
Protokół Nr XLVII/2018 
 przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie 

odbytej 27 czerwca 2018 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 14.00.

Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych, wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecny na sesji:
- radny Kazimierz Bar,
- radna Joanna Tokarska.

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

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLIV/2018 odbytej 25  kwietnia  2018  roku,  Protokół  Nr
XLV/2018 sesji odbytej 3 maja 2018 r. i Protokół Nr XLVI/2018 sesji odbytej 23 maja 2018 r.  –
przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.                                       

Przewodniczący Rady – wniósł  o  rozszerzenie  porządku obrad  sesji  poprzez  wprowadzenie  do
punktu  5  po  literze  i)  trzy  projekty  uchwał,  które  były  przedmiotem  posiedzenia  na  Komisji
Budżetu jako litera:

j) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę,

Głosowanie:
- kto jest za prowadzeniem- 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów.

k) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn,

Głosowanie:
- kto jest za prowadzeniem- 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów.

l)  projekt  uchwały  w  sprawie  odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn

Głosowanie:
- kto jest za prowadzeniem- 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów.

Wobec powyższego porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.



3. Rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i  sprawozdania z  wykonania  budżetu  gminy za
2017 rok wraz z informacją  stanie mienia komunalnego

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
c) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Wołczyna  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok, 
d) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza

Wołczyna,
e) w  sprawie  ustalania  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego

w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne,
f) o zmianie uchwały 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,

g) w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h) w  sprawie  przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

i) w  sprawie  uchwalenia  zmian  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Komorzno, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę,
k) w  sprawie  wprowadzenia  ograniczenia  w  godzinach  nocnej  sprzedaży  napojów

alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  na  terenie  gminy
Wołczyn,

l) w  sprawie  odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  w miejscach
publicznych na terenie gminy Wołczyn.

6. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

Ad. 2

We wnioskach i zapytania nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego                                                                      (zał. nr 4-7).



Wiceprzewodnicząca Rady Neugebauer – odczytała Uchwałę Nr 184/2018 z dnia 17 kwietnia 2018
roku  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  na  temat  opinii  o
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok                                                                 (zał. nr 8).

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  przedstawił  opinię  Komisji  wypracowaną  na
posiedzeniu 22 maja 2018 r.                                                                                                  (zał. nr 9).

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  odczytał  opinię  Komisji
wypracowaną na posiedzeniu 25 czerwca 2018 r. w przedmiotowej sprawie                   (zał. nr  10).
Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XLVII/308/2018 Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2017 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 11).

Ad. 4 

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2017 rok                                                          (zał. nr 12).

Wiceprzewodnicząca Rady Neugebauer – odczytała Uchwałę Nr 282/2018 z dnia 6 czerwca 2018
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o wniosku Komisji
w sprawie absolutorium za 2017 rok                                                                                  (zał. nr 13).

Uchwała Nr XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2017  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                      (zał. nr 14).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, że burmistrz w każdej gminie jest organem wykonawczym,
jeżeli rada miejska jako organ uchwałodawczy nakreśla każdego roku zadania w sposób rozsądny,
przede  wszystkim zadania  planuje  w  oparciu  o  możliwości  budżetowe,  to  organ  wykonawczy
powinien te zadania dobrze nakreślone wykonywać, 
- każdego roku stara się to robić jak najlepiej,
- ale to, że się udaje to też zasługa pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych i
sołtysów,
- uważa, że współpraca z sołtysami jest wzorowa i dzięki tej dobrej współpracy udaje nam się tyle
zrobić.

Ad. 5 

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).



Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/310/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu -  podjęta została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                 (zał. nr 16).

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2013 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/311/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2018-2023  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                       (zał. nr 17).

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok –  podjęta została jednogłośnie w obecności 13
radnych                                                                                                                                (zał. nr 18).

o  zmianie  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  miesięcznego  wynagrodzenia  Burmistrza
Wołczyna

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała  o  zmianie  uchwały  w sprawie  ustalenia  wysokości  miesięcznego  wynagrodzenia
Burmistrza Wołczyna –  w wyniku głosowania nie została podjęta                                 (zał. nr 19).
Wyniki głosowania:
- za podjęciem – 0 głosów
- przeciw – 13 głosów
- wstrzymujących się – 0 głosów.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach
oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne



Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  jednostkach
oświatowych  gminy  Wołczyn  prowadzących  wychowanie  przedszkolne  –  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                (zał. nr 20).

o zmianie uchwały 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

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie
uchwały 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  -  podjęta  została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                (zał. nr 21).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 22).

