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Drodzy Mieszkańcy!

Za nami półmetek kolejnej kadencji burmistrza oraz Rady 
Miejskiej w Wołczynie, a zatem  to kolejna okazja do podsumo-
wania najważniejszych zadań, które w latach 2015-2016 reali-
zowane były w gminie Wołczyn. W tym czasie w swych działa-
niach staraliśmy się rzetelnie spełniać swoje obowiązki, mając 
na względzie przede wszystkim dobro publiczne i rozwój naszej 
gminy. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania 
wielu ludzi. Radnych, sołtysów, pracowników jednostek samo-
rządowych i urzędu, przedsiębiorców, strażaków, młodzieży 
szkolnej, organizacji, stowarzyszeń i mieszkańców  naszej gminy.

Za tę współpracę i owocne dwa lata serdecznie wszystkim 
Wam dziękuję.

Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek

Poniżej przypominamy ważniej-
sze inwestycje i remonty drogowe 
realizowane w  gminie w  minio-
nych dwóch latach.

Wybudowano drogę dojazdową do tere-
nów inwestycyjno-przemysłowych w  Gierał-
cicach (2015 r.)

Wykonano ponad 500 metrów drogi asfal-
towej, która stanowi dogodny układ komuni-
kacyjny pomiędzy terenami przemysłowymi, 
a istniejącą drogą powiatową.

•  koszt wybudowania drogi: 913.120 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 427.250 zł 

Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

Przebudowano odcinek drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Szymonkowie (ul. 
Młyńska) (2015 r.)

W I etapie przebudowy wykonano 500 me-
trów drogi asfaltowej.

•  koszt przebudowy drogi: 517.250 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 67.200 zł Fun-

dusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Z  początkiem 2017 roku gmina Wołczyn 
wyłoniła w postępowaniu przetargowym wyko-
nawcę na II etap przebudowy drogi ulicy Młyń-
skiej w  Szymonkowie. Przewidywany koszt II 
etapu to ponad 700.000 zł z czego dofinansowa-
nie pozyskane przez gminę Wołczyn w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyno-
si blisko 445.410 złotych.

Wybudowano drogę na ul. Polnej w Woł-
czynie (2016 r.)

Wykonano 140 metrów nawierzchni 
asfaltowej, chodnik, kanalizację sanitarną 
i deszczową.

•  koszt wybudowania drogi: 498.000 zł.

Wybudowano drogę dojazdową do grun-
tów rolnych w Brunach (2016 r.)

Wykonano 2300 metrów drogi asfaltowej 
wraz z 11 mijankami.

•  koszt wybudowania drogi: 807.000 zł,
•  pozyskanie dofinansowania: 500.000 zł 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wyremontowano drogę w Duczowie Ma-
łym (I etap 2015 r., II etap 2016 r.)

Wykonano ponad 600 metrów nawierzchni 
asfaltowej i utwardzono pobocza.

•  koszt remontu drogi: 97.000 zł

Z  budżetu gminy Wołczyn została prze-
kazana dotacja dla powiatu kluczborskiego 
w wysokości 480.000 zł na opracowanie doku-
mentacji i remont drogi powiatowej Wołczyn 
– Murów.

W  ramach inwestycji powiat kluczborski 
w 2016 r. wyremontował ponad 9-kilometrowy 
odcinek drogi biegnącej od skrzyżowania ul. 
Kluczborskiej z ul. Opolską w Wołczynie, przez 
Gierałcice, Wąsice, Wierzchy w  kierunku Mu-
rowa. Remont obejmował wymianę nawierzch-
ni asfaltowej łącznie z przebudową istniejących 
chodników, utwardzenie poboczy poza mia-
stem, przebudowę przystanków autobusowych 
oraz remont mostów.

Wykonano remont ul. Karola Miarki 
w Wołczynie (2015 r.)

Wykonano 200 m nawierzchni asfaltowej, 
ułożono kostkę brukową na chodniku oraz wy-
budowano zatokę parkingową.

•  koszt remontu ulicy: 228.300 zł.

Wykonano remont dróg na osiedlu w Roż-
nowie (2015 r.)

Przejęte przez gminę Wołczyn od Agencji 
Nieruchomości Rolnej w Opolu drogi osiedlo-
we wyłożono kostką betonową, wykonano ciąg 
pieszo-rowerowy oraz zamontowano oświetle-
nie uliczne.

•  koszt remontu dróg osiedlowych: 480.414 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 459.120 zł Agen-

cja Nieruchomości Rolnej w Opolu.

Wyremontowano alejki spacerowe w  woł-
czyńskim parku koło byłego kina (2015 r.)

W ramach rewitalizacji parku wyremonto-
wano alejki, oczyszczono, odmulono i wyfaszy-
nowano staw, zamontowano urządzenia zaba-
wowe oraz ławeczki.

•  koszt rewitalizacji parku: 92.800 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 4.500 zł na 

zajęcia rekreacyjne i  częściowy zakup 
sprzętu Program Działaj Lokalnie IX Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w  Polsce oraz Stowarzyszenie 
LGD Dolina Stobrawy.

Blisko 2 miliony złotych dofinansowania
na poprawę infrastruktury drogowej

Droga w Gierałcicach.

Droga w Szymonkowie. Droga Wołczyn-Murów.

Drogi w Duczowie Małym.

Droga w Brunach.

Ul. Polna w Wołczynie.
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Wybudowano alejkę spacerową w tzw. Ko-
zim Parku w Wołczynie (2016 r.)

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, 
zamontowano 8 lamp oświetleniowych oraz 
ławki i kosze.

•  koszt wybudowania alejki: 136.786 zł.

Wykonano alejki na cmentarzu komunal-
nym w Wołczynie (2016 r.)

W  ramach prac wykonano dwie alejki 
z kostki brukowej. Jedną o długości 96m, drugą 
260 m.

•  koszt wykonania alejek 41.000 zł.

Wyremontowano chodnik przy ulicy Ko-
ścielnej w Wołczynie (2016 r.)

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 
wraz z ułożeniem obrzeży.

•  koszt wykonania 12.578 zł.

Wykonano zjazd z ul. Poznańskiej na uli-
cę Elizy Orzeszkowej w Wołczynie, przy któ-
rej budowany jest nowy budynek wielomiesz-
kaniowy (2016 r.).

•  koszt wykonania: 62.457 zł.

Wyremontowano mosty w  miejscowo-
ściach Markotów Duży, Wąsice, Wierzchy 
(2015 r.)

Wykonano konserwację konstrukcji stalo-
wej, wymianę elementów jezdni oraz malowa-
nie poręczy.

•  koszt remontów mostów: 30.773 zł.

Ul. Karola Miarki w Wołczynie.

Drogi osiedlowe w Rożnowie.

Alejki  w wołczyńskim parku koło byłego kina.

Alejki na wołczyńskim cmentarzu. Budowa kanalizacji Brzezinki.

Alejka w wołczyńskim Kozim Parku.

Chodnik przy ul. Kościelnej wWołczynie. Budowa kanalizacji na ul. Polnej w Wołczynie.

Ważniejsze inwestycje i remonty realizowane w latach 2015-2016
w zakresie porządkowania gospodarki wodno – ściekowej.

Zakończono I i II etap budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu do-
mów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie

Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu do-
mów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej, realizowane jest prze gminę 
w trzech etapach.

