pieszo-rolkowy będzie zabezpieczony od rzeki 
barierkami?
- czy na wysokości Kołłataja będzie jakiś mostek?

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że w projekcie są barierki łańcuchowe, natomiast nie są na 
całej długości,
- jak informował p. Burmistrz o rozstrzygnięciu przetargu na budowę kładki, to właśnie ta 
kładka dedykowana jest tej ścieżce.

Radny Pasternak – pytał, czy ten drugi mostek też będzie robiony?

Pan Marcin Dłubak – stwierdził, że w pierwszej wersji przedsięwzięcie to zakładało poszerzenie
tej  kładki  istniejącej,  inwestycja  była  weryfikowana,  powodem  weryfikacji  był  poziom
uzyskania  dofinansowania,  zakres  inwestycji  dostosowany  jest  do  kwoty  jaką  mogliśmy
uzyskać,  realizacja  tego  zadania  przekroczyłaby  koszty,  mamy  dokumentację  ale  teraz  nie
będzie to zrealizowane.

Radny Krzemiński – podziękował za realizację wniosku dotyczącego przycięcia gałęzi na 
Osiedlu Młodych.
 

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za okres od stycznia
do grudnia 2020 roku

Przewodniczący Komisji Budżetu – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w okresie
od stycznia do grudnia 2020 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Komisji
w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisji w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. (załącznik do protokołu).



Ad. 9

Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                    

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                               Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska


