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WSTĘP

Miniony  rok  był  rokiem  trudnym.  Pandemia  zmieniła  nasze  życie  i  zwyczaje.

Zamknięte  zostały  szkoły.  Odwołanych  zostało  wiele  zaplanowanych  przedsięwzięć

kulturalnych  i  sportowych.  Wielu  mieszkańców doświadczyło  covid-19,  izolacji,

kwarantanny. 

Jednak pomimo tych trudnych warunków w jakich przyszło nam funkcjonować udało

się nam wykonać szereg przedsięwzięć. 

Realizowaliśmy zadania bieżące, projekty wynikające z przyjętych strategii,  programów

i  uchwał  Rady  Miejskiej.  Angażowaliśmy  duże  środki  na  oświatę,  wspieranie  życia

społecznego, kulturalnego, sport oraz inwestycje infrastrukturalne. W tym trudnym okresie

dla przedsiębiorców wprowadziliśmy „wołczyńską tarczę antykryzysową”. Udało nam się

pozyskać  niemałe  środki  pozabudżetowe.  Uważam,  że  nasza  gmina  jest  stabilna

finansowo.

Raport  ten  nie  obejmuje  wszystkich  tematów,  którymi  zajmuje  się  Gmina,

a poruszone w nim kwestie opisane zostały w sposób zwięzły. 

Szanowni Mieszkańcy i Radni zachęcam do zapoznania się z raportem i debaty

publicznej.

                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                         Jan Leszek Wiącek 
                                                                                                Burmistrz
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2. POŁOŻENIE GMINY

Gmina  Wołczyn  położona  jest  w  północnej  części  województwa  opolskiego,

w  powiecie  kluczborskim.  Sąsiaduje  z  następującymi  gminami:  Domaszowice,  Pokój,

Murów,  Kluczbork  i  Byczyna  (województwo  opolskie)  oraz  Trzcinica  i  Rychtal

(województwo wielkopolskie). 

Powierzchnia gminy wynosi  241 km2,  liczba mieszkańców –  12 830 tys.  osób.

Wiodącą funkcją w gminie, za wyjątkiem obszaru miasta jest rolnictwo. Miasto Wołczyn

pełni rolę usługowo-produkcyjną. 

Sieć osadniczą tworzy 21 wsi:  Bruny, Brynica, Brzezinki,  Duczów Mały,  Duczów

Wielki,  Gierałcice,  Komorzno,  Krzywiczyny,  Ligota Wołczyńska,  Markotów Duży i  Mały,

Rożnów, Szum, Szymonków, Skałągi, Świniary Małe i Wielkie, Wąsice, Wierzbica Dolna

i Górna, Wierzchy, miasto Wołczyn oraz 23 przysiółki, 5 kolonii i 4 osady. 

   Mapa Gminy Wołczyn
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3. ORGANY GMINY

3.1. BURMISTRZ  Jan Leszek Wiącek  

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy. W jego wyłącznych

kompetencjach leży gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu oraz

zatrudnianie  kierowników  gminnych  jednostek  organizacyjnych.  Burmistrz  wykonuje

uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa,  m.in. przygotowuje

projekty uchwał rady miejskiej i określa sposób ich wykonywania. Reprezentuje gminę na

zewnątrz.

Jako  organ  administracji  posiada  ustalone  kompetencje  do  rozstrzygania

w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie wszystkich zadań

gminy.  Od  jego  decyzji  służy  odwołanie  do  samorządowego  kolegium odwoławczego,

chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej. 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.  W  realizacji  zadań  własnych  gminy  burmistrz

podlega wyłącznie radzie miejskiej.

3.2 Rada Miejska

To  organ  stanowiący  i  kontrolny  gminy.  Radni  wybierani  są  w  wyborach

powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat.

W naszej  radzie  zasiada  15  radnych.  Rada  ma jednego przewodniczącego i  jednego

wiceprzewodniczącego.

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,
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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

3.3 Uchwały

W 2020 r. podczas 10 sesji, podjęto 92 uchwały. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z

dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym wszystkie  uchwały  zostały  przekazane

organom sprawującym nadzór merytoryczny – Wojewodzie Opolskiemu i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Opolu w zakresie spraw dotyczących budżetu i  spraw podatkowych.

Akty  będące  aktami  prawa  miejscowego  przesłane  zostały  do  publikacji  w  Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (częściowe) do uchwały:
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- Nr XXII/211/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Wołczyn

W  okresie  sprawozdawczym  realizowane  były  zarówno  uchwały  podjęte  w/w

okresie, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich.

3.4 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. 

Kierownictwo Urzędu stanowią Burmistrz Jan Leszek Wiącek, Zastępca Burmistrza

Bogusław Adaszyński, Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec, Sekretarz Gminy Beata Siwak.

W skład urzędu wchodzą wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska:

1) Wydział Organizacyjny, w skład którego wchodzi Biuro Obsługi Interesanta

2) Biuro Rady Miejskiej

3) Samodzielne stanowisko Sekretariat

4) Wydział Finansowy

5) Wydział Podatków i Opłat

6) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji

7) Wydział Spraw Społeczno - Obywatelskich i Obronnych

8) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji

9) Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej

10) Referat Zamówień Publicznych, Budownictwa i Funduszy Europejskich

11) Audytor Wewnętrzny

12) Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

13) Radca Prawny

14) Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

15) Komenda Straży Miejskiej
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3.5 Jednostki organizacyjne gminy

 W Gminie Wołczyn działają następujące jednostki organizacyjne: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie;

2) Wołczyński Ośrodek Kultury;

3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Jakuba Kani w Wołczynie;

4) Szkoła Podstawowa w Komorznie;

5) Szkoła Podstawowa w Wąsicach;

6) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej;

7) Zespół Szkół w Wołczynie, w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie,  

Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie;

8) Przedszkole Publiczne w Wołczynie;

9) Żłobek „Wesołe Misie” w Wołczynie."

3.6 Jednostki pomocnicze

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
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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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3.7  SPÓŁKI GMINNE

3.7.1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

        Założycielem Spółki oraz jedynym właścicielem jest Gmina Wołczyn, istnieje od

01.10.1997 r. Kapitał zakładowy Spółki w 2020 r. w stosunku do 2019 r.  nie zmienił się

i  wynosi  501  000,00  zł,  który  dzieli  się  na  1  002  równych  i  niepodzielnych  udziałów

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

Prezes Zarządu Tomasz Olejnik.

W okresie sprawozdawczym średnia  ilość  zatrudnionych w Spółce  to 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 – 5 etaty,
- sprzątaczka – 2,5 etatu,
- grupa remontowo – budowlana – 4 etaty,
- ogrodnik – 1 etat,    
- pracownik warsztatu – 2 etaty.

Dzięki  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Kluczborku  w  Spółce

pracowało  3 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 2020 był zgodny

z celami założycieli Spółki i przedstawiał się następująco:

1)administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami 

komunalnymi,

 usługi w zakresie remontów budowlanych i instalatorskich,

 utrzymanie czystości placów i dróg Wołczyna oraz innych terenów komunalnych,

 administrowanie gminnym składowiskiem odpadów,

 odbiór nieczystości stałych na terenie gminy Wołczyn i prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

 administrowanie targowiskiem miejskim,

 zarząd cmentarzami w Wołczynie, Brunach, Brynicy, Ligocie Małej i Markotowie 
Dużym,

 usługi w zakresie transportu, robót ziemnych i warsztatowych.

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

o  pow.  06188  ha  wartość  98  574,84  zł.  Na  tej  działce  zlokalizowany  jest  budynek
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administracyjny, warsztat, budynki magazynowe oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych (PSZOK).

Spółka posiada również niezbędne środki transportu:

 4 śmieciarki (sprawne jeżdżące),

 1 samochód ciężarowy bramowiec,

 1 samochód specjalny – podnośnik,

 3 ciągniki rolnicze (2 marki Ursus i 1 Perkins),

 1 koparko-ładowarka,

 2 samochody transportery skrzyniowe,

 1 samochód osobowo – ciężarowy,

 6 przyczep,

 1 rozrzutnik (wykorzystywany do akcji zima).

Sprzęt ten jest mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany na nowszy.

Spółka w roku 2020 uzyskała niżej przedstawione przychody z podziałem na ich rodzaj:

Przychody ze
sprzedaży 

w tys. zł (netto)

Usługi netto z tego: 4  227,2

Odbiór odpadów 
komunalnych

2 727,1

Oczyszczanie 205,6

Zieleń miejska 225,4

Usługi pogrzebowe 78,0

Utrzymanie ulic i placów 11,9

Wynajem lokali i zarząd
wspólnotami

643,6

Usługi remontowe 238,1

Usługi transportowe i 
warsztatowe

1,7

Z uwagi  na  ograniczone  możliwości  finansowe  PGKiM Sp.  z  o.o.  w  Wołczynie

zmuszona jest do zaciągania kredytów i pożyczek na uzupełnienie środków finansowych

przy realizowanych zakupach niezbędnego sprzętu.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2020 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 – 2 676 zł
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• ilość rat do spłaty -    3

2. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na zakup śmieciarki:  
• kwota pożyczki - 52 000 zł
• rata miesięczna - 1 080 zł  
• pozostało do spłaty - 26 080 zł
• ilość rat do spłaty -  23raty (po 1 080 zł. + 1 rata w wysokości 1 240 zł)

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Wołczynie na zakup podnośnika:
• kwota kredytu - 40 000 zł
• rata miesięczna - 1 111,11 zł
• pozostało do spłaty - 26 666,64 zł
• ilość rat do spłaty - 24    

4. Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na zakup bramowca:
• kwota pożyczki – 47 480 zł
• rata miesięczna - 1 256 zł  
• pozostało do spłaty - 37 176 zł
• ilość rat do spłaty -  28 rat (po 1 256 zł + 1 rata w wysokości 1 008 zł).

3.7.2  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wołczynie funkcjonuje od 1993 r.

realizując  zadania  gminy  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzenia ścieków, realizuje inwestycje oraz inne usługi z zakresu gospodarki wodno

ściekowej  na  terenie  Gminy  Wołczyn.  Początkowo  zakład  działał  jako  jednostka

budżetowa,  następnie  zakład  budżetowy,  a  od  2004  r.  funkcjonuje  jako  spółka  prawa

handlowego ze 100% udziałem gminy.

Statutowe zadania spółka realizuje przy pomocy posiadanej infrastruktury tj: 

-  podziemnych  ujęć  wody  w  Brzezinkach,  Wierzbicy,  Krzywiczynach,  Szymonkowie
 i Markotowie o łącznej wydajności Q d śr  2450 m3,
- przepompowni strefowych wody w Brynicy i Skałągach,
- sieci  wodociągowej o łącznej długości 140 km,
- mechaniczno biologicznej oczyszczalni   ścieków z podwyższanym usuwaniem związków
biogennych o dopływie Q d śr  900 m3,
- sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości 60 km,
- przepompowni,  tłoczni oraz przydomowych przepompowni ścieków w ilości 81 szt. 

        Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy z gminą Wołczyn Spółka zajmuje się również

eksploatacją  sieci  kanalizacyjnej  deszczowej  o  długości  ok.  20  km oraz  konserwacją  

i utrzymaniem urządzeń ppoż. (hydratów) na terenie Gminy.
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W 2020 r. Spółka wyprodukowała i  sprzedała wodę w ilościach:

Produkcja ogółem -  583 642 m3,

Sprzedaż  ogółem -  464 498 m3, 

Poniższa tabela przedstawia dane w podziale na poszczególne ujęcia:

Lp.
Ujęcie 

(nazwa)
Produkcja m3

2020 r.
Sprzedaż m3

2020 r.
Odbiór ścieków

w m3

1. Brzezinki 370 614 308 584 224 429
2. Wierzbica 124 102 91 087 23 624
3. Markotów 8 379 7 693  10 631
4. Szymonków 22 990 16 407 -
5. Krzywiczyny 57 557 40 732 -

6. 
ścieki
dowożone 

- - 4 488

Razem 58 642 464 498 266 172

Spółka  posiada  wszelkie  niezbędne  decyzje  na  pobór  wody,  odprowadzanie

i  oczyszczanie  ścieków  oraz  na  zagospodarowanie  osadów  ściekowych.  W  ramach
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realizacji  posiadanej  decyzji  wykonała  coroczną  konserwację  rzeki  Wołczyńskiego

Strumienia na odcinku około 2 km. 

Sukcesywnie prowadzony jest monitoring wody i ścieków poprzez badania laboratoryjne.

Badania  wody  przeprowadzane  są  przez  akredytowane  laboratorium  Wodociągów

Kępińskich  Sp.  z  o.o.  w  Kępnie  na  podstawie  zawartej  umowy  na  w/w  usługę  oraz

Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kluczborku jako jednostki nadzorującej.

Badania  ścieków  i  osadów  ściekowych  wykonywane  są  przez  Zakład  Wykonywania

Pomiarów EMITOR Sp. z o.o. w Opolu.

Dostarczana  odbiorcom  woda  spełniała  parametry  wody  przeznaczonej  do  picia  i  na

potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia

2017 r

Okresowe oceny jakości przydatności wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone

przez  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kluczborku  nie  stwierdziły  przekroczeń

badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

W  2020  roku  na  eksploatowanej  przez  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji

infrastrukturze wodociągowo kanalizacyjnej usunięto 118 szt. awarii:

- ujęcia wody, stacje uzdatniania wody -14 szt.
- sieć wodociągowa z przyłączami – 27 szt.
- sieć kanalizacyjna  – 31 szt.
- przepompownie i tłocznie ścieków – 42 szt.
- oczyszczalnia ścieków – 4 szt. 

Wszystkie awarie usuwane były we własnym zakresie przez pracowników Spółki zgodnie

ze  sztuką budowlaną  i standardami zawartymi w regulaminie dostarczania wody i odbioru

ścieków.

W  okresie  sprawozdawczym  zakończono  i  rozliczono  projekt:  ,,Uporządkowanie

gospodarki  kanalizacyjnej  w  aglomeracji  Wołczyn”  współfinansowany  ze  środków  UE

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Program zakładał :

- budowę kanalizacji w miejscowości Krzywiczyny i Skałągi, 
- budowę  słonecznej suszarni osadów na obiekcie oczyszczalni ścieków w Wołczynie, 
- zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej, 
-  zakup  i  montaż  systemu  SCADA  do  monitoringu  i  zarządzania  infrastrukturą
kanalizacyjną. 
Projekt został zrealizowany za kwotę 10 333 000,00 zł przy dofinansowaniu 63,8 %. Wkład

własny  na  realizację inwestycji  stanowiły  pożyczki  zaciągnięte  przez  Spółkę
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w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie

3 085 000,00 zł do spłaty na dzień 31.12.2020 r.  pozostało 2 748 813,96 zł.

Spółka spłaca również:

-  pożyczkę  uzyskaną  w  WFOŚIGW  w  Opolu  na  sfinansowanie  budowy  kanalizacji

sanitarnej  w  miejscowości  Brzezinki  w  kwocie  1 346 000,00  zł  do  spłaty  pozostało

836 141,72 zł,

- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na okresowe pokrycie zapotrzebowania na środki

pieniężne związane z bieżącą działalnością w  kwocie 300 000,00 zł,

-  dokonuje  spłat  umów  leasingowych  na  zakup  koparko  ładowarki  JCB  3CX  Turbo

o wartości  265  000,00  zł  na  okres  5  lat  oraz  samochodu  Citroen  Jumpy  o wartości

79 000,00 zł na okres 3 lat.

Na dzień 31.12. 2020 r pozostało do spłaty 180 316,62 zł.

Spółka  w  2020  r.  w  ramach  statutowej  działalności  przeprowadziła  remonty,

modernizacje  oraz  inwestycje  polegające  na  budowie  środków  trwałych  oraz  zakupie

gotowych dóbr tj.:

- wymiana przyłączy wodociągowych  - 23 szt. o długości 334 mb,
- wymiana i przebudowa węzłów wodociągowych, wymiana zasuw -  8 szt,
- wymiana zaworów odcinających i wodomierzy – 1300 szt,
- modernizacja układów elektrycznych, automatyki i sterowania  na obiektach ZWiK,
- wymiana pomp na ujęciach wody,  oczyszczalni ścieków, tłoczniach i przepompowniach.
W  2020  r.  łączna  kwota  przeprowadzonych  remontów,  modernizacji  oraz  inwestycji

wynosiła 392 447,57 zł.

Wykonano  również  usługi  dodatkowe  -  roboty  zlecone  polegające  na  budowie

i  rozbudowie  infrastruktury  wodociągowej  i  kanalizacyjnej,  czyszczeniu  kanalizacji,

wynajmie  sprzętu,  wywozie  nieczystości  płynnych,  konserwacji  i  utrzymaniu  urządzeń

ppoż. na łączną kwotę 206 988,00.