W  I  etapie realizowanym w  2012 r. wybudowano przepompownie 
umożliwiające odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji wraz z czę-
ściową kanalizacją ul. Jaśminowej i Kwiatów Polskich.

•  koszt wybudowania kanalizacji: 457.000 zł.
W II etapie realizowanym w latach 2014-2015 skanalizowano następny 

odcinek ulicy Kwiatów Polskich, ulicę Chabrów i Krokusową.
•  koszt wybudowania kanalizacji: 535. 00 zł.

W III etapie realizowanym w latach 2016-017 skanalizowane będą ulica 
Słonecznikowa, Różana, Irysowa, Bzowa, Wrzosowa, Tulipanowa, Azalio-
wa, Astrów oraz część ulic Jaśminowej i Krokusowej.

•  koszt wybudowania kanalizacji: 589.000 zł

Prace III etapu budowy infrastruktury kanalizacyjnej potrwają do 
końca kwietnia 2017 roku i  zakończą całościowy proces porządkowania 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych. 
W ramach tej 3-etapowej inwestycji wykonane będzie ponad 3 km sieci ka-
nalizacyjnej.

Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
•  w 2015 r. – 5 oczyszczalni na kwotę 10.000 zł,
•  w 2016 r. – 6 oczyszczalni na kwotę 12.000 zł.

Ponad 9,6 milionów złotych dofinansowania 
na porządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej

Przedsięwzięcia realizowane przez Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji:

Wybudowano kanalizację sanitarną 
w Brzezinkach (lata 2014-2015)

Wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej 
i grawitacyjnej o dł. 8 km wraz z przyłączami, 
4 tłocznie ścieków.

•  koszt wybudowania kanalizacji: 4.218.459 
zł (1.000.000 zł z  budżetu gminy, 
1.135.493 zł z budżetu ZWIK),

•  pozyskane dofinansowanie: 2.082.966 zł 
środki unijne w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013.

Opracowano dokumentację dotyczącą 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ka-
nalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn (2015 r.)

Wykonano dokumentację na sieć kanali-
zacyjną w  Krzywiczynach, Skałągach, budo-
wę słonecznej suszarni osadów pościekowych 
wraz z magazynem skratek oraz studium wy-
konalności.

•  koszt opracowania dokumentacji: 
286.221 zł,

•  pozyskane dofinansowanie: 191.305 zł 
środki unijne w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2007-2013 (WFOŚiGW w Opolu).

Pozyskano dofinansowanie na realizację 
projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ka-
nalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn (2016 r.)

Złożony w 2016 r. wniosek o dofinansowa-
nie projektu został oceniony przez Minister-
stwo Środowiska jako najlepszy w  woj. opol-
skim (12. miejsce w kraju) i otrzymał ponad 7 
mln zł dofinansowania na realizację kanalizacji 
w Krzywiczynach, Skałągach, budowę słonecz-
nej suszarni osadów pościekowych wraz z ma-
gazynem skratek oraz zakup samochodu spe-
cjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej 
WUKO, rozbudowę monitoringu i wizualizacji 
SCADA.

Ze względu na rozmiar inwestycji, budowa 
kanalizacji w  Krzywiczynach i  Skałągach bę-
dzie przebiegała etapowo (lata 2017-2019).

•  koszt budowy kanalizacji: 14.144.385 zł
•  pozyskane dofinansowanie: 7.330.931 zł 

środki unijne w ramach Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2007-2013 (NFOŚiGW).

W  zakresie usprawnienia funkcjonowa-
nia systemu sieci wodociągowej i  poprawy 
jakości wody w gminie Wołczyn:

1) Wymieniono przyłącza wodociągowe 
zasuw i hydrantów w Wołczynie przy ulicy Po-
lnej, Opolskiej oraz K. Miarki (lata 2015-2016)

•  koszt wymiany: 101.800 zł.
2) Wykonano renowację studni głębinowej 

nr 4,1,2 na ujęciu Wierzbica oraz wyremonto-
wano zbiorniki filtracyjne (lata 2015-2016)

•  koszt renowacji: 53.000 zł.
3) Zmodernizowano pompownię ścieków 

na ulicy Kościuszki w Wołczynie (2016 r.)
•  koszt modernizacji: 38.000 zł.
4) Rozbudowano instalację jonowymienną 

do redukcji azotanów na ujęciu Brzezinki – bu-
dowa kanalizacji do obiektu SUW (2016 r.)

•  koszt rozbudowy: 47.500 zł.
5) Rozbudowano monitoring obiektów 

ZWiK, zakupiono przyczepę asenizacyjną oraz 
inne urządzenia (sprężarki, mieszacze powie-
trza, klimatyzatory itp.)

•  koszt rozbudowy: 55.000 zł.
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Rozbudowana instalacja do redukcji 
azotanów ujście Brzezinki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie.

Szkoła Podstawowa w Wąsicach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie.

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej.
Wymiana przyłączy na ul. Opolskiej
w Wołczynie.

Trwające prace kanalizacyjne na osiedlu 
domów jednorodzinnych w Wołczynie.

Wyremontowana pompownia 
na ul. Kościuszki w Wołczynie.

Renowacja studni głębinowej w Wierzbicy.

Unijne dofinansowania
dla gminnej oświaty

Kompleksowa termomodernizacja szkół

W  2015 roku zakończono kompleksową 
termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wą-
sicach, w  ramach której ocieplono ściany bu-
dynku szkolnego oraz wykonano nową elewację. 
Wymieniono instalacje centralnego ogrzewania, 
unowocześniono kotłownię, która docelowo 
ociepla budynek szkoły, oddziału przedszkolne-
go oraz remizy strażackiej. Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w  Wąsicach finansowana 

była w całości z budżetu gminy i wyniosła ponad 
264.000 zł.

Warto przypomnieć, że proces termomoder-
nizacji wołczyńskich szkół rozpoczął się w 2014 r. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Wołczy-
nie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierz-
bicy Górnej w roku szkolnym 2014/2015 rozpo-
częli naukę w  ocieplonych i  wyremontowanych 
budynkach. Dzięki dofinansowaniu z  funduszy 
unijnych w  szkołach w  Wołczynie wymieniono 
instalację centralnego ogrzewania i zamontowano 

grzewcze kotły gazowe, a  w  szkole w  Wierzbicy 
Górnej pompę ciepła. Ocieplono ściany oraz wy-
konano nowe elewacje budynków. Wymieniono 
okna oraz drzwi zewnętrzne. Pomalowano ściany 
w salach lekcyjnych i na korytarzach. 

Koszt termomodernizacji Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i 2 w Wołczynie oraz Szkoły Podstawowej 
w Wierzbicy Górnej wyniósł ponad 3 mln zł, na 
którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 1.611.570,00 zł ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 
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Doposażenie bazy dydaktycznej na blisko
200.000 zł w ramach

realizowanych projektów unijnych

W  ramach realizowanych projektów unij-
nych pn. Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn 
stawiają na edukację i  Wysoka jakość eduka-
cji w  Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół 
w Wołczynie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, pięć szkół podstawowych gminy Wołczyn, 
tj. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Wołczynie, 
Szkoła Podstawowa w  Komorznie, Wierzbicy 
Górnej i  Wąsicach oraz Gimnazjalno-Licealny 
Zespół Szkół zostało doposażonych w materiały 
dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W szko-
łach podstawowych doposażono pracownie 
matematyczne, informatyczne oraz przyrodni-
cze, tworząc tym samym warunki do nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu. Zakupiono 
zestawy do doświadczeń uczniowskich (w  tym 

mikroskopy cyfrowe i elektroniczne, teleskopy), 
multimedialne programy edukacyjne, pomoce 
matematyczne (w tym magnetyczne osie liczbo-
we, magnetyczne ułamki, magnetyczne tabliczki 
mnożenia, bryły, klocki, gry oraz kalkulatory), 
laptopy, tablice interaktywne, projektory, urzą-
dzenia wielofunkcyjne. Gimnazjalno-Licealny 
Zespół Szkół w Wołczynie doposażono w zesta-
wy doświadczalne do pracowni przyrodniczej 
(w tym: mikroskopy optyczne, wagi laboratoryj-
ne, klatki meteorologiczne oraz szafka laborato-
ryjna), w  multimedialne programy edukacyjne, 
figury, plansze do pracowni matematycznej oraz 
w tablicę interaktywną i projektor.

Oprócz doposażenia pracowni szkolnych, 
w  ramach tych dwóch projektów uczniowie 
i nauczyciele podnoszą swoje kompetencje klu-
czowe. 585 uczniów uczestniczy w dodatkowych 
zajęciach z matematyki, przyrody, języka angiel-
skiego i  informatyki, a 44 nauczycieli w szkole-
niach, kursach i studiach.

Całkowita wartość projektów wynosi blisko 
537.633 zł, w  tym otrzymane dofinansowanie 
wynosi 510.751 zł (95%), wkład własny w formie 
niepieniężnej w postaci użyczenia sal lekcyjnych 
na potrzeby realizacji projektu.

Również doposażona będzie na kwotę 
40.000 zł baza dydaktyczna Przedszkola Pu-
blicznego w Wołczynie w ramach kolejnego pro-
jektu oświatowego, na który gmina otrzymała 
dofinansowanie. Projekt pn. Rozwój Maluchów 
najlepszą inwestycją będzie realizowany we 
wrześniu tego roku i  oprócz doposażenia bazy 
dydaktycznej przedszkola, 100 wychowanków 
będzie brało udział w  dodatkowych zajęciach, 
a nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętno-
ści w ramach kursów. Całkowity koszt projektu 
wynosi 221.200,00 zł, wnioskowa kwota wspar-
cia dofinansowania wynosi 188.020,00 (85%), 
wkład własny w formie niepieniężnej w postaci 
użyczenia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji 
projektu.

Pozostałe ważniejsze inwestycje, remonty,
naprawy i zakupy, zrealizowane

w placówkach oświatowych
w latach 2015 -2016

Przedszkole Publiczne w Wołczynie
•  wymieniono zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe (8.000 zł),
•  doposażono kuchnię w  zmywarko-wyparzarkę, blat, zlewozmywak 

roboczy, dużą patelnię elektryczną (16.000 zł),
•  częściowo wymieniono system orynnowania budynku przedszkolne-

go (2.500 zł),
•  wykonano remont sali przedszkolnej wraz z holem (odnowiono parkiet, 

wymieniono drzwi i oświetlenie oraz pomalowano ścian) (20.000 zł).

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Wołczynie 

•  zakupiono książki i audiobooki do biblioteki szkolnej w ramach re-
alizowanych projektów Książki naszych marzeń i Narodowy program 
rozwoju czytelnictwa 17.700 zł w tym 14.200 zł z dotacji),

•  wyposażono szkolny gabinet pielęgniarski (3.950 zł z dotacji celowej),
•  zakupiono pomoce niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, oraz do 

pracy na zajęciach rewalidacyjnych w ramach projektu Podnoszenie 
jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i  zajęć 

rewalidacyjnych (2.000 zł z  rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej),

•  wyposażono szkołę w sprzęt nagłaśniający (6.000 zł),
•  zakupiono meble, stoliki, krzesełka i tablicę szkolną do sali lekcyjnej 

dla klasy pierwszej i drugiej (12.600 zł),
•  zamontowano barierki zapewniające bezpieczeństwo pieszym przy 

budynku świetlicy i sali gimnastycznej (5.000 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie 

•  wyposażono szkolny gabinet pielęgniarski (5.750 zł z dotacji celowej),
•  zakupiono regały uczniowskie i meble do szatni (4.400 zł),
•  zakupiono i zamontowano kamery monitoringu (3.400 zł),
•  zakupiono sprzęt do kuchni szkolnej (3.250 zł).

Szkoła Podstawowa w Wąsicach 
•  zakupiono meble do sali lekcyjnej dla klasy VI oraz stoliki do sali lek-

cyjnej dla klasy IV (7.300 zł),
•  wymieniono meble kuchenne w pomieszczeniu do wydawania posił-

ków dla uczniów (2.500 zł),
•  wymieniono system orynnowania budynku szkoły (1.900 zł),
•  zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach realizowanego pro-

jektu Książki naszych marzeń (1.250 zł w tym 1.000 zł z dotacji).

Przedszkole Publiczne w Wołczynie – kuchnia 
przedszkolna doposażona w nowe urządzenia.

Kolejny nowy zbiór książek w bibliotece 
SP nr 1 w Wołczynie.

Przedszkole Publiczne w Wołczynie – 
wyremontowana sala.

Wyposażona w nowe stoliki i krzesełka 
pracownia szkolna w SP nr 1 w Wołczynie.
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Szkoła Podstawowa w Komorznie 
•  wykonano remont sali gimnastycznej (8.000 zł),
•  wymieniono system orynnowania budynku szkoły (11.000 zł),
•  zakupiono meble, tablice suchościeralne i projektor przenośny do sal 

lekcyjnych (10.700 zł),
•  zmodernizowano szkolny plac zabaw (10.000 zł w tym 7.000 zł z fun-

duszu sołeckiego),
•  wymieniono kocioł C.O. (42.000 zł),
•  wykonano remont ogrodzenia boiska szkolnego (4.100 zł),
•  wyremontowano kanalizację  deszczową i sanitarną (2.200 zł),
•  przebudowano dojście do szkoły wraz z  remontem chodnika przy 

wejściu głównym (11.600 zł),
•  odnowiono część elewacji oraz naprawiono dach budynku szkolnego 

(3.900 zł),
•  zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz stoliki 

i krzesła do sali komputerowej (19.000 zł).

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej 
•  wyremontowano łazienki dla personelu placówki oraz toaletę 

uczniowską (4.400 zł),
•  wyremontowano podłogę w bibliotece szkolnej (1.850 zł),

•  uporządkowano teren wokół szkoły w tym wykonano roboty ziemne na 
boisku, naprawiono ogrodzenie, nasadzono krzewy i kwiaty (6.500 zł),

•  zakupiono sztandar z okazji 70-lecia szkoły i  nadania imienia,
•  wymieniono wykładzinę, wyposażenie, drzwi oraz zainstalowano 

nowe oświetlenie w oddziale przedszkolnym (2.400 zł),
•  wymieniono drzwi na korytarzu szkolnym (3.600 zł),
•  doposażono szkołę w komputer, kserokopiarkę, aparat cyfrowy, stoli-

ki, krzesła, gabloty, kuchnię gazową oraz narzędzia konserwatorskie 
(15.700 zł),

•  zmodernizowano sieć internetową w budynku szkoły (4.100 zł),
•  wyposażono pracownię komputerową (komputery, laptopy, dyski ze-

wnętrzne) (7.700 zł),
•  zakupiono oprogramowanie i  przeprowadzono szkolenia w  celu 

wprowadzenia dziennika elektronicznego (2.450 zł),
•  wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych (2.000 zł),
•  wyremontowano podłogę w szatni przy sali gimnastycznej (1.700 zł, 

w tym 800 zł to prace społeczne),
•  zakupiono huśtawkę na plac zabaw (3.400 zł).  

Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
•  doposażono gabinet medyczny (5.300 zł),

•  zamontowano rolety okienne w pracowniach szkolnych i biurach 
(6.600 zł),

•  doposażono salę tradycji w gabloty ekspozycyjne (2.400 zł),
•  zakupiono maszynę myjąco-czyszcząco-szorującą (17.500 zł),
•  wyremontowano korytarz na parterze (pomalowano klatkę schodo-

wą, poręcze, wykonano na ścianach gabloty ekspozycyjne) (17.950 zł),
•  zamontowano na korytarzach szkolnych osłony chroniące ściany 

przed zniszczeniem (10.600 zł),
•  odnowiono klatkę schodową wraz z poręczami w części budynku dy-

daktycznego i socjalnego oraz pomalowano korytarz przy pracowni 
plastycznej (9.425 zł),

•  pomalowano i doposażono bibliotekę oraz czytelnię szkolną (7.450 zł),
•  zakupiono i ustawiono na korytarzach meble do siedzenia dla uczniów 

(3.480 zł),
•  odnowiono ściany w stołówce szkolnej i naprawiono urządzenia ku-

chenne  (6.300 zł),
•  wymieniono szyby w drzwiach dymoszczelnych (2.730 zł),
•  wymieniono zużyty system orynnowania budynku szkoły (23.530 zł),
•  wykonano remont ściany zewnętrznej, od strony kotłowni – sku-

cie starych i zniszczonych płytek klinkierowych, wykonanie nowej 
elewacji budynku, uzupełnienie brakujących płytek na całej elewacji 
(13.920 zł).

Wyremontowana sala gimnastyczna
w SP w Komorznie.

Szatnia uczniowska w SP nr 2
w Wołczynie.

Wyremontowana bilblioteka szkolna
w GLZS.

Doposażona pracownia szkolna w nowe stoliki, 
krzesełka oraz tablice interaktywne w SP w Wąsicach.

Doposażona sala komputerowa
w SP w Wierzbicy.

Wyposażony szkolny gabinet pielęgniarski
w SP nr 2 w Wołczynie.

Remonty pomieszczeń w GLZS.

Nowe meble i stoliki w pracowni szkolnej
w SP w Komorznie.
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Wybudowano instalację bezpieczeństwa 
pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 
5 w Wołczynie (2015 r.)

Zamontowano instalację p. poż. oraz wydzie-
lono p. poż. klatkę schodową. W  budynku tym 
mieści się miejska biblioteka, oddziały przed-
szkolne, biuro Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, klub seniorów.

•  koszt wybudowania instalacji: 162.800 zł.

Wyremontowano i odnowiono kolejne ka-
mienice w mieście (lata 2015-2016)

Wyremontowano kamienicę nr 17 przy uli-
cy Namysłowskiej oraz kamienicę nr 1 przy ulicy 
Poznańskiej w Wołczynie.

•  koszt remontów: 69.000 zł.

Wyremontowano 3 lokale mieszkalne prze-
jęte przez gminę Wołczyn od Agencji Nieru-
chomości Rolnej w Opolu (2015 r.)

Wykonano generalny remont lokali w miej-
scowości Rożnów, Gierałcice, Świniary Wielkie. 
Wyremontowano instalację wodno-kanalizacyj-
ną, elektryczną, wykonano nową elewację we-
wnętrzną, wyremontowano pomieszczenia sani-
tarne, wykonano nowe podłogi.

•  koszt remontów mieszkań: 135.820 zł,
•  pozyskane dofinansowanie: 126.000 zł 

Agencja Nieruchomości Rolnej w Opolu.

Wyremontowano pomieszczenia Posterun-
ku Policji w Wołczynie (2015 r.)

W  pomieszczeniach wymieniono sieć wod-
no-kanalizacyjną oraz elektryczną, stolarkę 
okienną, drzwi, wyremontowano pomieszczenia 

sanitarne, wykonano nowe podłogi oraz wyrów-
nano i wymalowano ściany.

•  koszt remontu: 70.500 zł.

Wykonano remont budynku sanitarno-go-
spodarczego na kąpielisku miejskim w Wołczy-
nie (2016 r.)

Wykonano remont przebieralni, w  pomiesz-
czeniu sanitarnym wymieniono instalację wodną, 
armaturę łazienkową oraz odmalowano ściany.

•  koszt remontu 14. 920 zł.

Wyremontowano kaplicę na cmentarzu 
w Wołczynie (2016 r.)

Wykonano remont dachu, wymianę stolarki 
okiennej oraz odświeżono wnętrze budynku kaplicy.

• koszt remontu kaplicy: 35.000 zł.

Wyremontowano zaplecze sanitarne na 
placu targowym w Wołczynie (2016 r.)

Wykonano remont dachu i  elewacji ze-
wnętrznej, wymieniono okna, drzwi oraz arma-
turę łazienkową.

•  koszt remontu: 25.000 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotacje na re-
nowacje kościołów (lata 2015-2016)

Kwotę 9.000,00 zł na renowację kościoła p.w. 
Św. Michała Archanioła w Skałągach (z XVIII w.).

Kwotę 10.000,00 zł na renowację późnorene-
sansowej ambony z I połowy XVII w. w kościele 
p.w. św. Jadwigi w Komorznie.

Kwotę 10.426,28 zł na ratowanie zabytkowe-
go kościoła filialnego p.w. św. Bartłomieja w Świ-
niarach Wielkich.

Kwotę 9.172,66 zł na prace naprawcze po 
pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Michała 
Archanioła w Gierałcicach.

Kwotę 30.000,00 zł remont ścian oraz 
wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji nośnej 
dachu wieży kościoła p.w. św. Jacka w Wierzbicy 
Górnej.

Społeczne inicjatywy
ze środków funduszu sołeckiego

W  minionych dwóch latach wszystkie so-
łectwa naszej gminy realizowały szereg przed-
sięwzięć finansowanych z  funduszu sołeckiego 
wyodrębnionego z budżetu gminy. W 2015 roku 
wykonano zadania i  zakupy inwestycyjno-re-
montowe na kwotę 300.045 zł, a  w  2016 r. na 
kwotę 325.593 zł.

Sołectwo Bruny:
•  wyposażono kuchnię w  świetlicy wiejskiej 

w  kuchenkę, chłodziarkę oraz zmywarkę, 
wymieniono 2 pary drzwi wewnętrznych.

Sołectwo Brynica:
•  utwardzono teren na cmentarzu,
•  wymieniono okna w świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Brzezinki:
•  wyposażono świetlicę wiejską w  szafę 

chłodniczą oraz wymieniono drzwi we-
wnętrzne,

•  wykonano I  etap remontu toalet (w tym  
wykonano kanalizację sanitarną, instalację 

elektryczną, wylano posadzkę, wykonano 
ścianek działowych i tynki).

Sołectwo Duczów Mały i Wielki:
•  zakupiono kosiarkę samojezdną,
•  utwardzono i wyłożono kostką brukową te-

ren pod altaną w Duczowie Wielkim,
•  uzupełniono sprzęt rekreacyjno sportowy, 

zakupiono urządzenie fitness oraz akcesoria 
boiska do siatkówki (linie, słupki, siatka).

Sołectwo Gierałcice:
•  w celu zagospodarowywania terenu rekre-

acyjno-sportowego zakupiono materiały na 
wykonanie skrzynki energetycznej, wyko-
nano dokumentację projektową na budowę 
oświetlenia, przyłącz do sieci oraz zakupio-
no zestaw do koszykówki,

•  wybrukowano plac przy budynku straży 
pożarnej,

•  wymieniono drzwi zewnętrzne oraz dwa 
okna w świetlicy wiejskiej,

•  zakupiono namiot piknikowy.

Sołectwo Komorzno:
•  wyposażono kuchnię świetlicy wiejskiej 

w  stoły, patelnię elektryczną, kuchenkę, 
chłodziarkę,

•  zakupiono urządzenia zabawowe na plac 
zabaw,

•  ułożono kostkę brukową pod wiatą pikni-
kową,

•  zakupiono sprzęt bojowy dla OSP,
•  wyremontowano wiatę przystankową.

Sołectwo Krzywiczyny:
•  wybudowano ogrodzenie przy świetlicy 

wiejskiej oraz zakupiono bramę ogrodze-
niową,

•  zakupiono kosiarkę samojezdną,
•  wykonano remont placu do tańczenia, wy-

łożono 126 m² kostki brukowej,
•  zakupiono i zamontowano piłkochwyty na 

boisku sportowym,
•  zakupiono pilarkę.

Sołectwo Ligota Wołczyńska:
•  wykonano ogrodzenie wokół boiska,
•  zakupiono kosiarkę samojezdną,
•  zagospodarowano teren wokół boiska spor-

towego.

Sołectwo Markotów Duży:
•  wokół świetlicy wiejskiej ułożono kostkę 

brukową i żwir ozdobny,
•  doposażono i ogrodzono plac zabaw.

Sołectwo Markotów Mały:
•  zakupiono na plac zabaw stół do gry w sza-

chy, piłkarzyki, zestaw do koszykówki oraz 
trampolinę.

Sołectwo Rożnów:
•  wykonano remont hali sportowej,
•  zakupiono kosiarkę samojezdną.

Sołectwo Skałągi:
•  zrealizowano budowę ogrodzenia przy 

świetlicy wiejskiej,
•  doposażono plac zabaw w urządzenia zaba-

wowe.
•  wymieniono bramę garażową w OSP.

Sołectwo Szum:
•  wykonano ostatni etap robót związanych 

z utwardzeniem terenu rekreacyjnego,
•  zakupiono stoły piknikowe i 2 namioty oraz 

sprzęt nagłaśniający,
•  wykonano i  zamontowano urządzenia 

placu zabaw – zestaw zabawowy drew-
niany – domek ze ścianką wspinaczkową 
z  liną, opony na łańcuchach, piramidka 
drewniana.

Sołectwo Szymonków:
•  wyremontowano ogrodzenie przy boisku 

szkolnym oraz plac zabaw,
•  zakupiono materiały do budowy wiat spor-

towych przy boisku,
•  zakupiono bramki i siatki na boisko spor-

towe,
•  zakupiono wyposażenie kuchni i chłodziar-

kę do świetlicy wiejskiej,
•  wyremontowano bramy strażnicy OSP.

Sołectwo Świniary Małe:
•  wykonano zadaszenie nad pomieszczeniem 

socjalnym świetlicy wiejskiej, oraz wykona-
no remont kuchni.

Sołectwo Świniary Wielkie:
•  wyremontowano dużą salę świetlicy wiej-

skiej wraz z zakupem drzwi,
• wykonano I etap remontu toalet.

Sołectwo Wąsice:
•  oznakowano ulice,
•  zakupiono i zamontowano dwie bramy ga-

rażowe w budynku OSP,
•  zakupiono 10 stolików i 20 ławek,
•  zakupiono chłodziarkę oraz meble kuchen-

ne do świetlicy.

Sołectwo Wierzbica Dolna:
•  zakupiono namiot piknikowy,
•  wyposażono salę wiejską w stoły i krzesła,
•  zakupiono 9 stolików i 18 ławek dla OSP.

Sołectwo Wierzbica Górna:
•  wymieniono bramę w budynku OSP,
•  zamontowano siłownię zewnętrzną na pal-

cu rekreacyjno-sportowym,
•  wykonano oświetlenie uliczne przy drodze 

gminnej nr 1017.

Sołectwo Wierzchy:
•  wyposażono świetlicę wiejską w  sprzęt audio-

-wideo i sprzęt nagłośnieniowy oraz w ławostoły,
•  zakupiono grzejniki, wymieniono instalację 

elektryczną i główne zasilanie.

Blisko 280.000 zł
na remonty świetlic wiejskich

W  latach 2015-2016 w  ramach budżetu 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w  budynkach 
świetlic wiejskich wykonano szereg prac remon-
towych, poprawiających warunki użytkowania 
świetlic przez społeczność lokalną.

Sołectwo Bruny:
•  zakupiono wyposażenie kuchni, zwiększono 

moce i zabezpieczenia prądowe (8.949 zł).

Sołectwo Brynica:
•  zamurowano wnęki drzwiowe, wymienio-

no stolarkę okienną (5.500 zł).

Sołectwo Brzezinki:
•  wyremontowano pokrycie dachowe (15.000 zł),
•  zamontowano ogrodzenie (4.000 zł),
•  wyremontowano toaletę męską (4.910 zł).

Sołectwo Gierałcice:
•  wykonano konserwację dachu (4.600 zł).

Sołectwo Krzywiczyny:
•  wykonano remont dachu przybudówki, 

ułożono panele podłogowe, wymieniono 
stolarkę okienną na I piętrze (20.000 zł).

•  wykonano remont klatki schodowej (23.193 zł).

Pozostałe ważniejsze inwestycje, remonty 
i przedsięwzięcia realizowane 
w naszej gminie na półmetku kadencji

Wyremontowana sala świetlicy
w Wierzbicy Dolnej.

Wyremontowana sala świetlicy
w Świniarach Wielkich.
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Sołectwo Skałągi:
•  wyremontowano pomieszczenia szatni, po-

łożono tynk mineralny (5.000 zł).

Sołectwo Szum:
•  wykonano kanalizację, zwiększono moc 

prądową na budynku (7.813 zł).

Sołectwo Szymonków:
•  wyremontowano piec kuchenny (8.000 zł).

Sołectwo Świniary Małe:
•  wykonano remont pomieszczeń świetlicy 

(9.000 zł),
•  wykonano remont pomieszczeń kuchen-

nych (4.900 zł).

Sołectwo Świniary Wielkie:
•  wykonano remont pomieszczeń świetlicy 

(15.000 zł),
•  wykonano remont pokrycia dachowego, 

oraz remont toalet (77.996 zł).

