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WSTĘP

Raport o stanie gminy jest nową instytucją prawną, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia
2018 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
Instytucja raportu o stanie miasta uregulowana została w przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. 

W ust. 3 przepisu ustawodawca wskazał, że rada gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
Rada  Miejska  w  Wołczynie  określiła  szczegółowe  wymogi  raportu  o  stanie  gminy  Uchwałą
Nr  IV/36/2019  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  23  stycznia  2019  r.,  zgodnie  z  którymi
opracowano niniejszy Raport. 
Raport został opracowany na podstawie danych źródłowych Wydziałów merytorycznych Urzędu
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych.

Szanowni Państwo

Miniony rok był  rokiem wytężonej  pracy.  Dzięki  dobrej  współpracy Rady Miejskiej  jako

organu  stanowiącego  prawo,  Burmistrza,  jako  organu  wykonującego  to  prawo  oraz  jednostek

pomocniczych gminy, mogę śmiało stwierdzić, że sytuacja naszej Gminy jest dobra.

Budżet  planowany  jest  odważnie  ale  rozważnie,  na  bazie  możliwości  własnych  środków

finansowych i z aktywnością środków pozyskanych. Jesteśmy Gminą stabilną finansowo, rozsądnie

prowadzimy politykę kredytową. Nasze zadłużenie na poziomie 6 mln zł jest niewielkie biorąc pod

uwagę ilość zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat bardzo kosztownych inwestycji, takich jak:

modernizacja oczyszczalni ścieków, termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej,

budowa  kanalizacji,  budowy  i  remonty  dróg.  Zadania  własne  Gmina  realizuje  na  bieżąco,

a  płatności  realizowane  są  terminowo.  Cały  czas  podnosimy  poziom  zaspakajania  potrzeb

mieszkańców w zakresie społecznościowym, inwestycyjnym i remontowym. 

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym Raportem oraz do wzięcia udziału w debacie na

temat polityk, programów i strategii Gminy Wołczyn.

                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                Jan Leszek Wiącek

                                                                                                               Burmistrz Wołczyna
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2. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

2.1 Burmistrz

Rok 2018 był rokiem wyborów do samorządu, w których Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek 

ponownie został wybrany na pięcioletnią kadencję.

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy w szczególności 

przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, określanie sposobu wykonywania uchwał, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, oraz reprezentowanie gminy na 

zewnątrz. Pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw

z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu. Ponadto sprawuje nadzór nad 

zapewnieniem porządku publicznego, społeczną kontrolą i audytem wewnętrznym. Wykonuje 

swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

2.2 Rada Miejska

Rada Miejska w Wołczynie VII czteroletnią kadencję zakończyła 16 listopada 2018 r.,

a 19 listopada 2018 r. rozpoczęła pięcioletnią działalność VIII kadencji. 

Skład osobowy Rady Miejskiej 
w Wołczynie w kadencji VII

Funkcja

Waldemar Antkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej 

Halina Neugebauer z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej (2017-2018)

Kazimierz Bar członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Jan Bartosiński członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Ludwik Bogdanowicz członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Barbara Błaszczykiewicz 
z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 (wygaśnięcie mandatu 2017 r.)

Beata Górska-Markowicz
z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Mieczysław Kwaśnicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Szczepan Mały
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
członek Komisji Rewizyjnej
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Krystyna Mazurczak
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Mrugalski członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Marek Nowak
z-ca P- cego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Nowak P-cy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Jolanta Schatt
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Tokarska 
(wybory uzupełniające 2017 r.)

członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Adam Zarych członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Skład osobowy Rady Miejskiej w
Wołczynie kadencji VIII

Funkcja

Waldemar Antkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Bartosiński  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Bar
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, 
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Paweł Krzemiński
członek Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Waldemar Łuczek członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Szczepan Mały
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Krystyna Mazurczak
członek Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Ryszard Mrugalski
członek Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Marek Nowak
członek Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Ryszard Nowak P-cy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Marcin Pasternak
członek Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Ewelina Sękala członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Jolanta Schatt
z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Agata Teodorowska
członek Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

Adam Zarych
z- a Przewodniczącego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji,
członek Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej
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2.3 Uchwały Rady Miejskiej

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 90 uchwał. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie uchwały

zostały przekazane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem

spraw budżetowych, jest Wojewoda Opolski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i

spraw podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. 

Wszystkie akty będące aktami prawa miejscowego przesłane zostały do publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego, tj. 51 uchwał.

1 uchwała poddana została konsultacjom społecznym.

1 uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

W okresie sprawozdawczym realizowane były zarówno uchwały podjęte  w/w okresie,  jak

i uchwały podjęte w latach poprzednich. 
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2.4 Jednostki pomocnicze

Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Wołczyn, 21 wsi oraz 17 przysiółków, 6 kolonii

i 5 osad.

Jednostki pomocnicze to 20 sołectw:

Sołectwo Bruny – wieś Bruny, kolonie: Chomącko, Jędrzejowice

Sołctwo Brynica – wieś Brynica , osada: Markowe

Sołectwo Brzezinki – wieś Brzezinki

Sołectwo Duczów Mały i Wielki, - wieś Duczów Mały, wieś Duczów Wielki, przysiółek: Jedliska

Sołectwo Gierałcice - wieś Gierałcice, przysiółek: Gierałcice Małe, Dębniak

Sołectwo Komorzno – wieś Komorzno, przysiółki: Lubiatowice, Wolna Wieś, Zajdak, Sułaszów, 

Zapłotnik

Sołectwo Krzywiczyny – wieś Krzywiczyny,  przysiółek: Krzywiczyny Kolonia, Walsztat,

 kolonia: Teklusia

Sołectwo Ligota Wołczyńska - wieś Ligota Wołczyńska, przysiółek: Ligota Mała

Sołectwo Markotów Duży – wieś Markotów Duży, kolonia: Cygany

Sołectwo Markotów Mały – wieś Marktów Mały, przysiółek: Nowa Wieś

Sołectwo Rożnów – wieś Rożnów

Sołectwo Skałągi – wieś Skałagi

Sołectwo Szum – wieś Szum

Sołectwo Szymonków- wieś Szymonków, przysiółki: Borownia, Cegielnia, Szklarnia, Wesoła, 

Zielona Góra, osada: Mścisław

Sołectwo Świniary Małe – wieś Świniary Małe

Sołectwo Świniary Wielkie – wieś Świniary Wielkie

Sołectwo Wąsice – wieś Wąsice

Sołectwo Wierzbica Dolna – wieś Wierzbica Dolna

Sołectwo Wierzbica Górna – wieś Wierzbica Górna, przysiółek: Wałda, kolonia: Kołoczek, osaday: 

Brynica, Stary Folwark, Cegielnia

Sołectwo Wierzchy- wieś Wierzchy, kolonia: Niwy, leśniczówka: Krystyna    
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Mapa Gminy Wołczyn

2.5 Urząd Miejski

Urząd Miejski jest to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest 

świadczenie pomocy burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i zadań gminy 

określonych przepisami prawa z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych, 

zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami 

administracji rządowej i samorządowej. 

W skład urzędu wchodzą wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska. 
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2.6 Realizacja polityk, programów i strategii gminy 

Urząd jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu gminy 

i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:

• Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022

• Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołczyn

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn

• Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Wołczyn

• Program ochrony środowiska dla Gminy Wołczyn na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn

• Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2015-2018

• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2016-2018

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

• Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Wołczyn

• Plany Odnowy Wsi  
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2.7 SPÓŁKI GMINNE

2.7.1  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą 

w Wołczynie przy ul. Rzecznej 3 istnieje od 01.10.1997 r. 

Założycielem Spółki oraz jedynym właścicielem jest Gmina Wołczyn. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 401.000,00 zł, który dzieli się na 802 równych i niepodzielnych

udziałów o wartości 500,00 zł każdy, objętych w całości przez Gminę Wołczyn. 

Prezesem Zarządu jest Tomasz Olejnik, który obowiązki pełnił jednoosobowo. Średnia ilość

zatrudnionych  w Spółce  wyniosła  30  pracowników  z  czego  9  to  pracownicy  umysłowi,  a  21

zatrudnionych było na stanowiskach robotniczych:

            - kierowca kat. C – 5 etatów,

            - pracownik obsługi koparki / PSZOK – 1 etat,

            - ładowacz odpadów – 3 etaty,

            - sprzątaczka – 4 etaty,

            - grupa remontowo – budowlana – 5 etatów,

            - ogrodnik – 1 etat,

            - pracownik warsztatu – 2 etaty.

Dzięki  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Kluczborku  w  Spółce  pracowało  4-ech

stażystów. Były to osoby zatrudnione na 5 lub 6 miesięcy najczęściej z efektywnością na okres

3 miesięcy na 1/2 etatu.

Podstawowy zakres działalności gospodarczej Spółki w roku 2018 był zgodny z celami 

założycieli Spółki i przedstawiał się następująco :

1) administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami 

komunalnymi,

2) usługi w zakresie remontów budowlanych i instalatorskich,

3) utrzymanie czystości placów i dróg Wołczyna oraz innych terenów komunalnych,

4) administrowanie gminnym składowiskiem odpadów,

5) odbiór nieczystości stałych na terenie gminy Wołczyn i prowadzenie punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

6) administrowanie targowiskiem miejskim,

7) zarząd cmentarzami w Wołczynie, Brunach, Brynicy, Ligocie Małej i Markotowie,

8) usługi w zakresie transportu, robót ziemnych i warsztatowych.
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Od roku 2018 Spółka zaprzestała działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami  

będącymi wspólnotami mieszkaniowymi.

Spółka posiada niżej wymienione środki transportu:

– 3 śmieciarki (sprawne jeżdżące),

– 2 uszkodzone śmieciarki (czynione są starania aby podwozie z jednej i zabudowa z drugiej 

po przełożeniu umożliwiły posiadanie 4-ej sprawnej śmieciarki),

– 1 samochód ciężarowy bramowiec,

– 1 samochód specjalny podnośnik,

– 1 samochód specjalny asenizacyjny,

– 4 ciągniki rolnicze  (3 marki Ursus i 1 Perkins),

– 1 koparka, 

– 3 samochody transportery skrzyniowe,

– 1 samochód osobowo – ciężarowy,

– 6 przyczep do ciągnika,

– 1 rozrzutnik (wykorzystywany do akcji zima).

W większości sprzętów jest on mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany na nowszy.

Dlatego też w roku 2018 zakupiono śmieciarkę z roku 2006 za kwotę 84,9 tys. zł brutto. 

Wykorzystano  na  to  pożyczkę  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  w  Opolu.  Kwota  pożyczki  wyniosła  52  tys.  zł  i  spłacana  będzie  przez  48  miesięcy

począwszy od stycznia 2019 roku.

Spółka  posiada  nieruchomość  zlokalizowaną  w  Wołczynie  przy  ul.  Rzecznej  3,  o

powierzchni 0,6188 ha wartość 98 574,84 zł. Na działce położony jest budynek administracyjny,

warsztat, budynki magazynowe oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Spółka posiada również niezbędny sprzęt budowlany i warsztatowy do wykonywania remontów

i robót budowlanych oraz realizacji stałych umów zawartych z Gminą Wołczyn.

Spółka w roku 2018 uzyskała niżej przedstawione przychody z podziałem na ich rodzaj:

Przychody ze sprzedaży w tys. zł (netto) Rok 2018

Usługi netto z tego: 3 275,1

Odbiór odpadów komunalnych 1 654,3

Oczyszczanie 180,4

Zieleń miejska 198,0
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Usługi pogrzebowe 104,3

Utrzymanie ulic i placów 11,1

Wynajem lokali i zarząd wspólnotami 618,9

Usługi remontowe 432,2

Usługi transportowe i warsztatowe 2,0

Pozostałe usługi 73,0

W celu realizacji zadań wynikających ze stałych umów i pozyskanych zleceń Spółka musi 

dokonywać zakupów sprzętu niezbędnego do ich realizacji. Z uwagi na ograniczone możliwości 

finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie 

zmuszona jest do zaciągania kredytów i pożyczek na uzupełnienie środków finansowych  przy 

realizowanych zakupach. 

W związku z powyższym na dzień 31.12.2018 r.  występują niżej wymienione obciążenia 

finansowe :

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na zakup śmieciarki :

• kwota kredytu - 42.800 zł

• rata  miesięczna -      892 zł

• pozostało do spłaty-          24.084 zł

• ilość rat do spłaty -        27

2. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na zakup śmieciarki :  

• kwota pożyczki - 52.000 zł

• rata  miesięczna -   1.080 zł

• pozostało do spłaty- 52.000 zł

• ilość rat do spłaty - 47 rat po 1.080 zł. + 1 rata w wysokości 1.240 zł.

Z  uwagi  na  duże  zużycie  samochodu bramowca,  w 2019 roku planowane jest  złożenie

wniosku do WFOŚiGW w Opolu o udzielenie pożyczki na zakup tego typu pojazdu.
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2.7.2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania

własne  gminy  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  zbiorowego  odprowadzenia

ścieków na  terenie  gminy  Wołczyn,  a  także  wykonuje  usługi  dodatkowe dla  osób prawnych  i

fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. Zakład działał jako jednostka

budżetowa,  następnie  jako zakład  budżetowy.  W maju  2004 r.  zakład  budżetowy ZWiK został

przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o.

Powstała  Spółka  jest  w  100%  własnością  gminy  i  realizuje  jej  zadania  w  zakresie

gospodarki wodno-ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego. 

W chwili obecnej Spółka prowadzi działalność eksploatacyjną przy pomocy:

 5-ciu ujęć wody, stacji wodociągowych (Brzezinki, Wierzbica, Krzywiczyny, Szymonków,

Markotów) o łącznej wydajności ok. Qśr d = 2.450 m3, 

 2-óch przepompowni strefowych wody (Brynica, Skałągi),

 systemów sieci wodociągowej o długości 160 km,

 obiektu oczyszczalni ścieków w Wołczynie o dopływie Qśr d = 900 m3,

 21-tu przepompowni i tłoczni ścieków (Wołczyn, Brzezinki, Wierzbica, Gierałcice, Ligota

Wołczyńska, Krzywiczyny, Skałągi),

 systemów sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości 41 km.

W 2018 roku usunięto 60 awarii, w tym:

- ujęcia wody i przepompownie - 8 szt,

- sieć wodociągowa i przyłącza - 8 szt,

- sieć kanalizacji sanitarnej - 21 szt,

- oczyszczalnia, przepompownie i tłocznie ścieków - 23 szt.

Nastąpił wzrost  ilości awarii w stosunku do roku ubiegłego o 1,7%.

Spółka  usuwa awarie  we własnym zakresie  zgodnie  ze  standardami  zawartymi  w Regulaminie

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 Spółka wykonywała przez okres całego roku usługi dodatkowe, których wartość ogółem

wynosi 209 858,72  złotych, z tego:

• budowa i remonty infrastruktury wod.- kan. -115 851,43
• czyszczenie kanalizacji i studzienek – usługi zlecone -  20 760,80
• wynajem sprzętu -    3 548,00
• wywóz nieczystości płynnych -  18 446,30
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• pozostałe usługi -   26 252,19
• konserwacja i utrzymanie urządzeń p.poż. -   25 000,00

Lp. Wodociąg 
(nazwa)

Produkcja m3

2018 r.
Sprzedaż m3

2018 r.
1. Brzezinki         373 345         298 198
2. Wierzbica           98 827           78 288
3. Markotów             9 659             8 005
4. Szymonków           23 642           18 546
5. Krzywiczyny           52 395           42 701

Razem         557 868         445 738

Wielkość produkcji i sprzedaży wody

                                                                                                 odbiór ścieków

Lp. Oczyszczalnia Ilość ścieków
2018 r. m3

1. Wołczyn - ścieki dopł. siecią kanal.      179 542
Wierzbica G. - ścieki dopł. siecią k.        23 432
Gierałcice - ścieki dopł. siecią kanal.        11 681
Ligota W. - ścieki dopł. siecią kanal.          6 441
Brzezinki – ścieki dopł. siecią kanal.          6 819
Krzywiczyny – ścieki dopł. s. kanal.          8 105
Wołczyn - ścieki dowożone          5 894
Razem ścieki      241 914

2. Wody opadowe i roztopowe (m2)   2 073 919
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W roku  2018  r.  Spółka  poniosła  nakłady  na  realizowane  inwestycje  w  kwocie  ogółem

4 119 762,17 zł, w tym:

• wody termalne (solanki) -           575,00 zł,

• modernizacja ujęcia wody w Wierzbicy -    123 025,31 zł,

• modernizacja obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków 

w Wołczynie nie objętych procesem inwestycyjnym -        1 646,63 zł,

• modernizacja ujęcia wody w Brzezinkach -               109 474,24 zł,

• wymiana i modernizacja przyłączy wodociągowych  

Wołczyn, ul. Stalmacha -                 52 252,84 zł,

• budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skałągi

 inwestycja zakończona -             3 830 879,31 zł,

• koszty własne budowy suszarni osadów -              908,86 zł.

Spółka  posiada  wszelkie  niezbędne  decyzje  na  pobór  wody,  odprowadzanie  

i oczyszczanie ścieków oraz na zagospodarowanie osadów ściekowych. Spółka w ramach realizacji

decyzji wykonała coroczną konserwację rzeki na odcinku około 2 km. Sukcesywnie prowadzony

jest monitoring wody i ścieków poprzez badania laboratoryjne. Badania wody przeprowadzane są

przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w Kępnie, a badania ścieków i osadów ściekowych przez

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR w Opolu, na podstawie zawartych umów.

Spółka  posiada  decyzję  pozwalającą  wykorzystywać  osady  ściekowe  z  oczyszczalni  do

nawożenia lub ulepszenia gleby. Osady te są wykorzystywane na gruntach ornych należących do

rolników w gminie Wołczyn. 