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie



przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

 (zał. nr 23).

w sprawie  uchwalenia  zmian  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Komorzno

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
uchwalenia  zmian  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
zainwestowania wsi Komorzno - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych
                                                                                                                                            (zał. nr 24).

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę - podjęta została jednogłośnie w obecności 13
radnych                                                                                                                                (zał. nr 25).

w  sprawie  wprowadzenia  ograniczenia  w  godzinach  nocnej  sprzedaży  napojów  alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

W dyskusji głos zabrali:

Burmistrz  –  stwierdził,  że  propozycja  zakazu  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  godzinach
nocnych dotyczy punktów detalicznych, nie gastronomii, 
-  przedłożony  projekt  uchwały  ma  na  celu  ograniczenie  chuligaństwa,  dewastacji,  zakłócania
spokoju,
- wcześniejsze próby ograniczenia tego chuligaństwa szczególnie w rejonie ul. Kluczborskiej i na
Osiedlu Młodych koło „Żabki” nie przyniosły oczekiwanego rezultatu,
- dotychczas prawo nie dawało możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży, dzisiaj znowelizowana
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość podjęcia
przez Radę Miejską uchwały w tym zakresie ale wymaga opinii  jednostek pomocniczych i aby
wykonać  delegację  ustawową  w  tej  kwestii  wystąpiono  z  wnioskiem  do  wszystkich  sołectw
o wyrażenie opinii w tej sprawie, 
-  ponadto  wystosowano zaproszenie  do  mieszkańców Wołczyna  na  spotkanie  i  takie  spotkanie
odbyło się wczoraj i ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany,
- z tych opinii wynika, że projekt jest akceptowany przez mieszkańców.



Radny Kwaśnicki – poinformował, że jako Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej skierował do Rady
Miejskiej pismo z podpisami mieszkańców w sprawie , 
- wczoraj odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej podczas, którego poruszony
został przez mieszkańców spółdzielni temat chuligaństwa i  spożywania alkoholu koło „Żabki”,
-  na wczorajszym zebraniu wspomniał o tym, że procedowany jest  projekt uchwały zakazujący
sprzedaż  napojów  alkoholowych  w godzinach  od  22.00  do  6.00,  informacja  ta  została  bardzo
pozytywnie przyjęta przez obecnych,
- w dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, zbyt małą skuteczność działań policji oraz, że na Walne
Zgromadzenie z dużym wyprzedzeniem zaproszony został dzielnicowy Posterunku Policji, ale nikt
nie przyszedł.

Burmistrz  – zabierając  głos  podkreślił,  że  uchwała,  która  będzie  za  chwilę  głosowana dotyczy
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych, ale nie eliminuje ewentualnego
chuligaństwa, dlatego działania służb mundurowych nie mogą się skończyć i my też musimy czynić
działania wpływające na funkcjonariuszy policji, 
-  musimy  mieć  tez  na  uwadze  to,  że  jeżeli  nie  bezie  można  zakupić  alkoholu  w  punktach
detalicznych , to wcale ne powiedziane jest że nie będzie można kupić w innych punktach, np.
gastronomicznych.

Mieszkaniec Wołczyna – stwierdził, że również uczestniczył we wczorajszym zebraniu członków
Spółdzielni Mieszkaniowej i to co usłyszał od mieszkańców to jest bulwersujące,
- mieszkańcy są już zdeterminowani w swoich działaniach przez to co dzieje się pod ich oknami
w godzinach wieczornych i nocnych ale trzeba też powiedzieć, że nie tylko, bo to co dzieje się w
dzień w parku koło byłego kina, czy w tzw. „kozim parku” każdy widzi, 
- zwrócił się do Burmistrza i Przewodniczącego Rady o sygnał do Policji on również z Prezesem
Spółdzielni wybiorą się na spotkanie, żeby problem ten w końcu rozwiązać,
- jeżeli chcemy, aby nasze miasto było bezpieczne i wyglądało przyzwoicie musimy ukracać to
zjawisko, 
- nie może być tak żeby służby mundurowe nie mogły poradzić sobie z problemem spożywania
alkoholu w miejscach niedozwolonych
- w imieniu mieszkańców prosił, aby problem pijaństwa na ulicach definitywnie rozwiązać.