Sołectwo Wierzbica Dolna:
•  wykonano remont sanitariatów (14.000 zł).
•  wymieniono instalację elektryczną, wykona-

no nowe przyłącze do sieci, zwiększono moc.
•  wykonano remont pomieszczeń dużej Sali 

(35.000 zł).

Sołectwo Wierzchy:
•  wykonano wymianę instalacji elektrycznej, 

oraz malowanie pomieszczeń (10.000 zł).

Sołectwo Wierzbica Górna:
•  wykonano konserwację dachu (7.000 zł).

Wołczyński Ośrodek Kultury:
•  wykonano remont pomieszczeń (31.100 zł),
•  zakupiono meble i  wyposażenie do po-

mieszczeń (30.000 zł),
•  wykonano remont instalacji elektrycznej 

w holu (8.000 zł),
•  wyremontowano hol i korytarz – dół WOK 

(33.000 zł),
•  wykonano renowację parkietu (15.000 zł),
•  zakupiono okna (7.221 zł),
•  zakupiono kamery do monitoringu (5.570 

zł),
•  zakupiono projektory na świetlice wiejskie 

(8.700 zł),
•  wykonano podłogę przenośną dla świetlic 

wiejskich (16.000 zł).

Wykonane prace
remontowo-modernizacyjne

w gminnych remizach

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
Staraniem Zarządu Ochotniczej Straży Po-

żarnej w  Wołczynie oraz gminy Wołczyn zaku-
piono nowy średni samochód ratowniczo-gaśni-
czy marki MAN.

Starania o środki na zakup tego samochodu 
nie były łatwe i trwały blisko dwa lata. W końcu 

udało się pozyskać całość środków, które po-
chodziły z  budżetu gminy Wołczyn, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, Starostwa Powiatowego 
i sponsorów.

•  koszt zakupu samochodu: 650.000 zł.

OSP Wierzbica Górna:
•  zmodernizowano remizę (remont świetlicy, 

kuchni, łazienki oraz dyżurki (100.000 zł),
•  wymieniono dwie bramy garażowe (9.500 zł).

OSP Wąsice:
•  wymieniono 2 bramy garażowe – zasuwne 

(15.000 zł).

OSP Gierałcice:
•  wymieniono drzwi wejściowe do remizy 

(4.900 zł),
•  wykonano kostkę brukową przy remizie 

(14.100 zł).

OSP Skałągi:
•  wymieniono bramę garażową (7.500 zł).

OSP Szymonków:
•  wymieniono 2 bramy garażowe na bramy 

roletowe (13.000 zł).

OSP Wołczyn:
•  wykonano remont podłogi (9.800 zł).

Nowe bramy w remizie
OSP Wąsice.

Wykostkowany teren przy remizie
OSP  Gierałcice.

Nowy wóz strażacki.

Wyremontowane pomieszczenia remizy 
OSP Wierzbica Dolna.

W  gminie Wołczyn realizowane 
są następujące formy dostarczania 
wsparcia społecznego:

Pomoc żywnościowa

Wołczyński Ośrodek Pomocy Społecznwj 
realizuje szereg zadań przewidzianych w  usta-
wie o  pomocy społecznej. Oprócz przyznawa-
nia i wydawania świadczeń koordynuje pomoc 
żywnościową w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i Programu 
Pomoc Państwa w  Zakresie Dożywiania. Przy 
udziale wołczyńskiej parafii, która pokrywa 
koszty eksploatacji kuchni, ośrodek pomocy 
przygotowuje i  wydaje gorące posiłki dwuda-
niowe. W latach 2015-2016 z pomocy w zakre-
sie dożywiania w formie posiłków, bądź świad-
czeń na zakup żywności skorzystało ponad 700 
osób. Ośrodek pomaga w  cyklicznych akcjach 
przekazywania produktów żywnościowych 
mieszkańcom gminy pozyskanych przez Stowa-
rzyszenie Ziemi Wołczyńskiej Dwa Serca z Ban-
ku Żywności. W latach 2015-2016 wydano oko-
ło 95 ton artykułów spożywczych dla 750 osób.

Asystenci rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 
dwóch asystentów rodziny z pozyskanych środ-
ków z programu Asystent Rodziny i Koordyna-
tor Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy poma-
gają nie tylko w  problemach wychowawczych, 
ale również w codziennych sprawach. Asystenci 

rodziny prowadzą pracę z rodziną z jej aktyw-
nym udziałem, motywując rodzinę do aktyw-
nego współdziałania w  realizacji planu pracy 
z rodziną. Dotychczas asystą objęto 44 rodziny 
w gminie.

Aktywizacja bezrobotnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wołczynie 
aktywizował bezrobotnych w  ramach projektu 
Aktywni zawodowo realizowanego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i  dofinansowa-
nego ze środków unijnych. Aktywizacja trwała 
przez trzy lata i zakończyła się w 2015 r.

Projekt był skierowany do osób bezrobot-
nych oraz nieaktywnych zawodowo, w  wie-
ku aktywności zawodowej, zamieszkujących 
gminę Wołczyn, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z  co najmniej jednego powodu 
spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ramach 
projektu zrealizowano następujące działania: 
poradnictwo zawodowe grupowe i  indywidu-
alne, trening kompetencji i  umiejętności spo-
łecznych, warsztaty w  zakresie kompetencji 
międzykulturowych, kursy i  szkolenia, porad-
nictwo psychologiczne w zakresie podniesienia 
kompetencji i umiejętności społecznych umoż-
liwiających powrót do życia społecznego i  na 
rynek pracy, staże – 14 osób zostało skierowa-
nych do odbycia 6-miesięcznego stażu u praco-
dawcy, co przyczyniło się do nabycia doświad-
czeń i umiejętności zawodowych, pośrednictwo 
pracy – celem pośrednictwa pracy był kontakt 

z  pracodawcami i  pozyskiwanie ofert staży 
przez Uczestników/Uczestniczki projektu.

Na podstawie porozumienia z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kluczborku, gmina Wołczyn 
umożliwia osobom bezrobotnym zatrudnienie 
w ramach robót publicznych oraz realizuje ak-
tywizację osób bezrobotnych +30 poprzez dwu-
letnie zatrudnienie.

Wołczyńskie becikowe

W gminie kontynuowana jest wypłata jed-
norazowej zapomogi w wysokości 1.000 zł z ty-
tułu urodzenia się dziecka – „wołczyńskie be-
cikowe” (niezależnie od ustawowego). W 2015 
roku wypłacono 61 becikowych, a 2017 roku 87 
na łączną kwotę 148.000 zł.

Program Koperta Życia

W  2016 roku w  gminie Wołczyn urucho-
miono program Koperta Życia skierowany 
szczególnie do seniorów, osób chorych, sa-
motnych i  cierpiących na schorzenia, które 
mogą zagrozić ich życiu. Realizacja programu 
wspomaga jednostki ratownictwa medycznego 
w podjęciu właściwych czynności medycznych 
w stosunku do osób ich wymagających, z utrud-
nionym lub ograniczonym kontaktem osobi-
stym. Koperta Życia to zestaw składający się z: 
karty informacyjnej pacjenta, koperty, worecz-
ka foliowego do umieszczenia koperty, naklejki 
do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Zakres wsparcia społecznego

Kurs komputerowy w ramach 
projektu Aktywni zawodowo.
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Wszystkie te elementy można pobrać 
u  swojego lekarza pierwszego kontaktu w  jed-
nostkach działających na terenie gminy. 
W przypadku korzystania z podstawowej opieki 
medycznej poza terenem gminy pakiet Koper-
ta Życia można pobrać w  Urzędzie Miejskim 
w Wołczynie (biuro obsługi interesanta – parter 
budynku).