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe, są to pożyczki inwestycyjne i płatnicze 

uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 

kwotach:

• 1 028  513,24  zł  –  pożyczka  inwestycyjna  długoterminowa  otrzymana  na  uzupełnienie

wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

• w miejscowości Brzezinki w kwocie 1 346 600,00 zł. Umowa pożyczki przewiduje spłatę

w 168 ratach przy oprocentowaniu 2,5% w stosunku rocznym. Pożyczka ta jest spłacana

ratach miesięcznych od miesiąca listopada 2015 r.;

• 1  036  000,00  zł  –  pożyczka  inwestycyjna  długoterminowa  otrzymana  na  uzupełnienie

wkładu  własnego  do  zadań  inwestycyjnych  -  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej
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w  miejscowości  Krzywiczyny  i  w  miejscowości  Skałągi.  Umowa  pożyczki  przewiduje

spłatę w 156 ratach przy oprocentowaniu 2,0% w stosunku rocznym. Pożyczka ta będzie

spłacana ratach miesięcznych od miesiąca sierpnia 2019 r.;

• 1 890  000,00  zł  –  pożyczka  płatnicza  krótkoterminowa  otrzymana  na  czasowe

sfinansowanie  kwoty  dopłaty  z  NFOŚiGW  zadania  inwestycyjnego  pn.  Budowa  sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywiczyny i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowości  Skałągi.  Oprocentowanie  pożyczki  wynosi  1,0%  w  stosunku  rocznym,

zostanie ona spłacona po przekazaniu spółce dofinansowania.

Spółka posiada kapitał podstawowy w kwocie 4 809 500 zł oraz kapitał rezerwowy w kwocie

1 453 340,43 zł. 

Spółka dnia 27.09.2018 r. zawarła umowę  leasingu operacyjnego z BNP Paribas Lease Group  

Sp. z o.o. w Warszawie na okres pięciu lat. Przedmiotem leasingu jest koparko-ładowarka  JCB

3CX Turbo na wartość netto 264 000,00 zł, wartość brutto wynosi 325 950,00 zł. 

Dnia 10.12.2018 r. Spółka zawarła kolejną umowę  leasingu operacyjnego z PSA Finance Polska

Sp. Z o.o. w Warszawie na okres trzech lat. Przedmiotem leasingu jest samochód Citroen Jumpy

Furgon  na wartość netto 79 147,15 zł, wartość brutto wynosi 97 350,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r.  Spółka zatrudniała 39 osób, w tym :

• pracownicy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 13 osób

w tym: 2 pracowników młodocianych  

• konserwatorzy - inkasenci -   4 osoby

• pracownicy oczyszczalni -   7 osób

• pracownicy warsztatu -   3 osoby

• pracownicy działu technicznego -   6 osób

• pracownicy administracji -   6 osób
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3. DEMOGRAFIA
 

Gminę Wołczyn na koniec 2018 r. zamieszkiwało 13 040 osoby, z czego 6 650 stanowiły 
kobiety (50,9%). 

Rok Liczba ludności

2008 14 135

2009 14 102

2010 14 052

2011 13 994

          2012 13 904

2013 13 768

2014 13 681

2015 13 461

2016 13 293

2017 13 215

2018 13 040

Liczba ludności w latach 2008-2018
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W 2018 r. urodziło się dzieci 113, natomiast zgonów było 202.

Rok Urodzenia Zgony

2008 126 157

2009 119 166

2010 125 148

2011 130 162

2012 113 167

2013 98 177

2014 111 137

2015 111 209

2016 142 195

2017 138 193

2018 113 202

   Dynamika urodzeń i zgonów w latach 2008 - 2018 
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4. ROLNICTWO

Powierzchnia gminy wynosi 241  km2. Wiodącą funkcją w gminie, za wyjątkiem obszaru

miasta jest rolnictwo. Miasto Wołczyn pełni rolę usługowo-produkcyjną. 

Ze względu na rolniczy charakter gminy (65% powierzchni gminy to użytki rolne) na jej

terenie  istnieje  1320 gospodarstw indywidualnych,  wśród których dominują gospodarstwa małe

(1– 5 ha). Szacunkowo pracuje w nich ok. 1,5 tys. rolników i członków ich rodzin. Walory rolniczej

przestrzeni produkcyjnej w gminie Wołczyn są dobre. Gmina posiada wskaźnik jakości rolniczej

przestrzeni produkcyjnej wynoszący 80,2 punkty. 

Natomiast lasy zajmują ponad 28,5% powierzchni gminy, co jest wskaźnikiem nieznacznie

wyższym niż średnia wojewódzka. Rozmieszczenie lasów w gminie jest  nierównomierne.  Duże

kompleksy  lasów  występują  na  południu,  południowym-wschodzie  i  północy.  Największe

powierzchnie lasów występują w sołectwach: Komorzno, Krzywiczyny, Wierzchy, Wierzbica Górna

i  Skałągi.  Największą  lesistością  charakteryzują  się  sołectwa:  Wierzchy,  Szum,  Komorzno  i

Brynica,  a  najmniejszą  odznaczają  się  głównie  sołectwa  położone  w  środkowej  części  gminy:

Bruny, Świniary Małe i Świniary Wielkie. Całkowitym brakiem lasów charakteryzuje się Duczów

Wielki, Ligota Wołczyńska i Markotów Mały. 

Pod względem hydrograficznym prawie cała gmina Wołczyn znajduje się w dorzeczu Odry,

a  poszczególne jej  rejony są położone na obszarze 6 zlewni.  Największą  część  gminy zajmuje

zlewnia Wołczyńskiego Strumienia (ok. 50% powierzchni gminy), a pozostałe zlewnie należą do

następujących  cieków  wodnych:  Stobrawa,  Czarna  Woda,  Pratwa,  Kluczborska  Struga.  Wody

stojące  stanowią  niewielki  odsetek  powierzchni  gminy.  Są  to  najczęściej  stawy  i  zbiorniki  p.

pożarowe.

Na terenie Miasta i Gminy Wołczyn dominuje sektor gospodarki prywatnej, który obejmuje 

69,7% użytków rolnych.

Ogółem użytków

rolnych   Sektor prywatny 
  Sektor 

publiczny
Inne

ha %

Gospod.

indyw.

  ha

%   RSP  % ha %
ha %

15 580 100 10300   66,1 559    3,6 4599  29,5 122 0,8
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      W związku z przekształceniami jakie ostatnio zaszły w rolnictwie zwiększyła się ilość hektarów 

w sektorze prywatnym, a zmniejszyła się ilość hektarów w sektorze publicznym.

Sukcesywnie gospodarstwa rolne powiększają swój areał kupując lub dzierżawiąc grunty

z Agencji Nieruchomości Rolnych.

    Gospodarstwa rolne gospodarują na następujących klasach gleb:

- klasa II          -    239 ha
- klasa III         -  1036 ha
- klasa IIIa       -  1241 ha
- klasa IIIb       -  2281 ha
- klasa IV          - 1123 ha
- klasa IVa        -  3984 ha
- klasa IVb        -  2812 ha
- klasa V           -  2212 ha
- klasa VI          -    652 ha
        Razem       15 580 ha

       W sektorze prywatnym jest 1320 gospodarstw indywidualnych wg następujących grup 
obszarowych:

- 1ha - 2ha - 441 gospodarstw,
- 2ha -  5ha - 420  gospodarstw,
- 5ha -  7ha - 120  gospodarstw,
- 7ha – 10ha - 129  gospodarstw,
- 10 ha– 15ha - 92 gospodarstw,
- 15 ha i więcej - 118 gospodarstw,

oraz 2 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (Bruny, Markotów Duży). 

       W sektorze publicznym gospodarują następujące jednostki:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne „Agrołan” Spółka z o.o. Komorzno,

- Przedsiębiorstwo Rolne „Kłos” Spółka z o.o. Krzywiczyny,

- Promex  Spółka z o.o. Rożnów,

- Lesaffre Polska S. A.Wołczyn,

- Przedsiębiorstwo Rolne „ Agro-Ferm” Spółka z o.o. Wierzbica Górna,

Struktura zasiewów 2018 rok

Wyszczególnienie
Zboża   Rzepak Buraki Ziemniaki Kukurydza

ha ha ha ha ha

Gospodarka
Indywidualna

4170  2000 20  200  120
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R S P 400   200 0 0 59

Sektor publiczny 2189 1155 0 0 1155

Struktura zasiewów

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Wydział Rolnictwa

Największy  udział  zbóż  w  strukturze  zasiewów  posiadają  Rolnicze  Spółdzielnie

Produkcyjne. Ziemniaki uprawiane są tylko w gospodarstwach indywidualnych, w spółdzielniach

produkcyjnych i w spółkach w ogóle się ich nie uprawia. W okresie sprawozdawczym zwiększyła

się powierzchnia uprawy kukurydzy.

W 2018 roku rolnictwo gminy Wołczyn poniosło straty w okresie kwiecień, maj, czerwiec

i  lipiec  z  powodu bardzo  niskich  opadów atmosferycznych,  które  znacznie  obniżyły  się  plony

rzepaku ok.  20% i  zboża o ok.  40%, i  kukurydzy o ok.  50%, a wyższa cena tylko częściowo

zrekompensowała rolnikom poniesione straty. Niestety według IUNiG kukurydza nie mogła być

szacowana przez komisje wojewody i rolnicy z naszej gminy nie mogli skorzystać z pomocy do

upraw kukurydzy. Komisja Wojewody działająca w naszej Gminie sporządziła ok. 200 protokołów

dla rolników.
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4.1 Melioracje 

Na terenie  naszej  gminy utrzymaniem melioracji  podstawowych zajmuje  się  Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast konserwacja urządzeń szczegółowych zajmuje się

Miejsko-Gminna Spółka  Wodna w Wołczynie.  Statutowym zadaniem Spółki  jest  systematyczna

konserwacja rowów melioracyjnych i remont drenarki.

W 2018 r. Gmina Wołczyn przeznaczyła dla Spółki dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Wykonane prace konserwacyjne rowów melioracyjnych:

- w Brynicy  1150 m

- w Duczowie 1755 m

- w Gierałcicach – 1100 m

- w Markotowie Dużym 350 m

-w Szumie 850 m

- w Świniarach Wielkich 350 m

- w Wąsicach 2350 m

- w Wierzbicy Dolnej 1395 m

- w Wierzbicy Górnej 1150 m

- w Wierzchach 450 m
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA

5.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy to

obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tego

systemu  gmina  prowadzi  działania  związane  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (zawarta jest umowa na ww. usługę

z  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Wołczynie  Sp.  z  o.o.)  oraz

prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeczna 1 w Wołczynie.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady

zmieszane,  zaś  gmina  zapewnia  worki  do  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (na

papier,  tworzywa sztuczne  i  metale  oraz  na  bioodpady).  Dwa razy  w roku w ramach  systemu

odbierane są z nieruchomości odpady wielkogabarytowe. 

Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  ponoszą  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy odpady na nieruchomości są segregowane,

czy też nie są. 

Jednym  z  głównych  celów  systemu  jest  zrealizowanie  obowiązków  wynikających  z  dyrektyw

unijnych  związanych  z  osiągnięciem odpowiednich  poziomów  odzysku  poszczególnych  frakcji

odpadów. 

Po  sporządzeniu  sprawozdania  z  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania  odpadami

komunalnymi za 2018 rok obliczono:

1)  osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji

kierowanych do składowania wynosił 7,10 % (dopuszczalny maksymalny poziom dla 2018 r. to

40%); 

2)  poziom  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 37,82 % (wymagany  poziom

dla 2018 r. to 30 %).

5.2 Azbest 

Usuwanie  azbestu  z  dachów  budynków  mieszkalnych  i  gospodarczych  z  terenu  gminy
Wołczyn w 2018 r.  odbywało się w ramach realizacji  „Programu usuwania azbestu i  wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Wołczyn”.  
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Źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, środki budżetu gminy Wołczyn oraz środki
własne beneficjenta końcowego, z którym została zawarta umowa na dofinansowanie. 

Właściciele nieruchomości zgłaszali do Urzędu Miejskiego w Wołczynie potrzebę usunięcia
azbestu  z  nieruchomości  w  dwóch  wariantach  obejmujących:  demontaż  pokrycia  dachowego,
transport i unieszkodliwianie azbestu lub transport i unieszkodliwienie azbestu. 

W 2018 r. z terenu gminy Wołczyn odebrano i unieszkodliwiono 9,59 Mg azbestu.

5.3 Przydomowe oczyszczalnie 

Uchwała  Nr  IV/28/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  25  lutego  2015  roku,

w sprawie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2018 r. dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni na kwotę 12 000 zł.

5.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej

Na terenie gminy Wołczyn obowiązuje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wołczyn

przyjęty Uchwałą Nr XXIX/186/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Istotą  założeń  przyjętego  planu  jest  osiągnięcie  korzyści  ekonomicznych,  społecznych  i

środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych poprzez

wyznaczone dla Gminy Wołczyn cele: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

- zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych (OZE), 

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

  energetycznej, 

- poprawa jakości powietrza. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje działania we wszystkich sektorach gospodarki 

(budownictwo użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne,

przemysł) i podmioty będące producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając

podmioty zarówno publiczne jak i prywatne. 

W ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gmina Wołczyn w 2018 roku zrealizowała 

następujące zadania:
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– Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek świetlicy z salą 

gimnastyczną przy SP nr 1 w Wołczynie, budynek MiGBP w Wołczynie przy ul. 

Sienkiewicza 5;

– Organizacja kampanii promocyjnych i akcji społecznych – przeprowadzono konkurs dla 

dzieci i młodzieży pt. „ Chrońmy nasze środowisko”, który propagował działania dążące do 

zmniejszenia emisji niebezpiecznych pyłów i spalin, zaprzestania tworzenia dzikich 

wysypisk, spalania odpadów itp.;

– Remonty  istniejących  dróg  gminnych  –  przebudowa  drogi  ul.  Kwiatów  Polskich

w Wołczynie, budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie.

Ponadto Gmina uruchomiła system dopłat do wymiany ogrzewania na ekologiczne. Chcąc

poprawić  jakość  powietrza  i  środowiska  na  terenie  naszej  gminy  Rada  Miejska  w  Wołczynie

podjęła Uchwałę Nr XXXII/198/2017 z dnia 31 marca 2017 r., która określa zasady przyznawania

dofinansowania kosztów poniesionych przez mieszkańców. Maksymalna kwota o jaką można było

starać się w ramach uruchomionego programu na wymianę pieców węglowych na ekologiczne to

2,000 zł. 

W 2018 r. z dotacji skorzystało 41 osób. Środki na ten cel w całości wygospodarowano

z budżetu gminy w łącznej wysokości 79 138,18 zł.

5.5 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie gminy Wołczyn przyjęty został Uchwałą Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 21.03.2018 r. 

Celem Programu jest zapobieganie  bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn oraz opieka

nad zwierzętami bezdomnymi.

Zadania priorytetowe Programu to:

•  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy  Wołczyn w schronisku lub 

tymczasowym azylu;

• odławianie bezdomnych zwierząt;

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt;

• sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
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• ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów;

• usypianie ślepych miotów;

• poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

• edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Na  realizację  zadań wynikających z  niniejszego Programu gmina Wołczyn wydatkowała

36 508,59 zł
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6. POMOC SPOŁECZNA 

Polityka społeczna i prorodzinna przejawia się w podejmowaniu działań zmierzających do

poprawy  warunków  bytu  i  pracy  społeczeństwa,  usuwania  nierówności  społecznych  oraz

podnoszenia kultury życia. 

Najbardziej  znaczącą  instytucją  polityki  społecznej  jest  pomoc  społeczna,  która  ma  na  celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Gmina  Wołczyn  z  zakresu  polityki  społecznej  i  prorodzinnej  w  2018  roku  realizowała

programy zlecone jej przez organy administracji rządowej, a także programy i zadania własne.

Zadania z  zakresu pomocy społecznej  w Gminie Wołczyn przede wszystkim realizuje  Ośrodek

Pomocy Społecznej,  ale też Urząd Miejski poprzez działalność Wydziału Spraw Obywatelskich

i Obronnych. 

6.1 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie 

Pomocy społecznej  udziela  się  osobom i  rodzinom w szczególności  z  powodu ubóstwa,

sieroctwa,  bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności,  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby,

przemocy  w  rodzinie,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradności

w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia losowego,

sytuacji kryzysowej.

W 2018 roku pomocą społeczną objęto 1230 osób w rodzinach, co stanowiło 9,5% populacji

naszej  gminy.  W  porównaniu  do  lat  ubiegłych  obserwuje  się  znaczny  wzrost  ilości  rodzin

korzystających z pomocy. 

Liczba rodzin objętych pomocą
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Najczęstszymi  przyczynami  kwalifikującymi  do  pomocy  społecznej  były  bezrobocie,

niepełnosprawność, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych.

Główne powody przyznawania świadczeń 

 

Analiza danych pokazuje też, że preferowaną formą pomocy są świadczenia pieniężne, a

wśród nich  dominującą  rolę  odgrywają  zasiłki  okresowe,  zasiłki  celowe przyznawane m.in.  na

zakup żywności, opału, odzieży, leków, opłaty mieszkaniowe.  Wśród klientów Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wołczynie większość stanowią kobiety, co potwierdza że to głównie kobiety znajdują
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się  w  trudniejszym  położeniu  i  są  bardziej  zagrożone  bezrobociem  a  także  wykluczeniem

społecznym.

Świadczenia  pieniężne  udzielone  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2018  roku  na  rzecz

potrzebujących  rodzin z terenu naszej gminy przedstawiają się następująco:

– zasiłki stałe w wysokości 218 075,65 zł (pomoc dla 49 rodzin),

– zasiłki okresowe w wysokości 488 022,05 zł (pomoc dla 184 rodzin),

– zasiłki celowe w wysokości 116 697,58 zł (pomoc dla 115 rodzin),

– opłaty za pobyt w DPS w wysokości 312 908.36 zł (dla 15 podopiecznych).

Łączna kwota środków wydatkowanych na świadczenia pieniężne wyniosła 1 135 703,64 zł.