Przewodniczący Rady – stwierdził,  że nie zadeklaruje że problem definitywnie rozwiąże ale na
pewno podejmiemy kroki, aby sytuacją tą poprawić.

Burmistrz – zabierając głos stwierdził, że ta skuteczność służb jest zdecydowania za mała, 
- musimy mieć świadomość, że to musi działać cały system kompetencyjny i musimy domagać się
sprawności działania tego systemu, 
-  nie  ma nardy żebyśmy nie  wałkowali  tego  tematu,  strażnicy  miejscy  robią  wszystko ale  ich
kompetencje w pewnym momencie się kończą i sprawę powinna przejąć policja.

Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia  ograniczenia  w  godzinach  nocnej  sprzedaży  napojów  alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Wołczyn -  podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                    (zał. nr 24).



w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                  (zał. nr 15).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gminy Wołczyn - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych
                                                                                                                                            (zał. nr 25). 

Ad. 6

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                  (zał. nr 26).
W wypowiedzi podkreślił sprawy:
- unieważniony został przetarg pn. „Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie”
ze  względu  na  to,  że  cena  jedynej  z  ofert  jaka  wpłynęła  znacznie  przekraczała  kwotę  jaką
przeznaczyliśmy w budżecie gminy na realizację w/w inwestycji,
- stwierdził, że przetarg ten unieważnił w trosce o nasze pieniądze dlatego ogłoszony został drugi
przetarg na to  zadanie, termin składania ofert upływa 3 lipca 2018 r. i w tej sytuacji będziemy
zabiegać o to, aby żłobek ruszył od 1 stycznia;
-  rozstrzygnięto  zapytanie  ofertowe  na  zakup  wyposażenia  i  urządzeń  ratownictwa  dla
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  gminy  Wołczyn  ze  środków  Funduszu  Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
-  pozyskano  dofinansowanie  w  wysokości  49  330  zł  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  na
utworzenie otwartej strefy aktywności (siłownia zewnętrzna, plac zabaw i strefa relaksu);
- gmina Wołczyn wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 na dofinansowanie wyposażenia dwóch
szkół  podstawowych  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy  programowej
z  przedmiotów  przyrodniczych  –  geografia  i  biologia.  Wnioskowana  kwota  dofinansowania
to 28 770 zł;
-  na  zakończenie  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych  w  roku  szkolnym  2017/2018
w szkołach prowadzonych przez gminę Wołczyn uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych  i  liceum  ogólnokształcącego  otrzymali  stypendia  za  wyniki  w  nauce  (125)
i osiągnięcia sportowe  (51), w budżecie na rok 2018 na wypłaty w/w stypendiów przeznaczona
została kwota 16 000 zł;
-  ponadto 48 uczniom za osiągnięcia edukacyjne w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych,
a także uczniom za osiągnięcia w konkursach, festiwalach, turniejach i przeglądach artystycznych,
kulturalnych  oraz  sportowych  na  szczeblu  co  najmniej  wojewódzkim  wręczono  indywidualne
nagrody rzeczowe;
- kolejna szkoła – już czwarta z gminy Wołczyn została objęta Rządowym programem rozwijania
szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” - Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Wołczynie, koszt całkowity zadania wyniesie 17 500 zł, z czego 80% tj. kwota
14 000 zł  to wsparcie finansowe otrzymane z budżetu państwa, natomiast wkład własny gminy
wyniesie  3500  zł,  w ramach  otrzymanego  dofinansowania  zostaną  zakupione  dwie  tablice
interaktywne, jeden monitor dotykowy o przekątnej co najmniej 55 cali oraz głośniki. 
- w wyniku przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2018 roku dwóch postępowań konkursowych  na