Wypełnioną kartę informacyjną o  stanie 
zdrowia, w foliowym woreczku należy umieścić 
w lodówce, a na jej drzwiach przykleić naklejkę 
informującą, że tu jest Koperta Życia. Umiesz-
czenie koperty w lodówce, czyli w miejscu wi-
docznym i  dostępnym umożliwia ratownikom 
szybki dostęp do podstawowych informacji 
o  pacjencie. Wypełniona karta informacyjna 
o stanie zdrowia jest ważna rok, po roku powin-
na być aktualizowana u swojego lekarza pierw-
szego kontaktu.

Koszt uruchomienia programu oraz wy-
konania pakietu Koperta Życia pokryty został 
w  całości ze środków finansowych budżetu 
gminy.

Nowe zwolnienia
w podatku od nieruchomości

w gminie

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsię-
biorcy prowadzący już działalność na terenie 
gminy, jak też przedsiębiorcy rozpoczynają-
cy prowadzenie działalności gospodarczej. 
Okres zwolnienia wynosi 3 lata, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w  którym złożono wniosek 

i spełniono warunki określone uchwałą. Wa-
runkiem uzyskania zwolnienia jest złoże-
nie wniosku o  zwolnienie (wzór określony 
uchwałą), spełnienie warunków szczegółowo 
opisanych w uchwale, w tym utrzymanie za-
trudnienia przez okres zwolnienia, brak zale-
głości wobec gminy Wołczyn, wobec Urzędu 
Skarbowego i wobec ZUS.

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej

W powiecie kluczborskim ustalone zosta-
ły trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 
które zlokalizowane są w  Wołczynie, Klucz-
borku i Byczynie. W Wołczynie punkt mieści 
się w  budynku Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i  Mieszkaniowej w  Wołczy-
nie przy ulicy Rzecznej 3.  Uprawnieni mogą 
uzyskać informacje w  zakresie: prawa pracy, 
przygotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawa cywilnego, spraw kar-
nych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, prawa podat-
kowego z  wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z  prowadzeniem działalności go-
spodarczej.

Pozostałe formy
wsparcia społecznego

•  Staraniami gminy w mieście nadal stacjo-
nuje pogotowie ratunkowe.

•  W ramach Rządowego Programu  Rodzi-
na 500 Plus w gminie do końca 2016 roku 

wypłacono 11.169 świadczeń po 500 zł na 
łączną kwotę 5.457.052 zł.

•  W  celu zwiększania szans rozwojowych 
i  życiowych dzieci oraz młodzieży z  ro-
dziny wielodzietnych, wydawana jest 
Karta Dużej Rodziny i  Opolska Karta 
Rodziny i Seniora, które uprawnią do ulg 
i zniżek.

•  Z  budżetu gminy przekazywane są dota-
cje dla powiatu kluczborskiego na zakup 
szczepionek przeciwko chorobie menin-
gokokowej.

•  Z  funduszu Pracy dofinansowywane są 
koszty kształcenia młodocianych pracow-
ników.

•  Funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzi-
nie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

•  Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i  Przeciwdziałania 
Narkomanii wraz ze wsparciem sponso-
rów organizuje rokrocznie paczki świą-
teczne dla ubogich rodzin oraz tworzy 
miejsca zabaw dla dzieci.

•  Z  budżetu gminy wypłacana jest pomoc 
materialna dla uczniów znajdujących się 
w  trudnej sytuacji materialnej w  formie 
stypendiów i zasiłków.

•  Dotacje z  budżetu gminy na realizację 
(w zakresie działalności pożytku publicz-
nego) zajęć świetlicowych dla dzieci oraz 
zajęć rekreacyjno-sportowych.

•  Gmina wspiera liczne przedsięwzięcia 
i  imprezy kulturalne, integrujące lokalną 
społeczność.

Kurs – robotnik gospodarczy
w ramach projektu Aktywni zawodowo.

Szkolenia w ramach projektu
Aktywni zawodowo.

Szkolenia w ramach projektu
Aktywni zawodowo.

Szkolenia w ramach projektu
Aktywni zawodowo.

Dzięki ogromnej mobilizacji mieszkańców gminy podczas głosowania, świąteczne oświetlenie wołczyńskiego rynku było dwukrotnie nagro-
dzone w plebiscycie miast na najpiękniejszą iluminację świąteczną w województwie opolskim. Nagrody za zwycięstwa – sprzęt AGD (m.in.: roboty 
kuchenne, tostery, czajniki elektryczne, lodówki, pralki, odkurzacze, mikrofalówki) na łączną wartość 11.000 zł trafił do rodzin najbardziej potrze-
bujących z gminy Wołczyn, wyposażył stołówkę Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opieki Leczniczej w Wołczynie.

Wygraliśmy nagrody
dla potrzebującychProdukty żywnościowe pozyskane przez 

Stowarzyszenie Dwa Serca i OPS z Banku Żywności.
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Na ważniejsze zadania realizowane 
w  latach 2015-2016 oraz zadania 
do realizacji w  najbliższym czasie 
pozyskano następujące zewnętrz-
ne środki finansowe:

Infrastruktura drogowa:
1.899.000 zł

•  kwota 427.250 zł – dofinansowanie budowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gie-
rałcicach (w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych).

•  kwota 67.200 zł – dofinansowanie przebu-
dowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Szymonkowie – I etap (w ramach Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych).

•  kwota 445.410 zł – dofinansowanie przebu-
dowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Szymonkowie – II etap pierwszy (w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

•  kwota 500.000 zł – dofinansowanie przebu-
dowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w  Brunach (w  ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych).

•  kwota 459.120 zł – dofinansowanie remontu 
dróg na osiedlu w Rożnowie (z Agencji Nie-
ruchomości Rolnej w Opolu).

 
Infrastruktura wodno-ściekowa:

9.605.202 zł

•  kwotę 2.082.966 zł – na budowę kanalizacji 
w Brzezinkach (w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich).

•  kwotę 191.305 zł – na opracowanie doku-
mentacji dotyczącej projektu pn. Uporząd-
kowanie gospodarki kanalizacyjnej w  aglo-
meracji Wołczyn (w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

•  kwotę 7.330.931 zł – na budowę kanalizacji 
w  Krzywiczynach, Skałągach, budowę sło-
necznej suszarni osadów pościekowych wraz 
z magazynem skratek oraz zakup samocho-
du specjalistycznego do obsługi sieci kana-
lizacyjnej WUKO, rozbudowę monitoringu 
i wizualizacji SCADA (w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko) 
(realizacja 2017-2018).

Oświata: 957.815 zł

•  kwota 376.725,67 zł – dofinansowanie do-
datkowych zajęć dla uczniów i  doposaże-
nie szkół uczestniczących w  projekcie pn. 
Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn sta-
wiają na edukację realizowanym w Szkole 
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wołczynie, Szko-
le Podstawowej w  Wąsicach, Komorznie 
i Wierzbicy Górnej (w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego) (realizacja 2016-2017).