Na dzień 31.12. 2020 r.  Zakład zatrudniał 35 osób; 

- pracownicy sieci wod-kan – 10 osób,
- pracownicy oczyszczalni ścieków – 7 osób,
- inkasenci konserwatorzy wodociągów- 4 osoby,
- pracownik warsztatu - 1 osoba,
- pracownik gospodarczy – 1 osoba,
- pracownicy działu eksploatacji  - 4 osoby,
- pracownicy administracji - 4 osoby, 
-pracownicy działu obsługi klienta i rozliczeń – 3 osoby,
- zarząd  - 1 osoba.
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W  roku  2020  z  powodu  pandemii  znacząco  wzrosły  koszty  podstawowej

działalności  Spółki, co w konsekwencji spowodowało problemy związane z utrzymaniem

płynności  finansowej  firmy.  Konieczne  było  przeorganizowanie  pracy  zakładu,

wprowadzenie  pracy  hybrydowej  oraz  rotacyjnej,  zabezpieczenie  pracowników

w odpowiednie  środki  ochrony  osobistej.  Widoczny  był  również  brak  spływu  środków

finansowych  wynikający  z  trudności  w  dostarczeniu  faktur  oraz  wstrzymaniu  płatności

przez odbiorców spowodowane zmianą ich  priorytetów życiowych.

W okresie pandemii głównym i priorytetowym celem działalności Spółki  stało się przede

wszystkim  zapewnienie  ciągłości  dostaw  wody  i  odbioru  ścieków.  Wstrzymane  lub

przesunięte zostały wówczas prace związane z usługami odpłatnymi dodatkowymi, prace

inwestycyjne i remontowe.

Pomimo  licznych  trudności  działalność  Spółki  za  rok  2020  zamknęła  się  dodatnim

wynikiem finansowym.
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4.  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  

Realizacja w/w Programów opisana jest w dalszej części Raportu.
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5. DEMOGRAFIA

 Poniższe dane zostały opracowane na podstawie ewidencji ludności w Gminie 

Wołczyn. Jako punkt wyjścia przyjęto stan ludności na dzień 31.12.2020 r. dane poniżej 

uwzględnia liczbę osób zameldowanych na pobyt stały. 

W okresie objętym analizą dostrzegalny jest znaczny spadek liczby ludności.

                 Liczba ludności w latach 2011-2020

Rok Liczba ludności

2011 13 994

2012 13 904

2013 13 768

2014 13 681

2015 13 461

2016 13 293

2017 13 215

2018 13 042

2019 12 857

2020 12 679

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Ewidencja Ludności
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Dynamika urodzeń i zgonów w latach 2011 – 2020

Rok Urodzenia Zgony

2011 130 162

2012 113 167

2013 98 177

2014 111 137

2015 111 209

2016 142 195

2017 138 193

2018 113 202

2019 108 156

2020 97 197

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Ewidencja Ludności
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Zestawienie stanu ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku

ekonomiczne grupy wieku kobiety mężczyźni

                                            2019 r.

0-17 wiek przedprodukcyjny 1018 1119

18-59/64 wiek produkcyjny 3680 4276

60/65+ wiek poprodukcyjny 1865 895

                                              2020 r.

0-17 wiek przedprodukcyjny 1154 1011

18-59/64 wiek produkcyjny 4244 3649

60/65+ wiek poprodukcyjny 945 1899

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Ewidencja Ludności
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6. ROLNICTWO

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 - 5ha). 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. 

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

 

    Gospodarstwa rolne gospodarują na następujących klasach gleb:

- klasa II - 239 ha
- klasa III - 1036 ha,
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- 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:

- 1-2 - 441 gospodarstw,
- 2-5 - 420 gospodarstw,
- 5-7 - 120 gospodarstw,
- 7-10 - 129  gospodarstw,
- 10-15 - 92 gospodarstw,
- 15  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. w Komorznie,
- Przedsiębiorstwo Rolne „Kłos” Spółka z o.o. w Krzywiczynach,
- Promex  Spółka z o.o. w Rożnowie,
- Lesaffre Polska S. A. w Wołczynie,
- Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Ferm” Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej.

6.1 Melioracje

 Na  terenie  naszej  gminy  utrzymaniem  melioracji  podstawowych  zajmuje  się

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie.  Natomiast  konserwacją  urządzeń

szczegółowych zajmuje się Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Wołczynie.

Obszar zmeliorowany w gminie to 9450 ha w tym sieć drenarska 5699 ha, 271.5 km

rowów oraz 83,4 km rzek.

MGSW reprezentuje Przewodniczący, który pełni funkcje społecznie, działa Zarząd i

Komisja Rewizyjna, którzy również pracują nieodpłatnie, otrzymują jedynie zwrot kosztów

podróży. Najważniejszym statutowym zadaniem jest systematyczna konserwacja rowów,
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remonty  drenarek  oraz  rzeczowe  i  finansowe  zabezpieczenie  tych  prac.  Prace

konserwacyjne i remonty drenarek są prowadzone na umowy zlecenie.

Dochodem Spółki  są składki  od użytkowników urządzeń melioracyjnych.  Składki

mają charakter repertacyjny, tzn. ile składek tyle prac konserwacyjnych. Wysokość składki

ustala Walne Zgromadzenie Delegatów każdego roku wiosną. W 2020 r. wynosiła 23,50 zł

od 1 ha.

W 2020 r.  Spółka dysponowała kwotą 64 155 zł.  Spółka nie  posiada własnego

transportu.  Wyposażenie stanowią narzędzia ręczne: kosa spalinowa i  piła spalinowa -

gałęziówka. Do odbudowy rowów wynajęta była koparka.

Biorąc  pod  uwagę,  że  zewidencjonowanych  w  Spółce  jest  154  km  rowów,  rozmiar

konserwacji  powinien  wynosić  około  50  km  rocznie  i  tylko  taki  rozmiar  prac  może

zabezpieczyć sprawność urządzeń melioracyjnych, co jest trudne do osiągnięcia.

W 2020 r. Spółka otrzymała dotacje z budżetu gminy w wysokości 15 tys. zł.

Wykonano prace konserwacyjne rowów melioracyjnych:

 Wołczyn rów R-G 300 mb

 Brynica rów R-A3 500 mb

 Gierałcice rów R-F 11 900 mb

 Ligota Wołczyńska rów R-A  930 mb
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA

7.1 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.  Usługę  wykonało  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej

w Wołczynie Sp. z o.o. zgodnie z Umową Nr 435/2019 zawartą w dniu 31.12.2019 r.

W  ramach  w/w  umowy  prowadzony  był  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów

Komunalnych przy  ul.  Rzeczna 1  w Wołczynie.  Dwa razy  w roku  w ramach systemu

odbierane były z nieruchomości odpady wielkogabarytowe.

Właściciele nieruchomości  zamieszkałych ponosili  opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi  zróżnicowaną  w zależności  od  tego,  czy  odpady  na  nieruchomości  były

segregowane, czy też nie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/164/2020  Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 stycznia 2020

r.  ustalono  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  zbieranymi

odbieranymi  w  sposób  selektywny  w  wysokości  24,00  zł  miesięcznie  od  jednego

mieszkańca  zamieszkującego  daną  nieruchomość  stanowiącą  samodzielny  lokal

mieszkalny.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2020 r. wyniosły 2 656 224,86 zł.

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 2 333,28 zł,

- opłat komorniczych i egzekucyjnych – 3 176,14 zł

Łącznie dochody wyniosły 2 661 734,28 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu wyniosły: 2 534 768,36 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

-  odbieranie,  transport,  zbieranie  i  unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych  -

2 362 172,54 zł,

- obsługa administracyjna systemu – 137 074,22 zł,

- zatrudnienie dwóch osób do obsługi systemu (wynagrodzenie i ZFŚS) – 127 473,96 zł,

- koszty szkoleń – 704,60 zł,

- koszty dostarczenia informacji o zmianie wysokości opłat - 4 608,00 zł,

- koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat – 8 895,66 zł.
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- wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło wraz z utwardzeniem

terenu pod pojemniki – 4 253,60 zł (wymieniono zniszczone pojemniki na nowe),

-  usunięcie  odpadów komunalnych  z  miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich  składowania  –

31 268,00 zł.

7.2 Azbest

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

W roku 2020 ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych

z  gminnymi  programami  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest

w  zakresie  demontażu,  zbierania,  transportu  oraz  unieszkodliwiania  odpadów

zawierających  azbest  na  terenie  województwa  opolskiego,  Gmina  Wołczyn  otrzymała

dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Wołczyn - nabór w roku 2020”.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania było dofinansowanie przy pomocy

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

oraz  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  ze  środków  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.

Całkowity planowany koszt realizacji  zadania, zgodnie z podpisaną z WFOŚiGW

umową, wynosił 31 215,27 zł, w tym:

• 63,87 % kosztów  kwalifikowanych  pochodziło  ze  środków  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz  Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym:

- dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu wynosi 9 968,00 zł,

- dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie wynosi 9 968,00 zł;

• 26,13 % kosztów kwalifikowanych to udział Gminy Wołczyn;

• 10 % kosztów to udział własny właścicieli nieruchomości.

26



Z  dofinansowania  do  unieszkodliwienia  wyrobów  zawierających  azbest

 z nieruchomości skorzystało 14 wnioskodawców.

W wyniku dofinansowania unieszkodliwiono 28,48 ton wyrobów zawierających azbest (tj. 2

109 m2).

7.3. Przydomowe oczyszczalnie

Zgodnie z  Uchwałą nr IV/28/2015 Rady Miejskiej  w Wołczynie z dnia 25 lutego

2015 roku  w sprawie  regulaminu dofinansowania  budowy przydomowych  oczyszczalni

ścieków oraz późniejszymi zmianami Uchwałą nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z

dnia 27 marca 2019 roku i Uchwałą nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25

września  2019  roku  -  Gmina  Wołczyn  dofinansowuje  koszt  budowy  przydomowych

oczyszczalni  ścieków  właścicielom  nieruchomości  niepodłączonych  do  systemu

kanalizacji.

Możliwe  było  otrzymanie  dofinansowania  do  80  %  kosztów  budowy  przydomowej

oczyszczalni ścieków, ale nie więcej niż 4000 zł (dofinansowanie nie obejmuje kosztów

projektów i innych ewentualnych zezwoleń).  

 W  ramach  zadania  dofinansowano  budowę  przydomowych  oczyszczalni

w następujących miejscowościach:

 Wąsice – 8 przydomowych oczyszczalni ścieków

 Komorzno – 6 przydomowych oczyszczalni ścieków

 Szum - 5 przydomowych oczyszczalni ścieków

 Szymonków – 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków

 Wierzchy - 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków

 Skałągi – 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków

 Ligota Mała - 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków

 Markotów Mały – 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków

 Markotów Duży – 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków

Łącznie dofinansowano budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną

kwotę 111 200,00 zł.
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7.4 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 oraz postanowień Uchwały Nr

XXXII/198/2017  z  dnia  31  marca  2017  r.,  określającej  zasady  przyznawania

dofinansowania kosztów poniesionych przez mieszkańców na wymianę ogrzewania  na

ogrzewanie  ekologiczne,  Gmina  Wołczyn  w  2020 roku  realizowała  system  dopłat  do

wymiany ogrzewania na ekologiczne.

Maksymalna kwota o jaką można było się ubiegać w ramach uruchomionego programu na

wymianę pieców węglowych na ekologiczne to 2 000 zł.

W  okresie  sprawozdawczym  z  dotacji  skorzystało  72 osób.  Środki  na  ten  cel

w całości wygospodarowano z budżetu gminy w łącznej wysokości 139 329,33 zł.
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7.5. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt  na  terenie  gminy  Wołczyn  przyjęty  został  Uchwałą  Nr  XIX/189/2020  Rady

Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 kwietnia 2020 roku. 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;

• poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

•  zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

   z udziałem zwierząt;

• sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

• ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt   

  domowych, w szczególności psów i kotów;

• usypianie ślepych miotów;

•  wskazanie  gospodarstwa  rolnego  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich;

• edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

W ramach Programu dofinansowano sterylizację 122 przygarniętych bezdomnych

zwierząt (kotów oraz psów). Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu

gmina Wołczyn wydatkowała 45 483,09 zł.
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8. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

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.

W regulacjach odnoszących się do socjalnej ochrony jednostki, pomoc społeczna jawi się

jako  ostateczna  forma  wsparcia,  dopiero  wtedy,  gdy  nie  można  już  przyznać  innych

świadczeń. Udzielanie pomocy społecznej powinno następować wówczas, gdy osoba lub

rodzina nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb poprzez dochody otrzymywane z pracy

lub  świadczenia  z  ubezpieczenia  społecznego.  Rodzaj,  forma  i  rozmiar  świadczenia

powinny  być  odpowiednie  do  okoliczności  uzasadniających  przyznanie  pomocy,

a  potrzeby  osób  i  rodzin  korzystających  z  pomocy  winny  być  uwzględnione,  jeżeli

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy. Osobie i rodziny korzystające

z pomocy są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Model opiekuńczy osłabia indywidualną aktywność człowieka, odpowiedzialność za swój

los  i  uzależnia  od  pomocy,  zatem  ważnym  zadaniem  jest  wzmacnianie  i  rozwijanie

umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  rozwiązywania  problemów  przez  osoby

i rodziny, co nie wyklucza podejmowania działań przez pracownika socjalnego za zgodą

osoby wymagającej pomocy.

Gmina  Wołczyn  z  zakresu  polityki  społecznej  i  prorodzinnej  w  2020 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.
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8.1 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jest  jednostką  budżetową  powołaną  do  realizacji

zadań z ustawy o pomocy społecznej.  W Ośrodku realizowane są  też  zadania z innych

obszarów zabezpieczenia społecznego, wynikające z innych ustaw.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2014 – 2020, która została wprowadzona uchwałą Nr 

XXXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 listopada 2013 r. W Strategii 

poddano szczegółowej analizie wszystkie obszary problemowe polityki społecznej, które 

należą do głównych powodów udzielania pomocy społecznej w Gminie Wołczyn, a także 

określono kierunki rozwoju pomocy społecznej. 

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.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela

ustawowego albo innej  osoby,  za zgodą osoby zainteresowanej  lub jej  przedstawiciela

ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu. 

Podstawą  przyznania  świadczenia  jest  wywiad  środowiskowy  przeprowadzony  przez

pracownika  socjalnego  w  miejscu  zamieszkania  osoby  ubiegającej  się  o  pomoc.

Pracownik  socjalny  przeprowadzając  wywiad,  bierze  pod  uwagę  indywidualne  cechy,

sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub

osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i  zakres przyznawanej im pomocy. Na

podstawie  przeprowadzonego  wywiadu  pracownik  socjalny  dokonuje  analizy  i  oceny

sytuacji  danej  osoby  lub  rodziny  i  formułuje  wnioski  z  niej  wynikające  stanowiące

podstawę planowania pomocy. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

wydawane są w formie pisemnej. 
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W 2020 roku pomocą społeczną objęto 1135 osób w rodzinach, co stanowi 8,79 %

populacji naszej.

Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą

Rok Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach

2017 575 1352
2018 533 1230
2019 540 1244
2020 515 1135

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy społecznej w 2020 r.  były

bezrobocie,  długotrwała  choroba,  ubóstwo,  bezradność  w  sprawach  opiekuńczych

i  wychowawczych,  niepełnosprawność  i  alkoholizm.  Główne  powody  przyznawania

świadczeń przedstawia wykres graficzny.
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Analiza  danych  w  zakresie  udzielonych  świadczeń  w  2020 r.  pokazuje  też,  że

świadczenia pieniężne wciąż są preferowaną formą pomocy, 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 się

w trudniejszym położeniu i  są bardziej  zagrożone bezrobociem, a także wykluczeniem

społecznym.
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Świadczenia  pieniężne  udzielone przez  Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2020 roku na

rzecz potrzebujących  rodzin z terenu naszej gminy przedstawiają się następująco:

 zasiłki stałe w wysokości 257 094 zł (pomoc dla 50 rodzin),

 zasiłki okresowe w wysokości 455 285 zł (pomoc dla 160 rodzin),

 zasiłki celowe w wysokości 219 228 zł (pomoc dla 280 rodzin),

 opłaty za pobyt w DPS w wysokości 307 476 zł (dla 13 podopiecznych).

Łączna kwota środków wydatkowanych na świadczenia pieniężne wyniosła 1 239 083 zł.

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. 
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W  2020  r.  usługi  opiekuńcze  świadczone  były  dla  33  osób,  natomiast

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto

9 osób, w tym 1 dziecko.

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie realizowane są programy:

 

• Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019 – 2021

Program  był  realizowany  w  oparciu Uchwały Nr  III/16/2018  Rady  Miejskiej

w  Wołczynie.  Sytuacja  rodzin  z  terenu  gminy  Wołczyn  jest  monitorowana  przez

pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie. Program ma dążyć do

minimalizowania  ilości  dzieci  umieszczanych  w  pieczy  zastępczej.  Konieczne  jest

wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy. Praca socjalna

oraz  wsparcie  pracowników  socjalnych  i  asystentów  rodziny  jest  również  niezbędna

w rodzinach, z których dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej w celu powrotu

dzieci  do rodzin biologicznych. Niezbędne jest  zintegrowane współdziałanie wszystkich

instytucji  działających  na  rzecz  rodziny.  Problemy  występujące  w  rodzinie  często  są

złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań.

• Asystent rodziny

Gmina  Wołczyn  zatrudniała  1  asystenta  rodziny  na  umowę  o  pracę,  Ośrodek

Pomocy Społecznej w Wołczynie pozyskał na ten cel środki finansowe w wysokości 1 700

zł z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.

Dlatego w 2020 r. Asytyen rodzin prawie w całości finansowany był ze środków naszej

gminy 54 145,00 zł.  Asystent  rodziny pracował  z  rodzinami  najbardziej  potrzebującymi

wsparcia, w 2020 r. w sumie asystą objęto 15 rodzin (w tym 38 dzieci). Praca asystenta

rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie polega głównie, na analizie sytuacji

rodziny, wzmocnieniu jej roli i funkcji, pomocy w rozwiązywaniu umiejętności opiekuńczo -

wychowawczych i pomocy w integracji  rodziny a także przeciwdziałania marginalizacji  i

degradacji społecznej rodziny.

• Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej

We współczesnym świecie nie da się uniknąć błędów opiekuńczo-wychowawczych

popełnianych przez rodziców, opiekunów borykających się z licznymi problemami. Stąd też

bierze  się  zapotrzebowanie  na  opiekę  zastępującą  rodziców,  którzy  mają  poważne

problemy z wypełnianiem ról rodzicielskich. W 2020 r. Gmina Wołczyn dopłaca do pobytu

28 dzieci  umieszczonych w 20 rodzinach  zastępczych,  na  co  wydatkowano kwotę  98
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730,82 zł. W placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom Bogacica-Bąków” i Zespole

Placówek Socjalizacyjnych we Wrocławiu w 2020 r. umieszczonych było 4 dzieci z naszej

gminy, a do ich pobytu w placówce dopłaciliśmy kwotę 44 352,80 zł.

Łączne  koszty  wynikające  z  ustawowego  obowiązku  wspierania  rodziny  i  pieczy

zastępczej obciążyły gminę Wołczyn w 2020 r. Kwotą 143 084,06 zł.  W porównaniu do

2019  r.  (121072,57  zł),  wydatki  znacznie  wzrosły.  Od  2013  r.  gmina  partycypuje

w  kosztach  rzędu  30-50%  pobytu  dziecka  w  pieczy  zastępczej,  do  większości  dzieci

dopłacamy już maksymalny koszt dopłaty w wysokości 50% kosztów.

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w Gminie Wołczyn

Program  realizowany  w  2020  r.  został  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej

Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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.

• „Program 75+”

Program  ma  na  celu  zwiększenie  dostępności osób  starszych  do  usług

opiekuńczych. Głównym celem programu jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb

życiowych  oraz  zapewnienie  kontaktu  z  otoczeniem.  W  ramach  programu  objęto

wsparciem 14 osób. Całkowity koszt „Programu 75+” wyniósł 76.764 zł, z tego 38,382 zł

otrzymano z budżetu państwa, a pozostałą kwotę pokryto ze środków własnych.

•  „Posiłek w szkole i w domu”. 

W ramach programu pomoc udzielana jest w formie: posiłków, świadczenia pieniężnego

na zakup posiłku lub żywności  oraz dowozu posiłku.  W celu  realizacji  tego  Programu

uzyskaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 80% poniesionych wydatków, gmina

zobowiązana była do zapewnienia 20% kosztów Programu.

W 2020 r. z tego programu skorzystało 575 osoby, w tym na wsi 365.

Łączny koszt zadania wyniósł 324 544 zł.

• Program Karta Dużej Rodziny. 

W 2020 r. wydano 58 wniosków (w tym 11 dla nowych rodzin z dziećmi, 47 dla rodzin

składających  się  wyłącznie  z  rodziców),  ogółem  kart  tradycyjnych  wydano  140,

elektronicznych 63, tradycyjnych i elektronicznych 61.

Liczba osób, którym wydano KDR 140, w tym liczba rodziców 105, liczba dzieci 35. 
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• "Wspieraj Seniora"

Celem było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70+, a w szczególnych

przypadkach  osób  poniżej  70  roku  życia,  którzy  w  obowiązującym  stanie  epidemii

zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie na przykład poprzez wsparcie

rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w

szczególności  na  zakupie  artykułów  podstawowej  potrzeby  tj.  artykułów  spożywczych,

leków  oraz  środków  higieny  osobistej  i  dostarczeniu  zakupów  pod  wskazany  adres.

Ośrodek Pomocy Społecznej  udzielił  pomocy 12 osobom z terenu Gminy Wołczyn;  10

osób było w wieku powyżej 70 roku życia. Usługi wsparcia udzielono 18 razy. 4 zgłoszenia

odbyły się za pośrednictwem Infolinii, 8 pozostałych wpłynęło bezpośrednio do tut. OPS. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zgodnie z Uchwałą nr IV/34/2019 z dnia

23  stycznia  2019r.  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w  Wołczynie  do  prowadzenia  postępowania  i  wydawania  decyzji  administracyjnych

w  sprawach  z  zakresu  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn - wydał 75 decyzje przyznające pomoc

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.  Wsparciem objęto

75 uczniów na kwotę 47 864 zł.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  prowadzi  też  Stołówkę,  której  zadaniem  jest

przygotowanie  i  wydanie  gorącego  posiłku  osobom  kwalifikującym  się  do  tej  formy

pomocy. W okresie sprawozdawczym przygotowano i wydano 23 605 posiłków dla około

98 osób.  Stołówka wydaje obiady dwudaniowe. Co roku organizowana jest Wigilia dla

osób  samotnych  i  potrzebujących,  w  2020  r.  w  związku  z  utrzymującym  się  stanem

epidemiologicznym stołówka przygotowała posiłek w formie zestawu na wynos w ilości 110

sztuk. 

Ponadto  wśród  działań  Ośrodka  podejmowanych  na  rzecz  najuboższym

mieszkańcom  gminy  bardzo  znaczącym  jest  pozyskiwanie  darów  żywnościowych.

Ośrodek pomocy Społecznej w Wołczynie wraz ze  Stowarzyszeniem Ziemi Wołczyńskiej

„Dwa  Serca”,  pozyskał  i  wydał  dla  1004  osób  57  ton  żywności,  tj.  5834  paczek

żywnościowych. W ramach dodatkowej pomocy pozyskano i wydano również 5,7371 ton.

Udzielono specjalistycznego wsparcia w postaci 20 porad radcy prawnego i 120

indywidualnych konsultacji psychologicznych. 
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W związku z panującą w kraju epidemią COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej

udzielił wsparcia 49 osobom, które zostały poddane izolacji lub kwarantannie w związku

z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, dostarczając artykuły żywnościowe, leki,

środki higieny.

Ośrodek Pomocy Społecznej od IV do VI 2020 r. świadczył mieszkańcom gminy

pomoc w ramach I edycji Marszałkowskiego Kuriera Społecznego zatrudniając na umowę-

zlecenie  2  osoby  (finansowane  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej

w  Opolu).  Kurierzy  społeczni  dostarczali  osobom  w  podeszłym  wieku,  samotnym

i  niepełnosprawnym  26  nieodpłatnych  posiłków  dziennie  od  poniedziałku  do  niedzieli,

a także drobne zakupy i pomoc żywnościową. 

Na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwały

Rady Miejskiej z dn. 26.01.2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków

zespołu interdyscyplinarnego działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą

przedstawiciele: OPS, GKRPA, Policji, Oświaty, Ochrony zdrowia, Stowarzyszenia Ziemi

Wołczyńskiej  „DWA  SERCA”,  kurator  sądowy.  W  2020  r.  wpłynęło  do  Zespołu

Interdyscyplinarnego  9  Niebieskich  Kart,  w  tym  4  nowe  przypadki.  Do  realizacji  tej

procedury,  która trwa kilka lub kilkanaście miesięcy – w zależności  od indywidualnych

potrzeb rodzin objętych procedurą - są zaangażowani pracownicy socjalni, którzy pracują

z  rodzinami  oraz  współpracują  z  przedstawicielami  Policji,  Oświaty,  GKRPA,  Ochrony

Zdrowia, Stowarzyszenia Ziemi Wołczyńskiej „Dwa Serca”, Kuratorem Sądowym poprzez

Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego powoływane do Niebieskiej Karty.

8.2 Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej

Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych w 2020 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
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pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2020 r. wyniosła 4 071.334,56 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  się  ono  uczy.  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 2020 r. wyniosła 410.584,38 zł.  

Liczba wypłaconych świadczeń – 896.

 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,  od lipca 2019 r. pomoc

przysługuje na pierwsze i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2020 r. wyniosła 11.275.436,55 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 23 248.

• 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 20 r. wyniosła 394.200,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1 313.

 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,
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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 2020 r. wyniosła 4 000,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1.

 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 2020 r. wyniosła 201.802,88 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 1 077.

Średnia wysokość wypłaconego świadczenia to 184,10 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 2020 r. wyniosła łącznie 12.081,41 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 827.

Średnia wysokość wypłaconego świadczenia to 14,61 zł.

Oprócz  realizowanych  zadań  zleconych  ustawami  Gmina  Wołczyn  wprowadziła

własny  program  z  zakresu  polityki  prorodzinnej  poprzez  finansowe  wspieranie  rodzin

zamieszkujących  na  terenie  gminy,  z  tytułu  urodzenia  się  im  dziecka  tzw.  „Gminne

becikowe”.  Program  został  wprowadzony  na  mocy  uchwały  Rady  Miejskiej

Nr XVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad

udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym

na terenie Gminy Wołczyn.  Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł, które

ma na celu wspomóc budżet rodzinny w chwili narodzin dziecka.
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 Warunkiem przyznania wsparcia jest jeżeli co najmniej jedno z rodziców wraz z dzieckiem

stale zamieszkuje na obszarze Gminy Wołczyn. 

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

gminy.

Wartość wypłaconych świadczeń w 2020 r. wyniosła łącznie 92 000,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 92.

W ramach rozwoju polityki prorodzinnej  w Gminie Wołczyn od 2018 r. funkcjonuje

jednostka budżetowa – Żłobek Gminny w Wołczynie. 

W jednostce organizowana jest i prowadzona działalność opiekuńcza, wychowawcza oraz

edukacyjna dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Dzieciom w trakcie

pobytu w żłobku zapewnia się również opiekę pielęgniarki, neurologopedy i fizjoterapeuty. 

W żłobku udostępniono 36 miejsc – 2 grupy dziecięce

Od stycznia 2020 r. żłobek funkcjonował 16 miejsc, a od września 2020 r. zwiększono ilość

miejsc o kolejne 20 miejsc. Łącznie w 2020 r. objęto opieką żłobkową 36 dzieci z Gminy

Wołczyn, ogólny stan zatrudnienia to 7,09 etatu. 

Dochody z opłat rodziców wyniosły 63.780,50 zł.

W  ramach  resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad  dziećmi  do  lat

3  MALUCH+2020  Gmina  pozyskała  dofinansowanie  na  przebudowę  żłobka  oraz

doposażenie w sprzęt meblowy i kuchenny dla 16 dzieci wraz z budową parkingu kwotę 

w wysokości 275 583,12 zł 

Wydatki  bieżące  gminy  związane  z  funkcjonowaniem  żłobka  w  2020 r.  wyniosły

448.819,45 zł  zł.
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9. 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

• 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 2020 planowane do zaszczepienia było 102 dzieci, zaszczepiono w ramach akcji

szczepień 57 dzieci, indywidualnie zaszczepiły się 9 osób.

Stanowi to 64,71 % populacji dzieci przewidzianej do szczepienia.

Na realizację zadania z budżetu Gminy wykorzystano:

- zakup szczepionek – 4.061,80 zł;

- wykonanie szczepienia – 1.608,00 zł.

Całkowity koszt – 5.669,80zł.

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. 

W  związku  ze  znacznym  spadkiem  skuteczności  szczepień  tj.  z  74,47  %

zaszczepionych dzieci  w roku 2019 na 64,71 % w 2020 r., na który znaczny wpływ miała

sytuacja epidemiologiczna kraju należy rozwinąć akcję informacyjną zachęcającą rodziców

do poddania szczepieniu dzieci.
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9.1  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

      i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Wołczyn na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/158/2019 z dnia 18

grudnia 2019 r., a następnie zmieniony Uchwałą XVIII/175/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2020 rok

został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/157/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

 Głównymi celami realizacji tych programów jest:

 zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych od alkoholu;

 udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

w szczególności dla dzieci i młodzieży;

 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;

 wspieranie zatrudnienia socjalnego – integracja aspołeczna osób uzależnionych

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zrealizowane zadania w 2020 roku w ramach Programu to:

 wsparcie  finansowe  dla  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Kluczborku

w celu zapewnienia całodobowej pomocy ofiarom przemocy,

 wsparcie finansowe Klubu Abstynenta „Nowy Dzień”,

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 wsparcie finansowe Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie,

 dotacja dla organizatorów zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki,
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 budowa placu zabaw w Brunach,

 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,

 zawarto  porozumienie  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Osobom  Bezdomnym

i Uzależnionym w Opolu w celu możliwości podejmowania działań profilaktyczno-

motywujących osoby dowiezione do izby wytrzeźwień.

Łączna  kwota  środków  wydatkowanych  w  2020 roku  na  realizację  Gminnego

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego

Programu Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Wołczyn wyniosła 209 770,26.

9.2 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania, które

określone zostały w:

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.:Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);

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

1030 z późn. zm.);

• Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii;

• Rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W  skład  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wchodzi  7

osób, są to  przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, policji, pracownicy urzędu oraz

osoby  działające  w zakresie  ochrony  zdrowia.  Zgodnie  z  wymaganymi  przepisami,

wszyscy członkowie Komisji  zostali  przeszkoleni  w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania

problemów alkoholowych. 
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Głównym celem  Gminnej  Komisji  w  2020  roku  było  podejmowanie  działań

zmierzających do  ograniczenia  spożycia  napojów  alkoholowych  wśród  mieszkańców

Gminy  Wołczyn.  Długofalowym  i  ciągłym  działaniem  Komisji  jest  pomoc  rodzinom

i  osobom  współuzależnionym,  ochrona dzieci  i  młodzieży  oraz  dorosłych  przed

uzależnieniem od alkoholu oraz promowanie trzeźwego i aktywnego stylu życia. 

W 2020 roku, Komisja podejmowała nw. działania:

• prowadziła  postępowanie  w  sprawie  skierowania  na  leczenie  odwykowe  osób

uzależnionych od alkoholu;

• prowadziła działalność informacyjno-edukacyjną i wspierającą;

• współdziałała z instytucjami i ośrodkami;

• prowadziła postępowanie administracyjne na podstawie wniosków o wydanie zgody

na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2020 r. Komisja zarejestrowała 13 wniosków w sprawie skierowania na leczenie

odwykowe  osób  nadużywających  alkoholu.  Były  to  głównie  wnioski  skierowane  przez

Posterunek Policji  w Wołczynie.

Na podstawie przyjętych wniosków, wezwano wszystkie osoby na rozmowę, co do których

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

odwykowemu. Z wszystkimi osobami zaproszonymi na Komisję przeprowadzono rozmowy

interwencyjno  -  motywujące  na  temat  szkodliwości  napojów  alkoholowych  i  wszelkich

zagrożeń związanych  z nadmiernym spożywaniem alkoholu.  W przypadku gdy osoba

wezwana nie  wyrażała  zgody na leczenie,  kierowana  była  na  badanie  przez  biegłych

lekarzy, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju

zakładu odwykowego.

W okresie sprawozdawczym na podstawie zebranej dokumentacji skierowano 8 wniosków

do Sądu Rejonowego w Kluczborku w sprawie przymusowego leczenia odwykowego.

Osobom zgłaszającym się na Komisję przekazano materiały edukacyjne otrzymane

z Państwowej  Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na temat szkodliwości

nadużywania alkoholu. Wszystkie osoby zostały poinformowane o możliwości uzyskania

pomocy  oraz  wsparcia  instytucji  i  ośrodków  lecznictwa.  Komisja  wspierała  osoby

współuzależnione - osoby z najbliższego otoczenia uzależnionych.  

Mając  na  uwadze  ważność  podejmowania  działań  profilaktycznych  Komisja

współpracowała  z  instytucjami  mającymi  bezpośredni  bądź  pośredni  wpływ  na

kształtowanie  profilaktyki  lokalnej  oraz  zapobiegania  patologiom  społecznym.

Podejmowano działania z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz Zespołem
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Interdyscyplinarnym,  Komisariatem Policji  w  Wołczynie,  Strażą  Miejską  w  Wołczynie,

Sądem Rejonowym w Kluczborku, Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach,

Grupą AA  w Wołczynie.

Komisja  wydała  8 opinii  dotyczących  lokalizacji  punktów  sprzedaży  napojów

alkoholowych na terenie gminy Wołczyn.

         W  roku  2020  działania  Komisji  były  ukierunkowane  na  motywowaniu  osób

uzależnionych  do  podjęcia  leczenia,  prowadzeniem  rozmów  z  osobami

współuzależnionymi, kierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe. Wszystkie te

działania  miały  na  celu  zmniejszenie  rozmiarów  szkód  zdrowotnych  i  społecznych

spowodowanych nadużywaniem alkoholu i zjawiskiem przemocy w rodzinie, przerwaniem

procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
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10. 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. 

