
Protokół XXXIX/2017
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 27 października 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30.

Na  14  radnych  w  sesji  uczestniczyło  14  radnych,  wobec  czego  zachowana  była
prawomocność obrad i podejmowanych uchwał                                            (zał. nr 1).

Jednocześnie  w sesji  uczestniczyli  sołtysi  oraz  zaproszeni  goście  według załączonej  listy
obecności                                                        (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXVIII/2017 roku odbytej 27 września 2017 r. - został
przyjęty bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                               (zał. nr 4).

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 - podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                          (zał. nr 6).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok -  podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                               (zał. nr 6).



w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrała:

Pani Grażyna Majcherska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – poinformowała, że biorąc
pod uwagę obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w 2018 roku stawki ulegają
zwiększeniu o wskaźnik cen towarów i usług o 1,9%, tj.: od budynków mieszkalnych i od
gruntów pod budynkami wzrost  wynosi  -  1  gr,  od budynków związanych z działalnością
gospodarczą wzrost wynosi o - 38 gr., od gruntów związanych z działalnością gospodarczą
wzrost wynosi o - 2 gr.
Ponadto podkreśliła, że podatek od środków transportowych pozostaje bez zmian. 
Natomiast podatek rolny w stosunku do roku 2017 r. wzrośnie o 13 gr (2017 r.-131,10 zł –
2018 r. -131,23 zł);
- podatek leśny – cena sprzedaży drewna na 2018 r. wynosi 197,06 zł, podatek z tego tytułu w
2018 r. wyniesie 43,35 (wzrośnie o 1,33 zł).

Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – podjęta została jednogłośnie
w obecności 14 radnych                                                                                               (zał. nr 7).

w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
- podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                              (zał. nr 7).

w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad,  sposobu  i trybu  umarzania,  odraczania
i rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,
przypadających  gminie  Wołczyn  lub jej  jednostkom  organizacyjnym,  warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.



Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  odraczania
i rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,
przypadających  gminie  Wołczyn  lub  jej  jednostkom  organizacyjnym,  warunków
dopuszczalności  pomocy publicznej  w  przypadkach,  w których ulga stanowić  będzie
pomoc  publiczną  oraz  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                                          (zał. nr 7).

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrała:

Pani  Joanna  Ptak-Fiącek  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Rolnictwa  i  Inwestycji  –
w wypowiedzi  swojej  podkreśliła,  że przedmiotowy projekt uchwały  dostosowany jest  do
wymogów  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowego  sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 
- nowy system gospodarki odpadami obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 r.,
-  przedmiotowy  projekt  regulaminu  pozytywnie  zaopiniowany  został  przez  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,
- zmiana regulaminu dotyczy poszerzenia frakcji odpadów selektywnie zbieranych, tj.:

 tworzywa sztuczne i metal (tzw. „SUCHE” jako jedna frakcja odpadów) zbierane będą
do pojemników lub worków koloru żółtego,

 papier wrzucać będziemy do worków lub pojemników koloru niebieskiego,
 odpady  ulegające  biodegradacji  tzw.  BIO  do  worków  lub  pojemników  koloru

brązowego,
 zmieszane odpady komunalne do worków lub pojemników koloru czarnego,
 szkło – jak do tej pory zbierany będzie w „gniazdach” oznaczony kolorem zielonym,

- ulotki w tej materii są przygotowywane, będą dostarczane do każdego mieszkańca naszej
gminy,
-  zwracając  się  do  radnych  i  sołtysów stwierdziła,  że  jeżeli  będzie  potrzeba  przybliżenia
mieszkańcom nowych zasad segregacji podczas spotkań jesteśmy na to otwarci,
- prosiła o zgłaszanie uzgadnianie terminów w Wydziale.

Pan  Józef  Schatt  Sołtys  wsi  Skałągi  –  odniósł  się  do  ostatniej  zbiórki  odpadów
wielkogabarytowych  i  stwierdził,  że  około  50%  wystawionych  rzeczy  pozostało  przy
posesjach, jeżeli tak to ma wyglądać to niech nie zabierają wcale,
- samochód jechał pusty i się nie zatrzymał, pozostały odpady budowlane głównie stolarka
drzwi, okna.