W zakresie  pomocy  najuboższym  mieszkańcom,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje

zadanie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten

był w naszej gminie realizowany w 2018 r. w formie: posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup

posiłków lub żywności oraz dowozu posiłków. 

W  celu  realizacji  Programu  uzyskaliśmy  dotację  z  budżetu  państwa  w  wysokości  80  %

poniesionych wydatków, gmina zobowiązana była do zapewnienia  20 % kosztów. 

W 2018 r. z  programu skorzystało łącznie 560 osób, w tym 334 osoby w sołectwach. Łączny koszt

zadania wyniósł 366 104 zł.

Od września 2008 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi  też Stołówkę,  której  zadaniem jest

przygotowanie  i  wydanie  gorącego  posiłku  osobom  kwalifikującym  się  do  tej  formy  pomocy.

W 2018 r.  przygotowano i  wydano 22880  posiłków dla około 115 osób. Od września 2010 r.

stołówka wydaje obiady dwudaniowe. Co roku organizowana jest też Wigilia dla osób samotnych

 i potrzebujących.  

Ponadto  wśród  działań  Ośrodka  podejmowanych  na  rzecz  pomocy  najuboższym

mieszkańcom  gminy  bardzo  znaczącym  jest  pozyskiwanie  darów  żywnościowych.  Ośrodek

Pomocy  Społecznej  w Wołczynie  wraz  ze  Stowarzyszeniem Ziemi  Wołczyńskiej  ”Dwa Serca”

w 2018 r. pozyskali z Banku Żywności w Luboszycach ponad 73 tony żywności dla 950 osób.

Wartość pozyskanej żywności wyniosła 274 165,66 zł.

Na żywność tą składała się: 

1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2018 (artykuły warzywne i owocowe, artykuły

skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze);

2) artykuły spożywcze pozyskane z Tesco ponad 13 ton;

3) artykuły różne: jabłka , słodycze, lazanie – około 22 tony.
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Ważnym przejawem działalności  Ośrodka  w sferze  opieki  społecznej  jest  wykonywanie

usług opiekuńczych dla  osób samotnych,  starszych i  chorych.  Zatrudnione opiekunki  wykonują

usługi  opiekuńcze  w domach podopiecznych,  są  to  czynności  związane  z  życiem codziennym,

dostosowane do ich potrzeb. Mają one  na celu głównie wsparcie ludzi starszych w ich codziennym

życiu, a także utrzymanie podopiecznych w dotychczasowym środowisku, zapobieganie kierowaniu

do domów pomocy społecznej. Od 2018 r. usługi opiekuńcze są świadczone także w sołectwach.

Łącznie w 2018 r. objętych pomocą w tej formie było 33 osoby i 8 w formie specjalistycznych

usług opiekuńczych.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2018  roku  realizował  następujące  programy  i  działania

z zakresu polityki społecznej i prorodzinnej:

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn

Program  realizowany  w  2018  r.  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  XXI/143/2016

z dnia  29 czerwca 2016 r.,  a  głównym jego założeniem jest  wspieranie  rodziny przeżywającej

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Priorytetowym  celem  programu  jest  wspieranie  rodziny  biologicznej  w  wypełnieniu  funkcji

opiekuńczo-wychowawczych w celu utrzymania dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez

wzmocnienie działań profilaktycznych z rodziną i jej środowiskiem na rzecz pozostawienia w niej

dziecka. Działania podejmowane w 2018 r. w ramach realizacji programu:

- praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu swoich funkcji skupiająca się

na wsparciu i pomocy w dążeniu do poprawy ich funkcjonowania. Pracownicy socjalni w sposób

szczegółowy  i  dokładny  diagnozowali  problemy  rodzin  korzystających  ze  wsparcia  Ośrodka  i

starali się indywidualnie proponować wsparcie;

-  Gmina  Wołczyn  zatrudniła  2  asystentów  rodziny  na  umowę  o  pracę  (jeden  asystent

w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r., drugi asystent od 1 lipca do 31 grudnia 2018r).

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wołczynie  pozyskał  na  ten  cel  środki  finansowe

w wysokości 19164,00 zł z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

na  rok  2018”,  zaangażowano również  środki  własne  w kwocie  16  672,65 zł.  Asystent  rodziny

pracował z rodzinami najbardziej potrzebującymi wsparcia, w 2018 r. sumie asystą objęto 17 rodzin

(w tym 32 dzieci). Praca asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie polegała

głównie,  na analizie sytuacji  rodziny, wzmocnieniu jej  roli  i  funkcji,  pomocy w rozwiązywaniu
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umiejętności  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  pomocy  w  integracji  rodziny  a  także

przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

-  działalność  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  ramach  procedury  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie. Celem działania Zespołu jest strategiczne ukierunkowanie działań dot. przeciwdziałania

przemocy,  usprawnienie  przepływu  informacji  oraz  reagowanie  na  zidentyfikowane  problemy

społeczne, w szczególności dot. przemocy w rodzinie.  W ramach zespołu powoływane są grupy

robocze  w skład,  których  wchodzą  zarówno  pracownicy  socjalni,  jak  i  przedstawiciele  policji,

oświaty, sądu;

- udział w projekcie „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Opolskiego.  Projekt  realizuje  Fundacja  Green  Europe  z  Białogardu.  Udział

w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, a skierowany jest do osób zagrożonych pieczą zastępczą.

Z terenu gminy Wołczyn bierze udział w powyższym projekcie 28 rodzin (113 osób, w tym 72

dzieci).  Rodziny  w  ramach  tego  projektu  korzystają  ze  spotkań  integracyjnych,  wsparcia

specjalistów, wyjazdów i zajęć rodzinnych, co ma pomóc wzmocnić ich więzi rodzinne.

Według  danych  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kluczborku  na  dzień

31.12.2018  r.  Gmina  Wołczyn  dopłaca  do  pobytu  21  dzieci  umieszczonych  w  15  rodzinach

zastępczych.  W  placówce opiekuńczo-wychowawczej  w 2018r.  nie  było  umieszczonych dzieci.

Łączne  koszty  wynikające  z  wypełnienia  obowiązku  wynikającego  z  ustawy

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) obciążyły gminę

Wołczyn w 2018 r. kwotą 117 733,35 zł, od 2013 r. gmina partycypuje w kosztach rzędu 30-50%

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w Gminie Wołczyn

Program  realizowany  w  2018  r.  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  IV/24/2011

z  dnia  26  stycznia  2011  r.,  a  głównym jego  założeniem jest  wprowadzenie  w  życie   działań

mających   na  celu  udzielanie  pomocy  ofiarom  przemocy  rodzinnej,  a  także  podejmowanie

odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz  zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na

zjawisko  przemocy  w  rodzinie.  W ramach  realizacji  tego  programu  w  2018  r.  działał  Zespół

Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą  pracownicy OPS, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony

zdrowia,  Stowarzyszenia  "DWA SERCA",kurator  sądowy.  Działania  Zespołu  prowadzone  były

głównie w formie procedury Niebieska Karta. W 2018 r.  wpłynęło do Zespołu 49 Niebieskich Kart.
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Do realizacji tych procedur powoływane były grupy robocze spośród członków Zespołu w składzie

dostosowanym do indywidualnych potrzeb rodzin objętych procedurą. 

• Karta Dużej Rodziny

Program realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

jest programem w ramach którego osoby, które wychowały minimum trójkę dzieci mogą korzystać

ze zniżek  u partnerów. OPS pośredniczy w wydaniu  Karty poprzez  przyjmowanie  wniosków i

wydanie Kart. W 2018 roku wydano Karty dla  20 rodzin,  łącznie dla 124 osób, w tym dla 46

rodziców i 78 dzieci.

6.2 Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej

Wydział  Spraw  Społeczno-Obywatelskich  i  Obronnych  w  2018  r.  w  zakresie  polityki

społecznej  i  prorodzinnej  realizował  zadania  rządowe przekazane  gminom na  mocy  odrębnych

ustaw:

• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wśród przyznawanych świadczeń na mocy tej ustawy są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku

rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek  opiekuńczy),  jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  (tzw.  becikowe),

świadczenie rodzicielskie.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 4 014 989,26 zł.

 Ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów.  Pomoc

przyznawana  jest  dzieciom,  które  mają  zasądzone  od  rodzica  alimenty  (mogą  to  być  również

alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat albo do ukończenia 25 lat pod

warunkiem,  że  uczy  się  ono.  Na  dziecko  posiadające  orzeczenie  o  znacznym  stopniu

niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez

względu na wiek dziecka.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 561 350,00 zł.  

Liczba wypłaconych świadczeń – 1212.

• Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W ramach  programu  „Rodzina  500  plus”  pomoc  otrzymują  rodzice,  opiekunowie  prawni  lub

opiekunowie  faktyczni  dziecka  do  ukończenia  przez  nie  18  lat,  na  drugie  kolejne  dziecko.  Na
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pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 7 377 143,51 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 15365.

• Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  30  maja  2018  r.  w sprawie  szczegółowych

warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

W  ramach  programu  „Dobry  Start”  rodzice,  opiekunowie  prawni  lub  opiekunowie  faktyczni

dziecka otrzymują jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł z  tytułu  rozpoczęcia roku szkolnego.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 416 400,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1388.

• Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

W ramach programu "Za życiem",  jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje

matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi  faktycznemu,  u  którego

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 12 000,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 3.

• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych

kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej

w formie dodatku mieszkaniowego. 

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła 219 838,43 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1186.

Średnia wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 184,41 zł. 

• Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Pomoc  w  formie  dodatku  energetycznego  może  otrzymać  tzw.  odbiorca  wrażliwy  energii

elektrycznej,  czyli  osoba,  której  przyznano  dodatek  mieszkaniowy, jest stroną  umowy

kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła łącznie 14 882,96 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 995.

Oprócz  realizowanych  zadań  zleconych  ustawami  Gmina  Wołczyn  wprowadziła  własny

program z zakresu polityki prorodzinnej poprzez finansowe wspieranie rodzin zamieszkujących na
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terenie  gminy,  z  tytułu  urodzenia  się  im  dziecka  tzw.  „Gminne  becikowe”.  Program  został

wprowadzony na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/308/204 z dnia 26 marca 2014 r.  następnie

zmienioną uchwałą Nr III/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.  Jest  to  jednorazowe świadczenie

 w wysokości 1 000 zł, które ma na celu wspomóc budżet rodzinny w chwili narodzin dziecka.

Warunkiem przyznania wsparcia jest zamieszkiwanie jednego rodzica wraz z dzieckiem na terenie

gminy przez  okres  co  najmniej  jednego  roku,  przy  czym  co  najmniej  6  miesięczny  okres

zamieszkiwania winien przypadać przed dniem złożenia wniosku oraz co najmniej 6 miesięczny

okres zamieszkiwania winien przypadać po dniu złożenia wniosku. 

Ta forma wsparcia realizowana jest od 2014 roku i finansowana w całości z budżetu gminy.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2018 r. wyniosła łącznie 81 000,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 81.

W ramach rozwoju polityki prorodzinnej w Gminie Wołczyn w 2018 r.  przystąpiono do

rządowego Programu „Maluch +”, w ramach którego rozpoczęto rozbudowę obiektu Przedszkola w

Wołczynie z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka.
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7. OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy Wołczyn ochrona zdrowia realizowana jest poprzez podstawową opiekę

zdrowotną i zabezpieczenie farmaceutyczne. 

Podstawowa opieka medyczna realizowana jest w ramach Niepublicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej:

NZOZ „MEDICUS” Wołczyn, ul. Namysłowska 10;

NZOZ „ESKULAP” Wołczyn, ul. Fabryczna 10 A;

NZOZ „ANMED” Skałągi, ul. Wołczyńska 41;

NZOZ „Spec-Med” Wołczyn, ul. Dworcowa 22;

NZOZ „RODZINA” Wierzbica Górna 67;

oraz Indywidualną Praktykę Lekarską Komorzno, ul. Główna 36.

W placówkach oświatowych zadanie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane jest przez

Grupową Praktykę Pielęgniarek „MEDYCYNA SZKOLNA”.

Fizjoterapię i rehabilitację prowadzą placówki:

• Gabinet Fizjoterapii „Reh-Med.” Natalia Kidankiewicz-Cyga, Wołczyn, ul. Dworcowa 30;

• NZOZ „MEDICUS s.c.” Wołczyn ul. Krótka 1;

• Gabinet fizjoterapii Zalcman Ilona, Wołczyn, ul. Fabryczna 10 b;

• Usługi fizjoterapeutyczne Domagała Mateusz (dojazd do pacjenta), Wołczyn, ul. Dworcowa 5

Zadanie zabezpieczenia farmaceutycznego wykonują Apteki:

• „Aloes” Wołczyn, ul. Dworcowa 9;

• „Melisa” Wołczyn, Plac Partyzantów 4;

• „Św. Franciszka” Wołczyn, ul. Byczyńska 2;

• „Na rogu” Wołczyn ul. Powstańców 2;

• „Medica s.c.” Skałągi, ul. Wołczyńska 41.

W ramach ochrony zdrowia realizowane są programy:

• Szczepień ochronnych,

• Informacyjny „Koperta życia”

Szczepienia ochronne są realizowane cyklicznie co roku wspólnie z wszystkimi gminami

powiatu przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Są to szczepienia bezpłatne i objęte

są nimi dzieci sześcioletnie zamieszkujące na terenie gminy. W realizacji  programu uczestniczą

wszystkie NZOZ oraz IPL.
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W roku 2018  planowane do zaszczepienia było 105 dzieci. Zaszczepiono w ramach akcji szczepień

79 dzieci indywidualnie zaszczepiły się 4 osoby. Stanowi to 79,05 % populacji dzieci przewidzianej

do szczepienia.

Na realizację zadania z budżetu Gminy wykorzystano:

Zakup szczepionek – 5.476,41 zł;

Wykonanie szczepienia – 632,00 zł.

Całkowity koszt – 6.108,41zł.

Informacyjny  program  „Koperta  życia”  ma  za  zadanie  pomóc  zespołom  ratownictwa

medycznego w podejmowaniu działań ratowniczych u osób starszych, samotnych i schorowanych

poprzez  przekazanie  informacji  o  schorzeniach  osoby  wymagającej  opieki.  Są  to  informacje

sporządzone przez lekarzy pierwszego kontaktu, umieszczone w kopercie w oznakowanym miejscu

(lodówce).

W programie biorą udział cztery Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Indywidualna 

Praktyka Lekarska. Na dzień 31 grudnia wydano 97 pakietów (koperta, zaświadczenie lekarskie, 

woreczek foliowy i naklejka) dla pacjentów wskazanych przez lekarzy pierwszego kontaktu. 

7.1 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
      Narkomanii w Gminie Wołczyn

Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania

Narkomanii  w  Gminie  Wołczyn  w  2018  roku  został  przyjęty  Uchwałą  Rady  Miejskiej

Nr XLI/269/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., a następnie zmieniony Uchwałą XLII/274/2018 z dnia

31 stycznia 2018 r.

 Główne cele realizacji programu to:

➢ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu, a w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich

rodzin;

➢ udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i

prawnej,  a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie,  a w tym finansowanie

świetlic  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym,  dzieci

niedostosowanych społecznie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

➢ prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  a  w  tym
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organizacja  imprez  i  spotkań  edukacyjnych,  profilaktycznych dla  szerszej  rzeszy  dzieci,

młodzieży i dorosłych;

➢ wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, oraz prowadzeniu

zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, - a w

tym współfinansowanie działań z dziećmi i młodzieżą. 

W programie  ponadto  ustalono  zasady  funkcjonowania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych,  zasady  wydawania  i  cofania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych, tryb przeprowadzania kontroli warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów

alkoholowych, zasady wynagradzania członków GKRPA.

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu to:

– wsparcie finansowe Grupy AA,

– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– wsparcie finansowe Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie, całodobowa

pomoc ofiarom przemocy,

– dotacja dla organizatorów zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki,

– utworzenie otwartej strefy aktywności,

– prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych,

– dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży,

– dotacja  dla  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Polanowicach  w  ramach  finansowania

zatrudnienia socjalnego.

Łączna  kwota  środków  wydatkowanych  w  2018  roku  na  realizację  Gminnego  Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosła

192 907,57 zł.

7.2 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na zasadach określonych w:

 ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

 ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2008 r. poz.

1030 z późn. zm.) oraz w podejmowanych działaniach nawiązuje w szczególności do: 
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 Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania

Narkomanii;

 Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W  skład  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wchodzą

przedstawiciele:  ośrodka  pomocy  społecznej,  policji,  pracownicy  urzędu  oraz  osoby działające

w zakresie ochrony zdrowia.  Są to osoby przeszkolone  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.  

W 2018 r. głównym celem Gminnej Komisji  było przede wszystkim podejmowanie działań

na  rzecz  trzeźwości  mieszkańców  Gminy  Wołczyn,  zmierzających  do  ograniczenia  spożycia

napojów  alkoholowych,  ochrony  dzieci  i  młodzieży  oraz  dorosłych  przed  uzależnieniem  od

alkoholu  oraz  promowanie  trzeźwego  i  aktywnego  stylu  życia.  Działania  Komisji  były

ukierunkowane  na  zmniejszanie  rozmiarów  szkód  zdrowotnych  i  społecznych  spowodowanych

nadużywaniem alkoholu  i zjawiskiem przemocy w rodzinie, przerwanie procesu degradacji osób

uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

W 2018 r.  Komisja  odbyła 13 posiedzeń.  Przyjęła  35 wniosków w sprawie skierowania na

leczenie odwykowe osoby nadużywającej alkoholu. Wezwała wszystkie osoby na rozmowę, co do

których  wpłynęło  zgłoszenie,  pouczając  o  zaprzestaniu  swoich  działań  i  poddaniu  się  leczeniu

odwykowemu.  W  przypadku  gdy  osoba  wezwana  nie  godziła  się  dobrowolnie  na  leczenie,

a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniały kontynuowanie postępowania, osoba

kierowana była na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego. 