10.1 Sieć jednostek oświatowych

Kształt  sieci  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  w  gminie  Wołczyn  zależny  jest

w szczególności od procesów demograficznych i obowiązujących przepisów oświatowych. 

W 2020 r. w gminie funkcjonowało 5 jednostek oświatowych:

- Przedszkole Publiczne w Wołczynie

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

Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące,

- Szkoła Podstawowa w Komorznie,

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej,

- Szkoła Podstawowa w Wąsicach. 

Ponadto  w  2020 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.

W minionym roku nie dokonywano zmian w planie sieci szkół, natomiast  ustalono

nowy  plan  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę

Wołczyn oraz inne organy prowadzące w związku z podjętymi uchwałami:

48



a)  nr  XXI/202/2020  z  dnia  27  maja  2020  r.  w  sprawie  przekształcenia  Przedszkola

Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby,

b)   nr  XXII/212/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form

wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  oraz  inne  organy

prowadzące.

Ustalona nowa sieć szkół oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, która zaczęła

obowiązywać od 01 września 2020 roku, zapewnia wszystkim uczniom zamieszkałym na

obszarze  gminy  Wołczyn  optymalne  warunki  nauki  w  szkołach,  a  także  możliwość

korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób zgodny z zapisami ustawy Prawo

oświatowego. Aktualna sieć szkolna i przedszkolna przede wszystkim zaspokaja lokalne

potrzeby społeczne, w tym także opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

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  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 podstawowe i Przedszkole Publiczne w Wołczynie

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). 
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Stan organizacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

w Gminie Wołczyn w 2020 roku

Lp. Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów

Liczba uczniów 

objętych 

wychowaniem

przedszkolnym

Średnia liczba

uczniów na 

oddział

1. Przedszkole Publiczne w Wołczynie 10 229 22,9

2.
Oddziały  przedszkolne  przy  Szkole
Podstawowej w Komorznie

2 33 16,5

3.
Oddziały  przedszkolne  przy  SP  im.
Orła Białego w Wierzbicy Górnej

2 46 23,0

4.
Oddziały  przedszkolne  przy  Szkole
Podstawowej w Wąsicach

2 31 15,5

5. Punkt Przedszkolny w Szymonkowie 2 16 8,0
6. Punkt Przedszkolny w Skałągach 2 25 12,5

Ogółem dla gminy: 20 380 19

Źródło: System Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.

W całej gminie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 łącznie

korzystało ok. 77 % dzieci w wieku 3-6 lat. 

Stan organizacji szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów
Liczba

uczniów 
Średnia liczba

uczniów na
oddział

1. Zespół Szkół w Wołczynie
- w tym uczniowie szkoły podstawowej klasy I – VIII
(27 oddz., 569 uczniów) 
- w tym klasy liceum ogólnokształcącego (4 oddz.,
96 uczniów)

31 665 21,4

2. Szkoła Podstawowa w Komorznie 5 51 10,2

4. Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej

5 66 13,2

5. Szkoła Podstawowa w Wąsicach 5 31 6,2

6. Szkoła Podstawowa w Skałągach 8 53 6,6

7. Szkoła Podstawowa w Szymonkowie 8 44 5,5

Ogółem dla gminy: 62 910 14,7

Źródło: System Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.

Porównując liczbę uczniów w oddziałach klasowych w poszczególnych jednostkach

oświatowych można zauważyć, że średnia liczba uczniów na oddział w szkołach wiejskich
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dość znacząco odbiega od średniej Zespołu Szkół w Wołczynie i waha się pomiędzy 5,5,

a 13,2. 

Zatrudnienie w szkołach/przedszkolu/oddziałach przedszkolnych

 prowadzonych przez Gminę Wołczyn

Wyszczególnienie
zatrudnienie 

w etatach ogółem

w tym Uczniowie na

etat

nauczycielski

Uczniowie na

etat obsługinauczyciele
pozostali

(obsługa)

Zespół Szkół w Wołczynie 121,7 90,70 31,0 7,33 18,35

Szkoła Podstawowa w 

Komorznie
22,85 13,85 9,0 6,06 9,33

Szkoła Podstawowa im. 

Orła Białego w Wierzbicy 

Górnej

25,31 15,56 9,75 7,20 11,49

Szkoła Podstawowa w 

Wąsicach
17,62 12,87 4,75 4,82 13,05

Przedszkole Publiczne w 

Wołczynie
37,14 18,14 19,0 12,62 12,05

                             Ogółem: 224,62 151,12 73,5 6,33 12,85

Źródło: System Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2020 r.

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  gminnych  szkołach

podstawowych  i  ponadpodstawowych w  2020  roku  aż  71,5% stanowią  nauczyciele

o najwyższym stopniu awansu zawodowego, tj. nauczyciele dyplomowani. Natomiast  ok.

14 % stanowią nauczyciele mianowani,  12,2 % nauczyciele  kontraktowi i  tylko  2,43  %

stanowią  nauczyciele  stażyści.  Wszyscy  nauczyciele  posiadają  dyplom  ukończenia

studiów  wyższych  magisterskich,  bądź  zawodowych  wraz  z  przygotowaniem

pedagogicznym  i  mają  pełne  kwalifikacje  do  nauczania,  właściwe  przygotowanie  jako
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wychowawcy klas i przygotowanie do pracy z uczniem trudnym, posiadającym problemy w

nauce. 

Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych objętych

subwencją oświatową (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) wg stopnia awansu

zawodowego

10.2 Finansowanie gminnej oświaty

Finansowanie  prowadzonych  przez  gminę  szkół  i  przedszkola/oddziałów

przedszkolnych to jedno z ważniejszych 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. 
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Z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego sposobu podziału części

oświatowej subwencji ogólnej wynika, że subwencja oświatowa dla samorządów powinna

zaspokajać  wydatki  na  realizację  gminnych  zadań  oświatowych,  w  szczególności  na

bieżącą  działalność  szkół  podstawowych,  nie  uwzględniając  oczywiście  przedszkoli,

dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Wydatki  bieżące  (bez  wydatków  na  programy  sfinansowane  ze  środków

europejskich) poniesione na funkcjonowanie oświaty w gminie Wołczyn w 2020 roku oraz

wielkość subwencji, dotacji i innych dochodów związanych z realizacją zadań oświatowych

w 2020 r. przedstawia tabela poniżej: 

Wydatki bieżące (w zł)

Wychowanie  przedszkole  (przedszkole,  oddziały  przedszkolne,  punkty

przedszkolne):
3.977.478,16

Szkoły podstawowe 11.528.696,31

Liceum ogólnokształcące 1.031.737,67

Dowóz dzieci do szkół 456.458,13

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 43.311,66

Stołówki szkolne i przedszkolne 882.351,24

Uczniowie z niepełnosprawnością w przedszkolu/oddz. przedszkolnych 

/punktach
98.437,33

Uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych 1.065.244,90

Zapewnienie  uczniom  prawa  do  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników  i

ćwiczeń
99.736,78

Świetlice szkolne 620.185,53

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.702,51

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 48.080

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 17.810

Pozostała  działalność  (fundusz  świadczeń  socjalnych  i  zdrowotny  dla

nauczycieli emerytów i rencistów, wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów,

organizacja zawodów i konkursów szkolnych)

193.066,70
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Razem: 20 071 296,92 zł 

Subwencja, dotacje i dochody

Subwencja oświatowa na zadania szkolne i  pozaszkolne,  w tym otrzymane

środki z rezerwy subwencji
10.708.823

Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 99.736,78 

Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie stołówki 46.938,74 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.062,88 

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

przedszkolnych
59.893,46 

Dotacja  z  budżetu  państwa  na  wychowanków  przedszkoli,  oddziałów

przedszkolnych i punktów przedszkolnych
405.986,00 

Wpłaty  innych  gmin  z  tytułu  zwrotu  wydatków  poniesionych  przez  gminę

Wołczyn na wychowanków punktów przedszkolnych i przedszkoli
8.767,08 

Wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych 122.876,34  

Środki pochodzące z UE na zakup laptopów do zdalnej nauki w szkołach 144.585,00 

Pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe 9 064,39  

Dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne 38 291,20 

Razem: 11 539 504,26  

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe w 2020 r.
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wychowanie przedszkolne – 
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świetlice szkolne – 3,09 %

uczniowie z niepełno-
sprawnością – 5,84 %

doskonalenie zawodowe 
nauczycieli – 0,22 %

pozostałe wydatki – 1,79 %



Struktura dochodów na zadania oświatowe 

Przedstawiona wyżej struktura wydatków i dochodów Gminy Wołczyn za rok 2020

pokazuje po raz kolejny ciągły niedobór „subwencji oświatowej” do realizowanych zadań

z zakresu oświaty. Taka sytuacja pociąga za sobą konieczność dopłacania przez gminę do

zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z realizacji innych istotnych zadań

publicznych. Dlatego też w dziedzinie finansowania oświaty stale narasta napięcie wokół

algorytmu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej,  która  wśród  przedstawicieli

samorządów wywołuje  poczucie,  iż  subwencja  jest  zbyt  niska  w stosunku do zakresu

zadań oświatowych przez nich wykonywanych, a zatem bardzo trudne jest osiągnięcie

pożądanego efektu przy bardzo ograniczonych możliwościach finansowych. 
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11. 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  przy  ul.  Sienkiewicza
w Wołczynie,

 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, Komorzno),

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

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

 plac treningowy Street Workout przy ul. Sienkiewicza.

Na powyższych obiektach rekreacyjno-sportowych w 2020 roku :

-  wykonano  kompleksowe  prace  tynkarskie  i  malarskie  w  hali  widowiskowo-sportowej

w Wołczynie – koszt 46 000 zł,

-  zamontowano  bramę  przesuwną  z  napędem  elektrycznym  na  obiekcie  rekreacyjno-

sportowym przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie – koszt 15.500 zł,

-  zakupiono  i  zamontowano  profesjonalne  bramki  piłkarskie  na  Stadionie  Miejskim

 w Wołczynie – koszt 7 649,38 zł,

-  wykonano  oświetlenie  dla  placu  treningowego  Street  Workout  przy  ul.  Sienkiewicza

 w Wołczynie – koszt 29.980 zł,

-  zakupiono  i  zamontowano  profesjonalne  bramki  piłkarskie  na  boisku  piłkarskim

 w Rożnowie - koszt 6 149,38 zł,

-  zakupiono  i  zamontowano  dwie  wiaty  stadionowe  dla  zawodników  rezerwowych  na

boisku piłkarskim w Rożnowie – koszt 9 095,00 zł,

- wykonano ogrodzenie panelowe na kąpielisku miejskim w Wołczynie - koszt 14 526,82 zł

- wykonano częściową wymianę uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na obiekcie Orlik

2012 w Wołczynie - koszt 4 800 zł,
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-  zakupiono  bramki  aluminiowe  o  wymiarach  5m  x  2m  na  na  boisko  Orlik  2012  

w Wołczynie  - koszt. 5 200 zł,

- dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego na obiekcie rekreacyjno- sportowym  przy

ul. Sienkiewicza w Wołczynie – koszt. 12 000 zł,

-  wykonano  kapitalny  remont  zaplecza  szatniowego  na  boisku  piłkarskim  w  Ligocie

Wołczyńskiej – koszt 40 000,00 zł,

- zakończono I etap budowy SkateParku w Wołczynie – koszt. 45.500 zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami o charakterze remontowym lub inwestycyjnym

w 2020 roku oddano do użytku kolejne  strefy  aktywności:  w Rożnowie i  Brzezinkach.

Koszt utworzenia nowych stref wyniósł 99.239,80 zł.

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 2020 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.

 Ludowy Klub Sportowy Rożnów

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

piłki nożnej, tenisa stołowego oraz karate.

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”. 

    Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie NR XII/120/2019 z dnia 28 sierpnia

2019 roku, na podstawie której  przyznawane są stypendia dla zawodników w kategorii

seniorów  uczestniczących  w  rozgrywkach   ligowych  w  piłce  nożnej  IV  ligi  i  klasy

okręgowej,  nagrodzono  18  zawodników  na  łączną  kwotę  22  790,00  zł  (stypendia

wypłacone w styczniu 2021 roku). 
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Ponadto uczniowie szkół z terenu gminy mają możliwość uczestnictwa w sekcjach

sportowych tzw. „SKS”.

W związku z dość długo trwającym stanem epidemii Covid - 19 w Polsce, znacząco

została ograniczona działalność rekreacyjno-sportowa w Gminie Wołczyn.  Większość z

zaplanowanych na 2020 rok przedsięwzięć ze względu na panujące obostrzenia nie mogły

się odbyć m. in.

- Bieg uliczny o Puchar Burmistrza Wołczyna, 

-  Międzynarodowy Wyścig  Kolarski  Juniorów Młodszych  Po  Ziemi  Kluczborskiej

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

- turniej Oldboys 35+ o Puchar Burmistrza Wołczyna,

- Opolska Liga Karate Tradycyjnego.

Ponadto w 2020 roku z uwagi na wprowadzone obostrzenia ucierpiała również rywalizacja

sportowa wśród dzieci i młodzieży w gminie. Z tego powodu nie były prowadzone zawody

sportowo-rekreacyjne  organizowane  lub  współorganizowane  przez  gminę  lub  Szkolny

Związek Sportowy, a także:

 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.

Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 

Wydatki bieżące  i inwestycyjne(w zł)

Utrzymanie obiektów sportowych, w tym zatrudnienie 273 694,87 

Organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych 5 405,53 

Dotacje sportowe udzielone klubom 171 000,00 

Zadania inwestycyjne 262.567,63 

Stypendia sportowe 10.971,85

Razem: 723 639,88
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12. 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.

Program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami,  o  których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020  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.

W/w  współpraca  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.

Organizacji tej powierzono realizację zadania publicznego z zakresu organizowania zajęć

rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki wraz z udziałem dotacji w kwocie 11

300 zł, natomiast kwota prawidłowo rozliczonej dotacji wynosiła 11 151,25zł.

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 1 lipca do

31grudnia 2020 r. W ramach zadania prowadzona była kompleksowa nauka gry w piłkę

nożną, 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. Realizacja zadania dostosowana

były do panującej sytuacji epidemiologicznej.
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Klubowi Karate Tradycyjnego z siedzibą w Wołczynie powierzono również realizację

zadania  publicznego  z  zakresu  organizowania  zajęć  rekreacyjno  –  sportowych

z elementami profilaktyki wraz z udziałem dotacji w kwocie 4 700 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 1 maja do 31 grudnia 2020 r. prowadzone było w trybie stacjonarnym i online.

W ramach zadania  prowadzone były zajęcia karate, zorganizowany został turniej

oraz  impreza  rekreacyjna,  Wszystkie  spotkania  odbywały  się  z  zachowaniem

i  przestrzeganiem  zasad  reżimu  sanitarnego.  Prowadzono  edukację  poprzez  zabawę

sportową dodatkowo wdrażając nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozwijano

talenty,  zdolności  i  zamiłowania  sportowe.  W  ramach  zadania  zakupiono  sprzęt  do

realizacji spotkań.

Stowarzyszeniu Wszechstronnego  Jeździectwa  „fizjokon”  powierzono  realizację

zadania  publicznego  z  zakresu  organizowania  zajęć  rekreacyjno  –  sportowych

z  elementami  profilaktyki  wraz  z  udziałem  dotacji  w  kwocie  4  000  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,  ochrony

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałanie uzależnieniom oraz

patologii  społecznej.  Większość  spotkań  realizowana  była  regularnie  z  zachowaniem

harmonogramu.  Częściowej  modyfikacji  uległy  zadania  zaplanowane  na  czerwiec,

spowodowane  było  to  obostrzeniami  wynikającymi  z  pandemii.  Zajęcia  odbywały  się

zgodnie  z wytycznymi sanitarnymi.

Stowarzyszeniu Zarzewie  powierzono  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu

organizowania zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki wraz z udziałem

dotacji w kwocie 5 000 zł.

Celem  zadania  było  zapobieganie  zjawiskom  patologii  społecznych  poprzez

stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, tworzenie inicjatyw społecznych

na  rzecz  lokalnej  społeczności,  wspieranie  środowiska  Związku  Harcerstwa

Rzeczypospolitej.

W ramach zadania  zrealizowano warsztaty  metodyczne i  praktyczne,  zakupiono

sprzęt pionierski, jednolite stroje dla harcerzy. Zajęcia odbywały się zgodnie z panującymi

obostrzeniami  oraz  reżimem  sanitarnym,  były  dostosowane  do  sytuacji  wynikającej

z pandemii. 
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Stowarzyszeniu Slow-jogg Team Wołczyn powierzono również realizację zadania

publicznego  z  zakresu  organizowania  zajęć  rekreacyjno  -  sportowych  z  elementami

profilaktyki wraz z udziałem dotacji w kwocie 5000 zł.

Celem zadania było upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu skierowane do

dzieci i młodzieży z gminy Wołczyn.  Zadanie realizowane było poprzez zajęcia biegowo -

ruchowe, slow jogging, gry terenowe, ćwiczenia cross fit oraz fitness z elementami jogi.

Wszystkie  realizowane  przedsięwzięcia  odbywały  się  z  zachowaniem  zasad  reżimu

sanitarnego, oraz dostosowaniem do panującej sytuacji epidemiologicznej.