•  kwota 134.026 zł – dofinansowanie dodat-
kowych zajęć dla uczniów i doposażenia ze-
społu szkolnego uczestniczącego w projekcie 
pn. Wysoka jakość kształcenia w Gimnazjal-
no – Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie 
(w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego) (realiza-
cja 2016-2017).

•  kwota 188.020 zł – dofinansowanie dodat-
kowych zajęć dla uczniów i  doposażenie 
przedszkola, realizującego projekt pn. Rozwój 

Maluchów najlepszą inwestycją (w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego) (realizacja 2017-2018).

•  kwota 112.000 zł – dofinansowanie zdo-
bywania umiejętności językowych przez 
nauczycieli uczestniczących w  projekcie 
realizowanym w  Szkole Podstawowej nr 2 
w  Wołczynie (w  ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) (realiza-
cja 2015-2016).

•  kwota 147.043 zł – dofinansowanie zdoby-
wania umiejętności językowych przez na-
uczycieli uczestniczących w  projekcie pn. 
Wykształcony nauczyciel, wykształcony 
uczeń – pełnoprawni i aktywni Europejczy-
cy realizowanym w Gimnazjalno-Licealnym 
Zespole Szkół w Wołczynie (w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój) (realizacja 2015-2016).

Łączna wartość
pozyskanych środków

12 mln 462 tys. zł

Gmina wnioskuje o dofinansowanie 
kolejnych inwestycji

•  W  oparciu o  opracowane dokumenty pro-
jektowe, gmina złożyła wniosek o  dofinan-
sowanie budowy dróg w Wąsicach w ramach 
ochrony gruntów rolnych i leśnych.

•  W  oparciu o  opracowane dokumenty pro-
jektowe, gmina złożyła wniosek o  dofinan-
sowanie termomodernizacji budynku świe-
tlicy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budynku 
przy ul. Sienkiewicza 5, w którym mieści się 
biblioteka publiczna i oddział przedszkolny 
w  ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego.

•  Gmina będzie aplikować wnioski o dofinan-
sowanie budowy pawilonu świetlicy wiej-
skiej w  Duczowie Małym oraz przebudowy 
świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej po 
ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

•  Gmina opracowuje wniosek o dofinansowa-
nie dalszej budowy Ponadregionalnego Cen-
trum Spotkań Park Przyjaźni w  Wołczynie 
w ramach poddziałania 19.2 w zakresie bu-
dowy lub przebudowy ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach LSR.

Pozyskane zewnętrzne
środki finansowe •  Zakład Wodociągów i Kanalizacji wspólnie 

z gminą będzie realizował wieloletnią inwe-
stycję – budowę kanalizacji w  Krzywiczy-
nach i Skałągach. Inwestycja, z pozyskanym 
przez zakład ponad 7 mln dofinansowa-
niem, będzie realizowana etapami: w  2017 
roku budowa kanalizacji w Krzywiczynach, 
zakup samochodu specjalistycznego oraz 
rozbudowa systemu monitoringu sieci 
SCADA, w  2018 roku budowa kanalizacji 
w Skałągach, na przełomie 2018 i 2019 roku 
budowa słonecznej panelowej suszarni osa-
dów przy oczyszczalni.

•  Gmina będzie kontynuować III etap budowy 
kanalizacji na osiedlu domów jednorodzin-
nych przy ul. Poznańskiej. Prace potrwają do 
końca kwietnia 2017 roku i  zakończą cało-
ściowy proces porządkowania infrastruktu-
ry wodno-kanalizacyjnej na osiedlu domów 
jednorodzinnych.

•  Gmina będzie kontynuowała przebudowę 
drogi w  Szymonkowie (ul. Młyńska) – II 
etap.

•  W  budżecie zaplanowano dotację w  wyso-
kości ponad 200 tysięcy dla powiatu klucz-
borskiego na przybudowę drogi powiatowej 
ulicy Dworcowej w Wołczynie.

•  W  planach jest również przebudowa drogi 
gminnej plac Wolności w Wołczynie, która 
jest przedłużeniem ul. Dworcowej plano-
wanej wspólnie z powiatem do przebudowy 
w 2017 r. Gmina starała się zdobyć na prze-
budowę placu Wolności dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej. Projekt, 
choć pozytywnie oceniony, nie otrzymał 
dofinansowania z  powodu braku środków. 
Znajduje się na liście rezerwowej.

•  W budżecie zabezpieczono środki na opraco-
wanie dokumentacji projektowej, niezbędnej 
do budowy kolejnych dróg w gminie:

 –  drogi ulicy Kwiatów Polskich, Chabrów 
w Wołczynie,

 –  drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Świniary Małe – Szymonków,

 –  drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Gierałcicach przez przysiółek Gierałci-
ce Małe do grogi krajowej nr 42,

 –  drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Markotowie Dużym.

•  W  budżecie gminy zabezpieczono wkład 
własny na budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w  Wąsicach. W  oparciu 
o opracowane dokumenty projektowe, gmi-
na złożyła z końcem grudnia 2016 r. wniosek 

o  dofinansowanie budowy dróg w  ramach 
ochrony gruntów rolnych i leśnych.

•  Planowana jest termomodernizacja budyn-
ku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
budynku przy ul. Sienkiewicza 5, w którym 
mieści się biblioteka publiczna i oddział 
przedszkolny. W tym celu gmina złożyła 
wniosek o  dofinansowanie w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020.

•  W  budżecie gminy zabezpieczono wkład 
własny na budowę świetlicy wiejskiej 
w Duczowie Małym. Po ogłoszeniu naboru 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich gmina będzie aplikować o  dofi-
nansowanie budowy tej świetlicy oraz prze-
budowy świetlicy wiejskiej w  Ligocie Woł-
czyńskiej.

•  Zaplanowano środki na kolejny etap budowy 
Ponadregionalnego Centrum Spotkań Park 
Przyjaźni w Wołczynie. Gmina opracowuje 
wniosek o dofinansowanie w  ramach Pro-
gramu Lokalna Strategia Rozwoju.

•  Zaplanowano remonty w  świetlicach wiej-
skich w Wierzbicy Górnej, Świniarach Wiel-
kich i  Małych, Gierałcicach, Brunach oraz 
Brynicy.

Plany samorządowe

Planowany termin zakończenia budowy
II etapu drogi w Szymonkowie to maj 2017 r.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach 
realizowanych oświatowych projektów unijnych.



Wydawca: Rerferat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Redakcja: RiP we współpracy z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy Wołczyn.
Skład, opracowanie graficzne i druk: studio context • www.context.pl WOŁCZYN

Czym żyje gmina

M a g a z y n  s a m o r z ą d o w y  g m i n y  W o ł c z y n

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku, w którym 
mieszczą się m.in. biblioteka i oddziały 
przedszkolne.

Planowany remont dachu budynku świetlicy 
wiejskiej w Brynicy.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji budynku świetlicy 
sportowej szkoły nr 1 w Wołczynie.

Rozpoczął się ostatni etap kanalizacji ulic 
na osiedlu domów jednorodzinnych 
w Wołczynie.

W 2017 roku ruszy budowa kanalizacji
w Krzywiczynach.