W  2018  r.  skierowano  na  badanie  8  osób.  Przygotowano  dokumentację  związaną

z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie się przymusowemu leczeniu odwykowemu.

Komisja  skierowała  4  wnioski  do  Sądu  Rejonowego  w  Kluczborku  o  zobowiązanie  osoby

nadużywającej alkoholu do przymusowego leczenia odwykowego. 

Z osobami zaproszonymi na Komisję przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące na

temat  szkodliwości  napojów  alkoholowych  i  wszelkich  zagrożeń  związanych  z  nadmiernym

spożywaniem  alkoholu.  Wśród  osób  zgłoszonych  na  Komisję  rozdysponowano  materiały

edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  przeprowadziła  rozmowy  z  członkami  rodzin  osób

mających problem alkoholowy. 
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Ponadto  Komisja  wydała  4  pozytywne  postanowienia  dotyczące  lokalizacji  punktu  sprzedaży

napojów alkoholowych. 

Mając na uwadze ważność podejmowania działań profilaktycznych Komisja  współpracowała

z instytucjami mającymi bezpośredni bądź pośredni wpływ na kształtowanie profilaktyki lokalnej

oraz zapobiegania patologiom społecznym, takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

oraz Zespół  Interdyscyplinarny,  Komisariat  Policji  w Wołczynie,  Sąd Rejonowy w Kluczborku,

Ośrodek Lecznictwa Odwykowego  w Woskowicach, Grupa AA w Wołczynie.       
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8. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Jednym  z  najważniejszych,  a  zarazem  największych zadań  własnych,  które  realizuje

wołczyński  samorząd  stanowi  oświata.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo

oświatowe głównym zadaniem gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym

kształcenia specjalnego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Ponadto gmina Wołczyn na

mocy  porozumienia  zawartego  z  powiatem kluczborskim w dniu  13  kwietnia  2006  r.  przejęła

prowadzenie publicznego liceum ogólnokształcącego. 

8.1 Sieć jednostek oświatowych

Kształt  sieci  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  w  gminie  Wołczyn  zależny  jest  w

szczególności od procesów demograficznych i obowiązujących przepisów oświatowych. 

W 2018 r. w gminie funkcjonowało 7 jednostek oświatowych:

- Przedszkole Publiczne w Wołczynie

- Zespół  Szkół  w Wołczynie w skład którego wchodzi  Szkoła Podstawowa nr  3  im.  Jana

Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie,

- Szkoła Podstawowa w Komorznie,

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej,

- Szkoła Podstawowa w Wąsicach. 

Ponadto w 2018 roku na terenie gminy Wołczyn funkcjonowały jednostki oświatowe prowadzone

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, tj.:

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków jest organem prowadzącym dla:

➢ Szkoły Podstawowej w Szymonkowie,

➢ Punktu Przedszkolnego w Szymonkowie.

Stowarzyszenie Oświatowe „KRUK” w Skałągach  jest organem prowadzącym dla:

➢ Szkoły Podstawowej w Skałągach,

➢ Punktu Przedszkolnego w Skałągach.

Wszystkie jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Wołczyn zapewniają bezpieczne

i higieniczne warunki nauki,  wychowania i  opieki.  Każda jednostka oświatowa ma zapewnioną

obsługę administracyjno - finansową, a księgowość prowadzona jest w poszczególnych jednostkach
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odrębnie.  Każda szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest  gmina zapewnia opiekę

świetlicową, posiada bibliotekę oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarski). 

Ponadto we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie gminy Wołczyn zapewniony jest co

najmniej jeden gorący posiłek. 

Zespół  Szkół  w  Wołczynie,  Szkoła  Podstawowa  w  Komorznie  i  w  Wierzbicy  Górnej  oraz

Przedszkole Publiczne w Wołczynie posiadają własne stołówki, a do pozostałych jednostek posiłki

są dowożone.  Szkoły i Przedszkole posiadają odpowiednie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne

i sprzęt  niezbędny do pełnej  realizacji  programów nauczania (np.  programów wychowawczych,

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych szkoły

lub przedszkola). 

Stan  organizacji  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  i  innych  form  wychowania

przedszkolnego  w  Gminie  Wołczyn  w  2018  roku  (na  podst.  danych  z  Systemu  Informacji

Oświatowej z dnia 30 września 2018 r.) przedstawiał się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów

Liczba uczniów 
objętych 

wychowaniem
przedszkolnym

Średnia liczba
uczniów na 

oddział

1. Przedszkole Publiczne w Wołczynie 7 153 21,8

2.
Oddziały przedszkolne przy SP Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Wołczynie

3 54 18,0

3.
Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Komorznie

2 35 17,50

4.
Oddziały przedszkolne przy SP im. Orła 
Białego w Wierzbicy Górnej

2 33 16,50

5.
Oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Wąsicach

2 27 13,50

6. Punkt Przedszkolny w Szymonkowie 1 17 17
7. Punkt Przedszkolny w Skałągach 1 25 25

Ogółem dla gminy: 18 344 19,1

W całej gminie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 łącznie korzystało ok.

75 % dzieci w wieku 3-6 lat i jest zdecydowanie wyższa niż średnia liczba dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego dla województwa opolskiego. 

Stan  organizacji  szkół  podstawowych  (w  tym  klas  gimnazjalnych)  i  liceum

ogólnokształcącego  w 2018  r.  (na  podst.  danych  z  Systemu  Informacji  Oświatowej  z  dnia  30

września 2018 r.) przedstawia się następująco:
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Lp. Wyszczególnienie

Liczba 

oddziałów

Liczba
uczniów

Średnia liczba
uczniów na

oddział

1. Zespół Szkół w Wołczynie
- w tym klasy VII – VIII (9 oddz., 205 uczniów) 
- w tym klasy III gimnazjum (4 oddz., 102 uczniów)
- w tym klasy liceum ogólnokształcącego (3 oddz.,
71 uczniów)

16 378 23,6

2. Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Wołczynie

13 269 20,7

3. Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie

5 113 22,6

4. Szkoła Podstawowa w Komorznie 5 69 13,8

5. Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

6 85 14,2

6. Szkoła Podstawowa w Wąsicach 5 41 8,2

7. Szkoła Podstawowa w Skałągach 8 51 6,4

8. Szkoła Podstawowa w Szymonkowie 5 49 9,8

Ogółem dla gminy: 63 1055 16,8

Porównując liczbę uczniów w oddziałach klasowych w poszczególnych jednostkach oświatowych

można zauważyć, że średnia liczba uczniów na oddział w szkołach wiejskich odstępuje od średniej

szkół miejskich i waha się pomiędzy 6,4 a 13,8. 

Zatrudnienie  w  szkołach/przedszkolu/oddziałach  przedszkolnych  prowadzonych  przez

Gminę Wołczyn w roku szkolnym 2018/2019 (wg danych Systemu Informacji  Oświatowego na

dzień 30.09.2018 r.), przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
zatrudnienie

w etatach
ogółem

w tym Uczniowie
na
etat

nauczycielski

Uczniowie na
etat obsługinauczyciele

pozostali
(obsługa)

Zespół Szkół w Wołczynie 75,63 55,63 20,00 6,8 18,9

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Wołczynie

37,89 29,64 8,25 10,9 39,1

Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w

Wołczynie
22,71 16,46 6,25 6,9 18,1
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Szkoła Podstawowa w
Komorznie

22,52 13,52 9,00 7,7 11,6

Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wierzbicy Górnej

28,91 19,41 9,50 6,1 12,4

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 18,07 13,83 4,24 4,9 16

Przedszkole Publiczne w
Wołczynie

28,49 13,24 15,25 11,6 10,0

                                Ogółem: 234,22 161,73 72,49 7,8 18,0

Liczba  uczniów  przypadających  na  jeden  przeliczeniowy  etat  nauczycielski  jest,  obok

średniej  wielkości  oddziału  klasowego,  najbardziej  powszechną  miarą  efektywności  szkół

i systemów szkolnych. 

Spośród  ogólnej  liczby  zatrudnionej  kadry  pedagogicznej  w  pełnym  wymiarze  w  gminnych

jednostkach  oświatowych  67,40% stanowią  nauczyciele  o  najwyższym  stopniu  awansu

zawodowego,  tj.  nauczyciele  dyplomowani.  Natomiast   14% stanowią  nauczyciele  mianowani,

podobnie jak kontraktowi 22%  i tylko 3,5% stanowią nauczyciele stażyści. Wszyscy nauczyciele

posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich, bądź zawodowych wraz z przygotowaniem

pedagogicznym  i  mają  pełne  kwalifikacje  do  nauczania,  właściwe  przygotowanie  jako

wychowawcy klas i przygotowanie do pracy z uczniem trudnym, posiadającym problemy w nauce. 

Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego
w gminnych jednostkach oświatowych
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8.2 Finansowanie gminnej oświaty

Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i przedszkola/oddziałów przedszkolnych to

jedno z najważniejszych zadań. Gmina Wołczyn podobnie jak inne gminy w kraju ponosi znaczny

wysiłek  finansowy  w  obszarze  edukacji,  bowiem  przepisy  oświatowe  precyzyjnie  określają

wymagania  ilościowe,  do  których  należą  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  wynagrodzeń

nauczycieli  w  zależności  od  stopnia  awansu  zawodowego  oraz  zapewnienie  wydatków  na

doskonalenie i  dokształcanie nauczycieli.  Ponadto koszty stałe utrzymania wszystkich jednostek

oświatowych  zajmują  również  znaczące  miejsce  w  gminnym budżecie.  Wydatki  poniesione  na

funkcjonowanie oświaty w gminie Wołczyn w 2018 roku oraz wielkość subwencji, dotacji i innych

dochodów związanych z realizacją zadań oświatowych w 2018 r. przedstawia tabela poniżej: 

                                                                                                            Wydatki (w zł)

Wychowanie przedszkole (przedszkole, oddziały przedszkolne, punkty 
przedszkolne)  2 877 597,81

Szkoły podstawowe 9 787 874,24

Gimnazja (klasy gimnazjalne) 2 081 713,57

Liceum ogólnokształcące 749 172,78

Dowóz dzieci do szkół 604 620,70

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 38.911,86

Stołówki szkolne i przedszkolne 665 291,68

Uczniowie z niepełnosprawnością w przedszkolu/oddz. przedszkolnych/punktach 2 994,01

Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych 213 905,09

Uczniowie z niepełnosprawnością w klasach gimnazjalnych 190 182,61

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń 112 489,69

Pozostała działalność (fundusz świadczeń socjalnych i zdrowotny dla nauczycieli
emerytów i rencistów, wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów, organizacja 
zawodów i konkursów szkolnych)

144 956,16

Świetlice szkolne 455 746,06

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 82 187,53

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 29 150,00

Razem: 18 036 793,79

Subwencja, dotacje i dochody

Subwencja oświatowa na zadania szkolne i pozaszkolne, w tym otrzymane środki
z rezerwy subwencji

9 030 438,00
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Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 112489,69

Dotacja z budżetu państwa na program  „Aktywna tablica” 14 000,00 

Dotacja z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”

26 480,00 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 238,34 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych

94 858,18 

Dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i punktów przedszkolnych

338 390,00

Wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę 
Wołczyn na wychowanków punktów przedszkolnych i przedszkoli

24 749,52

Wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych 157 666,25

Pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe 7 369,96

Środki UE na zadanie realizowane przez Zespół Szkól w Wołczynie w 2017r. 
(płatność końcowa) – zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

29 408,62

Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne 72 618,78 

Razem: 9 943 707,34

8.3 Zrealizowane programy rządowe i inne

Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Wołczyn cyklicznie korzystają z programów

rządowych z przeznaczeniem na:

- wychowanie przedszkolne (dotacja), wartość pozyskanych środków w 2018 r. – 338 390,00 zł,

-  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne,  materiały  ćwiczeniowe  (dotacja),

wartość pozyskanych środków w 2018 r. – 112 489,69 zł.

W 2018  roku  Gmina  w  ramach  pomocy  materialnej  dla  uczniów  realizowała  wypłaty

stypendiów i zasiłków szkolnych. W okresie od I-VI 2018 r. z powyższego programu skorzystało 80

uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 66 uczniów.

Łączna kwota wydatkowanych środków w 2018 roku to 82 187,53 zł.

Ponadto  Gmina  Wołczyn  wprowadziła  program  stypendialny  finansowany  ze  środków

własnych, na który w 2018 roku wydatkowano łącznie 29 150,00 zł, tj.:

– zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/117/2016 z dnia 31 marca 2016 r. przyznawane

są stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej - nagrodzono 9 uczniów,
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– zgodnie  z  Zarządzeniem Burmistrza  Wołczyna  nr  597/2018  z  dnia  19  czerwca  2018  r.

przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów-  nagrodzono 176

uczniów.

W  2018  r.  w  ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz

kompetencji  uczniów   i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  –

„Aktywna tablica” z dofinansowania na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych oraz

głośników  skorzystała  Szkoła  Podstawowa  nr  3  im.  Jana  Pawła  II  w  Wołczynie,  kwota

dofinansowania wyniosła 14 000,00 zł.

Kolejnym  programem,  z  którego  skorzystały  szkoły  to  Narodowy  Program  Rozwoju

Czytelnictwa.  W ramach tego programu zostały wyposażone w nowości wydawnicze niebędące

podręcznikami, a także w audiobooki biblioteka:

- Zespołu Szkół w Wołczynie,

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołczynie,

- Szkoła Podstawowej w Komorznie, w Wierzbicy Górnej i w Wąsicach.

Cel  programu w szkołach  został  osiągnięty  poprzez  zwiększenie  atrakcyjności  oferty  bibliotek

szkolnych i zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek szkolnych.

Łączna kwota środków pozyskanych w 2018 roku wyniosła 26 480,00 zł.

Z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na 2018 roku uzyskano wsparcie finansowe na zakup

nowoczesnych  pomocy  dydaktycznych  do  pracowni  biologicznej  i  geograficznej  w  Szkole

Podstawowej Nr 1 w Wołczynie oraz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego Wierzbicy Górnej.

8.4 Dowóz uczniów do szkół

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do placówek oświatowych zorganizowano dowóz dla

358  uczniów  na  8  gminnych  liniach  komunikacyjnych  oraz  2  liniach  powiatowych.  Obsługę

dowozu  na  powyższych  liniach  prowadziło  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej

w  Kluczborku,  na  podstawie  zawartej  umowy  o  świadczenie  usług  w  publicznym  transporcie

zbiorowym. Pozostała obsługa dowozu odbywała się własnymi środkami transportu (Renault Trafic,

Opel,  Jelcz)  oraz  na  mocy porozumienia  zawartego pomiędzy Gminą Kluczbork  a  Wołczyn w

zakresie  zapewnienia  uczniom  niepełnosprawnym  bezpłatnego  transportu  i  opieki  w  czasie

przewozu na trasie Kluczbork–Uszyce-Kluczbork oraz Wołczyn-Kup-Wołczyn. 

Ponadto  w 2018 roku dofinansowano również  zwrot  kosztów dla  1  rodzica  /opiekuna  dziecka

niepełnosprawnego, który zwrócił się z wnioskiem o refundację kosztów dowozu dziecka do szkoły

specjalnej (indywidualne umowy).
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8.5 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 996 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę

w  celu  przygotowania  zawodowego,  przysługuje  dofinansowanie  kosztów  kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia

zdania  przez  młodocianego  pracownika  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  w  zawodzie.

W 2018 r. z wnioskami o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwróciło

się  7  pracodawców.  Wydano  8  decyzji  przyznających  dofinansowanie,  z  czego  dwie  decyzje

dotyczyły przyuczenia do wykonywania określonej pracy, a 6 dotyczyło nauki zawodu.  
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9. SPORT I REKREACJA

W skład infrastruktury sportowej gminy Wołczyn, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury

fizycznej mieszkańców wchodzą:

  hala widowiskowo-sportowa wraz z kompleksem boisk w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza,

 kompleks boisk ORLIK 2012 w Wołczynie,

 Stadion Miejski w Wołczynie przy ul. Leśnej,

 korty tenisowe w Wołczynie,

 Basen Kąpielowy w Wołczynie przy ul. Byczyńskiej 7,

 obiekty sportowe przyszkolne, będące w zarządzie poszczególnych jednostek oświatowych

m. in. niepełnowymiarowe sale sportowe, boiska do gier wielkich i małych (piłki nożnej,

koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki),

 boiska sportowe użyczone klubom sportowym działającym na terenie gminy Wołczyn,

 place zabaw znajdujące się w Wołczynie i we wszystkich sołectwach,

 siłownie zewnętrzne (Wołczyn, Duczów Mały, Krzywiczyny, Markotów Mały - Nowa Wieś,

Skałągi,  Wierzbica Górna),

 ścieżki rowerowe (Gierałcice, Wołczyn ul. Kwiatów Polskich),

 edukacyjna trasa rowerowa (Wołczyn-Krzywiczyny-Komorzno-Świniary Wielkie).

Gmina  prowadzi  szereg  działań  związanych  z  upowszechnianiem  kultury  fizycznej  na

swoim terenie.   Jednym z  działań  jest  udzielana  dotacja  służąca  sprzyjaniu  rozwojowi  sportu.

Z dotacji tej w 2018 roku skorzystały następujące kluby:

 Miejski Klub Sportowy w Wołczynie,

 Ludowy Klub Sportowy „Lew” Szymonków,

 Ludowy Klub Sportowy Ligota Wołczyńska,

 Ludowy Klub Sportowy Komorzno,

 Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” Wierzbica Górna,

 Klub Karate Tradycyjne w Wołczynie,

 Ludowy Klub Sportowy Krzywiczyny.