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 odprowadzono składkę

w wysokości 12 857,00 zł. Ponadto zawarta została umowa partnerska na kwotę 5 000 zł,

która  obejmowała:  przeprowadzenie  szkoleń  dla  mieszkańców  gminy  dot.  naborów

wniosków  w  programie  Działaj  Lokalnie  oraz  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich,

przeprowadzenie  szkoleń  dla  mieszkańców  gminy  dot.  naboru  wniosków  w  ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, szkolenia dla wsi tematycznych.

 Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

L.p. Wnioskodawca Tytuł projektu Gmina Zakres

Przyznane

dofinansowanie

(zł)

1 Gmina Wołczyn

Utworzenie  ponadregionalnego

centrum  spotkań  -  Park

Przyjaźni  w Wołczynie budowa

ciągu pieszo - rolkowego wraz z

oświetleniem

Wołczyn

Infrastruktura

rekreacyjna

i kulturowa

711 931,00

6 Wirginia

Kłosińska

Wprowadzenie na rynek lokalny

oraz obszar działania LGD 

Dolina Stobrawy nowoczesnych

i innowacyjnych produktów w 

postaci ekologicznych dekoracji

kwiatowych w ramach oferty 

Wołczyn Podejmowanie

działalności

gospodarczej

60 000,00
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nowo powstającej działalności 

Lawendowy Las.

12
Marta

Błaszczykiewicz 

Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług fotografii 

okolicznościowej w 

szczególności fotografii 

funeralnej

Wołczyn

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

60 000,00

Łączna suma przyznanych dofinansowań
                                   831 931,00

Tabela: opracowanie Biuro LGD”Dolina Stobrawy”

 Program Działaj Lokalnie

Zestawienie  przyznanych  Gminie  Wołczyn  dofinansowań  w  ramach  programu  „Działaj

Lokalnie” .

lp Nazwa podmiotu Tytuł Dotacja Gmina

1.
Wołczyńskie 

Stowarzyszenie Zarzewie

Wołczyńskie rękoczyny-

warsztaty rękodzielnicze 

dla dorosłych 

(organizowane w ramach 

odstresowania)

6 000,00 Wołczyn

2.

Grupa Nieformalna 

„marzycielki” + Wołczyński 

Ośrodek Kultury 

Kwiaty, kropki i paseczki 

trendem dzisiaj na 

maseczki

5 491,00 Wołczyn

Łączna  suma  przyznanych

dofinansowań
 11 941,00

Tabela: opracowanie Biuro LGD”Dolina Stobrawy”

 „Kierunek FIO”

Zestawienie przyznanych Gminie Wołczyn dofinansowań w ramach programu Kierunek

FIO  

lp Nazwa podmiotu Tytuł Dotacja Gmina

1. AleBabki Koło Gospodyń Wiejskich 

w Szymonkowie 

Zakup sprzętu i 

akcesoriów 

niezbędnych dla 

rozwoju KGW

5 000,00 Wołczyn

2. Koło Gospodyń Wiejskich Żegnajcie Wakacje 5 000,00 Wołczyn
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„Kasjopejki” w Skałągach

3. 

Grupa nieformalna „Wysportowane 

Żabki” + Stowarzyszenie Rozwoju i 

Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie 

Sołeckiej w Skałągach

W zdrowym ciele 

zdrowy duch
3 000,00 Wołczyn

4.
Grupa nieformalna Sołectwo 

Rożnów 
Pamiętamy – Czuwamy 3 000,00 Wołczyn

5.
Grupa nieformalna Poszukiwacze 

skarbów
Na Żabim Szlaku 3 000,00 Wołczyn

Łączna suma przyznanych dofinansowań 19 000,00

Tabela: opracowanie Biuro LGD”Dolina Stobrawy”

 Subregion Północny Województwa Opolskiego

-  w  ramach  partnerstwa  złożony  został  wspólny  wniosek  na  realizacje  projektu  pn.

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregiony Północnego Województwa

Opolskiego w ramach RPO WO na lata 2014 –2020.

- liderem projektu jest Powiat Kluczborski

- jednym z zadań jest zadanie Gminy Wołczyn pn. Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej

- planowany termin zakończenia rzeczowego zadania to 31.12.2021 r.

Składka na Subregion – wyniosła 3 410,75 zł

 Związek Gmin Śląska Opolskiego 

Związek  wspiera  główne  nurty  działalności  samorządów gmin:  oświaty,  pomocy

społecznej i gospodarki komunalnej. W sprawach mających znaczenie dla rozwoju

społecznego  i  gospodarczego  gmin  Związek  gromadzi,  przetwarza  i  przekazuje

informacje dla samorządów gminnych, prowadzi dla gmin działalność doradczą i

szkoleniową,  organizuje  wymianę  doświadczeń  pomiędzy  gminami,  prowadzi

promocję gmin wobec partnerów w kraju i  za granicą, realizuje.  przedsięwzięcia

gospodarcze  o  charakterze  użyteczności  publicznej  oraz  występuje  do  władz

państwowych i samorządowych. 

Składka na ZGŚO 11 238,00 zł

 Stowarzyszenie „Dwa Serca”

Celem  Stowarzyszenia  jest  niesienie  pomocy  najbardziej  potrzebującym

mieszkańcom Gminy Wołczyn i chorym dzieciom. Współpraca w 2020 r. polegała głównie
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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

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.

12. 1. Współpraca międzynarodowa

Gmina   Wołczyn  posiada  dwie  zaprzyjaźnione  gminy  Kerekegyhaza,  której

współpraca trwa już od 9 lat   i   umowę z Hassloch.  Z naszym niemieckim partnerem

w ubiegłym roku obchodziliśmy Jubileusz 20 lat współpracy. Z tej okoliczności planowana

była uroczystość, która została przeniesiona na dogodniejszy czas. Upamiętniając jednak

to ważne wydarzenie wydane zostały  specjalne kalendarze i  gadżety.  Skutki  pandemii

wymusiły  podobnie  jak  w  wielu  różnych  dziedzinach  naszego  życia,  zmiany.  Dlatego

w 2020 roku współpraca międzynarodowa realizowana była poprzez serwisy internetowe.

Lokalne  grupy,  stowarzyszenia,  koła  zainteresowań   kontaktowały  się  poprzez  pocztę

internetową,  serwisy  społecznościowe,  dzięki  którym  mogły  wymieniać  swoje

doświadczenia  i  spostrzeżenia.  Niestety  kontakty  personalne  zastąpiła  wirtualna
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rzeczywistość.

Ten  rok  ukazał  nam  jak  ważne  jest  dostosowanie  się  do  nowych  wymogów

dyktowanych przez sytuacje życiowe. 

Dlatego serwis Miasta i Gminy Wołczyn uległ metamorfozie tak, aby ułatwić dostęp do

informacji mieszkańcom i naszym partnerom. 

12.2 Pozyskiwanie Inwestorów

W ramach pozyskiwania przedsiębiorców  w 2020 roku rozpoczęły się negocjacje

z  wrocławskim inwestorem,  który  finalnie  zakupił  działki  na  wołczyńskich  terenach  po

byłym  „Linopłycie”.  Na  terenie  tym  planowana  jest  budowa  nowoczesnego  zakładu

przetwórstwa spożywczego, w pierwszym etapie powstanie magazyn składowy, obecnie

trwają prace porządkowe. 

Stanęła  również fabryka  Mebli Paski,   będąca  częścią  Grupy  Meblowej  HK

z  Kępna.  Przedsiębiorstwo  rozpoczęło  swoją  działalność  uruchamiając  początkowo

szwalnię, właściciel fabryki przewiduje zatrudnienie około 400 osób.

Warto  przypomnieć,  że  w  2012 roku  swoją  działalność na wyżej  wymienionych

terenach  rozpoczęła  firma  „Pichon”,  która  zajmuje  się  produkcją  maszyn  rolniczych

i komunalnych. 

Tereny  inwestycyjne  po  byłym  Linopłycie  okazują  się  bardzo  atrakcyjne  dla

przedsiębiorców. Zakupionych zostało 27,2741 ha, a Gmina Wołczyn obecnie dysponuje

jeszcze 15,9558 ha powierzchni dla potencjalnych inwestycji.

W celu promowania dotychczasowych wołczyńskich inwestorów zainicjowany został

cykl prezentacji firm i podmiotów gospodarczych, które działają w naszej gminie, poprzez

realizację  filmiku  „Potencjał  Inwestycyjny   Gminy  Wołczyn”.  Wychodząc  naprzeciw

drobnym przedsiębiorcom i  pragnąc ukazać lokalnych rzemieślników  utworzony został

fanpage fb „Wołczyn tworzy i inspiruje”. Dzięki czemu każdy mieszkaniec ma możliwość

zapoznaniem się z lokalną, oryginalną ofertą.

Warto  dodać,  że  Rada  Miejska  wraz  z  Burmistrzem  Wołczyna  w  2020  roku

wspierając  przedsiębiorców  działających  na  terenie  gminy  Wołczyn,  których  płynność

finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji

ekonomicznych spowodowanej pandemią podjęła uchwały w sprawie:
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- przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości,

- zwolnienie podatku od nieruchomości,

- zwolnienie od opłaty rocznej dla przedsiębiorców lokali gastronomicznych.

12.3 Promocja miasta i gminy Wołczyn, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Trudna  sytuacja  epidemiologiczna  uniemożliwiła  tradycyjne  przeprowadzenie

zaplanowanych  imprez  i  uroczystości  lokalnych  czy  państwowych.  Większość

planowanych obchodów została dostosowana do panującego reżimu sanitarnego, bądź

przeniesiona na inny możliwy czas realizacji.

Panujące  obostrzenia  wymusiły  na  nas  dostosowanie  się  do  nowej  rzeczywistości.

Powstały  nowe  inicjatywy,  challange,  uczestniczyliśmy  i  organizowaliśmy  akcje

charytatywne  między  innymi:  zbieranie  nakrętek,  inicjatorzy  akcji  WolczynChallenge

PokażSERCEdlaHani.  Współpracowaliśmy  z  wolontariuszami,  Dyrekcją  i  pracownikami

Żłobka  „Wesołe  Misie”  przy  akcji  „Maseczki  dla  Wołczyna”,  w  myśl  której  każdy

mieszkaniec z gminy Wołczyn otrzymał maseczkę. Warto podkreślić że zostało uszytych i

rozdysponowanych 10132 sztuki. 
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13. KULTURA

13.1 Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejska i  Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie prowadzi swoją działalność  

W  Wołczynie,  w  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  5  oraz  w  filiach  w  Komorznie

i Szymonkowie.

Księgozbiór  w  wypożyczalni  i  czytelni  dla  dorosłych  oraz  Oddziału  dla  dzieci

w całości prowadzony jest w systemie Sowa. Księgozbiór filii w Komorznie został w całości

wprowadzony do systemu w 2020 r., natomiast filii w Szymonkowie wprowadzany jest na

bieżąco. Zakończenie prac planowane jest na I półrocze 2021 r.

W 2020 roku do wszystkich bibliotek zakupiono 1124 voluminy za kwotę 26.260 zł,

w tym z dotacji MKiDN  - 419 vol. za  9.154,00. Ponadto otrzymaliśmy z innych źródeł 164

książki  (dary  od  czytelników).  Jak  każdego  roku,  przeprowadziliśmy  również  selekcję

naszych  zasobów  i  wycofanych  zostało  1770  książek  (zniszczone  i  niepoczytne).

Zakupiliśmy również prenumeratę czasopism: NTO, Weranda Country, Gospodyni, oraz

czasopisma fachowe: Poradnik Instytucji Kultury, Biblioteka Publiczna.

W 2020 r. zarejestrowano w naszych bibliotekach 1069 czytelników, z czego po ok. 

20% stanowią osoby w wieku 25-44 lata oraz dzieci w wieku 6-12 lat. Po 15 % stanowią 

czytelnicy 45-60 lat oraz powyżej 60 roku życia. Młodzież w wieku 13-19 lat to kolejne ok. 

15%. Największą liczbę czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się. Pracujący 

i niezatrudnieni stanowią podobną grupę czytelników.

Można wobec tego stwierdzić, że powszechne opinie o tym, że dzieci i młodzież nie czyta

albo bardzo mało czyta są bezpodstawne. Jednak porównując te statystyki do struktury

wypożyczeń wnioski są już inne. Najwięcej wypożyczonych książek stanowią książki dla

dorosłych (68%), a dla dzieci i młodzieży tylko ok. 25%. Z tego wynika, że dzieci zapisują

się do biblioteki, ale przychodzą rzadziej i wypożyczają niewiele, a czytelnicy dorośli są

bardziej przywiązani do książek i wypożyczają ich o wiele więcej.
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➢ Statystyka udostępnianie i czytelnictwo

CZYTELNICY
WYPOŻYCZENIA

OGÓŁEM:
 wg  wieku wg zajęcia Ilość

odw.
Ogółem dla

dor. 
dla

dzieci
inna

1 2 3 4 5 6 7 8 M P Nz

Do
lat 5

6-12
lat

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Pow.
60
lat

Oddział    
329

41 160 49 20 7 28 18 6
21
7

35 77 1059 2918 68 2715 135

Dorośli
574

- 6 17 59 50 159 130 153
12
9

232 213 3556 10062 9258 2 802

Razem :
903 

41 166 66 79 57 187 148 159
34
6

267 290 4615 12980 9326 2717 937

Komorzno
 104

15 28 6 3 3 25 10 14 42 26 36 986 1739 868 764 107

Szymonków
62

8 22 7 1 6 11 4 3 32 16 14 219 771 373 378 20

Razem:
166

23 50 13 4 9 36 14 17 74 42 50 1205 2510 1241 1142 127

OGÓŁEM:
1069

64 216 79 83 66 223 162 176
42
0

309 340 5820 15490
1056

7
3859

106
4

M – dzieci i młodzież ucząca się; P – pracujący; Nz – niezatrudnieni oraz dzieci nie objęte
obowiązkiem szkolnym (do lat 5)

➢ Udostępnianie na miejscu:                
      

Oddział Dorośli Komorzno Szymonków RAZEM

Liczba odwiedzin ogółem 485 117 382 4 988

L. odw. udostępnianie 485 12 70 82

L. udostępnionych
 wol./ czasopism

- 3/15 7/198 -
10/213

L. udzielonych inform. - 2 4 - 6

L. użytkowników zarejestr. - 23 2 - 25

L. odw. w czyt.  internetowej 4 105 149 - 258

Zajęcia plastyczne/konkursy 3/1 - 29 2 34/1

Zajęcia edukacyjne 7 - 3 - 10

Zajęcia czytelnicze +
teatralne

18 - 3 - 21

Spotkania autorskie - - - - -

Łączna l. uczestników 428/53 - 163 4 648

W 2020 r. wykonano remont pomieszczenia na I p. budynku, z przeznaczeniem na

salę  konferencyjną.  W  ramach  remontu  dokonano  wymiany  instalacji  elektrycznej

z  wykonaniem  dodatkowych  punktów  świetlnych  oraz  przygotowaniem  instalacji  do

68



podłączenia  sprzętu  audiowizualnego,  zamontowano  w  oknach  rolety  zaciemniające,

3  pary  drzwi,  wykładzinę  podłogową  w  korytarzu.  Wykonane  zostały  gładzie  oraz

malowanie  ścian  w  sali,  korytarzu  oraz  holu.  Zakupiono  krzesła  w  ilości  50  szt.

Koszt wymienionych robót i zakupów wyniósł ok. 34 tys. zł. 

Pozostały  do  wykonania  gładzie  oraz  malowanie  klatki  schodowej  w  całym  budynku

(parter, I i II p.) oraz zakup projektora. 

Ubiegły  rok  był  dla  większości  bardzo  trudny.  Pandemia  i  związane  z  nią

obostrzenia  ograniczyły,  a  w  wielu  przypadkach  uniemożliwiły  organizację  imprez

kulturalnych  w  naszych  placówkach.  Niemniej,  jednak  odbyły  się  w  miarę  możliwości

lekcje biblioteczne oraz zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i dzieci z młodszych klas

szkoły podstawowej, w których wzięło udział ok. 600 osób.

Wspólnie  z  Wołczyńskim  Ośrodkiem  Kultury  zorganizowaliśmy  konkurs  plastyczno-

czytelniczy  na  ilustrację  do  wypożyczonej  i  przeczytanej  książki.  Konkurs  był

przygotowany dla trzech grup wiekowych i wzięło w nim udział 53 osoby.

Pomimo pandemii staraliśmy się jak najbardziej zminimalizować ograniczenia w dostępie

do książek.

13.2 Działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Wołczyński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której celem jest

organizowanie  życia  kulturalnego  mieszkańców  w  sposób  interdyscyplinarny

i popularyzowanie 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: 

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

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

siedzących.

2)Świetlice wiejskie, Wołczyński Ośrodek Kultury jest administratorem 18 świetlic wiejskich

na terenie gminy Wołczyn w następujących sołectwach:  Szum, Wierzchy,  Gierałcice,
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Markotów Duży, Brynica, Wierzbica Górna, Wierzbica Dolna, Świniary Małe, Świniary

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

Wołczyńska, Duczów Wielki.

