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I. WSTĘP  

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Zdzieszowice

Z satysfakcją przedstawiam Raport o stanie Gminy. Przedkładam  
go  Radzie  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  oraz  mieszkańcom  Gminy,  
jako podsumowanie działalności samorządu w 2020 r. Miniony rok 
był rokiem pełnym wyzwań i upłynął dla nas wszystkich pod znakiem  
zupełnie  nowej,  trudnej  rzeczywistości,  całkowicie  zdominowanej  
epidemią  koronawirusa.  Wobec  szerzącej  się  epidemii  zamknięto  
placówki  oświatowe,  instytucje  kultury,  urzędy.  Pomimo  trudnej  
sytuacji  epidemicznej  oraz  licznej  grupy  pracowników  Urzędu  
przebywających  na  zwolnieniach  lekarskich  lub  kwarantannie,  
Urząd Miejski realizował wszystkie zadania z należytą starannością  
i zaangażowaniem.

Raport o stanie gminy jest  dokumentem przygotowanym zgodnie z  art.28 aa ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i obejmuje,,…podsumowanie działalności wójta w roku  
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy…”.

Gmina Zdzieszowice to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który  
powinniśmy wspólnie dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna.  
Dlatego też planując zadania zawsze wsłuchiwałam się w głosy naszych mieszkańców. To przede  
wszystkim  oczekiwania  społeczne  są  wyznacznikiem  kierunku  rozwoju  naszej  gminy  i  tego  
jak będzie się nam w niej żyć. Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu  
edukacji,  po  wyposażenie  straży  pożarnych,  od  kanalizacji  po zajęcia  organizowane dla  dzieci  
i seniorów,  ale  przede  wszystkim  poprawę  bezpieczeństwa  naszych  mieszkańców.  Samorząd  
to mieszkańcy,  którzy  od  urzędu  i  jednostek  organizacyjnych  gminy  oczekują  zapewnienia  
najlepszego poziomu usług publicznych. To właśnie staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość  
wykonanych  inwestycji,  utrzymanie  i  estetyka  terenów  zielonych,  finansowanie  oświaty  (szkoły  
i przedszkola), opieka nad najmłodszymi, seniorami, finansowanie kultury, sportu i rekreacji. Mam  
nadzieję, że moje działania w znaczny sposób przyczyniły się do tego, aby w Gminie Zdzieszowice  
żyło się dobrze. Jestem świadoma tego, że zawsze jest coś co można poprawić, udoskonalić. Jestem  
także przekonana, że wsłuchując się w głosy mieszkańców przy współpracy z Radą Miejską możemy  
tego dokonać.

Raport  stanowi  kompendium  wiedzy  o  działalności  gminy  za  rok  2020.  Zawarte  w  nim  
informacje powinny posłużyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat samorządu i stanowić 
podstawę do rozmów na temat kierunków rozwoju Gminy Zdzieszowice.

Zapraszam do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu.
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II. INFORMACJE OGÓLNE  

Ogólna charakterystyka

Gmina Zdzieszowice jest gminą miejsko-wiejską, położoną w centralno-wschodniej części wo-

jewództwa opolskiego nad rzeką Odrą, która dla większości Gminy stanowi zachodnią granicę ad-

ministracyjną.
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Tabela 1: Powierzchnia miasta i sołectw w Gminie Zdzieszowice

L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha]

1. Zdzieszowice (miasto) 1 232,9313

2. Oleszka + Dalnie 442,9428

3. Januszkowice 995,4924

4. Jasiona 343,7771

5. Krępna 1 019,9301

6. Rozwadza 751,7100

7. Żyrowa 941,8065

Gmina Zdzieszowice obejmuje obszar 57,85 km2. w jej skład wchodzą: miasto Zdzieszowice 

oraz sześć sołectw: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza i Żyrowa.

Gmina należy do powiatu krapkowickiego i biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jest drugą 

co do wielkości gminą w powiecie.
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Ilustracja 2: Powiat krapkowicki - położenie gmin na terenie powiatu
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Gmina  Zdzieszowice  graniczy  z dwoma  powiatami:  kędzierzyńsko-kozielskim  i strzeleckim 

oraz siedmioma gminami: Krapkowice, Walce, Leśnica, Strzelce Opolskie, Gogolin, Reńska Wieś 

i Kędzierzyn-Koźle.

Demografia

Sytuacja   demograficzna  

Gminę Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało 15 516 mieszkańców.

