
Protokół Nr XLIV/2022
obrad sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.30, a zakończono o godzinie 15.00.

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 nieobecny

5 Łuczek Waldemar obecny

6 Mały Szczepan obecny

7 Mazurczak Krystyna obecna

8 Mrugalski Ryszard obecny

9 Nowak Marek obecny

10 Nowak Ryszard obecny

11 Pasternak Marcin obecny

12 Schatt Jolanta obecna

13 Sękala Ewelina obecna

14 Teodorowska Agata obecna

15 Zarych Adam obecny

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XLIII/2022 odbytej 29 czerwca 2022 r. - radni przyjęli bez uwag. 

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.
Nikt nie wniósł zmian.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu



3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie: 

3.a. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2022 r. czas 14:37:34 - 14:37:42

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  XLIV/421/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej
przyznania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków  - stanowi załącznik
do protokołu.

3.b. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w
sprawie  przekazania  przez  Gminę  Byczyna  zadania  w  zakresie  zapewnienia  uczniom  niepełnosprawnym
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna 
zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2022 r. czas 14:38:42 - 14:38:52

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  XLIV/422/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia  pomiędzy  Gminą  Wołczyn  a  Gminą  Byczyna  w  sprawie  przekazania  przez  Gminę
Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu Gminie Wołczyn - stanowi załącznik do protokołu.

3.c. w sprawie zmiany uchwały określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w  sprawie  zmiany  uchwały  określenia  zasad  rozliczania  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i
rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli  nie
wymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -  Karta
Nauczyciela

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2022 r. czas 14:40:07 - 14:40:14

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 XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmiany uchwały określenia zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela - stanowi załącznik do protokołu.



3.d. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2022 r. czas 14:40:57 - 14:41:09

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  XLIV/424/2022  Rady  Miejskiej  w  Wołczyn  w  sprawie  zasad,  trybu  przyznawania
i wypłacania stypendiów sportowych - stanowi załącznik do protokołu.

3.e. 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 31 sierpnia 2022 r. czas 14:41:55 - 14:42:02

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 XLIV/425/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie zmian budżetu Gminy Wołczyn na
2022 rok - stanowi załącznik do protokołu.



3.f. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra 
Energii Powiatu Kluczborskiego

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

Dyskusji nie było.

głosowanie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o 
ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kluczborskiego

jednostka Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data 31 sierpnia 2022 r. czas 14:42:52 - 14:43:00

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 XLIV/426/2022 Rady Miejskiej w Wołczyn w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
porozumienia  cywilnoprawnego  o  ustanowieniu  Klastra  Energii  Powiatu  Kluczborskiego -  stanowi
załącznik do protokołu.

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

Burmistrz – zabierając głos zwrócił uwagę, że w punkcie wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu ale wynika
to z tego, że przed tą sesją po wakacyjnej przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki
Samorządowej podczas, którego radni  i  sołtysi  zgłosili  wiele wniosków, zapytań w różnych obszarach,  a
dotyczyły dróg powiatowych, dróg gminnych, rzek, placów zabaw, parku i  wiele innych, które będziemy
starać się rozwiązać wspólnie z powiatem i naszymi jednostkami organizacyjnymi.
W  dalszej  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  że  sytuacja  w  kwestii  realizacji  inwestycji  i  rozstrzygnięć
postępowań przetargowych nie jest łatwa, ponieważ oferty składane w przetargach przerastają możliwości
finansowe gminy.
-  Unieważniono  postępowanie  pn.  „Remont  infrastruktury  stadionu  w  zakresie  widowni
w  miejscowości  Wołczyn”  –  zmuszeni  jesteśmy  do  weryfikacji  projektu  poprzez  zmniejszenie
zakresu robót, żeby zmniejszyć koszty tej inwestycji.
-  Po  raz  trzeci  ogłoszony  został  przetarg  na  „Rozbudowę  remizy  OSP  w Wołczynie”  i  mamy
nadzieję, że niebawem inwestycję rozpoczniemy. Na to zadanie w budżecie mamy przeznaczone
800 000 zł.
-  Również  kolejny  przetarg  został  ogłoszony  na  „Budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Świniarach
Wielkich i Krzywiczynach”. Na realizacje inwestycji w budżecie zakładamy 5 mln zł.
-  Ogłosiliśmy również  postępowanie  na  przebudowę i  remont  dróg na  terenie  Gminy Wołczyn,
obejmujące: 