Powyższe  kluby  systematycznie  uczestniczą  w  rozgrywkach  związków  sportowych  m.in.  piłki

nożnej, tenisa stołowego oraz karate.
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Największy  klub  w  gminie  –  MKS Wołczyn  posiada  sekcje:  trampkarzy,  młodzików,  orlików,

żaków, skrzatów, tenisa stołowego seniorzy i juniorzy. Zespół seniorów MKS-u występuje w klasie

okręgowej piłki nożnej, natomiast drużyny młodzieżowe w swoich klasach rozgrywek piłki nożnej

lub w turniejach „Bawi nas piłka”. 

Ponadto  uczniowie  szkół  z  terenu  gminy  mają  możliwość  uczestnictwa  w  sekcjach

sportowych tzw. „SKS”.

Pośród istotnych przedsięwzięć sportowych, które miały miejsce w 2018 r. można wymienić:

 XVII  Bieg  uliczny  o  Puchar  Burmistrza  Wołczyna,  objęty  patronatem  Marszałka

Województwa Opolskiego, 

 XLV  Międzynarodowy  Wyścig  Kolarski  Juniorów  Młodszych  Po  Ziemi  Kluczborskiej

i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona o Puchar Prezydenta RP (etap III),

 III Turniej Oldboys 35+ o Puchar Burmistrza Wołczyna,

 I Opolska Liga Karate Tradycyjnego, 

 X Edycja Ligi Halowej w piłce nożnej o puchar Burmistrza Wołczyna,

 Bieg przełajowy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,

 XXIII Turniej Mikołajkowy,

 zawody wędkarsko-spławikowe dla członków Koła Wędkarskiego w Wołczynie.

W ramach  propagowania  rywalizacji  sportowej  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  gminie  są

prowadzone programy obejmujące swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy

poprzez:

 turnieje i rozgrywki na boiskach Orlik 2012,

 turnieje i rozgrywki w hali widowiskowo-sportowej,

 zawody lekkoatletyczne,

 miniturnieje w piłce nożnej, siatkowej i  koszykowej, których organizatorem są jednostki

oświatowe z gminy Wołczyn.

Szkoły  aktywnie  uczestniczą  w  zawodach  sportowo-rekreacyjnych  organizowanych  lub

współorganizowanych przez gminę lub Szkolny Związek Sportowy. Są to:

 „Igrzyska dzieci” dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019,

 „Igrzyska młodzieży szkolnej” dla klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019,

 „Licealiada” dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
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W 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie (3

grupy ok. 50 dzieci) i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie (1 grupa –

15 dzieci)  uczestniczyli  w programie  „Szkolny Klub Sportowy”.  Jest  to  program Ministerstwa

Sportu  i  Turystyki  mający  na  celu  umożliwienie  podejmowania  dodatkowej,  pozalekcyjnej

aktywności  fizycznej  realizowanej  w  formie  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  pod  opieką

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia są prowadzone

dwa razy w tygodniu dla każdego uczestnika w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych w dwóch

grupach. Operatorem wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”, który

zatrudnia kadrę nauczycielską, ponosi koszty ubezpieczenia uczestników projektu. Udział Gminy

Wołczyn w programie to udostępnienie bazy sportowej oraz dowóz uczniów na zawody związane

z realizacją programu. 

Kolejnym  programem,  który  jest  realizowany  na  podstawie  porozumienia  zawartego

pomiędzy Burmistrzem Wołczyna, a Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki to projekt sportowy pod

nazwą  „Lekkoatletyka  dla  każdego”  oraz  „Lekkoatletyczne  czwartki”.  W  programach

lekkoatletycznych  biorą  udział  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Marii  Konopnickiej

w  Wołczynie.   Głównym  celem  programu  jest  upowszechnianie  lekkiej  atletyki  wśród  dzieci

i  młodzieży.  W  naszej  gminie  program  ten  cieszy  się  ogromną  popularnością,  a  uczestnicy

programu biorą udział w regionalnych i ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych. W ramach

programu  organizowane  są  też  szkolne  i  międzyszkolne  zespołowe  zabawy  lekkoatletyczne

w opracowanej przez IAAF formule Kids’ Athletics. Udział w nich biorą dzieci z klas I-III.

Gmina  w  ramach  programu  udostępnia  bazę  lokalową  oraz  dowóz  uczestników  na  zawody

związane z  realizacją  programu lekkoatletycznego.  Program przewiduje  finansuje  szkolenia  dla

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i zakup sprzętu do drużynowych zabaw lekkoatletycznych.

Realizowany program podnosi atrakcyjność zajęć ruchowych w szkole.

Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 

                                                                                      Wydatki (w zł)

Utrzymanie obiektów sportowych, w tym zatrudnienie 402 740,93

Organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych 42 072,78

Dotacje sportowe udzielone klubom 140 000 

Dotacja na dofinansowanie kosztów wyścigu kolarskiego juniorów młodszych 4.000 

Razem: 588 813,71
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10. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi była prowadzona poprzez wspieranie

lub  powierzanie  podmiotom  realizacji  zadań  publicznych,  wzajemnym  informowaniu  się

o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków.

Gmina Wołczyn wspiera organizacje pozarządowe w dwóch podstawowych formach:

- wsparcie finansowe (dotacje),

-  wsparcie  niefinansowe  (np.  wymiana  informacji,  pomoc  merytoryczna,  wsparcie  lokalowe,

honorowe patronaty).

Wsparcie finansowe odbywa się poprzez realizację  Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

Roczny  Program  zakładał,  że  współpraca  w  zakresie  powierzania  realizacji  zadań  wraz

z udzielaniem dotacji obejmować będzie następujące zadania:

1.  Wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, w tym prowadzenie prelekcji

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.  Popularyzacja  i  organizacja  zajęć  rekreacji  ruchowej  i  imprez  rekreacyjnych  na  obiektach

sportowych należących do gminy Wołczyn.

3. Organizacja cyklicznych imprez, zajęć i zawodów rekreacyjno - sportowych.

Współpraca  w  formach  określonych  w  Programie  realizowana  była  na  zasadzie

powierzania  wykonania  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  wraz  z  udzieleniem

dotacji na dofinansowanie ich realizacji w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

Wykonanie zadań powierzono:

Gminnemu Związkowi "Ludowe Kluby Sportowe" z siedzibą w Wołczynie -  poprzez realizację

zadania  publicznego  z  zakresu  organizowania  zajęć  rekreacyjno  -  sportowych  z  elementami

profilaktyki  wraz  z  udziałem dotacji  w  kwocie  20  000  zł.  Celem zadania  było  propagowanie

zdrowego  trybu  życia  bez  nałogów  i  alkoholu,  a  także  uaktywnienie  środowisk  wiejskich.

Beneficjentami zadania były dzieci i młodzież z terenów wiejskich oraz miasta Wołczyna. Zadanie

realizowane w okresie od 3 kwietnia do 31grudnia 2018 r. W ramach zadania prowadzona była

kompleksowa  nauka  gry  w  piłkę  nożną,  tenis  stołowy  oraz  organizowane  były  gry,  zawody

i  wyjazdy.  Prowadzono  edukację  poprzez  zabawę  sportową  oraz  propagowano  aktywny

i zdrowy tryb spędzania wolnego czasu. 

W ramach zadania zakupiono sprzęt do realizacji zajęć sportowych.
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Klubowi Karate Tradycyjnego z siedzibą w Wołczynie – poprzez realizację zadania publicznego

z zakresu organizowania zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki wraz z udziałem

dotacji w kwocie 5 500 zł. Celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród

dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołczyn poprzez zajęcia karate. Zadanie realizowane w okresie

od 3 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. prowadzone było w salce treningowej nad biblioteką miejską

w Wołczynie. W ramach zadania prowadzone były zajęcia karate oraz organizowany był piknik

wraz  z  turniejem z okazji  Dnia Dziecka.  Prowadzono edukację  poprzez zabawę sportową oraz

propagowano  aktywny  i  zdrowy  tryb  spędzania  wolnego  czasu.  Rozwijano  talenty,  zdolności

i zamiłowania sportowe. W ramach zadania zakupiono sprzęt do realizacji zajęć sportowych.

Stowarzyszeniu Wszechstronnego Jeździectwa „fizjokon” - poprzez realizację zadania publicznego

z zakresu organizowania zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki wraz z udziałem

dotacji w kwocie 4 500 zł. Celem zadania było  rozwijanie i propagowanie inicjatyw z różnymi

formami jeździectwa; popularyzację i  podnoszenie wiedzy na temat różnych form jeździectwa.,

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ekologii i ochrony zwierząt oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej.  

W  miesiącu  styczniu  2019  roku  w/w  podmioty  przekazały  sprawozdania  z  wykorzystywania

udzielonych dotacji. 

Ponadto Gmina Wołczyn współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi:

➢ Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawa"

Stowarzyszenie  LGD  ma  celu aktywizację lokalnej  społeczności  oraz  pobudzenie

przedsiębiorczości. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem:

• zawarto umowę na doradztwo dla mieszkańców gminy Wołczyn. W ramach umowy

przeprowadzono cykl spotkań dot. tematyki wsi tematycznych, pisania i realizacji

projektów z programów FIO oraz Działaj lokalnie, przepisów RODO dla organizacji

pozarządowych, aktywizacji mieszkańców wsi;

• w  ramach  konkursu  „Kierunek  FIO”  dofinansowano  1  wniosek  z  miejscowości

Krzywiczyny;

• w  ramach  konkursu  „Działaj  lokalnie”  2018  dofinansowano  2  wnioski  z

miejscowości Szum oraz Wołczyn;

• w  okresie  IV-V  przeprowadzono  warsztaty  w  ramach  cyklu  szkoleń  „Szkoła

Liderów” dla 15 osób z terenu LGD;
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• w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy objętych  PROW  na  lata  2014-

2020 dofinansowano 1 wniosek w ramach podejmowania działalności gospodarczej

oraz  3  projekty  w  ramach  projektów  grantowych  dot.  organizacji  wydarzeń

kulturalnych integrujących społeczność;

• zorganizowano  wyjazd  studyjny  przedstawicieli  wiosek  z  regionu  LGD,  którzy

odwiedzili trzy wioski tematyczne w woj. warmińsko- mazurskim;

• uczestnictwo przedstawicieli LGD w dniu kobiet w Szumie oraz Dniu Kasztana w

Komorznie;

• zorganizowano  uroczystą  gala  podsumowująca  konkurs  grantowy  “Działaj

Lokalnie” 2018, w której uczestniczyły 4 grupy z terenu gminy Wołczyn.

➢ Stowarzyszenie „Dwa Serca” 

Celem  Stowarzyszenia  jest  niesienie  pomocy  najbardziej  potrzebującym  mieszkańcom  Gminy

Wołczyn  i  chorym  dzieciom.  Współpraca  w  2018  r.  polegała  głównie  na  organizacji  pomocy

żywnościowej  i  rozdysponowaniu  produktów spożywczych mieszkańcom gminy pozyskanych z

Banku  Żywności. Ponadto  Stowarzyszenie  uczestniczy  w  wielu  akcjach  charytatywnych

organizowanych wspólnie z Gminą Wołczyn na terenie naszej gminy, m.in. „Serce dla Wołczyna” ,

zbiórki odzieży, sprzętu AGD i mebli.

➢ Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołczynie aktualnie zrzesza 170 członków. W ramach

współpracy Gmina udostępnia  lokal na funkcjonowanie Klubu Seniora, gdzie mogą spotykać się

ludzie starsi i samotni dzięki czemu tworzymy warunki do prowadzenia aktywnej działalności Koła.

Wołczyńscy  emeryci  w  ramach  współpracy  chętnie  włączają  się  w  wiele  imprez  i  akcji

charytatywnych.

➢ Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Komorzno

➢ Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Krzywiczyny

➢ Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Rożnowie oraz Grupa z Inicjatywą "Razem dla

Rożnowa" 

➢ Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach

➢ Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków

W/w  Stowarzyszenia  działają  na  rzecz  poprawy  życia  lokalnej  społeczności,  między  innymi

poprzez  organizowanie  życia  społeczno-kulturalnego  oraz  pozyskiwanie  zewnętrznych  środków

finansowych.
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11. KULTURA 

11.1 Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie jest samorządową

instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Siedziba mieści się w obiekcie (od 2010 r.) przy ul. Sienkiewicza 4 w Wołczynie. Znajdują się tam:

wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży, pomieszczenie socjalne

oraz biuro. 

W strukturze  biblioteki  pracują  2  filie:  w  Komorznie  i  w  Szymonkowie.  W budynku

biblioteki mają swoją siedzibę również: Związek Emerytów i Rencistów – Koło w Wołczynie, dwie

grupy  przedszkolne,  chór  „Wrzos”,  Klub  Karate  Tradycyjnego  oraz  Związek  Nauczycielstwa

Polskiego.

W  2018  roku  zakupiono  1056  egzemplarzy  książek  na  kwotę  23  158  zł,  

w tym: 413 egz.  za 7 518 zł  z dotacji  MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

publicznych. 

Ponadto do naszych bibliotek wpłynęło: 148 książek o wartości 2 971 zł z darów od czytelników,

17  egz.  otrzymano  jako  ekwiwalent  za  książki  zagubione  przez  czytelników oraz  799  pozycji

zostało przekazanych z biblioteki w Wołczynie do bibliotek filialnych.

Oprócz księgozbioru zakupiono czasopisma fachowe,  tj.  Poradnik Instytucji  Kultury,  Biblioteka

Publiczna,  oraz:  Gospodyni,  Weranda  Country,  Nowa  Trybuna  Opolska.  Natomiast  w  darze

otrzymano:  Teraz  Czytam,  Zielona  Planeta  –  od  wydawcy  oraz  wiele  tytułów  tygodników  od

czytelników.

Księgozbiór  to  nie  tylko  rejestracja  i  udostępnianie,  to  również  bieżący  przegląd  zasobów

i systematyczne usuwanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i niepoczytnych.

W  2018  roku  wycofano  z  księgozbioru  wszystkich  placówek  3015  vol.  Z  wypożyczalni  dla

dorosłych  wycofano  1358  poz.,  z  czego  799  przekazano  do  filii  bibliotek  w  Komorznie

i Szymonkowie. Były to książki w dobrym stanie, których posiadaliśmy więcej egzemplarzy lub w

Wołczynie  nie  były  już  czytane,  ale  nadal  są  wartościowe i  mogą jeszcze  cieszyć  czytelników

korzystających z filii.
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Czytelnicy zarejestrowani w 2018 r.

CZYTELNICY

OGÓŁEM:
wg  wieku wg zajęcia

do
5 lat 

6-12 
  lat

13-15
  lat

16-19
 lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
  lat

pow.
60lat M P Nz

Oddział          366 23 160 86 37 10 25 16 9 286 25 55
Dorośli           733 - 12 36 71 81 206 161 166 185 266 282
Razem:       1099 23 172 122 108 91 231 177 175 471 291 337

Komorzno      107 3 31 9 8 5 26 11 14 48 21 38
Szymonków     70 6 28 8 4 9 10 4 1 45 15 10
 Razem:         177 9 59 17 12 14 36 15 15 93 36 48
OGÓŁEM:   1276 32 231 139 120 105 267 192 190 564 327 385

            

W 2018 roku w naszych placówkach zarejestrowanych zostało 1276 czytelników, w tym 177

na wsi.   Spośród wszystkich osób 522 to dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 19 lat (poz.

1,2,3,4). 684 (poz. 5,6,7), to osoby w wieku 20 do 60 lat. W tej grupie wiekowej 327 to osoby

pracujące P, bez względu na formę i miejsce zatrudnienia. Poz. 8 - 190 osób to głównie  emeryci

i  renciści.  Pozycja M – 564 os.  zawiera dzieci  szkolne oraz studentów, dla  których nauka jest

głównym zajęciem. Natomiast na pozycję Nz – 385, składają się dzieci w wieku do lat 5 ( poz. 1)

oraz osoby niezatrudnione, bezrobotne, emeryci i renciści. Z powyższej tabeli wynika, że dzieci

i młodzież szkolna stanowi ponad 40% czytelników, pozostali to osoby dorosłe od 20 – 60 i więcej

lat.  Osoby  uczące  się  to  44% ogółu  czytelników,  26% to  osoby  zatrudnione.  Natomiast  30%

czytelników to ludzie niezatrudnieni bądź przebywający na emeryturze.

            Wypożyczenia w 2018 r.

OGÓŁEM:
Ilość
odw.

WYPOŻYCZENIA
Ogółem dla

dorosłych 
dla

dzieci
inna

Oddział  1169 2103 99 1849 155
Dorośli    4944 13424 12026 21 1377
Razem: 6113 15527 12125 1870 1532
Komorzno 918 1663 569 815 279
Szymon.    405 1624 676 922 26
Razem:    1323 3287 1245 1737 305
OGÓŁEM:   7436 18814 13370 3607 1837

Wyżej  opisani  czytelnicy  odwiedzili  bibliotekę  7436 razy  i  wypożyczyli  prawie  19  tys.

książek. W Wołczynie 78% wypożyczeń stanowi literatura piękna dla dorosłych, a po 10 – 12% to

książki dla dzieci i popularnonaukowe. Natomiast w bibliotekach  w Komorznie i Szymonkowie

literatura dla dzieci stanowi większość wypożyczeń, bo jest to 53%, 38% to literatura piękna dla

dorosłych, a ok. 9% to książki popularnonaukowe.
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Oprócz gromadzenia i udostępniania książek, choć jest to podstawowe zadanie biblioteki,

organizujemy też wiele innych zajęć dla swoich użytkowników. 

W 2018 r. odbyły się u nas 2 spotkania autorskie, na które przyszło 110 osób. Było to spotkanie

z Romanem Pankiewiczem na temat historii i współczesnej Polski w oparciu o najnowszą książkę

autora pt. „Polski żywioł”. Odwiedziła nas też Agnieszka Tyszka, pisarka dla dzieci. Dwukrotnie

spotkał  się  z  młodzieżą  Krzysztof  Piersa – terapeuta  uzależnień  od gier  komputerowych,  autor

książek oraz trener e-sportowy. W tych spotkaniach uczestniczyło 310 osób. 

