
Protokół Nr XLV/2022
przebiegu  sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 28 września 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o godzinie 14.50.

W sesji uczestniczyło 14 radnych  zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu).

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 nieobecny

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 XLIV/2022 odbytej 31 sierpnia 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Burmistrz – wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie projektu uchwały w 
sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn” dla Pana Marcina Ociepy Posła 
Ziemi Opolskiej IX Sejmu RP.

Przewodniczący Rady – w/w wniosek poddał pod głosowanie.

głosowanie kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 28 września 2022 r. czas 14:05:36 - 14:05:46

typ głosowanie jawne imienne większość bezwzględna

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 %

Wobec powyższego porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2022 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:

a) w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn,

d) 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,

e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
f) w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, 

g) w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”.
5. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

2. Interpelacje, wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2022 r. (załącznik do 
protokołu)

Wiceprzewodniczący  Rady  –  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  o  informacji  o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. (załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  przedmiotowa  informacja  analizowana  była  przez  Komisję
Rewizyjną oraz Komisję Budżetu i Gospodarki Samorządowej. Komisje nie wniosły żadnych zastrzeżeń co do
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przyjęta została
przez Radę Miejską w Wołczynie bez uwag.



4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie: 

4.a. w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

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

głosowanie w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 28 września 2022 r. czas 14:14:09 - 14:14:43

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 XLV/427/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 
rok - stanowi załącznik do protokołu.

4.b. 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 28 września 2022 r. czas 14:15:30 - 14:15:36

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 XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2022 - 2027 - stanowi załącznik do protokołu.



4.c. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

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

głosowanie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych 
przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 28 września 2022 r. czas 14:16:45 - 14:16:50

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 XLV/429/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wołczyn - stanowi załącznik do protokołu

4.d. 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 28 września 2022 r. czas 14:17:55 - 14:18:05

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 %

Uchwała Nr XLV/430/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn  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 - stanowi załącznik do protokołu

4.e. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

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

głosowanie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 28 września 2022 r. czas 14:18:54 - 14:19:15

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 XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn  w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii  dróg
gminnych - stanowi załącznik do protokołu

4.f. w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił stanowisko członków Komisji (załącznik do 
protokołu).
Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto



data 28 września 2022 r. czas 14:24:00 - 14:24:11

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 XLV/432/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn  w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii  dróg
gminnych - stanowi załącznik do protokołu

4.g. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"

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

W dyskusji głos zabrał:
Burmistrz  –  podkreślił,  że  jest  to  również bardzo ważna  uchwała  w sprawie uhonorowania  osoby tytułem
nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”, 
-  następnie  przedstawił  wniosek  grupy  radnych  wraz  z  uzasadnieniem  dotyczący  nadania  zaszczytnego
odznaczenia dla Pana Marcina Ociepy Posła Ziemi Opolskiej IX Sejmu RP aktualnie Wiceministra Obrony
Narodowej.

głosowanie w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 28 września 2022 r. czas 14:31:07 - 14:31:29

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  XLV/433/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"- stanowi załącznik do protokołu