Działalność kulturalna:

Kształcenie dzieci i młodzieży – realizowane poprzez prowadzenie sekcji działających przy

Wołczyńskim Ośrodku Kultury:

• Zespół Mażoretek „Aurora” – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

• Zespół Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” – zajęcia taneczna dla młodzieży i dorosłych.

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

• Zespół „Wrzos” – zajęcia wokalne dla dorosłych (seniorów).

• Nauka śpiewu – zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

• 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 i młodzieży.

• Plastyka i Rękodzieło – zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży.

• Grupa Sceniczna „ Z okazji…” – zajęcia teatralne dla dzieci

• Taniec towarzyski

• Slavica Dance – Fitness na ludowo 

Kształcenie  dzieci  i  młodzieży  –  realizowane  w  ramach  dodatkowych  projektów

współfinansowanych z dotacji gminnej 

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

rękodzielnicze, sportowe, animacyjne) dla mieszkańców gminy 

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

rękodzielnicze, sportowe, animacyjne) dla mieszkańców gminy wraz doposażeniem

Ośrodka Kultury w sprzęt rekreacyjno – sportowy

Kształcenie  dzieci  i  młodzieży  –  realizowane  w  ramach  dodatkowych  zajęć

organizowanych na feriach i wakacjach:

• Bogata  oferta  różnorodnych  zajęć,  zabaw  i  wspólnych  spotkań  dla  wszystkich,

którzy nie mogą nigdzie wyjechać na ferie czy wakacje.
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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.:

• Orszak Trzech Króli 

• Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych „Jasełka 2020” 

• 29  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy   –  wołczyński  zryw  serc  na

ogólnopolskie cele charytatywne.

• Projekcje premier kinowych przez Opolskie Kino Objazdowe

• Organizacja obchodów Światowego Dnia Drzewa 

• Koncert w wykonaniu Wojciecha Poprawy promujący naukę śpiewu w Wołczyńskim 

Ośrodku Kultury

• Organizacja objazdowego Mikołaja (teren Gminy Wołczyn) 

• Spektakle teatralne on-line – premiery spektakli w wykonaniu Grupy scenicznej 

„Z okazji…” przy współudziale ZPiT „Mali Modrzewiacy” 

- „W grudniową, cudną noc…” 

-  „102 lata Niepodległa” 

• Tematyczne konkursy plastyczne, rękodzielnicze – pielęgnowanie tradycji 

kulturalnych przez mieszkańców gminy 

- konkurs plastyczny – Ilustracja do książki (współorganizowany z Miejską i Gminną

Biblioteką Publiczną w Wołczynie) 

- konkurs plastyczny – Logo Domu Kultury (trzy edycje: wakacyjna, jesienna i 

zimowa) 

- konkurs plastyczny – Zaproszenie dla Mikołaja 

- konkurs rękodzielniczy – Chatka z piernika 

• Udział  uczestników  nauki  gry  na  keyboardzie  w  XII  Młodzieżowym Przeglądzie

Keyboardowym BYTOM KEYBOARD TON (on-line) – I i II miejsce 

• Pozostała działalność:

wykonano prace remontowo-naprawcze:

✗ przeprowadzono remont pomieszczenia garderoby „ZPiT „Modrzewiacy” w WOK

✗ przeprowadzono remont schodów na scenę WOK

✗ wyposażono kuchnię w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich w meble ze stali

71



nierdzewnej (zlewy, stoły i półki robocze)  

✗ przeprowadzono generalny remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej

w Brunach

✗ wykonano nową płytę stropową szamba w świetlicy wiejskiej w Brunach

✗ przeprowadzono remont sal w świetlicy wiejskiej w Szymonkowie (ułożenie tynku

żywicznego oraz malowanie ścian i sufitów) 

✗ wykonano remont instalacji elektrycznej oraz założenie ogrzewania elektrycznego w

dwóch  salach  w  świetlicy  wiejskiej  w  Brzezinkach  oraz  wyniesienie  układu

pomiarowego na zewnątrz budynku przy złączu kablowym 

✗ przeprowadzono renowację podłogi drewnianej sali świetlicy wiejskiej w Wierzbicy

Górnej.  

✗ przeprowadzono  remont  pomieszczenia  przeznaczonego  na  aneks  kuchenny

w budynku świetlicy wiejskiej w Brynicy.

✗ przeprowadzono remont  dużej  sali  świetlicy wiejskiej  w  Gierałcicach – wymiana

instalacji elektrycznej, wykonanie ogrzewania elektrycznego; podwieszenie sufitu  

(I etap)

✗ przeprowadzono  odświeżenie  w  formie  malowania  wszystkich  pomieszczeń  

w świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym. 

✗ naprawiono  zadaszenie  nad  częścią  sanitarną  oraz  przeprowadzono  remont

zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Szumie. 

✗ wyposażono aneks kuchenny w świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej w meble

ze stali nierdzewnej (stół roboczy ze zlewem oraz szafka wisząca)

Wydarzenia charytatywne – organizacja, współorganizacja i udział:

✗ w akcji „Z maseczką bezpieczniej”  

✗ w  akcji  #GaszynChallenge (pracownicy  WOK,  ZPiT  Modrzewiacy,  Mażoretki

AURORA) – dla Wojtusia, dla Mii

✗ w akcji #WolczynChallenge (pracownicy WOK, Mażoretki AURORA) – dla Hani

✗ Organizacji akcji „Niedziela dla Hani” 

✗ w akcji „Antoś kontra NEUROBLASTOMA”

✗ współorganizacja  akcji  pn.  „Charytatywny  maraton  ZUMBY oraz  Pchli  Targ”  dla

Frania 

Prowadzenie odpłatnych i nieodpłatnych warsztatów, w tym:

✗ zajęć,
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Płatne  wynajmowanie sali:
✗  widowiskowej, konferencyjnej oraz pracowni Ośrodka Kultury w Wołczynie, 
✗  pomieszczeń świetlic wiejskich, 

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.

Bezpłatne występy własnych zespołów działających przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury na
zlecenie innych podmiotów.

• Mażoretki AURORA: 
✗Noworoczny Koncert Charytatywny dla PatRysia – Hala OSiR Kluczbork

✗Gala wręczenia „Plastrów Miodu” – Nagród Starosty Kluczborskiego – Hala

OSiR Kluczbork (Zespół otrzymał nagrodę w kategorii „Promocja Powiatu”)

✗Mecz siatkówki  UKS Mickiewicz Kluczbork – APP Krispol  Września – Hala

OSiR Kluczbork 

• Mażoretki AURORA oraz Zespół Pieśni i Tańca Modrzewiacy

✗ Akcja  charytatywna  „Dzień  dla  Frania”  –  świetlica  wiejska  w  Wierzbicy

Górnej

Działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r. utrudniona była z powodu

pandemii koronawirusa Sars.Cov-2. W związku z wprowadzanymi sukcesywnie w ciągu

roku przez Rząd obostrzeniami w celu zapobiegania rozprzestrzenia się wirusa nie odbyło

się wiele zaplanowanych imprez, wydarzeń i działań, a te które się odbywały realizowane

były z ograniczoną liczbą uczestników oraz z  zachowaniem reżimu sanitarnego. 

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.

Ośrodek uzyskuje środki finansowe z wpływów z własnej działalności statutowej,

wpływów z najmu składników majątkowych, darowizn oraz wpłat na działalność statutową

od osób fizycznych i prawnych. 

Dochody  uzyskane  z  działalności  przeznaczone  są  w  całości  na  działalność

statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

Ośrodek  dodatkowo  pozyskuje  inne  środki  finansowe  na  realizację  ciekawych

projektów, m.in. w 2020 roku otrzymał dotację z gminy na realizację projektu „Wieś Kulturą

Bogata”  oraz  „Wołczyn  Kulturą  Bogaty”,  które  niestety  ze  względu  na  pandemię
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koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń w 2020 roku, nie zostały w pełni

zrealizowane.  Jako  patron  nieformalnej  grupy  „maSZYCIElki”,  założonej  przez

pracowników WOK, pozyskał w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej

Fundacji  Wolności  realizowanego  przez  Akademię  Rozwoju  Filantropii  w  Polsce  oraz

Ośrodek  Działaj  Lokalnie  Stowarzyszenie  LGD „Dolina  Stobrawy”  środki  na  realizację

projektu  pn. „Kwiatki, kropki i paseczki, trendem dzisiaj na maseczki”.

ROK 2020

Dotacja podmiotowa z
budżetu gminy 

Wpływy własne Inne przychody

Pozyskane
zewnętrzne środki

finansowe na
realizację projektów

1 011 696,42zł 85 303 zł 5 033,00 zł 5 941,29 zł 
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14. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach gospodarki nieruchomościami Gmina Wołczyn w 2020 roku realizowała

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 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 zadania wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr

XXXIII/210/2017  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  określania  zasad  nabywania,

zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na

okres dłuższy niż trzy lata. 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  2020  roku  w  ramach  realizacji  planu  wykorzystania  gminnego  zasobu

nieruchomości w zakresie sprzedaży nieruchomości, podejmowano następujące działania:

Rodzaj nieruchomości sprzedano kwota dochodu (zł)

działki pod zabudowę mieszkaniową 8 462 610,00

działki rolne 2 14 500,00

nieruchomości zabudowane i inne 12 30 990,00

lokale mieszkalne 6 38 570,00

razem - 546 670,00

sprzedaż nieruchomości z lat
poprzednich-raty

- 19 010,00

łącznie - 565 680,00

Gmina Wołczyn przejęła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

na własność działkę nr 198/10 będąca drogą o pow. 0,0700 ha położoną w Wierzbicy
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Górnej, nieruchomość przejęta została w oparciu o podpisaną umowę bezzwrotną pomocy

finansowej.  

Na podstawie  uchwały Rady Miejskiej  w Wołczynie nr  XVII/163/2020 z dnia  22

stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości aktem notarialnym

nastąpiła  zamiana  pomiędzy  Gminą  oraz  osobą  fizyczną  na  warunkach:  Gmina  zbyła

prawo  własności  działki  o  pow.  0,9985  ha  położonej  w  Wołczynie,  a  nabyła  prawo

użytkowania wieczystego 8 działek o łącznej pow. 0,9985 ha położonych w Wołczynie.  

Następnie na podstawie zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia

zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz

Gminy Wołczyn oraz zarządzenia Burmistrza w sprawie przejęcia nieruchomości aktem

notarialnym  Starosta  Kluczborski  w  imieniu  Skarbu  Państwa  darował  Gminie

nieruchomość  składającą  się  z  działek  322,  324/25,  324/29,  324/30,  324/32,  324/34,

324/38  i  324/39  o  łącznej  pow.  0,9985  ha.  Dokonanie  darowizny  nastąpiło

z  przeznaczeniem  na  cele  publiczne  związane  z  realizacją  zadań  własnych  Gminy

Wołczyn  obejmujących  sprawy  dróg,  ulic,  mostów,  placów  oraz  organizacji  ruchu

drogowego.

Gmina  Wołczyn  przyjęła  spadek  po  osobie  fizycznej  składający  się  z  lokalu

mieszkalnego  położonego w Gierałcicach wraz z udziałem w nieruchomości  wspólnej

w udziale wynoszącym 1/8 części (dz. nr 15/6 o pow. 0,2863ha) oraz udział wynoszący

267/10000  części  w  nieruchomości  gruntowej  będącej  ogródkiem  (dz.  nr  8/1  o  pow.

1,7421ha).

14.1 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach

        2018-2022

Program  został  przyjęty  Uchwałą  Nr  XL/251/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie

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 ograniczanie stanu zasobu

mieszkaniowego.  W  wieloletnim  programie  gospodarowania  założono  sukcesywne
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zmniejszanie  ilości  mieszkań  na  skutek  sprzedaży  lokali  na  rzecz  dotychczasowych

najemców oraz przekształcania lokali mieszkalnych w lokale socjalne.

W ramach realizacji programu dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkalnych.

Dokonano  poprawy  stanu  technicznego  mieszkaniowego  zasobu  gminy  poprzez

wykonanie planowanych remontów i modernizacji i tak:

- remont instalacji elektrycznej - 5 700,00 zł,

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

- wymianę 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 – 20 02,25,00 zł.

Łącznie na remonty w mieszkaniowym zasobie gminy wydatkowano 104 289,00 zł.

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.  Także  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

podwyższające stawkę bazową to: standard z łazienką i WC łącznie, standard z instalacją

gazową, standard z instalacją centralnego ogrzewania, standard WC.

Zarząd  lokalami  komunalnymi  został  powierzony  Przedsiębiorstwu  Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 01.01.2020 r.

Źródłami finansowania wydatków ponoszonych na gospodarkę mieszkaniową były

dochody własne gminy.
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15. BEZPIECZEŃSTWO

15.1 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  w różnych

dniach tygodnia łącznie z sobotami i niedzielami  w godzinach od 7.30 do 15.30, od 12.00

do 20.00  i w piątki od 12.00 do 20.00.  W zależności od zagrożeń również pełnili służby

nocne w godzinach 18.00 – 2.00.

Funkcjonariusze straży pełnili służbę w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie

miasta i gminy, reagując na przestępstwa i wykroczenia.

Podczas pełnienia  służby reagowali  na  wszelkie  przejawy naruszenia  prawa związane

z zakłóceniem porządku i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

W trakcie służb w 2020 roku Strażnicy ujawnili 422 wykroczenia, wszczęli 21 postępowań

przygotowawczych i skierowali 11 wniosków o ukaranie sprawców do Sądu Rejonowego

w Kluczborku oraz nałożyli 13 grzywien w postępowaniu mandatowym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  reagowali  na wszelkie przejawy łamania prawa

z  związku  z  pandemią. Strażnicy  stosowali  metody  prewencyjne  i  edukacyjne  oraz

wręczali maseczki zapominalskim. 

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  i  nie  zachowanie

nakazanych  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  psów.  Ponadto  prowadzili  spotkania

z  zarządcami  wspólnot,  zwracając  uwagę  na  nieprawidłowości  dotyczące  segregacji

śmieci  i  porządku na zarządzanych przez nich nieruchomościach.  Sprawdzali  rachunki

z wywozu nieczystości płynnych i kontrolowali podłączenia do sieci kanalizacyjnych.

Ogółem ujawniono 95 nieprawidłowości.
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Wyniki działań w liczbach

Lp. Rodzaje wykroczeń Środki
oddziaływania
wychowawcze
go (art.41 k.w.)

Mandaty Wnioski do
sądu

Wystąpienia do
innych organów

lub instytucji

Razem

1 wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi

publicznemu
83 1 3 84

2 wykroczenia przeciwko
instytucjom

państwowym,
samorządowym i

społecznym

1 1

3 wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i

mienia
109 9 2 120

4  wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i

porządkowi w
komunikacji,

25 2 27

5 wykroczenia przeciwko
osobie

1 1

6 wykroczenia przeciwko
zdrowiu

2 2

7 wykroczenia przeciwko
mieniu

8 wykroczenia przeciwko
konsumentom

9  wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

5 1 6

10 wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku

publicznego
 8  8 

11  ustawie o wychowaniu
w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

  44 1 6    51

12 ustawie o utrzymaniu
czystości 

i porządku w gminach
  95 2    97

13 ustawie o ochronie
zwierząt

8   8
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14  ustawie o odpadach     10 10

15 ustawie o recyklingu
pojazdów wycofanych z

eksploatacji
    6 6

16 ustawie o zużytym
sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym
1 1

    OGÓŁEM
398 13 11 422

Inne działania

  Liczba

osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, schronisk i OLO 14

osoby ujęte i przekazane Policji 0

chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 540

ujawnione niewłaściwe warunki bytowe zwierząt 20

ujawnieni właściciele biegających psów bez opieki 75

zabezpieczanie imprez masowych 1

kontrola miejsc niebezpiecznych, gdzie przebywa młodzież szkolna  21

kontrola porządku na targowisku miejskim 47

spotkania edukacyjne z właścicielami posesji 38

ujawnienie nieprawidłowości w korzystaniu z urządzeń grzewczych i spalaniu opału 68

ujawnienie dzikich wysypisk śmieci 11

ujawnienie sprawców wysypywanych śmieci 5

ujawnienie nieprawidłowości przy segregacji śmieci 47

wywiady 44
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15.2 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochrona przeciwpożarowa miast i gmin jest zadaniem własnym samorządu  i jest

realizowana przy pomocy jednostek OSP działających na terenie gminy.

Jednostki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  są  stowarzyszeniami  zarejestrowanymi

w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Każda z tych jednostek posiada osobowość prawną, a

ich działalność oparta jest na pracy społecznej. Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży

Pożarnych  są  jednostkami  całkowicie  autonomicznymi  posiadającymi  własne

kierownictwa, w postaci Zarządu OSP, wyłonionego przez Walne Zebranie na pięcioletnie

kadencje na podstawie statutu OSP. 

Każdą jednostkę reprezentuje na zewnątrz Prezes OSP, a za sprawy działalności  p.poż.

odpowiada  Naczelnik  OSP,  który  dowodzi  jednostką  w  czasie  pożaru  lub  innego

zdarzenia. 

Do realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową jednostki Ochotniczych

Straży Pożarnych używają sprzętu, samochodów i obiektów będących własnością gminy

lub samych OSP. 