stanowiska dyrektorskie szkół - komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza  w  Wołczynie  –  Panią  Barbarę
Błaszczykiewicz oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach – Panią Beatę Krzyształowicz. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów powierzono w/w kandydatom stanowiska dyrektorskie; 
- dokonano wymiany części ogrodzenia basenu kąpielowego w Wołczynie przy ul. Byczyńskiej 7 –
105 metrów, poprzednie ogrodzenie na wymienionym odcinku stwarzało bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia osób korzystających z rodzinnych ogródków działkowych i innych.
- poinformował, że prace rozpoczęła Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych suszą, dodał
również, że zaplanowana została narada żniwna.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreślił, że w okresie tym międzysesyjnym było wiele wydarzeń
i imprez, za które podziękował wszystkim organizatorom i współorganizatorom  między innymi:
-  cykliczna  już  impreza  „Dzień  Kasztana”  w  Komorznie  –  za  organizacje  tej  imprezy
podziękowania skierował do radnego Ryszarda Nowak i sołtysa Wojciecha Górki
- Piknik Rodzinny w Szumie,
-  Dni  Dziecka  zorganizowane w  Wołczynie,  sołectwie  Ligota  Wołczyńska,  Krzywiczynach,
Brunach, Świniarach Małych oraz w Gierałcicach połączone z Dniem Strażaka,
-  zawody wędkarskie  zorganizowanych z okazji „Dnia Dziecka” -  bardzo duża frekwencja dzieci
z rodzicami,
- kolejny już XVII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Wołczyna połączony z biegiem dla uczczenia
100 lat Niepodległości Polski,
-  uroczyste  obchody  Dnia  Patrona  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Henryka  Sienkiewicza
w Wołczynie,
- koncert podsumowujący rok  kulturalny w Wołczyńskim Ośrodku Kultury,
- zakończenie roku szkolnego 2017/2018,
-  uczestniczył  w spotkaniu  z  wolontariuszami  z  USA pracującymi  przy  remoncie  pomieszczeń
Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie,
-  uczestniczył w  spotkaniu z rodzicami młodzieży wyjeżdżającej w okresie od 1-9 lipca br.  do
partnerskiej gminy Keregekyhaza w celu promocji gminy podczas międzynarodowego Festiwalu
Dzieci i Młodzieży „Przyszłość Europy,
- jubileuszu 100- lecia urodzin mieszkańca Wołczyna.
Następnie poinformował, że:
-  Klub Sportowy MKS Wołczyn awansował  do  ligi  okręgowej,  jest  to  sukces  i  postaramy się
zapewnić środki aby Klub mógł funkcjonować w tej klasie, w przyszłym tygodniu ma się odbyć
spotkanie z Zarządem Klubu w tej sprawie,
- zbliża się termin Turnieju Sołectw prosił sołtysów o mobilizacje i wzięcie udziału w turnieju,
- zaprosił również na zbliżające się „Dni Wołczyna”
- wołczyńskie Koło Emerytów w ramach programu Działaj Lokalnie pozyskało dofinansowanie w
kwocie 6 tys. zł na realizację projektu pn. „Klub przyjaźni dla Juniora i Seniora”.  

Radny Ryszard Nowak – pytał, czy stadion w Wołczynie spełnia wymagania dla okręgówki?

Burmistrz – stwierdził, że komisja odbyła wizytację stadionu, 
- nie ma niepokoju, stadion spełnia wymagania ale są pewne wskazania min. in. ustawienie wiaty,
oznakowanie, toalety, niektóre działania możemy prolongować, będziemy musieli pomoc Klubowi.

Radny Mały – prosił o informację odnośnie spotkania z przedstawicielem Urzędu Skarbowego.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  odbyliśmy  spotkanie  przedstawicielami  Urzędu  Skarbowego,  którzy
poinformowali  nas  o  obowiązujących  przepisach  w  zakresie  dokonywanej  sprzedaży  podczas
organizowanych imprez, 
- jeżeli jest sprzedaż musi być kasa fiskalna, będą kontrole w tym zakresie.
                                                                                      



Ad. 7.

Przewodniczący Rady – zaprosił Sołectwa do wzięcia udziału w Turnieju Sołectw, które odbędzie
się 22 lipca br. w Krzywiczynach.

                  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –  zamknął XLVII
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
        
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Waldemar Antkowiak      

 Protokołowała

Julita Matelska


