Protokół Nr XXXVI/2021
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 02 grudnia 2021 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00, a zakończono o 14.500.
W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu)
oraz zaproszeni:
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
- Elżbieta Bar Sekretarz Gminy.
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXV/2021 odbytej 27 października 2021 r.- radni przyjęli bez uwag.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.
Przewodniczący Rady zgłosił propozycje zmiany porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie dwóch
projektów uchwał , tj.:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 – zaproponował wprowadzić jako
podpunkt b)
- oraz o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu jako
podpunkt e).
Innych zmian nie zaproponowano.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekty

głosowanie

kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:09:22 - 14:09:32

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 %

głosowanie

kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały o zmianie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:09:57 - 14:10:05

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. 4
Interpelacje, wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.

Ad. 5
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Burmistrz – zabierając głos poruszył sprawy:
- co roku przedstawiamy informacje z realizacji zadań oświatowych, jest to obowiązek ustawowy,
- podkreślił, że miniony rok nie był okresem łatwym z różnych powodów, największym problem każdego
roku, dla każdego samorządu są koszty funkcjonowania oświaty, każdego roku środki jakie przeznaczamy na
funkcjonowanie całego systemu oświaty są coraz większe, a subwencja jaką otrzymujemy niestety coraz
mniejsza z powodu malejącej ilości dzieci,
- sytuacja ta będzie zmuszała samorządy do szukania zmniejszenia wydatków, niestety wiąże się to ze
zmniejszeniem komfortu nauczania, np. konieczność dowozu do innej szkoły,
- rok ten nie był łatwy też przez sytuację pandemiczną, przede wszystkim zderzyli się z tym nauczyciele
realizując podstawy programowe w nowej formie nauczania,
- w dalszej wypowiedzi podziękował środowisku oświatowemu, a przede wszystkim kadrze pedagogicznej
mimo trudnych warunków za dobrze zrealizowane zadanie,
- podziękował również rodzicom, którzy zdecydowanie więcej czasu musieli poświęcić dzieciom
i przeorganizować swoją pracę, żeby dostosować się do tej formy nauczania oraz Radzie Miejskiej za
rozumienie i wspieranie tych problemów.

Ad. 6
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie
a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie bonifikaty od
ceny sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Wołczynie
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.

głosowanie

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła
Zielonoświątkowego w Wołczynie bonifikaty od ceny sprzedaży
gruntu niezabudowanego położonego w Wołczynie

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:17:45 - 14:18:00

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie
status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

84.62 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0%

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

2

15.38 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Uchwała Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie bonifikaty od ceny
sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Wołczynie stanowi załącznik do protokołu.

6.b. 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
typ
Podsumowanie

02 grudnia 2021 r.

czas

14:18:57 - 14:19:03

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

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 %

Uchwała Nr XXXVI/341/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 stanowi załącznik do protokołu.

6.c. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.
głosowanie

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:20:00 - 14:20:09

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 %

Uchwała Nr XXXVI/342/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok stanowi załącznik do protokołu.

6.d. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.
głosowanie

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Kluczborskiemu

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:21:05 - 14:21:11

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 %

Uchwała Nr XXXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu stanowi
załącznik do protokołu.

6.e. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.
głosowanie

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kluczborskiemu

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:22:59 - 14:23:07

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 %

Uchwała Nr XXXVI/344/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu stanowi załącznik do
protokołu.

6.f. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.

Dyskusji nie było.
głosowanie

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady
Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:23:56 - 14:24:04

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie
status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

92.31 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0%

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.69 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Uchwała Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych stanowi załącznik do protokołu.
6.g. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.
głosowanie

w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna

jednostka

Sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data
typ

02 grudnia 2021 r.

czas

14:25:00 - 14:25:07

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie
status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

92.31 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0%

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.69 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Uchwała Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami (załącznik do protokołu).
Burmistrz – w wypowiedzi swojej zwrócił uwagę na sprawy:

- Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu "Cyfrowa Polska":
1. na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie
cyberbezpieczeństwa na kwotę 399 870,00 zł,
2. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na
zakup sprzętu komputerowego dla uczniów - wpłynęło 414 wniosków;
- zakończono realizację zadań w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie
w latach 2020-2022". Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000
zł. Z projektu skorzystało sześć sołectw z gminy Wołczyn, tj. Brynica, Komorzno, Markotów Duży,
Wąsice, Wierzbica Dolna, Wierzchy. Środki sołectwa przeznaczyły na remont świetlicy wiejskiej,
ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego, doposażenie świetlicy wiejskiej, wyposażenie boiska
sportowego. Rzeczywiste koszty finansowe realizacji zadań wyniosły 77 025 zł, z czego 47 025 zł
stanowiły środki własne gminy i fundusz sołecki.
Z zakresu inwestycji;
- trwają prace odbiorowe na zadaniu „Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie”,
- zamontowano wiaty przystankowe w Wierzbicy Górnej i w Szymonkowie,
- rozbudowano oświetlenie uliczne w Skałągach (6 lamp plus 6 słupów).
W zakresie ochrony środowiska:
- podpisano 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakończone zostały prace prowadzone związane z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych
w gminie Wołczyn. W wyniku działań skorzystało 29 wnioskodawców. Otrzymana dotacja z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa koszt wykonanego
zadania w 85% (tj. 17 364 zł), 10% to udział własny właścicieli 9tj. 2 042 zł, a 5% kosztów
kwalifikowanych to udział Gminy (1 021 zł). W wyniku dofinansowania unieszkodliwiono 51,407
ton wyrobów zawierających azbest.
W zakresie oświaty:
- Gmina Wołczyn złożyła do Opolskiego Kuratora Oświaty wniosek na kwotę 16 875,00 zł
o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa. Wniosek został złożony na Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Komorznie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wąsicach, Przedszkole Publiczne
w Wołczynie oraz Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej;
- w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Gmina Wołczyn pozyskała łącznie
267 300,00 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
oraz matematyka). Wsparcie finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Wołczynie - 177 300,00 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 30 000,00 zł, Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej - 30 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 30 000,00
zł;
- podpisano umowę na ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na obiekcie sportowym - Korty
Miejskie w Wołczynie, całkowity koszt zadania wynosi 20 000,00 zł;
- decyzją Ministra finansów Gmina nasza otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej kwotę
52 874,00 zł w celu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych
nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;

- w okresie od 01.01.2021 r. do 29.11. 2021 r. złożono 71 wniosków, przyznano i wypłacono 71
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 71 000 zł, tak zwane gminne becikowe.
W dalszej wypowiedzi podkreślił wydarzenia jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym,
między innymi:
- odbył się zjazd Oddziałku Miejsko–Gminnego Związku OSP, podczas którego dokonano wyboru
Prezesa Zarządu Gminnego i członków Zarządu Gminnego,
- cenne wydarzenia, które zmierzały do pomocy choremu Antosiowi jak rzeźbiarski plener dla
Antosia, czy Turniej Opolskiej Ligi Karate Tradycyjnego,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, ponieważ
kierownictwo jak i pracownicy wyszli z inicjatywą, aby zagospodarować teren przy rzece jako teren
rekreacyjny,
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ligoty Małej w sprawie utworzenia sołectwa,
- uroczyste przywitanie nowego wozu bojowego w Gierałcicach, w którym uczestniczyła Pani Poseł
Violetta Porowska, Wicekomendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – podkreślił, że ma
nadzieje, że to nie ostatni samochód jaki został zakupiony do Gminy Wołczyn,
- uczestniczył w spotkaniu w Banku Żywności w sprawie organizacji darów dla mieszkańców
gminy Wołczyn,
- zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Markowe i Kołoczek w sprawie budowy wodociągu.
Radny Szczepan Mały – zabierając głos podkreśłił, że w związku z tym, że podczas uroczystego
przekazania wozu bojowego nie było Przewodniczącego Rady – podziękował Przewodniczącemu
Rady i wszystkim radnym za podjętą decyzję o wsparciu przez gminę zakupu wozu strażackiego.

Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął XXXVI sesję Rady
Miejskiej w Wołczynie.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
Protokołowała
Julita Matelska