Obszar Miasta i Gminy Wołczyn chroni 10 jednostek OSP. Ogółem zrzeszają one w

swych szeregach 386 członków czynnych, 60 członków MDP  i 5 członków wspierających

oraz 9 członków honorowych. 

Jednostki OSP są zlokalizowane w następujących miejscowościach:

1. OSP Wołczyn jednostka typu S5 w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym –

Prezes Tomasz Chwiła

2. OSP Gierałcice jednostka typu S2 w KSRG  – Prezes Sławomir Pąsik

3. OSP Szymonków jednostka typu S2 w KSRG  – Prezes Wasyl Matkowski

4. OSP Wąsice jednostka typu S1 – Prezes Sebastian Zawierta

5. OSP Skałągi jednostka typu S1 poza systemem KSRG - Prezes Mariusz Malina

6. OSP Szum jednostka typu S1 poza systemem KSRG - Prezes  Artur Wielgosz

7. OSP Wierzbica Górna jednostka typu S1poza systemem KSRG - Prezes Mariusz

Stępień

8. OSP Wierzbica Dolna jednostka typu S1 poza systemem KSRG - Prezes Ludwik

Bogdanowicz

9. OSP Komorzno S1jednostka typu S1 poza systemem KSRG - Prezes Adam Lech

10.  OSP Wierzchy  jednostka  typu  S1   poza  systemem  KSRG  -  Prezes  Ireneusz

Karpiński
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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,  które  są  dobrze  utrzymane,

pomijając  ich  wiekowość  i  stan  techniczny,  który  corocznie  jest  sprawdzany  przez

uprawnione stacje kontroli pojazdów. 

Właściwy  nadzór  nad  stanem  technicznym  pojazdów  jest  zapewniony  przez

zatrudnionych  na 1/10 etatu kierowców głównie dzięki, którym możliwa jest stała piecza

nad pojazdami, dokonują oni rozruchów i przeprowadzają okresowo konserwacje. Ponadto

za  utrzymanie  bazy  samochodowej  odpowiada  zatrudniony  przez  Urząd  Miejski

w  Wołczynie  mechanik,  który  dokonuje  większych,  w  miarę  możliwości,  techniczno  -

warsztatowych napraw. 

Wszystkie  jednostki  OSP  podlegają  corocznemu  przeglądowi  operacyjno-

technicznemu, który przeprowadzany jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży

Pożarnej w Kluczborku przy współudziale Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w

Wołczynie.  W  2020  roku  z  uwagi  na  sytuację  pandemiczną  przeglądy  operacyjno-

techniczne nie były przeprowadzone  jak w latach poprzednich.

Rozmieszczenie samochodów bojowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp. Nazwa jednostki Typ Rok budowy Rodzaj Ilość wody, przeznaczenie

1. OSP Wołczyn Man TGM
Tatra
Ford

Iveco Magirus
Land Rover

2015
1991
2001
1994
1995

Gaśniczy
Gaśniczy
Specjalny
Specjalny
Specjalny

4500
9000

Ratowniczy
Drabina

Ratowniczy

2. OSP Gierałcice Magirus
Star 244

1979
1984

Gaśniczy
Gaśniczy

1600
2400

3. OSP Wąsice Star 244
Magirus

1986
1979

Gaśniczy
Gaśniczy

2400
1000

4. OSP Szum Magirus 1074 Gaśniczy 2000

5. OSP Komorzno Star 244 1980 Gaśniczy 2400

6. OSP Wierzbica G. Star 244 1984 Gaśniczy 2400

7. OSP Wierzbica D. Jelcz 1994 Gaśniczy 600

8. OSP Szymonków Jelcz
Jelcz

1984
1975

Gaśniczy
Gaśniczy

600
500

9. OSP Skałągi Magirus 1973 Gaśniczy 2500

10. OSP Wierzchy Magirus 1979 Gaśniczy Brak kierowcy pojazd 
w OSP Wąsice
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Poza wozami bojowymi na wyposażeniu jednostek OSP jest inny niezbędny sprzęt

taki jak: motopompy pożarnicze, motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki

spalinowe,  kamery  termowizyjne,  sprzęt  łącznośći  RTLF,  drabiny,  węże  itp.  Powyższy

sprzęt umożliwia prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej oraz likwidację innych zagrożeń

na przykład usuwanie powalonych drzew, pompowanie wody z zalanych pomieszczeń,

ratownictwo przedmedyczne.

Bardziej  specjalistyczny  sprzęt  znajduje  się  na  wyposażeniu  OSP  Wołczyn,  OSP

Gierałcice i OSP Szymonków. Sprzętem tym można prowadzić złożone działania, takie jak

ratownictwo drogowe w tym pomoc przedmedyczną.

Każdy strażak biorący udział  w akcji  ratowniczo-gaśniczej  musi  spełniać szereg

wymogów,  np.  wiek  strażaka  ochotnika  biorącego  udział  w  działaniach  nie  może

przekraczać 65 lat. Ponadto musi on przejść odpowiednie badania lekarskie i posiadać

odpowiednie wyszkolenie pożarnicze. W 2020 roku z uwagi na sytuację pandemiczną ilość

szkoleń  była  ograniczona  i   prowadzona  w  trybie  online.   Większość  z  tych  szkoleń

organizowana  była  przez  Komendę  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej

w Kluczborku. 

W  2020  roku  również  z  powodu  epidemii  nie  odbyły  się  zawody  sportowo-

pożarnicze  jednostek  OSP,  które  są  jednym  z  elementów  wyszkolenia  i  sprawdzenia

sprawności poszczególnych jednostek.  

W  okresie  od  01.01.2020  roku  do  31.12.2020  roku  Komenda  Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnotowała na terenie powiatu kluczborskiego:

237 pożarów, 1074 miejscowe zagrożenia, 127 alarmów fałszywych, razem 1438 zdarzeń,

w tym na terenie gminy Wołczyn:  65 pożarów, 165 miejscowych zagrożeń,  21 alarmów

fałszywych.  

W  2020  roku  w  skali  powiatu  jest  zauważalny  wzrost   o  60  % ogólnej  liczby

zdarzeń, w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększona liczba interwencji spowodowana

jest  w  dużej  mierze  przez  wykorzystanie  jednostek  OSP  do  działań  związanych

z pandemią Covid-19. Zauważalne było, że pomimo stosunkowo ciepłego okresu letniego

i panującej w 2020 roku suszy hydrologicznej w m-cach wiosenno-letnich ilość pożarów

zmalała  w  stosunku  do  lat  poprzednich.  Odnotowano  mniejszą  ilość  osób

poszkodowanych  w  miejscowych  zagrożeniach  co  spowodowane  było  zmniejszonym

przemieszczaniem się  osób z powodu pandemii.  Ilość ofiar  śmiertelnych pozostała  na

poziomie podobnym do roku poprzedniego. 
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Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w analizowanym okresie odnotowano

zdecydowany wzrost liczby zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem oraz gradobiciem.

Przez obszar powiatu kluczborskiego przeszły dwie niebezpieczne burze, podczas których

prędkość wiatru przekraczała 100 km/h, co dało odzwierciedlenie w ilości odnotowanych

zdarzeń  typu  wiatrołomy,  zalania,  gradobicie,  powodując  znaczne  straty  w  mieniu.

Znaczny  wzrost  zdarzeń  medycznych  związany  jest  z  kwalifikowaniem  wyjazdów

jednostek  do  działań  związanych  z  COVID-19,  zdarzenia  tego  typu  jak  rozgłaszanie

komunikatów,  dowożenie żywności,  pomoc ZRM etc.  kwalifikowane są jako medyczne

miejscowe  zagrożenie,  co  powoduje  znaczny  wzrost  w  stosunku  do  lat  poprzednich.

Ujmując liczbę zdarzeń związanych  z COVID-19 od zdarzeń typowo medycznych to ich

ilość jest podobna do poprzednich lat.    

Miniony  rok,  pomimo  stanu  epidemiologicznego  był  postrzegany  na  dobrym

poziomie pod względem finansowania jednostek OSP, realizacji zadań i zamierzeń z lat

poprzednich,   realizacji  dotacji  otrzymanych  przez  poszczególne  jednostki  jak  i  samej

aktywności jednostek w działania p.poż i pochodne.

Otrzymane  dotacje  w  znacznym  stopniu  przyczyniły  się  do  wzmocnienia  ich

potencjału bojowego i bezpieczeństwa ratowników. Niemniej okres pandemii negatywnie

wpłynął  na  możliwość  przeprowadzania  ćwiczeń  i  szkoleń  dla  strażaków  ochotników.

Pomimo ograniczeń udało się przeprowadzić jedno szkolenie podstawowe dla strażaków

ratowników  OSP  oraz  jedno  szkolenie  współdziałania  z  Lotniczym  Pogotowiem

Ratunkowym.  Ponadto  nie  udało  się  przeprowadzić  recertyfikacji  uprawnień  z  zakresu

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Analogiczna  sytuacja  ma  miejsce  w  przypadku  badań  lekarskich  dla  członków  OSP.

Badania które dotychczas podzielone były na okres co najmniej 2-3 letni skumulują się  

w okresie 3 miesięcznym i możliwym terminie dostępu do uprawionych lekarzy, a koszt

jednego badania strażaka w okresie pandemii wzrósł dwukrotnie i oscyluje w granicy 100

zł za jedną osobę. 
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15.3 Zarządzanie kryzysowe

Do podstaw prawnych realizacji zadań należą głównie: 

– ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.

1856, z późn. zm.) oraz

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

Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 372, 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. 

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  niezależnie  od  zakupionego  w  2019  roku

agregatu dla  całego Urzędu Miejskiego.
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Szkolenie  obronne  w  gminie  Wołczyn  w  2020  roku  realizowane  było  według

„Planu  szkolenia  obronnego  gminy  Wołczyn  na  rok  2020”,  jednak  z  powodu epidemii

COVID-19  wiele  przedsięwzięć  nie  zrealizowano  lub  odbyły  się  w  formie  e-learningu.

Gmina  Wołczyn  była  organizatorem  szkolenia,  prowadzonego  również  w  formie

e-learningu. Przeszkolono 8 osób, pełniących funkcje w strukturach Stałego Dyżuru oraz

akcji kurierskiej. Gmina Wołczyna brała udział w treningu Sudety-20, w ramach którego

obsada  Stałego  Dyżuru  doskonaliła  umiejętności  działania.  W  ramach  ćwiczenia

Obronność-20 oraz treningu Sudety-20 prowadzono nasłuch w sieci radiowej Wojewody

Opolskiego. Liczba osób przeszkolonych w ramach szkolenia obronnego łącznie w 2020

roku  wynosi  8  osób.  Przedstawiciele  Urzędu  Miejskiego  brali  udział  we  wszystkich

posiedzeniach i szkoleniach organizowanych przez organy szczebla nadrzędnego, w tym

posiedzeniach  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego,  głównie  w  formie

telekonferencji.

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  2020  zostało  poddanych  głośnej  próbie  11  syren,  5  uruchomiono  ręcznie,

natomiast  6  drogą  radiową.  Nie  stwierdzono  problemów  technicznych,  urządzenia

utrzymywane są w pełnej sprawności. 
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16. 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 wraz ze zmianami, tj:

-  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.

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.
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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,

 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  2020  roku  uchwalono  zmiany  w  miejscowych  planach  zagospodarowania

przestrzennego:

 wsi Komorzno,

 miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,

 wsi Krzywiczyny,

 wsi Wierzbica Dolna,

 wsi Rożnów.

Ponadto gmina Wołczyn wydawała decyzje 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.
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17. INFRASTRUKTURA

17.1  Drogi

W 2020 r.  zadania  realizowane  w infrastrukturze  drogowej  obejmowały  budowy

i remonty dróg gminnych w poniższych lokalizacjach:

  w  Gierałcicach  Małych  -  przebudowano drogę dojazdową  do  gruntów rolnych,

zakres:  robót  budowlanych  obejmował  przebudowę  drogi  o  długości  961,70  m

i zmiennej szerokości 3,5 – 5,0 m nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego oraz

wykonanie zjazdów oraz mijanek.

 w Skałągach  - przebudowano ul. Klonowej – zakres robót budowlanych obejmował

przebudowę drogi o długości jezdni 561,97m, szerokości jezdni zmiennej 3,5-5,0 m,

nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego oraz wykonanie zjazdów na posesje.

 w Wołczynie -  wyremontowano drogę gminną nr 100432O ul. Traugutta -  zakres

robót  budowlanych obejmował  remont drogi  o  nawierzchni  asfaltowej  o długości

jezdni  229,85  m  i  szerokości  jezdni  5,50  m,  nawierzchnię  drogi  z  betonu

asfaltowego oraz wykonanie chodników i sieci kanalizacji deszczowej.

 w  Rożnowie  -  przebudowano drogę –  (droga  na  Górkę)  -  zakres:  robót

budowlanych obejmował  przebudowę drogi  z  wykonaniem nawierzchni  z  betonu

asfaltowego oraz wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, długość jezdni

799,36m;  szerokość jezdni 3,00-5,00 m.

 w Wierzbicy Górnej - wyremontowano drogę wewnętrzną – zakres robót obejmował

wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długość jezdni 95 m

i szerokość – 4m. 

Ponadto wykonano:

• remonty dróg tłuczniowych – 12.221,28 zł,

• remonty przepustów i mostów – 79.312,69 zł, w tym remont mostu w Brynicy –

43.998,56 zł - rozebrano istniejącą, drewnianą nawierzchnię mostu oraz stalowe

elementy  nośne,  wykonano  nową  stalową  konstrukcję,  wykonano  jezdnię

z drewna,

• wykaszanie poboczy – 19.289,66 zł,

• utrzymanie oznakowania – 18.630,62 zł,

• uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych – 121.696,94 zł,

• równanie dróg – 15.928,50 zł,
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• remont cząstkowy dróg – 41.485,44 zł,

• remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie -

II etap - 21.156 zł wykonano dokumentacje projektową,

• inne roboty utrzymaniowe – 62.800,23 zł,

Udzielono  dotacji  dla  Powiatu  Kluczborskiego  na  remont  ul.  Sienkiewicza

w Wołczynie w wysokości 291.199,09 zł - wykonano II etap zadania, dotacje rozliczono. 

17.2 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. 25% 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 2020 r. prócz bieżących napraw zostały przeprowadzone zadania inwestycyjne:

 przyłącz  energetyczny  wraz  z  montażem  4  opraw  oświetlenia  ulicznego

w Wierzchach,

 przyłącz  energetyczny  w  wraz  z  montażem  2  opraw  oświetlenia  ulicznego

w Komorznie,

 montaż 2 lamp ledowych w Krzywiczynach,

 przyłącz energetyczny w Wołczynie przy ul. Opolskiej i Oś. Młodych,

 montaż 2 lamp ledowych w Wołczynie , ul. Kwiatów Polskich

 montaż 1 lampy w Markotowie Małym,

 przyłącz energetyczny wraz z montażem 2 lamp w Wołczynie przy ul. Leśnej,

 montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w Wołczynie, przy ul. Traugutta

 montaż 2 lamp w Gierałcicach Małych,
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 wykonanie oświetlenia w Wołczynie przy boisku sportowym – 4 lamp ledowych

 wykonanie oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Leśnej na wysepce – 3 lamy

ledowych

 wykonanie oświetlenia ulicznego w Szumie przy Świetlicy wiejskiej – 1 lampa led

Ponadto wybudowano monitoring na terenie Zespołu Szkół w Wołczynie przy ul. Rzecznej.

17.3 Ochrona zbytków

Dziedzictwo kulturowe jako jeden z podstawowych aspektów życia i  działalności

człowieka,  kształtuje  związki  międzyludzkie  i  określa  tożsamość  i  świadomość

społeczności.  Obiekty  zabytkowe  stanowią  cenny  element  kultury,  który  wpływa  na

kształtowanie się otoczenia człowieka współczesnego, mający wszechstronny wpływ na

jego  życie  codzienne.  Bogactwo  i  różnorodność  dziedzictwa,  należycie  pielęgnowane

i wykorzystane, powinny stanowić jeden z głównych czynników rozwoju życia społeczno -

gospodarczego. 

Zgodnie  z  obowiązującą  ustawą  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,

dbałość o zabytek polega między innymi na zapewnieniu warunków do dokumentowania

zabytku, popularyzacji wiedzy o nim, prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich

i robót budowlanych oraz utrzymaniu zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie.  

Finansowanie  tych  działań  jest  obowiązkiem nie  tylko  właściciela  zabytku,  lecz

także każdego podmiotu mającego tytuł prawny do zabytku, tj. osób fizycznych, jednostek

organizacyjnych,  a  więc  trwałych  zarządców,  użytkowników wieczystych.  Dla  jednostki

samorządu terytorialnego, posiadającej tego rodzaju tytuł prawny do obiektu, opieka nad

zabytkiem jest zadaniem własnym. Ochrona zabytków i opieka nad nimi, a także wszelkie

działania związane ze zmianą ich funkcji w przestrzeni publicznej oraz ich popularyzacją

i udostępnianiem społecznym, mogą być finansowane z różnych źródeł w zależności od

typu działań.