Radny Bartosiński – stwierdził, że samochód nie jeździ pusty,
- jeżdżą dwa samochody jeden zabiera meble drugi sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- samochody nie zbierają opon, zderzaków i stolarki budowlanej,
-  opony przyjmowane są w PSZOK-u jak  również stolarka okienna i  drzwi za  niewielką
odpłatnością,
- poinformował, że z terenu wiejskiego zostało zebranych ponad 20 ton,



- nie było żadnej interwencji.

Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn -
podjęta została jednogłośnie obecności 14 radnych                                                     (zał. nr 8).

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 komunalnymi

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                          (zał. nr 5).

Pani  Ptak-Fiącek – stwierdziła,  że  niniejszy projekt  uchwały jest  konsekwencją wcześniej
podjętej uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r.  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
komunalnymi - podjęta została jednogłośnie obecności 14 radnych                         (zał. nr 9).

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

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrała:

Pani  Grażyna  Majcherska  –  omówiła  projekt  uchwały  podkreślając,  że  stawka  opłat  za
gospodarowanie odpadami nie była zmieniona od 2013 roku,
- biorąc pod uwagę bardziej rygorystyczną selekcję odpadów wybranych frakcji ustalono, że
system wygeneruje dużo wyższe koszty,
- w związku z tym konieczna staje się zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami,
tak, aby system mógł w całości sam się zbilansować,
- ponadto biorąc pod uwagę odgórny nacisk, aby gospodarstwa domowe segregowały odpady,
proponuje się podnieść stawkę opłaty o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały celem
zmobilizowania mieszkańców do prowadzenia segregacji,
-  zwróciła  również  uwagę,  że  zapisy  uchwały  przewidują  ulgi,  w zakresie  zróżnicowania
wysokości opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
czego inne gminy nie praktykują.

Pan Ryszard Adaszyński Sołtys Krzywiczyn – zaproponował zorganizować zebrania wiejskie
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego.



Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej
opłaty - podjęta została jednogłośnie obecności 14 radnych                                     (zał. nr 10).

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

W dyskusji głos zabrał:
Pan Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Inwestycji – omówił projekt uchwały,
- podkreślił, że droga gminna przebiega od drogi krajowej nr 42 w Duczowie Wielkim do
granicy z działką 219/2 w Duczowie Małym,
- droga łączy grunty miejscowości Duczów Mały z Duczowem Wielkim i stanowi jedyny 
dojazd do pól uprawnych,
- droga przecina w km 1+110,00 dwutorową linię kolejową, a od około roku PKP prowadzi 
działania poprawy infrastruktury PKP do szybkiego ruchu, w związku z tym działania nasze 
mają na celu uratowanie przejazdu.

Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  - podjęta została jednogłośnie
obecności 14 radnych                                                                                                (zał. nr 11).

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  - podjęta została jednogłośnie
obecności 14 radnych                                                                                                 (zał. nr 11).

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wołczynie

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej przedstawił opinię członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                           (zał. nr 5).



Przewodniczący Rady – stwierdził,  że w wyniku ustąpienia ze składu Komisji Rewizyjnej
radnej Haliny Neugebauer w związku z wyborem jej na Wiceprzewodniczącą Rady konieczne
jest uzupełnienie składu, prosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji.

Radny Ryszard Nowak – zgłosił kandydaturę radnej Beaty Górskiej-Markowicz.

Nikt więcej nie zgłosił kandydatury.

Radna Beata Górska- Markowicz – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Za kandydaturą Pani Beaty Górskiej-Markowicz opowiedziało się jednogłośnie 13 radnych.
Jeden radny opuścił salę obrad.

Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017
r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej  w  Wołczynie  -  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  13  radnych.  
Jeden radny opuścił salę obrad                                                                                   (zał. nr 12).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z okresu między sesjami                                   (zał. nr 13).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy,