1) Remont drogi w Rożnowie – na to zadanie udało nam się uzyskać dofinansowanie z
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa



2) Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej w kierunku osiedla mieszkaniowego - na tą
inwestycje zakładamy 740 tys. zł i uzyskaliśmy 350 tys. zł z  Rządowego Programu
Terenów po byłych Państwowych Gospodarstwa Rolnych.

W tym roku ma być również w Wierzbicy realizowana inwestycja przez powiat – droga od świetlicy
w stronę lasu.
- Zakończono przebudowę drogi w Wierzchach.
- Wykonaliśmy częściowy remont oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki i na Osiedlu Młodych.
-  Trwają  prace  nad  zmianami  planów  zagospodarowania  przestrzennego  dla  Wołczyna,  Ligoty
Wołczyńskiej i Komorzna.
Z innych spraw to:
-  w  dalszym ciągu  przyjmujemy wnioski  o  dodatek  osłonowy i  dodatek  węglowy,  do  tej  pory
w przypadku dodatku osłonowego przyjęliśmy już ponad 1900 wniosków,  natomiast jeżeli chodzi
o dodatek węglowy przyjęto około 1400 wniosków.
W tym ostatnim okresie od końca czerwca do końca sierpnia odbyło się wiele spotkań i imprez, m.in.
- kolejna edycja Wołczyńskiego Isandra  - uroczystość odbyła się na wołczyńskich tężniach, statuetki
wręczono osobom, które wyróżniają się w swojej działalności gospodarczej, rolniczej, przemysłowej
ale też w promocji, działalności charytatywnej,
-  odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego w Skałągach,
- odbyła się Gitariada pod Platanem w Szymonkowie i w Szymonkowie również dwa tygodnie później odbył
festyn Szymonkowiany - podziękowania skierował dla radnego Adama Zarycha i wszystkich mieszkańców,
którzy włączyli się i którzy swoją pracą uświetnili te wydarzenia, 
-  również  podziękowania  skierował  do  Pani  Sołtys  Iwany  Mendel  za  organizacje  dożynek  sołeckich
w Rożnowie.
Uczestniczył  w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska  Opolskiego,  które  zwołane zostało
przez 35 gmin zrzeszonych w tym Związku ze względu na niesamowicie rosnące koszty energii elektrycznej.
Co roku poprzez Związek Gmin Śląska Opolskiego organizujemy przetarg na grupowy zakup energii i tym
sposobem  udawało  się  uzyskać  niższą  cenę  za  1  megawatogodzinę.  Aktualnie  pierwszy  przetarg  został
unieważniony, ponieważ oferta wskazywała wzrost energii o 350%, ogłoszony drugi przetarg wskazuje na
jeszcze wyższą cenę to jest o 450%. Rok 2023 naprawdę zapowiada się rokiem bardzo trudnym.
W  dalszej  swojej  wypowiedzi  podziękował  radnej  Jolancie  Schatt,  Panu  Sołtysowi  Józefowi  Schatt,
Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Stowarzyszeniu  Kasjopejki  w Skałągach oraz  wszystkim,  którzy  poświęcili
wiele godzin społecznej pracy w przygotowanie Dożynek Gminnych w Skałągach.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania

Nikt nie zabrał głosu

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

                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                          Waldemar Antkowiak      

  Protokołowała

  Julita Matelska 