Warsztaty  literacko  –  plastyczne  związane  ze  100-leciem  odzyskania  niepodległości,  w  trzech

grupach  wiekowych,  poprowadziła  Monika  Sawicka.  Wzięło  w  nich  udział  ok.  80  osób  –

przedszkolaki, klasy II oraz gimnazjum. Przeprowadzono również warsztaty teatralne dla młodzieży

gimnazjalno-licealnej z profesjonalistą, aktorem Tomaszem Stochniałem. Systematycznie Oddział

odwiedzają dla dzieci przedszkolaki  na porankach bajkowych, na których czytana jest  wybrana

bajka, a potem dzieci wykonują ilustrację. Ponadto pięć razy do roku odbywają się cykle spotkań

dla  najmłodszych,  związanych  z  tradycjami    świątecznymi,  bezpieczeństwem  podczas  ferii  i

wakacji oraz z listopadowym Świętem Niepodległości. W czasie trwania wakacji i ferii zimowych

prowadzone są zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonują prace w różnych technikach

plastycznych. 

Udostępnianie na miejscu              

Oddział Dorośli Komorzno Szymonków Razem

Liczba odwiedzin 1406 642 1562 144 3754

L. udostępnionych 
wol./czasopism

- 33/43 31/184 - 64/27

L. udzielonych inform. - 10 15 - 25

L. użytkowników zarejestr. 24 35 3 - 62

L. odw. w czyt.  internetowej 153 435 739 56 1383

Zajęcia plastyczne 4/18 os. - 99 16/48 os. 119

Zajęcia edukacyjne 35/755 2/310 15 - 52

Zajęcia czytelnicze + teatralne 18/370 1/17 11 17/40 47

Spotkania autorskie 2/110 - - - 2

Łączna l. uczestników 1253 327 608 88 2276

Ogółem we wszystkich zajęciach, spotkaniach uczestniczyło 2 276 osób, a z czytelni 

internetowej skorzystało 1383 użytkowników. 

Należy też wspomnieć, że wspólnie ze Związkiem Emerytów i Rencistów wzięliśmy udział

w Programie Działaj Lokalnie -  LGD Dolina Stobrawy. Był to projekt pod nazwą „Klub Przyjaźni
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Juniora  i   Seniora”.  Celem było  zbliżenie  dwóch  pokoleń  -  ludzi  starszych  oraz  ich  wnuków

i stworzenie dla nich wspólnej przestrzeni. 

11.2 Działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Wołczyński  Ośrodek  Kultury  jest  samorządową  instytucją  kultury,  której  celem  jest

organizowanie  życia  kulturalnego  mieszkańców  w  sposób  interdyscyplinarny  i  popularyzacja

kultury. Organizatorem instytucji kultury tj. Wołczyńskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Wołczyn, a

terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Wołczyn. Ośrodek może również działać na terenie

kraju, a także poza jego granicami.

W skład Ośrodka wchodzą: 

 Dom Kultury,  będący siedzibą  Ośrodka  w mieście  Wołczyn  pełniący  także  funkcję  sali

widowiskowej podczas różnorodnych wydarzeń kulturalnych, która mieści ok. 300 miejsc

siedzących.

 Świetlice wiejskie, Wołczyński Ośrodek Kultury jest administratorem 18 świetlic wiejskich

na  terenie  gminy  Wołczyn  w  następujących  sołectwach:  Szum,  Wierzchy,  Gierałcice,

Markotów Duży,  Brynica,  Wierzbica  Górna,  Wierzbica  Dolna,  Świniary  Małe,  Świniary

Wielkie, Szymonków, Krzywiczyny, Komorzno, Bruny, Rożnów, Skałągi, Brzezinki, Ligota

Wołczyńska, Duczów.

Działalność Kulturalna

Kształcenie dzieci i młodzieży – realizowane jest poprzez prowadzenie sekcji działających przy

Wołczyńskim Ośrodku Kultury:

 Zespół Mażoretek – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

 Zespół Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” – zajęcia taneczno – wokalne dla młodzieży

 Zespół Pieśni i Tańca „Mali Modrzewiacy” – zajęcia taneczno – wokalne dla dzieci

 Zespół  „Breakdance " – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

 Zespół „Wrzos” – zajęcia wokalne dla dorosłych

 Zespół wokalno – instrumentalny – zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży

 Nauka gry na keyboardzie – zajęcia muzyczne  dla dzieci i młodzieży

 Nauka gry na pianinie – zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży

 Ognisko muzyczne – gitara – zajęcia muzyczne dla dzieci młodzieży

 Plastyka i rękodzieło – zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży
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 Teatr Komedia – zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kształcenie  dzieci  i  młodzieży  –  realizowane  w  ramach  dodatkowych  projektów

współfinansowanych z dotacji gminnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

• Projekt „Wieś Kulturą Bogata” – zajęcia warsztatowe (min. plastyczne,  rękodzielnicze,

sportowe) dla mieszkańców gminy wraz doposażeniem świetlic w sprzęt rekreacyjno –

sportowy;

• Projekt  „Wołczyn  Kulturą  Bogaty”  –  zajęcia  warsztatowe  (min.  plastyczne,

rękodzielnicze, sportowe) dla mieszkańców gminy wraz doposażeniem Ośrodka Kultury

w sprzęt rekreacyjno – sportowy;

• Projekt  „Twórczy,  Aktywni,  Kulturalni”  –  zajęcia  warsztatowe  (min.  plastyczne,

rękodzielnicze,  sportowe)  prowadzone  w  Ośrodku  Kultury  w  Wołczynie  oraz  

w świetlicach wiejskich  dla mieszkańców gminy.

Kształcenie dzieci i  młodzieży – realizowane w ramach dodatkowych zajęć organizowanych na

feriach i wakacjach:

• Bogata oferta różnorodnych zajęć, zabaw i wspólnych wycieczek dla wszystkich, którzy nie

mogą nigdzie wyjechać na ferie i wakacje.

Kształcenie dzieci i młodzieży – realizowane w ramach edukacji filmowej:

• Klub  dobrego  filmu  oraz  kino  objazdowe  –  prezentacje  ambitnych  (dla  konesera)  

i interesujących filmów dla mieszkańców gminy.

Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych: 

(imprezy  okolicznościowe,  jubileuszowe,  konkursy,  przeglądy,  spektakle)  organizowane  przez

Wołczyński Ośrodek Kultury oraz we współpracy z Urzędem Miejskim, placówkami oświatowymi,

sołectwami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, kołami, parafią, strażą pożarną, w

tym m.in.:

• Dni  Wołczyna  –  3  dniowa  impreza  plenerowa   z  występem  gwiazd  muzycznych  

i prezentacją lokalnych artystów,

• Wołczyński  Isander  –  wręczenie  statuetek  dla  osób,  firm,  instytucji  wyróżniających  się

działalnością na rzecz społeczności lokalnej,

• Akcja „Serce dla Wołczyna” przeprowadzana podczas Dni Wołczyna – wołczyński zryw

serc na cele charytatywne,
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• Dożynki  Gminne  –  impreza  plenerowa  na  koniec  żniw  z  udziałem  rolników  z  gminy

Wołczyn,

• Obchody świąt państwowych – koncerty patriotyczne z udziałem mieszkańców gminy,

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  – wołczyński zryw serc na cele charytatywne,

• Gminny  przegląd  Zespołów  Jasełkowych  –  świąteczny  konkurs  z  udziałem  dzieci  

i młodzieży,

• Orszak Trzech Króli – przemarsz ulicami miasta mieszkańców gminy w Święto Objawienia

Pańskiego,

• Turniej  Sołectw  w  Krzywiczynach,  Turniej  Rodzin  w  Szymonkowie,  Dzień  Kasztana  

w  Komorznie  –  imprezy  plenerowe  współorganizowane  z  sołectwami  z  udziałem

mieszkańców gminy,

• Jubileusz  5  –  lecia  istnienia  zespołu  Mażoretek  –  przegląd  dotychczasowego  dorobku

zespołu,

• Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  –  organizowany  na  szczeblu  gminnym  i  powiatowym  

z udziałem dzieci i młodzieży z gminy i powiatu,

• Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka – cykl spotkań i występów z udziałem

dzieci i młodzieży,

• Spotkanie  z  Mikołajem –  spektakl  teatralno  –  muzyczny  z  udziałem dzieci  i  Świętego

Mikołaja,

• Spektakle  teatralne  –  premiery  światowych  spektakli  w  wykonani  Teatru  Komedia

działającego przy Wołczyńskim Ośrodku kultury,

• Przegląd dorobku artystycznego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury – prezentacja dorobku  

i osiągnięć wszystkich zespołów działających przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury,

• Tematyczne konkursy plastyczne – pielęgnowanie tradycji kulturalnych przez mieszkańców

gminy,

• Bal Sylwestrowy, Bal Emeryta, Szkolne Bale Karnawałowe, Bal Przedszkolaka – tradycyjne

imprezy z udziałem mieszkańców oraz dzieci i przedszkolaków,

• Udział zespołów artystycznych działających przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury w licznych

wyjazdowych  wydarzeniach  kulturalnych  w  kraju   i  zagranicą,  z  których  wracają  

z licznymi, najwyższymi nagrodami i wyróżnieniami.

Pozostała działalność 

Prowadzenie Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich –  wykonano następujące największe prace 
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remontowo-naprawcze:

• remont holu i toalet w Wołczyńskim Ośrodku Kultury,

• wykonanie chodnika przy budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,

• remont pomieszczeń kuchni i magazynu w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich,

• remont pomieszczeń dużej sali w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Górnej,

• wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych,

• kontynuacja remontu sali i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Gierałcicach,

• doprowadzenie wody i wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej w Brynicy,

• remont  pomieszczeń  kuchennych,  magazynowych  i  pomieszczeń  zmywalni  w  świetlicy

wiejskiej w Wierzbicy Dolnej,

• remont  pomieszczeń  zmywalni,  wymiana  drzwi  wejściowych  w  świetlicy  wiejskiej  

w Szumie,

• wymiana instalacji elektrycznej w dużej sali świetlicy wiejskiej w Skałągach,

• zakup grzejników elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Brunach,

• przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach do sieci kanalizacyjnej.

Prowadzenie odpłatnych i nieodpłatnych warsztatów, zajęć, szkoleń, kursów.

Organizacja imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady.

Płatne  wynajmowanie  sali  widowiskowej  i  konferencyjnej  Ośrodka  Kultury  w  Wołczynie  oraz

pomieszczeń świetlic wiejskich w celu organizacji spotkań, imprez, projektów.

Bezpłatne udostępnianie sali widowiskowej i konferencyjnej Ośrodka Kultury w Wołczynie oraz

pomieszczeń  świetlic  wiejskich  dla  Organizatora  i  społeczności  sołeckiej  w  celu  organizacji

spotkań, imprez, posiedzeń, narad, wyborów.

Sprzedaż biletów na imprezy własne.

Płatne i bezpłatne występy własnych zespołów działających przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury na

zlecenie innych podmiotów.

Finansowanie działalności 

Ośrodek  gospodaruje  samodzielnie  przydzieloną  i  nabytą  częścią  mienia  oraz  prowadzi

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Ośrodek otrzymuje  z  budżetu  gminy  corocznie  dotację  podmiotową na  działalność  oraz

dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, bądź celową na

realizację wskazanych zadań i programów.
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Ośrodek uzyskuje środki finansowe z wpływów z własnej działalności statutowej, wpływów

z najmu składników majątkowych, darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

Dochody  uzyskane  z  działalności  przeznaczone  są  w  całości  na  działalność  statutową

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

Ośrodek  dodatkowo  prężnie  pozyskuje  inne  środki  finansowe  na  realizację  ciekawych

projektów,  min.  w  2018  roku  otrzymał  dotację  z  gminy  na  realizację  projektu  „Wieś  Kulturą

Bogata” oraz „Wołczyn Kulturą Bogaty”, a także dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na realizacje projektu „Twórczy, Aktywni, Kulturalni”.

ROK 2018

Dotacja podmiotowa z
budżetu gminy 

Wypływy własne Inne przychody
Pozyskane zewnętrzne

środki finansowe na
realizację projektów

985 974,10 zł 157 760, 07 zł 2 079,89 zł 70 618 zł
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12. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W  ramach  gospodarki  nieruchomościami  Gmina  Wołczyn  w  2018  roku  realizowała

następujące programy i strategie:

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

Plan wykorzystania  gminnego zasobu nieruchomości  został  przyjęty  Zarządzeniem Burmistrza  

Nr 547/2018 z dnia 19 marca 2018 r.,  na podstawie art.  23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o  gospodarce  nieruchomościami  oraz  Uchwały  Rady  Miejskiej  Nr  XXXIII/210/2017  z  dnia

26 kwietnia 2017 r. 

Zgodnie z przyjętym planem wykorzystania zasobu ustalono następujące kierunki działania:

sprzedaż nieruchomości, w tym działki pod budownictwo mieszkaniowe i działki rolne, sprzedaż

lokali  mieszkalnych,  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności

nieruchomości oraz oddanie nieruchomości w dzierżawę i użyczenie.

W 2018 roku w ramach realizacji planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  

w zakresie sprzedaży nieruchomości, podejmowano następujące działania:

WYSTAWIONO DO
SPRZEDAŻY

SPRZEDANO KWOTA DOCHODU
/ZŁ/

DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ

4 2 124.230,00

DZIAŁKI ROLNE 4 3 5.000,00

NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANE I INNE

11 11 73.939,00

LOKALE MIESZKALNE 6 5 27.390,00

SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI Z LAT

POPRZEDNICH- RATY
- - 61.397,00

RAZEM - - 291.956,00

W 2018 roku nie dokonywano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości. 

Dwie nieruchomości oddano w użytkowanie wieczyste,  pierwsza wpłata w 2018 roku wyniosła

11 700,00 zł.

W 2018 roku oddano w dzierżawę 19 nieruchomości, łącznie w 2018 r. obowiązywały 62

umowy (zawierane na 3 lata). Dochody z tytułu dzierżawy wyniosły 4.645,53 zł.
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Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022

Program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/251/2017 z dnia 29 listopada 2017

r.  na  podstawie  art.  21  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Ogólnym  założeniem  uchwalonego  programu  jest  stworzenie  warunków  do  optymalnego

wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych. 

Ponadto zgodnie z uchwalonym programem celem gminy jest:

1. Ograniczanie  stanu  zasobu  mieszkaniowego.  W wieloletnim  programie  gospodarowania

założono  sukcesywne  zmniejszanie  ilości  mieszkań  na  skutek  sprzedaży lokali  na  rzecz

dotychczasowych najemców oraz przekształcania lokali mieszkalnych w lokale socjalne.  

W ramach realizacji programu w 2018 roku dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

2. Poprawa  stanu  technicznego  mieszkaniowego  zasobu  gminy  poprzez  wykonanie

planowanych remontów i modernizacji.

Remonty wykonane w zasobie mieszkaniowym gminy w 2018 r.:

- remont instalacji elektrycznej – 5 700,00 zł,

- remont instalacji wod.-kan. – 18 586,95 zł

- wymiana stolarki okiennej – 8 000,00 zł,

- remont pokryć dachowych – 10 000,00 zł,

- remont pieców pokojowych – 25 699,96 zł,

- remont budynków gospodarczych – 16 099,84 zł,

- remonty pozostałe – 12.800,00 zł.

Łącznie na remonty w mieszkaniowym zasobie gminy w 2018 r. wydatkowano 96.886,75 zł.

3. Ustalenie  zasad  polityki  czynszowej  uwzględniających  położenie,  wyposażenie  oraz

standard lokalu. 

Zgodnie  z  programem  w  gminie  Wołczyn  czynsz  ustala  się  na  podstawie  stawek

czynszowych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Stawkę bazową ustalono

za  1  m2  powierzchni  dla  lokalu  wyposażonego  w  instalację  elektryczną  i  wodno  -

kanalizacyjną, a następnie wpływ na wysokość czynszu mają czynniki obniżające stawkę

bazową i czynniki podwyższające stawkę bazową. Wśród czynników obniżających stawkę

wyszczególniono: brak instalacji wodno–kanalizacyjnej w lokalu, ubikacja poza budynkiem,

położenie  lokalu  poniżej  poziomu  gruntu  (suterena)  lub  na  poddaszu.  Czynniki
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podwyższające stawkę bazową to: standard z łazienką i wc łącznie, standard z instalacją

gazową, standard z instalacją centralnego ogrzewania, standard z wc. 

4. Ustalenie sposobu i zasad zarządzania lokalami. 

Zarząd lokalami komunalnymi w 2018 r. został powierzony Przedsiębiorstwu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 29.12.2017 r.

5.  Określenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Źródłami  finansowania  wydatków  ponoszonych  na  gospodarkę  mieszkaniową  w  2018  r.  były

dochody własne gminy.
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13. BEZPIECZEŃSTWO

13.1 Działalność Straży Miejskiej

Straż  Miejska  jest  samorządową  formacją  mundurową,  podlegającą  bezpośrednio

burmistrzowi.  Straż  wykonuje  zadania  w  zakresie  ochrony  porządku  publicznego  wynikające

z ustaw i aktów prawa miejscowego. Spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili  służbę od poniedziałku do

czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w każdy piątek od 12.00 do 20.00 . Według potrzeb pełnili

również w zależności od zagrożeń służby nocne w godzinach 22.00 - 4.00.

Funkcjonariusze straży pełnią służbę w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta

i gminy, reagując na przestępstwa i wykroczenia. 

W trakcie służb w 2018 roku Strażnicy ujawnili 477 wykroczenia, skierowali 13 wniosków do Sądu

Rejonowego w Kluczborku, ukarali 15 mandatami.

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej  brali  czynny udział  w zabezpieczaniu  ładu i  porządku

publicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych, religijnych i zgromadzeń odbywających się

na terenie miasta i gminy.