 z zakresu oświaty:
-  rozpatrzono  76  wniosków  o  pomoc  materialną  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym
(stypendia  i  zasiłki  szkolne)  na  rok  szkolny  2017/2018.  Programem  zostało  objętych  65
uczniów z całej gminy Wołczyn,
- na rok szkolny 2017/2018 złożono 5 wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i z powyższej pomocy aktualnie korzysta
5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie,
-  od  początku  roku  szkolnego  2017/2018  sześć  uzdolnionych  uczennic  (ze  Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie i Gimnazjalno - Licealnego Zespołu
Szkół  w  Wołczynie)  korzysta  ze  stypendium  artystycznego  przyznane  przez  Burmistrza
Wołczyna w celu wspierania ich dalszego rozwoju artystycznego,
-  gmina  Wołczyn  pozyskała  dotację  celową  na  2017r.  w  kwocie  137  273,71  zł
z  przeznaczeniem  wyposażenia  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub  materiały
ćwiczeniowe,
- gmina Wołczyn pozyskała wsparcie finansowe w 2017r. w ramach Rządowego programu
rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie
technologii  informacyjno  -  komunikacyjnych  -  „Aktywna  tablica”  w  kwocie  33  136  zł.
Wsparcie zostaną objęte 3 szkoły – Szkoła Podstawowa w Komorznie, Szkoła Podstawowa
w Wąsicach i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie,
- gmina Wołczyn wystąpiła o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkolnych gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną dla 6 szkół podstawowych,
-  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  wyróżniono  nagrodą  12  nauczycieli:  2  nauczycieli  ze
Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Marii  Konopnickiej  w  Wołczynie  (w  tym  wicedyrektora
szkoły),  1  nauczyciela  z  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr 2 im.  Henryka Sienkiewicza
w Wołczynie, 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach (w tym dyrektora szkoły),
1 nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Komorznie, 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej



im.  Orła  Białego  w  Wierzbicy  Górnej  (w  tym  dyrektora  szkoły)  oraz  4  Gimnazjalno  -
Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie (w tym dyrektora zespołu);

 w zakresie postępowań przetargowych:
-  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Udzielenie  kredytu
długoterminowego  w  wysokości  1  400  000  zł”,  podpisana  została  umowa  z  Bankiem
Spółdzielczym w Wołczynie,
- rozstrzygnięto przetarg na „Budowę ponadregionalnego centrum spotkań „Park Przyjaźni”.
Etap III - budowa ciągu pieszo-rolkowego. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione
ze względu na to, że cena oferty znacznie przekraczała kwotę jaką założyliśmy w naszym
budżecie, czyli 300 tys. zł. Została złożona tylko jedna oferta i opiewała na 500 tys. zł;

 w zakresie inwestycji i remontów:
- zakończono budowę drogi w Wąsicach ul. Opolska,
-  wykonano  dokumentację  projektową  na  wykonanie  przyłącza  energetycznego  OSP  
w Komorznie;

 z innych spraw:
-  trwają  prace  przygotowawcze  do  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady
Miejskiej w Wołczynie zarządzonych na 10 grudnia 2017 r.;
- odbyła się kontrola realizacji projektu oświatowego realizowanego w 5 Szkołach.  Kontrola
zakończyła się ocena pozytywną – bez wniosków pokontrolnych.
W dalszej swojej wypowiedzi poinformował, że:
-   w  najbliższą  niedzielę  odbędzie  się  akcja  zbiórki  pieniędzy  dla  mieszkanki  Wołczyna
dotkniętej  pożarem;  w  akcję  włączyły  się  4  podmioty,  tj.  Akcja  Katolicka,  Parafia
Rzymskokatolicka, Stowarzyszenie „Dwa Serca” i  Burmistrz,
- odbyliśmy już pierwsze spotkania dotyczące organizacji orszaku Trzech Króli;  będzie to
duże  wydarzenie  do  objęcia  logistycznie,  wystosowaliśmy  zaproszenia  do  naszych  gmin
partnerskich o wzięcie udziału w tym święcie,
-  30  października  br.  w  Wołczyńskim  Ośrodku  Kultury  odbędą  się  warsztaty  dotyczące
przeciwdziałaniu marnowania żywności, prowadzone przez Bank Żywności w Opolu z okazji
Światowego Dnia Żywności, podczas warsztatów odbędzie się również konkurs kulinarny,
konkurs  plastyczny  i  konkurs  z  zakresu  segregacji  żywności,  w  których  udział  wezmą
uczniowie naszych szkół,
- natomiast jutro odbędzie się piękny jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu „Wrzos”,
-  po raz kolejny organizujemy uroczyste  obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości  –
obchody dwudniowe, bo 10 listopada z kompanią Wojska Polskiego i młodzieżą szkolną oraz
11 listopada odbędzie  się  Msza  św.  Za  Ojczyznę i  koncert  pieśni  patriotycznych tutaj  w
Ośrodku Kultury -  na które serdecznie zaprosił.
W wypowiedzi swojej podkreślił, że uczestniczył:
- w spotkaniu z pełnomocnikiem ds. kontaktu z samorządami – TAURON Dystrybucja S.A. i
właścicielem terenu, na którym będzie budowa fabryki mebli, 
-  spotkaniu  z  przedstawicielem  Klubu  Karate  w  Wołczynie  w  związku  z  organizacją
w  Wołczynie  I  Edycji  Opolskiej  Ligi  Karate  Tradycyjnego  pod  patronatem  Marszałka
Województwa Opolskiego i Burmistrza Wołczyna,
-  uroczystym podpisaniu i  wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę obory wraz z  halą
udojową pn. „Rozbudowa fermy krów w Wierzbicy Górnej” – bardzo duża inwestycja, 
- wręczeniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
-  w  dniu  wczorajszym  w  Filharmonii  Opolskiej  odbyła  się  uroczystość  podsumowania
aktywności społecznej, pogratulował p. Jolancie Schatt, która z tej okazji odebrała medal.
Będąc przy głosie stwierdził, że już wielokrotnie wspominał, że w najbliższym czasie ma się
rozpocząć budowa fabryki mebli. Z inwestorem cały czas jest w kontakcie, bo jest to dla nas
bardzo istotne, żeby ta fabryka w Wołczynie powstała. Informował również, że inwestor teren



