
UCHWAŁA NR XXIII/234/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi OR.1510.3.2020 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi OR.1510.3.2020 na działalność Burmistrza Wołczyna oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za 
nieuzasadnioną. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające w imieniu Rady Miejskiej w Wołczynie badając zarzuty w złożonym piśmie
anonimowym, które wpłynęło za pośrednictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Departamentu
Postępowań Kontrolnych - doręczone 28 sierpnia 2020 r.

Komisja uznała, że zarzuty podniesione w piśmie anonimowym nie znajdują potwierdzenia w działalności
samorządu wołczyńskiego.

Zasada pozyskiwania środków pozabudżetowych jest jednoznaczna, tj.:

- jednostki samorządu terytorialnego pozyskują środki z funduszy unijnych oraz funduszy rządowych na
realizację zadań, korzystając z adresowanych do nich projektów,

- pozyskanie środków w ramach dofinansowania unijnego wiąże się z przejściem przez określoną procedurę:

1) ustalenie listy zadań priorytetowych np. w strategii gminy;

2) analiza dostępności źródeł dofinansowania zadań priorytetowych;

3) stworzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w regulaminie
danego konkursu;

4) przejście etapów oceny formalnej i merytorycznej;

5) podpisanie umowy o dofinansowanie;

6) zarządzanie projektem, sprawozdawczość, promocja projektu;

7) rozliczenie projektu – złożenie wniosku o płatność końcową wraz z niezbędnymi załącznikami celem
kontroli przez instytucję zarządzającą konkursem;

8) zapewnienie trwałości projektu przez okres wskazany w konkursie.

Wobec powyższego nie ma możliwości, aby środki unijne lub budżetu państwa były wykorzystane na inny
cel niż dedykowane.

W roku 2020 gmina realizuje następujące zadania objęte dofinansowaniem:

- „Remont drogi gminnej nr 100423 O ulicy Traugutta w Wołczynie” - w ramach Funduszu dróg
samorządowych,

- „Przebudowa ul. Klonowej w Skałągach” - w ramach Funduszu dróg samorządowych,

- Funkcjonowanie żłobka - w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+”,

- Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3 -
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do
drogi krajowej nr 42” - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań
określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na
terenie gminy Wołczyn - w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020

W roku 2020 również złożono projekty do dofinansowania:

- "Utworzenie ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo -
rolkowego wraz z oświetleniem" – w ramach PROW na lata 2014 – 2020,

- Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach - w ramach
Funduszu dróg samorządowych,

- Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie etap II - w ramach
Funduszu dróg samorządowych,

- Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie - w ramach Funduszu dróg samorządowych.
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Ponadto Komisja ustaliła, że 2020 roku Gmina Wołczyn otrzymała środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 699 955,00 zł. Środki przekazane z Budżetu Państwa otrzymała każda gmina
w kraju i będzie je można wykorzystać w latach 2020-2022. Wysokość środków została określona na podstawie
Uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych (nie na remonty) przez
jednostki samorządu terytorialnego w ramach tzw. tarczy dla samorządów.

Otrzymane środki nie są jeszcze wykorzystane. Te środki finansowe pozwolą samorządowi realizować
kolejne bliskie mieszkańcom inwestycje. Fundusz ten zostanie wydatkowany po wcześniejszym zaplanowaniu
go na konkretne zadania inwestycyjne w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z powyższym Rada Miejska w Wołczynie uznała skargę za nieuzasadnioną.
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