Wyrazem  świadomej  polityki  gminy  Wołczyn  w  zakresie  ochrony  zabytków  są

działania  aktywizujące  właścicieli  obiektów  zabytkowych.  Cel  ten  jest  realizowany

w drodze przydzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na mocy Uchwały nr III/11/2018

Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  w  sprawie  określenia  zasad  udzielenia  dotacji  na  prace
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Kwota dotacji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. 

W ramach budżetu na rok 2020 Gmina Wołczyn udzieliła dotacji:

 w  wysokości  11 597,19  zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  następującego  wnioskodawcy:  Parafia

Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej, na zadanie polegające na

impregnacji pokrycia dachowego z gontów drewnianych w XVIII-wiecznym kościele

parafialnym pw. Św. Jacka w Wierzbicy Górnej,

 w  wysokości  27 883,11  zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  następującego  wnioskodawcy:  Parafia

Rzymskokatolicka  p.w.  Niepokalanego  Poczęcia  Najświętszej  Marii  Panny,  na

zadanie polegające na wymianie gontów na południowej stronie dachu, impregnacji,

naprawie  szalowania  wieży  i  wymianie  wiatrownicy  –  Kościół  Filialny  p.w.

Narodzenia NMP w Brzezinkach,

 w  wysokości  8926,79  zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

wpisanym  do  rejestru  zabytków  dla  następującego  wnioskodawcy:  Parafia

Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Skałągach, na zadanie polegające

na remoncie nagrobka generała Karola Adolfa Gustawa v. Eben w Rożnowie,

 w  wysokości  20 000,00 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 1 w Wołczynie, na zadanie polegające na

remoncie elewacji frontowej budynku wielorodzinnego (kamienicy),

 w  wysokości  11 600,00 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota  Mieszkaniowa  ul.  Plac  Partyzantów  3  w  Wołczynie,  na  zadanie

polegające na remoncie elewacji budynku wielorodzinnego (kamienicy),

 w  wysokości  15 082,14 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Namysłowska 9 w Wołczynie, na zadanie polegające

na  remoncie  dachu  i  elewacji  od  strony  zachodniej  budynku  wielorodzinnego

(kamienicy),

92



 w  wysokości  9  695,48  zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościelna 1 w Wołczynie, na zadanie polegające na

remoncie dachu budynku wielorodzinnego (kamienicy),

 w  wysokości  20 000,00 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kluczborska 31 w Wołczynie, na zadanie polegające

na remoncie dachu budynku mieszkalno-usługowego,

 w  wysokości  15 098,40 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul.  Dworcowa 16,  na zadanie polegające na remoncie

dachu budynku wielorodzinnego (kamienicy),

 w  wysokości  20 000,00 zł  na  dofinansowanie  robót  budowlanych  przy  zabytku

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla następującego wnioskodawcy:

Wspólnota Mieszkaniowa ul.  Dworcowa 11,  na zadanie polegające na remoncie

dachu budynku wielorodzinnego (kamienicy).
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18. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Złożone wnioski i pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje gminne 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Koszt: 542 725,56 zł brutto

Dofinansowanie: 240 500,00 zł – ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach

budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 Przebudowa ul. Klonowej w Skałągach  

Koszt: 449 526,23 zł brutto

Dofinansowanie: 289 795,79 zł – Fundusz dróg samorządowych

 Remont drogi gminnej nr 100432O ul. Traugutta w Wołczynie

Koszt: 496 912,21 zł brutto

Dofinansowanie: 336 111,73 zł – Fundusz Dróg Samorządowych

• Remont drogi wewnętrznej w Wierzbicy Górnej 

Dofinansowanie: 97.254,94 zł z KOWR Opole

 Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Zakres Roboty budowlane obejmujące przebudowę części obiektu przedszkola dla potrzeb

żłobka. Łączna powierzchnia użytkowa adaptowanej części wynosi  115,5 m2. Zamówienie

obejmowało także budowę parkingu oraz  kompletne wyposażenie żłobka dla 16 dzieci

(meble, zabawki, sprzęt kuchenny i elektroniczny).

Koszt 417 589,79 zł brutto

Dofinansowanie: 275 583,12 zł  - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

do lat 3 MALUCH+2020

 Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od

wody zależnych na terenie gminy Wołczyn – realizacja 2018 – 2021 

Zakres:  Zakres  zadania  obejmuje  następujące  obiekty:  ogród  halofitowy,  tężnie

solankowe,  pomieszczenia  techniczne  tężni,  pawilon  edukacyjny,  elementy
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zagospodarowania  działki  na  powierzchni.  Ponadto  w ramach zadania  planowana jest

promocja, informacja oraz nadzór inwestorski.

Koszt: Roboty budowlane – umowa z wykonawcą - 2 275 975,09 zł brutto

Pozostałe szacunkowe koszty – 181 528,85 zł

Dofinansowanie: 884 836,96 zł – RPO WO na lata 2014 – 2020 – dofinansowanie całości

projektu

 Utworzenie ponadregionalnego centrum spotkań -  Park Przyjaźni  w Wołczynie -

budowa ciągu pieszo - rolkowego wraz z oświetleniem – realizacja 2020 - 2021

Zakres: Zadanie obejmuje wykonanie ciągu pieszo – rolkowego o nawierzchni o długości

604,44  m  z  betonu  asfaltowego  oraz  betonowej  kostki  brukowej,  montaż  oświetlenia

parkowego z 25 lamp, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci łącznie 13 kpl., budowę

kładki na rzece Wołczynka.

Koszt:

 Roboty budowlane dot. ciągu pieszo – rolkowego – 522 558,50 zł brutto

 Roboty budowlane do kładki –176 099,25 zł brutto

   Dofinansowanie: 453 046,00 zł – PROW na lata 2014 – 2020

 Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie – realizacja

2021

Zakres:  Zadanie  obejmuje  wykonanie  następujących  prac:  docieplenie   ścian

zewnętrznych  i  dachu,  modernizację  instalacji  c.o.  i  oświetleniowej,  montaż  paneli

fotowoltaicznych,  ułatwienie  dostępu  osobom  niepełnosprawnym  poruszającym  się  na

wózkach poprzez zainstalowanie  platformy schodowej,  ustawienie  tablicy  informacyjnej

oraz nadzór inwestorski.

Koszt: Szacunkowe koszty - 610 589,78 zł brutto

Dofinansowanie: 100% Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Rozbudowa  istniejącego  budynku  ochotniczej  straży  pożarnej  w  Wołczynie  –

realizacja w 2021

Zakres: Inwestycja obejmuje zakresem rozbudowę budynku OSP w Wołczynie na cele

miejsca  postojowego  dla  auto-drabiny.  Zadanie  obejmuje  wykonanie  m.in.:  robót

ziemnych,  wznoszenie  ścian,  robót  posadzkowych  i  malarskich,  wykonanie  instalacji
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elektrycznych  oraz  c.o.  (w  tym  wymianę  kotła  na  niskoemisyjny),  montaż  tablicy

informacyjnej oraz nadzór inwestorski.

Koszt: Szacunkowe koszty - 470 242,44 zł brutto 

Dofinansowanie: 100% Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Środki pozyskane w I etapie naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zakres: środki planowane jako wkład własny do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021

r.

Koszt: 699 955,00 zł

Dofinansowanie: 699 955,00 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 Funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3

Zakres: Zapewnienie funkcjonowania żłobka – utrzymanie 36 miejsc opieki

Koszt: 474 551,86 zł

Dofinansowanie:  38 800,00 -  Resortowy program rozwoju instytucji  opieki  nad dziećmi

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

 "Czuwamy! Pamiętamy!"

Zakres: W ramach otrzymanej darowizny utworzono miejsce pamięci w Rożnowie – usługa

kamieniarska.

Koszt: 7 000,00 zł

Dofinansowanie: 7 000,00 zł – Fundacja ORLEN – darowizna

 Kompleksowa  termomodernizacja  Wołczyńskiego  Ośrodka  Kultury  –  realizacja

2020/2021

Zakres prac obejmuje m.in.:

 Docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm.

 Docieplenie stropodachu styropapą.

 Wymianę stolarki okiennej  oraz drzwi zewnętrznych.

 Wykonanie fasady wentylowanej z płyt cementowo-włóknowych.

 Wykonanie elewacji zielonej z roślin.

 Montaż baterii solarnej z 45 paneli.

 Wymianę opraw oświetleniowych na LED.
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 Wymianę instalacji odgromowej.

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 Wykonanie klimatyzacji.

 Wymianę grzejników.

Koszt: roboty budowlane – umowa z wykonawcą - 1 223 601,55 zł

Dofinansowanie: 800 000,00 zł

 Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Zakres: Roboty budowlane obejmujące remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej.

Budynek został zniszczony w wyniku pożaru.

Koszt: 238 666,50 zł  w całości sfinansowane z budżetu gminy 

 Otwarte strefy aktywności Brzezinki i Rożnów

Zakres prac obejmował zagospodarowanie działek w Rożnowie i Brzezinkach obiektami

małej architektury:

 Urządzenia  siłowni  zewnętrznej  tj.  podnosiciel  nóg,  biegacz,  twister,  drabinka

z drążkiem, wyciąg górny, wyciąg dolny, wioślarz, orbitrek, wahadło;

 Urządzenia placu zabaw tj. drabinka łukowa, poduszkowiec mały, huśtawka ważka

metalowa,  karuzela  tarczowa  trójramienna,  bujak  koniczynka,  bujak  motorek,

sześciokąt wielofunkcyjny;

 Uzupełnieniem  zagospodarowanie  terenu  był   min.  montaż  regulaminu  placu

zabaw, ławki parkowej – 1 szt. oraz kosza na śmieci – 1 szt.

Koszt: 99 239,80 zł w całości sfinansowane z budżetu gminy 
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19. 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  2019  r.  wszystkie  sołectwa

przekazały burmistrzowi Wołczyna wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu

gminy  na  2020  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

w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wnioski uchwalone zostały przez zebrania wiejskie z inicjatywy sołtysa. 

Przedsięwzięcia uzależnione są od aktualnych potrzeb mieszkańców i całego sołectwa.

Sołectwa  gminy  Wołczyn  w  2020  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  porządku i  zieleni,  organizacja  imprez  integracyjnych,

prace na terenie rekreacyjno-sportowym oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej to

zadania najczęściej pojawiające się we wnioskach sołectw w 2020 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, usługi itp.

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.

Wysokość środków funduszu sołeckiego

L.p. Sołectwo Kwota FS (zł) Wydatki (zł) Wykonanie %

1. Bruny 13 972,31 13 947,38 99,8

2. Brynica 10 007,20 10 006,74 100

3. Brzezinki 20 165,44 20 131,35 99,8

4. Duczów Mały i Wielki 12 650,61 12 634,26 99,8

5. Gierałcice 28 737,64 28 737,62 100

6. Komorzno 33 986,70 33 961,41 99,9

7. Krzywiczyny 28 964,22 28 899,84 99,8

8. Ligota Wołczyńska 18 730,45 18 726,07 99,9

9. Markotów Duży 14 387,70 14 363,80 99,8

10. Markotów Mały 10 762,46 10 760,02 99,9

11. Rożnów 22 620,04 22 618,00 99,9

12. Skałągi 25 414,50 25 412,05 99,9

13. Szum 24 810,29 24 809,96 100

14. Szymonków 28 171,20 28 169,76 99,9

15. Świniary Małe 9 440,75 9 438,05 99,9

16. Świniary Wielkie 16 087,04 16 077,65 99,9

17. Wąsice 27 113,83 26 733,98 98,6

18. Wierzbica Dolna 22 393,46 22 314,19 99,6

19. Wierzbica Górna 37 763,00 37 672,94 99,8

20. Wierzchy 18 768,21 18 764,95 99,9

Suma 424 947,05 424 180,02 99,8
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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.

Wysokość Funduszu Sołeckiego w 2020 r. była wyższa, niż w 2019 roku. Mimo wzrostu

środków do  rozdysponowania  w  poszczególnych  sołectwach,  udało  się  wykonać  plan

w 99,8 %.

Wydatki sołectw w oparciu o w/w kategorie wydatków

W i e r z c h y

W i e r z b i c a  G ó r n a

W i e r z b i c a  D o l n a

W ą s c i e

Ś w i n i a r y  W i e l k i e

Ś w i n i a r y  M a ł e

S z y m o n k ó w

S z u m

S k a ł ą g i

R o ż n ó w

M a r k o t ó w  M a ł y

M a r k o t ó w  D u ż y

L i g o t a  W o ł c z y ń s k a

K r z y w i c z y n y

K o m o r z n o

G i e r a ł c i c e

D u c z ó w  W i e l k i  i  M a ł y

B r z e z i n k i

B r y n i c a

B r u n y

10764,95

23298,44

6952,95

20739,42

16077,65

9438,05

22231,32

2850,15

10993,05

16623,3

2776,02

10387,8

18726,07

18899,84

23622,27

18296,07

6134,26

20131,35

10006,74

13947,38

8000

14374,5

15361,24

5994,56

0

0

5938,44

21959,81

14419

5994,7

7984

3976

0

10000

10339,14

10441,55

6500

0

0

0

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych m.in. dofinansowano:

-rzebudowę  drogi  w  Duczowie  Małym,  wykonano  schody  przy  świetlicy  wiejskiej

w  Wierzbicy  Górnej,  zamontowano  monitoring  na  placu  rekreacyjno  –  sportowym

w Gierałcicach i  w Komorznie oraz na budynku świetlicy wiejskiej  w Wierzbicy Górnej

i budynku OSP w Gierałcicach. Zamontowano elementy placu zabaw/ urządzenia fitness
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w Komorznie,  Skałągach, Wierzbicy Dolnej  i  Wierzbicy Górnej.  W sołectwie Komorzno

i  Wierzbica  Dolna  postawiono  blaszane  pomieszczenia  gospodarcze.  Sołectwo  Szum,

Wąsice i Krzywiczyny przeznaczyło środki na wykonanie utwardzenia placów na terenie

sołectwa, a Markotów Duży, Markotów Mały, Szum i Wierzchy dofinansowały inwestycje

wykonania  oświetlenia  ulicznego.  Ponadto  zamontowano  drewnianą  wiatę  przy  stawie

w  Rożnowie  oraz  zamontowano  piłkochwyt  na  terenie  rekreacyjno  –  sportowym

w Szymonkowie.

Zgodnie z ustawą 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  sołeckiego  dla

poszczególnych grup gmin. 

Pomimo rosnących wydatków gminy na fundusz sołecki kwota zwrotu z budżetu państwa

z roku na rok maleje.

L.p 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

4. 2019 398 831,00 104 509,68 26,204

5. 2020 424 180,02 107 533,88 25,351

Program pn.  Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie  w latach 2020-2022

(MIS) polega na przyznawaniu pomocy finansowej,  w formie dotacji  celowej z budżetu

województwa  opolskiego  do  budżetu  gminy,  udzielanej  na  dofinansowanie  zadań

własnych  gminy  w  zakresie  realizacji  małych  projektów  lokalnych,  realizowanych  na

terenach wiejskich.  

O taką pomoc finansową mogą starać się  wszystkie  sołectwa,  poprzez Urząd Miejski.

Pełny cykl pomocy finansowej trwa 3 lata, każde z sołectw może skorzystać z dotacji tylko

raz. Liczba złożonych we wniosku, w danym roku przez gminę zadań może obejmować

nie więcej niż 1/3 liczby sołectw znajdujących się na terenie gminy. 

W  2020  r.  odbyła  się  I  edycja  Marszałkowskiej  Inicjatywy  Sołeckiej.

W ramach w/w projektu z dofinansowania skorzystało 7 sołectw z terenu Gminy, realizując

n/w zadania:
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L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Dofinansowanie
w ramach MIS 

1. Bruny Remont świetlicy wiejskiej 5 000 zł

2. Brzezinki Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy 5 000 zł

3. Gierałcice Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 000 zł

4. Ligota Wołczyńska Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 000 zł

5. Rożnów Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 000 zł

6. Skałągi Doposażenie siłowni zewnętrznej 5 000 zł

7. Świniary Wielkie Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 000 zł

Suma 35 000 zł

Rzeczywisty  koszt  finansowy  zrealizowanych  zadań  w  ramach  Marszałkowskiej

Inicjatywy  Sołeckiej  w  2020  r.  wyniósł  55 457,06  zł,  wkład  własny  sołectw  wyniósł

20 457,06 zł.

Po przeprowadzonych konsultacjach z sołtysami w 2020 r., w ramach II naboru wniosków

o przyznanie pomocy finansowej  w formie dotacji  celowej  w w/w projekcie  wybrano 7

kolejnych sołectw naszej Gminy do realizacji zadań w 2021 r.

Sołectwa zgłoszone do projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na rok 2021

L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania

1. Brynica Remont świetlicy wiejskiej

2. Komorzno Ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego

3. Markotów Duży Doposażenie świetlicy wiejskiej

4. Szymonków Zakup materiałów do remontu wiaty

5. Wąsice Wyposażenie boiska sportowego

6. Wierzbica Dolna Doposażenie świetlicy wiejskiej

7. Wierzchy Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

Planowany koszt  w/w zadań to 70 605,41 zł,  wnioskowana kwota dotacji  to 35 000 zł,

pozostałe środki w kwocie 35 605,41 zł pokryją sołectwa, jako wkład własny.  
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