W ramach  działań  podejmowanych  na  rzecz  szeroko  pojętej  ochrony  środowiska  oraz

zapewnienia  ładu  estetycznego  gminy  strażnicy  reagowali  m.in.  na  przypadki:  zaniechania

obowiązku utrzymania należytego stanu sanitarnego w obrębie nieruchomości, odśnieżania, braku

umowy  na  wywóz  nieczystości,  wałęsających  się  psów.  Prowadzili  spotkania  z  zarządcami

wspólnot zwracając uwagę na nieprawidłowości dotyczące segregacji śmieci.

Straż Miejska odbyła wiele patroli w celu zapewnienia porządku publicznego na terenie miasta, ze

zwróceniem szczególnej uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym (miejscach

przyległych do szkół, w parkach, Rynku oraz koło stawu).

Wyniki działań w liczbach

Lp. Rodzaje wykroczeń Środki
oddziaływan

ia
wychowawcz
ego (art.41

k.w.)

Mandaty Wnioski do
sądu

Wystąpienia
do innych

organów lub
instytucji

Razem

1 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu

32 3 35

2 wykroczenia przeciwko 7 7
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instytucjom 
państwowym, 
samorządowym i 
społecznym

3 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia

132 8 7 147

4  wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w 
komunikacji,

30 1 31

5 wykroczenia przeciwko 
osobie

10 10

6 wykroczenia przeciwko 
mieniu

5 5

7  wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej

14 14

8 wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego

6 3 9

9  ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

55 4 2 61

10 ustawie o utrzymaniu 
czystości 
i porządku w gminach

82 1 5 12 100

11 ustawie o ochronie 
zwierząt

29 29

12  ustawie o odpadach 11 2 1 14

13 ustawie o recyklingu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji

3 3

14 ustawie o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym

12 12

    OGÓŁEM
428 15 13 21 477
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Inne działania 

  Liczba
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 
schronisk i OL

8

osoby ujęte i przekazane Policji 2
chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 110
ujawnione niewłaściwe warunki bytowe zwierząt 42
ujawnieni właściciele biegających psów bez opieki 17
zabezpieczanie imprez masowych 11
kontrola miejsc niebezpiecznych, gdzie przebywa młodzież szkolna  81
kontrola porządku na targowisku miejskim 43
zabezpieczenie imprez masowych 6
spotkania edukacyjne z właścicielami posesji 46
ujawnienie nieprawidłowości w korzystaniu z urządzeń grzewczych i spalaniu 
opału

22

ujawnienie dzikich wysypisk śmieci 35
ujawnienie sprawców wysypywanych śmieci 17
ujawnienie nieprawidłowości przy segregacji śmieci 56
wywiady 48

13.2 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie Przeciwpożarowej ( Dz.U. z

2018 roku poz. 620 z późn. zm. ) ochrona przeciwpożarowa miast i gmin jest zadaniem własnym

samorządu.

Na terenie Gminy Wołczyn zadanie to jest  realizowane przy współudziale  Ochotniczych Straży

Pożarnych.  Wszystkie  Ochotnicze  Straże  Pożarne  są  jednostkami  całkowicie  autonomicznymi

posiadającymi własne kierownictwa w postaci Zarządu.

Do realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Ochotnicze Straże Pożarne używają

sprzętu, samochodów i obiektów będących własnością gminy, jak i również sprzętu, samochodów

i obiektów będących własnością Ochotniczych Straży Pożarnych.  Całokształt działalności OSP na

terenie  gminy  jest  kontrolowany  i  koordynowany  przez  Zarząd  Miejsko-Gminny  Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zrzeszają się straże pożarne.

Niezależnie od tego powołany jest Komendant Gminny, który odpowiada przed Burmistrzem za

gotowość bojową jednostek OSP, sprawy operacyjno-techniczne oraz realizacje budżetu gminnej

ochrony przeciwpożarowej.
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Obszar Miasta Gminy Wołczyn chroni 10 jednostek OSP, w tym trzy jednostki należące do

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Ogółem  jednostki  OSP zrzeszają  w  swych  szeregach  386  członków  czynnych,  51  członków

młodzieżowych, 5 członków wspierających oraz 9 członków honorowych.  

Jednostki OSP są rozlokowane w następujących miejscowościach:

1. OSP Wołczyn  typ jednostki S4  ( liczba S oznacz ilość pojazdów na wyposażeniu )

2. OSP Gierałcice typ jednostki S2

3. OSP Szymonków  typ jednostki S2

4. OSP Wąsice typ jednostki S1

5. OSP Wierzchy typ jednostki S1

6. OSP Szum typ jednostki S1

7. OSP Wierzbica Górna S1

8. OSP Wierzbica Dolna typ jednostki S1

9. OSP Komorzno typ jednostki S1

10. OSP Skałągi typ jednostki S1

Ochotnicze Straże Pożarne są zakwaterowane w remizach będących własnością gminy. Z roku na

rok  część  obiektów  podlega  drobnym  remontom  i  modernizacji  poprzez  wyposażenie

w system łączności i powiadamiania. Obecnie dysponujemy pięcioma stacjami obiektowymi DSP1,

dającym możliwość zdalnego włączenia syreny alarmowej w którą jest wyposażony każdy budynek

remizy OSP. 

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, którego ilość

i rodzaj określają przepisy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Podstawowym wyposażeniem są samochody pożarnicze.

Za utrzymanie bazy samochodowej odpowiada zatrudniony przez Urząd Miejski mechanik, który

dokonuje poważniejszych napraw. 

Wszystkie  jednostki  OSP dysponują  pojazdami  bojowymi wyposażonymi w zbiornik  na

wodę  w zależności od rodzaju pojazdu, różną pojemność poszczególnych pojazdów, łącznie  jest

zmagazynowane  49  300  litrów  wody.  Poza  tym  każda  miejscowość  w  gminie  Wołczyn  jest

wyposażona w sieć hydrantową, w kilku miejscowościach przepływają naturalne cieki wodne oraz

znajdują się sztuczne zbiornik  odkryte z wodą.  

Ponad  to  jednostki  są  wyposażone  w  inny  sprzęt  p.poż  taki  jak:  motopompy  pożarnicze,

motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, drabiny, węże itp. 

70



Sprzęt umożliwia skuteczne prowadzenie akcji gaśniczych oraz likwidację innych zagrożeń takich

jak: usuwanie powalonych drzew czy pompowanie wody z zalanych pomieszczeń. 

Bardziej specjalistyczny sprzęt znajduje się na wyposażeniu jednostek OSP z KSRG tj.

Wołczyn, OPS Gierałcice i OSP Szymonków. Sprzętem tym można prowadzić złożone

działania jak na przykład ratownictwo drogowe czy też pomoc przedmedyczną.

Realizacja budżetu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w 2018 r to 348 439,67 zł  czego

wydatki inwestycyjne dla jednostki OSP Komorzno -  22 022,78 zł,  a  jednostki OSP Wierzbica

Dolna - 34 555,00 zł

Jednym z głównych problemów ochrony przeciwpożarowej gminy i działalności OSP jest

awaryjność użytkowanych pojazdów pożarniczych, z których dużą część to pojazdy, które mają 40

bądź więcej lat, pozostały tabor samochodowy to pojazdy mające powyżej 25 lat. Tym samym do

zadań priorytetowych na lata następne należy odmłodzenie taboru samochodowego.

13.3 Zarządzanie kryzysowe

Do podstaw prawnych realizacji zadań należą głównie: 

– ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1401, z

późn. zm.) oraz

– ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1459, z późn. zm.).

Zadania  z  zakresu  zarządzania  kryzysowego  oraz  obrony  cywilnej  na  terenie  gminy

Wołczyn wykonywane są wg  opracowywanych każdego roku kalendarzowych planów działania,  

w których określa  się  terminy i  sposoby realizacji  tych  zadań.  Plany te  podlegają  uzgodnieniu

z  Wydziałem  Spraw  Obywatelskich,  Zarządzania  Kryzysowego  i  Promocji  Zdrowia  Starostwa

Powiatowego w Kluczborku, a następnie są zatwierdzane przez Burmistrza Wołczyna.

Obowiązki  i  zadania  uczestników  zarządzania  kryzysowego,  a  także  procedury

postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych określono w Planie Zarządzania Kryzysowego

Gminy  Wołczyn.  Jego  celem jest  zapewnienie  systemowego,  skoordynowanego  i  efektywnego

reagowania  administracji  publicznej  na  zdarzenia  kryzysowe,  zapewniającego  właściwe

prowadzenie  działań,  głównie  w  zakresie  odpowiedzialności  dotyczącej:  kierowania  i  nadzoru,

informowania,  ostrzegania  i  alarmowania  ludności,  łączności,  ratownictwa,  ewakuacji,  pomocy

społecznej, pomocy medycznej i porządku publicznego. 
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Aby  stało  się  możliwe  zapewnienie  systemowego,  skoordynowanego  i  efektywnego

reagowania na terenie gminy Wołczyn w chwili wystąpienia zagrożeń czasu kryzysu oraz czasu

wojny  stworzono  „Plan  Obrony  Cywilnej  Gminy  Wołczyn”,  odpowiadający  współczesnym

wymogom  w zakresie ochrony ludności.

Sprzęt przeciwpowodziowy oraz sprzęt obrony cywilnej zgromadzony w budynku Urzędu

Miejskiego  w  Wołczynie  jest  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  jest  sukcesywnie

uzupełniany.

Zapewniono  łączność  przewodową  i  bezprzewodową  z  organami  szczebla  nadrzędnego

i innymi podmiotami zarządzania kryzysowego.

Na wyposażeniu Stanowiska Kierowania Burmistrza Wołczyna jest agregat prądotwórczy

umożliwiający pracę stanowiska kierowania.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności odbywa się w gminie w oparciu o system czternastu

syren  alarmowych,  w  tym  jednej  syreny  elektronicznej,  umiejscowionej  na  budynku  Urzędu

Miejskiego  i  umożliwiającej  przekazywanie  komunikatów  głosowych.  Istnieje  możliwość

radiowego uruchamiania pięciu syren alarmowych z poziomu Stanowiska Kierowania Wojewody

Opolskiego  oraz  Starosty  Kluczborskiego,  a  także  z  Urzędu  Miejskiego.  Systemem  syren

alarmowych objętych jest ogółem 98% mieszkańców gminy. Ostrzeganie ludności realizowane jest

przez  Straż  Miejską,  która  wyposażona jest  w samochód posiadający  urządzenie  nagłaśniające,

a  także  przy  pomocy  czterech  megafonów,  stanowiących  wyposażenie  Głównego  Stanowiska

Kierowania  Burmistrza  Wołczyna.  Urząd  Miejski  w  Wołczynie  posiada  terminal  DTG-53

umożliwiający  informowanie  sołtysów  oraz  osób  funkcyjnych  o  zaistniałym  zdarzeniu  lub

konieczności  natychmiastowego  stawiennictwa  w  Urzędzie  Miejskim  w  Wołczynie.  System

powiadomień  masowych  SerwerSMS.pl  umożliwia  poinformowanie  osób  zarejestrowanych

w systemie o nagłym zdarzeniu oraz czynnościach do wykonania w chwili jego wystąpienia.

W oparciu o infrastrukturę i sprzęt będący własnością gminy stworzono system ewakuacji

ludności w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych czy zdarzeń komunikacyjnych.

W związku z aktualizacją Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wołczyn odbyto szereg

uzgodnień i spotkań z podmiotami biorącymi udział w zarządzaniu kryzysowym na terenie gminy.

Szkolenie obronne w gminie Wołczyn w 2018 roku realizowane było zgodnie z utworzonym

„Planem szkolenia obronnego gminy Wołczyn na rok 2018”. Zgodnie z planem gmina Wołczyn

była  organizatorem  dwudniowego  szkolenia,  prowadzonego  wspólnie  z  gminą  Domaszowice.

Przeszkolono  12  osób,  pełniących  funkcje  w  strukturach  Stałego  Dyżuru  oraz  Stanowiska
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Kierowania Burmistrza Wołczyna. Gmina Wołczyna brała udział w treningu Sudety-18, w ramach

którego obsada Stałego Dyżuru doskonaliła umiejętności działania. W ramach ćwiczenia Renegade

prowadzono  przez  dwa  dni  nasłuch  w  sieci  radiowej  Wojewody  Opolskiego.  Liczba  osób

przeszkolonych w ramach szkolenia obronnego łącznie w 2018 roku wynosi 21. Przedstawiciele

Urzędu Miejskiego brali udział we wszystkich posiedzeniach i szkoleniach organizowanych przez

organy  szczebla  nadrzędnego,  w  tym  posiedzeniach  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania

Kryzysowego.

Bieżącą  dokumentację  prowadzono  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  terminowo

przekazywano organom szczebla nadrzędnego.

Sprawdzenie  sprawności  działania  radiowych  środków  łączności  odbywało  się

w  każdy  piątek,  natomiast  raz  w  miesiącu  wykonywano  tzw.  „cichy”  test  syren  alarmowych.

W roku 2018 zostało poddanych głośnej próbie 11 syren, 6 uruchomiono ręcznie, natomiast 5 drogą

radiową.  Nie  stwierdzono  problemów  technicznych,  urządzenia  utrzymywane  są  w  pełnej

sprawności.  Wdrożono  nowy  system  powiadamiania  ludności  o  zagrożeniach  SerwerSMS,

w  ramach  którego  sołtysi  i  osoby  przez  nich  wskazane  mogą  otrzymywać  informacje

o zagrożeniach.
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14. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

W gminie Wołczyn zadania z zakresu gospodarki przestrzennej realizowane są w oparciu
o dokumenty planistyczne, tj.::

➢ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wołczyn
➢ Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Markotów Duży,
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Komorzno,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Krzywiczyny,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Wierzbica Dolna,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zainwestowania  wsi
Wierzbica Górna,
• miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wołczyn  oraz  wsi  Ligota
Wołczyńska i Gierałcice,
• wprowadzane  zmiany  do  w/w  uchwalonych  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie ze sporządzoną planszą uwarunkowań rozwoju gminy – istniejące zagospodarowanie i
użytkowanie terenu, występują zgeneralizowane formy przeznaczenia terenów, tj.:

• obszary zabudowane (w tym mieszkaniowe i usługowe) zajmujące powierzchnię około 729 
ha,

• tereny leśne zajmujące powierzchnię około 6.809 ha,
• tereny niezabudowane z przewagą terenów rolnych zajmujące powierzchnię około 14.180 

ha,
• tereny dolin rzek i potoków zajmujące powierzchnię około 1.800 ha,
• tereny wód powierzchniowych zajmujące powierzchnię około 160 ha,
• tereny ogrodów działkowych zajmujących powierzchnię około 38,4 ha,
• tereny cmentarzy zajmujące powierzchnię około 11,9 ha.

Na kształt struktury przestrzennej gminy wpływ miały zarówno czynniki historyczne, jak i

współcześnie prowadzone działania inwestycyjne. 

Aktualny stan zagospodarowania przestrzennego gminy:

• najbardziej zurbanizowaną część gminy stanowi miasto Wołczyn, w którym koncentruje się

działalność  usługowa  i  handlowa.  Zabudowa  na  obszarze  miasta  posiada  charakter

mieszany,  trudno wskazać dominujący jej  typ (wielorodzinna czy jednorodzinna).  Punkt

centralny stanowi historycznie ukształtowany rynek wraz z najbliższym otoczeniem, gdzie

koncentrują się funkcje handlowo - usługowe,
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• na obszarach sołectw przeważa zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, w kliku sołectwach

występuje również zabudowa wielorodzinna,

• na  obszarze  gminy  występuje  niewielka  ilość  obszarów  stricte  przemysłowych,

a największy z nich znajduje się w południowej części miasta Wołczyn, w bezpośrednim

sąsiedztwie torów kolejowych,

• praktycznie każda z jednostek osadniczych posiada swoje własne mikro centrum usługowo -

handlowe,  najczęściej  zlokalizowane  w  sąsiedztwie  szkoły  lub  kościoła,  przy  czym

przestrzenie  wokół  tych  obiektów  nie  tworzą  systemu,  który  można  określić  jako

sprzyjający integracji mieszkańców,

• element  charakterystyczny  w  układzie  urbanistycznym  sołectw  stanowią  liczne  zespoły

dworsko  -  parkowe,  bardzo  zróżnicowana  jest  architektura  i  rozplanowanie  zabudowy

 w poszczególnych sołectwach.

W  2018  r.  podjęto  uchwałę  w  sprawie  zmiany  w  miejscowym  planie  zagospodarowania

przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.

Ponadto  wydano  5  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Inwestycja  celu

publicznego  jest  lokalizowana  w  przypadku  braku  miejscowego  planu  na  podstawie  decyzji  o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na

budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w przypadku braku miejscowego planu, wymaga

ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy  - wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy.
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15. INFRASTRUKTURA

15.1 Drogi

W 2018 r. zadania realizowane w infrastrukturze drogowej obejmowały budowy i remonty

dróg gminnych w poniższych lokalizacjach:

• w  Wołczynie  ul.  Kwiatów  Polskich  -  wykonano  nawierzchnię  asfaltową  –  869  m

z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej, dojazdy do posesji, ścieżkę rowerową, sieć

kanalizacji  deszczowej,  zamontowano 19 opraw oświetleniowych na  słupach o  wartości

2 575 488,71 zł.  Na realizacje tego zadania Gmina uzyskała dotacje z Budżetu Państwa

w wysokości 1 231 555,56 zł;

• w Wołczynie ul. Chabrów – wykonano nawierzchnię asfaltową – 214,44 m z jednostronnym

chodnikiem z kostki betonowej oraz dojazdy do posesji, parking – 11 miejsc postojowych

i kanalizacje deszczową 

• w Szymonkowie (Wesoła) – wykonano nawierzchnię asfaltową - 270 m, zjazdy z betonu

asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego o wartości 64 234,20zł;

• w Wierzbicy Dolnej  -  wykonano nawierzchnię asfaltową -  630 m,  pobocza oraz  zjazdy

indywidualne z kruszywa łamanego o wartości 185 459,95 zł;

• w Wołczynie ul. Stalmacha – wykonano nawierzchnię asfaltową – 154 m, chodniki z kostki

brukowej – 460 m2 , zjazdy indywidualne 106m2 o wartości 302 692,63 zł;

• w  Krzywiczynach  –  wykonano  nawierzchnię  asfaltową  –  531  m,  pobocza  oraz  zjazdy

indywidualne z kruszywa łamanego o wartości 173 258,75 zł;

• w  Komorznie  –  drogę  przejęto  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  –  645  m,

wyprofilowano  drogę  wykonano  nawierzchnię  z  kruszywa  łamanego  o  wartości

111  862,26  zł  na  realizacje  tego  zadania  gmina  uzyskała  dofinansowanie  z  KOWR

wysokości 72 552,78 zł.