po był „Linopłycie” zakupił w formie wieczystego użytkowania. Jednak chcąc inwestować
jest bezwzględnie zainteresowany, aby inwestować w swoją własność. 
W związku z tym inwestor złożył wniosek za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego do
Wojewody Opolskiego o chęć zakupu tego terenu na własność. 
Opinię w tej sprawie wydało Starostwo, ale również Burmistrz (odczytał treść swojej opinii),
w której  wyraża  poparcie  starań  inwestora.  Podobnej  treści  pismo przesłał  do Wojewody
Starosta Kluczborski. 
Wczoraj wpłynęło pismo będące odpowiedzią Wojewody, że nie wyrażą zgody na  nabycie
tejże  nieruchomości  na  własność.  Jest  to  dla  nas  zaskoczeniem  i  negatywne  stanowisko
Wojewody trochę nas martwi co w tej sytuacji postąpi inwestor.
Poinformował również, że złożony został wniosek o dofinansowanie budowy tężni i ogrodu
halofitowego, 
- inwestycja jak wynika z kosztorysu wyniesie ponad 1 mln zł;  jest  możliwość uzyskania
dofinansowania w wysokości 85 % kosztów,
-  rozważaliśmy  kilka  lokalizacji  ogrodu,  ale  wybraliśmy  Park  Przyjaźni,  gdzie  już  jest
częściowo wykonana infrastruktura sportowo-rekreacyjna, przy tej inwestycji powstanie też
pawilon edukacyjny, deptak,
- dzisiaj nasze prace są daleko zaangażowane.

Pan  Józef  Schatt  Sołtys  wsi  Skałągi  –  zwrócił  uwagę,  że  Stowarzyszenie  ze  Skałąg  jest
również partnerem w tym przedsięwzięciu,
- Pan Burmistrz nie poinformował, że nasze Stowarzyszenie zajęło I miejsce za realizację
projektu o bioróżnorodności,
- ostatnia wichura przewróciła kilka drzew – czy w gminie działa zarządzanie kryzysowe, bo
nie było żadnego telefonu, 
- linie energetyczne – pali się bezpiecznik i połowa wioski nie ma prądu, naprawa trwa bardzo
długo, czy gmina nie ma wpływu na zakład energetyczny?

Burmistrz – zabierając głos przyznał rację Sołtysowi, że należy o takich rzeczach mówić i
najczęściej na sesjach stara się takie sprawy przekazywać, często różne działania społeczne
chwali i gratuluje – być może, że ta sprawa mu umknęła. 

Ad. 5

W ostatnim punkcie porządku nikt nie zabrał głosu.

W związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  Przewodniczący  Rady  zamknął  obrady
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 Waldemar Antkowiak

Protokołowała
Julita Matelska