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

Burmistrz – zabierając głos podkreślił realizację najważniejszych zadań:
- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe pn. „Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie”- wpłynęły 2 oferty.
Zakres robót obejmuje:  budowę budynku garażowego dwustanowiskowego. Budynek o konstrukcji stalowej,
ściany  oraz  dach  z płyt  stalowych  warstwowych  ocieplanych.  Obiekt  wyposażony  w  instalacje  sanitarną,
grzewczą, kanalizacyjną i wentylacyjną. Inwestycja zostanie zakończona w roku kolejnym;
- w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach”
wpłynęły  2  oferty.  Komisja  przetargowa  oceniła  oferty  i  wystąpiła  do  najwyżej  ocenionego  Wykonawcy
o  dostarczenie  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zadanie
współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- zakończono postępowanie na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Wołczyn, obejmujące 2 zadania, tj.:
remont drogi w Rożnowie (frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,  wykonanie podbudowy, ułożenie
nowej warstwy z betonu asfaltowego) oraz przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej (rozebranie nawierzchni z
płyt  betonowych,  wykonanie  podbudowy,  ułożenie  warstwy  wiążącej  i  ścieralnej  z betonu  asfaltowego,
wykonanie  chodnika  i  zjazdów  z  betonowej  kostki  brukowej).  Poinformował,  szczególnie  mieszkańców
Wierzbicy Górnej,  że nie  rezygnujemy z  tej  inwestycji,  ale  na tym etapie musieliśmy przetarg unieważnić
dlatego, że ceny ofert przekraczały nasze możliwości finansowe, ogłaszamy kolejny przetarg;
-  ogłoszono postępowanie na  dostawę laptopów, tabletów i  komputerów stacjonarnych wraz z  niezbędnym
oprogramowaniem,  to  wsparcie  dzieci  z  rodzin  pegeerowskich  w rozwoju  cyfrowym  –  Granty  PPGR.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Trwa sprawdzanie i ocena ofert;
-  ogłoszono  postępowanie  na  remont  dwóch  mieszkań  w Wołczynie  na  potrzeby  migrantów z  Ukrainy  w
ramach projektu  Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim.  Remont ten
może być przeprowadzony dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- opracowano wstępną koncepcję budowy basenu letniego z elementami wód termalnych w Wołczynie – ta
inwestycja, żeby doszła do realizacji musimy mieć wsparcie pozyskanych znacznych środków zewnętrznych;
-  uzyskano  dofinansowanie  z  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  do  przebudowy i  remontu  dróg  w
miejscowościach Rożnów i Wierzbica Górna. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest do końca 2022 r.;
- gmina przejęła od KOWR w Opolu 3 działki w miejscowości Wierzbicy Górnej i 5 działek w Rożnowie, część
działek przejęto na zasadzie bezzwrotnej pomocy finansowej, na które Gmina otrzyma ok. 500 tys. zł.
- w zakresie ochrony środowiska od 26 września br. zgodnie z umową trwa odbiór azbestu z terenu gminy;
- podpisano umowę z firmą PHU "SO-MASZ" na odbiór foli rolniczych z terenu gminy, termin zakończenia
zadania 20 października 2022 r.
W dalszej wypowiedzi podkreślił wydarzenia i spotkania, w których uczestniczył, tj. w:
- Dożynkach Parafialnych w Proślicach ze względu na udział naszego Sołectwa Bruny,
- uroczystym otwarciu Centrum Społeczno Kulturalnego w Wołczynie,
- Narodowym czytaniu „Ballady i romanse - A. Mickiewicz” zorganizowanym przez MiGBP i WOK w 
Wołczynie,
- warsztatach dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030,
- „Biegu przedszkolaka” zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole w Wołczynie przy współpracy z Slow-
Jogg Team Wołczyn oraz OSP Wołczyn,
- wręczeniu nagród podczas VI edycji Turnieju Oldboys 35+ o Puchar Burmistrza Wołczyna,
- uroczystym otwarciu nowo wybudowanej drogi w Wierzchach,
- spotkaniu z pracownikami i kadrą Zakładu Aktywności Zawodowej w Kluczborku podczas warsztatów terapii 
zajęciowej,
- nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia ZGŚO w Opolu w związku z dużym wzrostem ceny za energię 
elektryczną, dwa przetargi zostały unieważnione, energia dostarczana jest do szkół, placówek wychowawczych, 
naszych jednostek organizacyjnych, spółek, oświetlenie uliczne.

Radny Mrugalski – podziękował za wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych przy drodze krajowej,
- podkreślił, że to dodatkowe oświetlenie w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo przechodniów.

Burmistrz – odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że ta inwestycja prowadzona była przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, my tylko wnioskujemy, czy to do GDDKiA w Opolu, czy do
Zarządu Powiatu w Kluczborku 



6. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Nikt nie zabrał głosu.

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

                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                     Waldemar Antkowiak 

    

  Protokołowała

  Julita Matelska 