Wykonano dokumentację:

- przebudowy drogi w Wierzbicy Górnej,

- przebudowy drogi ul. Krokusowej w Wołczynie,

Ponadto wyremontowano:

• drogi tłuczniowe –  wartość 20 930,35 zł

• uzupełniono ubytki  w drogach tłuczniowych – wartość 126 487,30 zł

• dokonano remontów mostów i przepustów – wartość 41 099,36 zł.

76



W 2018 roku w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gierałcice wykonano zadanie pn.

”Budowa  ścieżki  rowerowej  i  kanalizacji  deszczowej”.  Gmina  Wołczyn  zobowiązała  się  do

przekazania  Powiatowi  Kluczborskiemu  pomocy  finansowej  w  wysokości  150  000,00  zł  na

realizację tego zadania.

15.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Celem optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Wołczyn przystąpiła do „grupy

zakupowej” energii elektrycznej.

Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu materiałów do przetargu na zakup

energii  elektrycznej.  Wybór  dostawcy  dokonywany  jest  w  przetargu  nieograniczonym,

przeprowadzanym w imieniu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Śląska Opolskiego w grupie

zakupowej przez Gminę Strzelce Opolskie.

Z  wyłonionym  wykonawcą  Gmina  zawarła  umowę  sprzedaży  energii  elektrycznej.

Przeprowadzenie  tych  działań  pozwoliło  uzyskać  niższą  o  ok.  30%  cenę  za  1  kWh  energii

elektrycznej, oraz zerową stawkę opłaty handlowej. 

Niższymi  stawkami  objęte  są  wszystkie  punkty  poboru  należące  do  Gminy  Wołczyn  jak  i  jej

jednostek organizacyjnych

W 2018 r. prócz bieżących napraw zostały przeprowadzone zadania inwestycyjne 

• przyłącz energetyczny w Skałągach,

• przyłącz energetyczny w Duczowie Małym,

• przyłącz energetyczny oraz 3 oprawy w Krzywiczynach,

• przyłącz energetyczny w Wołczynie przy ul. Leśnej,

• montaż 2 lamp ledowych w Wołczynie Rynek,

• montaż 1 lampy w Wołczynie pl. Partyzantów,

• montaż 2 lamp w Brynicy,

• montaż 1 lampy w Wierzchach,

• montaż 2 lampy + słup wraz z przewodem energetycznym w Komorznie,

• montaż 2 opraw + słup wraz z przyłączem energetycznym w Wierzbicy Górnej.

Ponadto wybudowano monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym w Wołczynie

przy ul. Sienkiewicza oraz zasilanie energetyczne przy budynku hali sportowej.
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16. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE  

Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

➢ Koszt całkowity: 2 523 516,00 zł

➢ Otrzymana kwota dofinansowania: 1 232 555,56 zł

➢ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

➢ Zakres  przedmiotowego  projektu  obejmował:  dostosowanie  parametrów

przedmiotowej  ulicy  do  klasy  technicznej  L,  przebudowę  skrzyżowania  z  drogą

powiatową  nr  1337O,  poprawę  geometrii  skrzyżowań  z  drogami  bocznymi,

wykonanie  nowej  konstrukcji  jezdni,  zniesienie barier architektonicznych, budowę

wyniesionego  przejścia  dla  pieszych,  budowę  nowych  chodników  i  ścieżki

rowerowej; budowę lub korektę wjazdów indywidualnych i publicznych, poprawę

systemu  odwodnienia  –  budowa  kanalizacji  deszczowej, wykonanie elementów

organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), budowę oświetlenia ulicznego,

ze szczególnym uwzględnieniem doświetlenia przejść dla pieszych.

➢ Zadanie zrealizowano i rozliczono

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wołczyn

➢ Koszt całkowity: 1 184 058, 56 zł

➢ Wnioskowana kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

➢ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

➢ zadanie  nr  1  „Termomodernizacja  budynku  użyteczności  publicznej

w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5” (budynek biblioteki): wykonanie docieplenia

obiektu  (docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku);  wymiana  stolarki  otworowej

(wymiana  okien  zewnętrznych);  izolacja  termiczna  dachu;  modernizacja  systemu

grzewczego (zastosowanie kotła kondensacyjnego, montaż automatyki pogodowej)

oraz wymiana oświetlenia. Wydatki ogółem 608 304,03 zł.

➢ zadanie nr 2 „Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1

w Wołczynie”.  W budynku świetlicy wykonanie docieplenia obiektu (docieplenie

ścian  zewnętrznych  budynku,  stropu  pod  strychem,  dachu);  wymiana  stolarki

otworowej  (wymiana  okien  zewnętrznych,  drzwi  zewnętrznych,  luksfery  oraz

świetlika) oraz wymiana oświetlenia. Wydatki ogółem 575 754,53 zł.

➢ Wniosek złożony w 2017 r, podpisanie umowy w grudniu 2017 r, realizacja w 2018 r
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Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków

➢ Koszt całkowity: 809 259,64 zł

➢ Otrzymana kwota dofinansowania: 310 350,00 zł

➢ Środki ochrony gruntów rolnych budżetu Województwa Opolskiego

➢ Budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  o  długości  jezdni  2033,12m:

wykonanie podbudowy, ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie

nawierzchni z betonu asfaltowego, odbudowa rowów z elementami odwodnienia.

➢ Gmina zrezygnowała z realizacji  zadania ze względu na ograniczone możliwości

budżetowe.

Rozbudowa przedszkola publicznego w Wołczynie na cele opieki nad dziećmi do lat 3

➢ Koszt całkowity: 503 255,15 zł

➢ Otrzymana kwota dofinansowania: 351 085,79 zł

➢ Resortowy  program  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3

„MALUCH+”2018

➢ Planowana inwestycja polegała na budowie pomieszczeń niezbędnych do utworzenia

i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania wykonano

m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, roboty fundamentowe, ściany zewnętrzne i

wewnętrzne,  roboty posadzkowe,  tynki  wewnętrzne,  stolarka okienna i  drzwiowa

zewnętrzna, stropy, pokrycia dachowe, rynny, rury spustowe, przewody kominowe,

instalacje elektryczne, utwardzenie nawierzchni.

➢ Dot. tylko części, która została rozliczona dotacją w roku 2018. Pozostałe koszty

poniesione zostały bez udziału dotacji ze środków budżetu gminy w 2019 roku.

Utworzenie otwartej strefy aktywności

➢ Koszt całkowity: 93 620,82 zł

➢ Otrzymana kwota dofinansowania: 44 684,82 zł

➢ Program  rozwoju  małej  infrastruktury  sportowo  –  rekreacyjnej  o  charakterze

wielopokoleniowym OSA 2018.

➢ Budowa  otwartej  strefy  aktywności  przy  ul.  Leśnej  obejmującej:  siłownię

zewnętrzną – 6 urządzeń, plac zabaw – 4 urządzenia, strefę relaksu – ławki, kosze,

gry edukacyjne, ogrodzenie, nasadzenia.

➢ Zadanie zrealizowano i rozliczono.
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Przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Ligocie  Wołczyńskiej  –  modernizacja  centrum  spotkań
mieszkańców

➢ Koszt całkowity: 360 225,29 zł

➢ Wnioskowana kwota dofinansowania: 229 211,00 zł

➢ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

➢ Zadanie obejmuje: zmianę organizacji infrastruktury technicznej, zmianę aranżacji

wnętrza  poprzez  wyburzenie  niektórych  ścianek  działowych  i  zaprojektowaniu

nowego podziału pomieszczeń, usunięcie istniejącej posadzki oraz wykonanie nowej

płyty żelbetowej,  wymianę poszycia stropowego,  naprawę schodów wejściowych,

termomodernizację fundamentów oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych i

sanitarnych.

➢ Nie otrzymano dofinansowania – nie uzyskano odpowiedniej liczby punktów.

Remont bramy parkowej we wsi Skałągi - renowacja zabytku

➢ Koszt całkowity: 63 008,74 zł

➢ Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 092,00 zł

➢ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

➢ Zadanie polegające na rozebraniu luźnych tynków i elementów ceglanych oraz ich

odtworzeniu, przemurowaniu uszkodzonych fragmentów muru wraz z izolacją siany

fundamentowej, wykonanie nowych tynków i wykonanie powłok malarskich.

➢ Nie otrzymano dofinansowania - nie uzyskano odpowiedniej liczby punktów

Ochrona  gatunków i  siedlisk  solniskowych  oraz  innych  zagrożonych  zbiorowisk  od  wody
zależnych na terenie gminy Wołczyn

➢ Koszt całkowity: 1 042 464,26 zł

➢ Wnioskowana kwota dofinansowania: 884 836,96 zł

➢ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

➢ Realizacja projektu ma na celu utworzenie, ochronę i odtworzenie obszarów wodno-

błotnych,  tj:  śródlądowych  siedlisk  błotnistych  solnisk  z  solirodem  (Salicornion

ramosissimae)  oraz  zbiorowisk  makrofitów z klasy  Potametea.  Zakłada  się  także

remont zbiornika wodnego w Krzywiczynach i wykoszenie jego skarp, co pozwoli

na  odtworzenie  siedlisk  wodno-błotnych  i  poprawienie  stanu  miejsca  rozrodu

płazów, ptaków wodno-błotnych i innych gatunków związanych z wodami.

➢ Otrzymano dofinansowanie. Realizacja w latach 2018 – 2019.

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na
terenie gminy Wołczyn
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➢ Koszt całkowity: 53 680,46

➢ Otrzymana kwota dofinansowania: 53 143,65

➢ Fundusz Sprawiedliwości

➢ W  ramach  zadania  wyposażono  10  jednostek  z  terenu  gminy  Wołczyn  m.in.

w  zestawy  ratownictwa  medycznego  R1,  parawany  do  osłony  miejsca  wypadku

i zasłaniania ofiar wypadków, agregat prądotwórczy itd.

➢ Zadanie zrealizowano i rozliczono.
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17. FUNDUSZ SOŁECKI

Środki  funduszu sołeckiego przeznacza  się  na  realizację  przedsięwzięć,  które  zgłoszone we

wniosku o przyznanie sołectwu środków z funduszu są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Warunkiem  przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest  złożenie do

burmistrza przez sołectwo wniosku. Zgodnie z terminem ujętym w ustawie o funduszu sołeckim w

terminie  do  dnia  30  września  2017  r.  wszystkie  sołectwa  przekazały  burmistrzowi  Wołczyna

wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2018 r. We wnioskach wskazane

zostały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich

kosztów i uzasadnieniem. 

Niestety liczba mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim była bardzo mała, brak

jest  zainteresowania  ze  strony  mieszkańców,  pomimo  ogłaszania  i  powiadamiania  o  zebraniu

w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wnioski uchwalone zostały przez zebrania wiejskie z inicjatywy sołtysa. 

Przedsięwzięcia  uzależnione  są  od  aktualnych  potrzeb  mieszkańców i  całego sołectwa,  z  kolei

przedstawiciele  sołectwa  podczas  zebrania  wiejskiego  decydują,  jakie  zadania  zostaną

zrealizowane. 

Sołectwa gminy Wołczyn w 2018 r. realizowały zadania własne gminy różnych kategorii.

Począwszy od utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, po promocję gminy, utrzymanie gminnych

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Poniższy wykres przedstawia zadania zrealizowane 
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Przedsięwzięcia pn.: utrzymanie zieleni i porządku, organizowanie imprez integracyjnych

i  spotkań oraz  remont świetlicy  wiejskiej  to  zadania najczęściej  pojawiające się  we wnioskach

sołectw w 2018 r.

Najwięcej  sołectw przeznaczyło środki  na  realizację  zadania  związanego z utrzymaniem

porządków i zieleni. W ramach tego zadania zakupiono m.in. paliwo do kosiarek w celu wykaszania

terenów gminnych w sołectwie, sprzęty, części zamienne oraz narzędzia do utrzymania porządku,

drzewka, kwiaty, impregnaty, farby, pojemniki na odpady, wykonano tablice ogłoszeniowe itp.

Kolejnym zadaniem, na które sołectwa również przeznaczały środki było organizowanie imprez

integracyjnych i spotkań. W ramach tego zadania mieszkańcy organizowali cykliczne imprezy m.in.

Dzień Kobiet, Dzień Dziecka czy Mikołajki. Środki wydatkowano na produkty spożywcze, usługi

animacyjne, usługi muzyczne czy catering. 

Trzecim,  pochłaniającym duże  nakłady  finansowe  było  zadanie  związane  z  remontem świetlic

wiejskich. Sołectwa rok do roku przeznaczają środki na to przedsięwzięcie. Świetlica jest miejscem

spotkań oraz integracji mieszkańców, a także daje możliwość na organizowanie warsztatów, czy

zajęć dla wszystkich zainteresowanych grup wiekowych.

Następne zadania,  na które  również  zostały  przeznaczone środki  dotyczą  placów rekreacyjno -

sportowych oraz placów zabaw. Miejsca te również pełnią ważna rolę na wsi szczególnie wiosną

i latem, dlatego mieszkańcy zabiegają o to, aby były one atrakcyjne i bezpieczne. W ramach tego

zadania  montowane  były  różnego  rodzaju  urządzenia  zabawowe,  elementy  placów zabaw,  czy

urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Pozostałe zadania, wyodrębniane w ramach FS dotyczyły utrzymania dróg i nawierzchni, remontów

budynków czy pomieszczeń OSP, zaopatrzenia jednostek OSP w sprzęt bojowy. Ponadto sołectwa

wydzielały  również  środki  na  przedsięwzięcia  związane  z  kulturą  regionu  –  zakup  strojów

ludowych,  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego,  zarybienie  stawów,  wspieranie  placówek

oświatowych czy prace wokół placu kultu religijnego (kapliczki).

Sołectwa mają różne potrzeby i możliwości, a to z kolei przekłada się na realizację zadań.

Efektywna realizacja przedsięwzięć możliwa jest dzięki nakładom finansowym, a przede wszystkim

zależy również od potencjału sołectwa, pomysłowości i zaangażowania mieszkańców.
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Wysokość środków funduszu sołeckiego 

L.p. Sołectwo Kwota FS (zł) Wydatki 2018 r. Wykonanie %
1. Bruny 12 370,76 12 369,84 99,9
2. Brynica 9 063,07 9 059,49 99,9
3. Brzezinki 18 192,30 18 176,89 99,9
4. Duczów Mały i Wielki 11 378,45 11 366,21 99,9
5. Gierałcice 25 601,52 25 598,84 99,9
6. Komorzno 30 199,21 30 197,58 99,9
7. Krzywiczyny 26 296,14 26 274,26 99,9
8. Ligota Wołczyńska 17 199,99 17 183,86 99,9
9. Markotów Duży 12 999,22 12 875,87 99,0
10. Markotów Mały 9 625,38 9 624,07 99,9
11. Rożnów 19 879,22 19 570,12 98,4
12. Skałągi 22 359,98 22 346,84 99,9
13. Szum 21 929,98 21 929,86 99,9
14. Szymonków 25 568,44 24 351,07 95,2
15. Świniary Małe 8 335,38 8 300,00 99,6
16. Świniary Wielkie 14 156,91 14 150,62 99,9
17. Wąsice 24 576,14 24 540,32 99,9
18. Wierzbica Dolna 19 746,91 19 689,93 99,7
19. Wierzbica Górna 33 076,90 33 072,70 99,9
20. Wierzchy 16 869,22 16 861,11 99,9

Suma 379 425,12 377 539,48 99,5

Sołectwa efektywnie wykorzystały środki przeznaczone na realizowanie zadań w ramach

funduszu sołeckiego. Środki niewykorzystane w roku budżetowym przepadają z upływem roku. 

Sołectwa  rozdysponowały  środki  w  ramach  wydatków  bieżących  oraz  wydatków

inwestycyjnych tzw. majątkowych. 
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Wydatki sołectw w oparciu o w/w kategorie wydatków

W  ramach  wydatków  inwestycyjnych  rozbudowano  oświetlenie  uliczne  w  Komorznie,

wykonano również projekt  na oświetlenie  placu  zabaw w Wierzbicy Górnej,  doposażono place

zabaw w sołectwach: Brzezinki, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, Markotów Duży oraz Wąsice.

Sołectwo Skałągi zakupiło urządzenie siłowni zewnętrznej - w planie jest dokupienie kolejnych

urządzeń  w  latach  następnych.  Ponadto  wykonano  utwardzenie  placu  przy  stawie  we  wsi

Szymonków,   utwardzono  wjazd  na  parking  przy  placu  zabaw  oraz  zagospodarowano  plac

rekreacyjno-sportowy wokół świetlicy w sołectwie Szum, postawiono wiatę piknikową w sołectwie

Wierzbica Górna oraz Wierzchy.

Zgodnie  z  ustawa  o  funduszu  sołeckim  wydatki  na  fundusz  podlegają  częściowemu

zwrotowi.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej każdego roku koryguje wysokość

zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu dla poszczególnych grup gmin.
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Pomimo rosnących wydatków gminy na fundusz sołecki kwota zwrotu z budżetu państwa z roku na

rok maleje.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Rok Wydatki FS (zł) Kwota zwrotu (zł) Zwrot %
1. 2016 325 592,91 116 086,90 35,654
2. 2017 324 023,51 113 259,18 34,954
3. 2018 377 539,48 107 851,70 28,567
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