Protokół Nr XXVIII/2021
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 24 lutego 2021 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o 12.55.
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności (załącznik do protokołu) oraz
- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza.
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXVII/2021 odbytej 27 stycznia 2021 r. udostępniony jest do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, a także przed sesją - radni nie wnieśli uwag do Protokołu.
W/w Protokół z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie przyjęty został przez Wysoką Radę .
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji.
Nikt nie wniósł uwag do prządku obrad.
Ad. 2
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady – poinformował, że wypełniając obowiązek ustawowy do Rady Miejskiej
wpłynęło:
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r.
- informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19,
- oraz sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,
- w szczegółach można zapoznać się w Biurze Rady.
Ad. 3
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie.
3.a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku - podjęta została
jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.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.
Uchwała Nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 - podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3.c. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu rok - podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.e. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży na terenie Gminy Wołczyn i zwrotu tej opłaty
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
W dyskusji głos zabrał:

Burmistrz – podkreślił, że uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, których dotknęła sytuacja
całkowitego zamknięcia swojej działalności szczególnie, w przypadku gastronomii i spożywania
alkoholu na miejscu,
- aby w jakiś sposób oprócz tej pomocy jaką staramy się udzielić przedsiębiorcom w zakresie
zwolnień z podatku, odroczenia podatku bądź przesunięcia terminów płatności to jednak
uwzględnić też to, że przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w
miejscu przez niemalże cały 2020 rok nie mieli możliwości prowadzenia działalności i do chwili
obecnej takiej możliwości nie mają,
- wpływy z tytułu opłat za koncesje są dochodem gminy, dochody te gmina może wykorzystać
tylko i wyłącznie na działania profilaktyczne,
- mimo wszystko nie rezygnujemy z planów i zadań, które założyliśmy sobie na 2021 rok w
zakresie profilaktyki,
- jednak chcemy zwolnić te podmioty z opłaty za cały 2021 rok,
- jest to kolejne wyciągnięcie ręki do przedsiębiorców, żeby w tej trudnej sytuacji wyrazić
zrozumienie i udzielić pomocy i wsparcia tym przedsiębiorcą.
Uchwała Nr XXVIII/269/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących
punkty sprzedaży na terenie Gminy Wołczyn i zwrotu tej opłaty - podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3.f. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/270/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych - podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3.g. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/271/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.h. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/272/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
3.i. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/273/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.j. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/274/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.k. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/275/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.l. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/276/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.m. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z
przyczyn
technicznych
głosowanie
odbyło
się
poprzez
podniesienie
ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.n. w sprawie 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.
Uchwała Nr XXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.o. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.p. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/280/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r.w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - podjęta została jednogłośnie w
obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.q. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Komorzno - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny - podjęta została jednogłośnie w obecności 15
radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

3.s. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów
Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Dyskusji nie było.
Uchwała Nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zainwestowania wsi Rożnów - podjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Z przyczyn technicznych głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami

Burmistrz – zabierając głos podkreśli sprawy:
- wszczęto postępowanie w trybie in-house na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych w gminie Wołczyn”, to postępowanie
zmierza do kontynuowania systemu odbioru przez PGKiM w Wołczynie,
- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach projektu pn „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” –
Opolskie w latach 2020 – 2022, wnioskowana kwota dotacji 35 tys. zł. Sołectwa wybrane do
realizacji projektu: Brynica, Komorzno, Markotów Duży, Szymonków, Wierzbica Górna, Wąsice,
Wierzchy,
- złożono wniosek o dofinansowanie operacji pn. “Remont infrastruktury stadionu w zakresie
widowni w miejscowości Wołczyn” w ramach poddziałania 19.2 budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wnioskowana kwota
dofinansowania: 73 033 zł (63,63%),
- złożono trzy wnioski o wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z
przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: przebudowa drogi w Gierałcicach –
wnioskowana kwota środków: 912 000 zł (100%), przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej wnioskowana kwota środków: 431 000 zł (100%), budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach
Wielkich i Krzywiczynach - wnioskowana kwota środków: 3 657 000 zł (100%), łączna pula
wniosków: 5 mln zł,
- Wniosek pn. “Przebudowa drogi we Wierzchach” znalazł się na liście określającej kolejność
przysługiwania pomocy w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- w dniach 11-12 lutego 2021 r. wzięto udział w procesie konsultacji społecznych projektu „Umowy
Partnerstwa na lata 2021-2027”. Podczas spotkania prezentowane były najważniejsze założenia
perspektywy finansowej polityki spójności na lata 2021-2027,
- trwające inwestycje to: budowa ciągu pieszo – rolkowego w ramach zadania „Budowa
ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie”.
- w ramach ochrony środowiska podpisano 3 umowy na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków,
- Gmina Wołczyn uruchomiła elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli, szkolnych oddziałów
przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczył w:
- Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się on-line – na
spotkaniu tym poruszył temat rosnących cen na składowiskach śmieci, odbyła się szeroka dyskusja
która zmierzała do tego by nie pojedyncze gminy, a ZGŚO zainteresował w tej sprawie instytucje
wojewódzkie, Ministerstwo Środowiska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumpcji, o takich
monopolistycznych działaniach, ponieważ gmina jest bezsilna na wzrost tych cen,
- spotkaniu z przedstawicielem Wrocławskiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w sprawie budowy na
terenach po byłym Linopłycie nowoczesnego Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Wołczynie,
rozpoczęły się już pierwsze prace porządkowe, w związku z tym zorganizowana została przez
Urząd wideokonferencja z przedstawicielami „Tauron” PGNiG w sprawie przyłączenia mediów do
nowo budowanej fabryki.

Ad. 5
Odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz inne zapytania.
Radny Łuczek – pytał, czy jest informacja co dzieje się na ul. Kluczborskiej, czy jest to budowa
sieci gazowej?
Burmistrz – po zasięgnięciu informacji w Gazowni - jest to budowa sieci, która będzie prowadzić
do ul. Sobótki, nie jest to jeszcze etap podłączania poszczególnych budynków.
Radny łuczek – podziękował za realizację wniosku w sprawie zamontowania lustra, przy wyjeździe
z posesji na ul. Kluczborską.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej – zamknął XXVIII
sesję Rady Miejskiej w Wołczynie.
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