Tabela 2: Liczba mieszkańców gminy wg miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania Liczba mieszkańców

Miasto 11 246

Sołectwa 4 270

Suma: 15 516

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dynamika zmian liczby ludności w okresie 2017-2020:

Tabela 3: Dynamika zmian liczby ludności w latach 2017-2020

Stan na dzień Liczba ludności Miasto sołectwa

31.12.2017 r. 15 889 11 633 4 256

31.12.2018 r. 15 752 11 471 4 281

31.12.2019 r. 15 722 11 449 4 273

31.12.2020 r. 15 516 11 246 4 270

Z przedstawionych  danych  wynika,  iż  liczba  ludności  Gminy maleje,  od  2017 r.  do  końca 

2020 r. zmniejszyła się o 373 osoby. Sytuacja ta spowodowana jest ujemnym przyrostem natural-

nym i migracją ludności.

W 2020 r. na pobyt stały zameldowało się 105 osób, w tym w mieście 51 osób, a na terenach 

wiejskich zameldowały się 54 osoby, wymeldowało się z pobytu stałego 210 osób w tym z terenu 

miasta 163 osoby, a z terenu wiejskiego 47 osób. Dane te wskazują na ujemne saldo migracji i  wy-

nosi: – 105 mieszkańców: w mieście: -112, natomiast w sołectwach jest dodatnie i wynosi +7 osób.
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W 2020 r. na pobyt czasowy w naszej Gminie zameldowało się 278 osób w tym 193 osoby 

to cudzoziemcy, są to głównie obywatele Ukrainy.

Przyrost naturalny

W 2020 r. w Gminie Zdzieszowice urodziło się 90 dzieci. W mieście 61 dzieci, a na terenie so-

łectw 29 dzieci, z danych tych wynika, iż saldo przyrostu naturalnego jest niestety ujemne, gdyż w 

tym samym okresie odnotowaliśmy 170 zgonów: w mieście 130 a 40 zgonów na terenie sołectw.

Poniżej przedstawiamy bilans stanu ludności, ruchu naturalnego w roku 2020.

Tabela 4: Bilans stanu ludności – ruchu naturalnego w roku 2020.

Wyszczególnienie
Liczba 

ludności

Mał-
żeń-
stwa

Urodze-
nia 

żywe
Zgony

Przy-
rost  

natu-
ralny

Migracja na pobyt stały
Ogól-

ne 
saldo

wewnętrzne zagraniczne

Napływ Odpływ saldo
Imi-

gracja
emi-

gracja
saldo

Gmina

Zdzieszowice
15516 48 90 170 -80 105 210 -105 4 9 -5 -110

mężczyźni 7632 X 40 93 -53 49 107 -58 4 4 - -58

kobiety 7884 X 50 77 -27 56 103 -47 - 5 -5 -52

Miasto 11246 37 61 130 -69 51 163 -112 3 7 -4 -116

mężczyźni 5515 X 28 68 -40 21 82 -61 3 4 -1 -62

kobiety 5731 X 33 62 -29 30 81 -51 - 3 -3 -54

sołectwa 4270 11 29 40 -11 54 47 7 1 2 -1 6

mężczyźni 2117 X 12 25 -13 28 25 3 1 - 1 4

kobiety 2153 X 17 15 2 26 22 4 - 2 -2  2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Ochrona przyrody

Obszary chronione

Na terenie Gminy ustanowiono następujące formy ochrony przyrody, które stanowią obszar 

o powierzchni 1 152,61 ha. tj. koło 20,1 % powierzchni Gminy:

1) Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”;

2) Rezerwat przyrody „Lesisko”;

3) Obszar chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”;

4) Obszar Natura 2000 „Góra św. Anny”;

5) Obszar Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki”.

Wycinka drzew

W ramach ustawowych kompetencji nadanych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j.  Dz. U. z 2020 r.  poz.  55 z  późn. zm.),  Burmistrz  Zdzieszowic wydał zezwolenia 

na usunięcie drzew i krzewów w formie:

10

Ilustracja 4: Bilans stanu ludności - ruchu naturalnego w latach 2019 – 2020
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 1) decyzji administracyjnych podmiotom fizycznym - dla 68 sztuk drzew;

 2) decyzji administracyjnych podmiotom prawnym – dla 103 sztuk drzew i 460,2 m2 krze-

wów.

Właściciele nieruchomości dokonali zgłoszenia zamiaru usunięcia 375 drzew, do których Bur-

mistrz nie wniósł sprzeciwu.

Podmioty władające nieruchomościami poinformowały Burmistrza Zdzieszowic o zaistniałych 

złomach, wiatrołomach i wywrotach w ilości 11 szt.

Organ nakazał wykonanie nasadzeń zastępczych za usunięcie drzew w ilości 28 sztuk drzew.

Gmina Zdzieszowice usunęła ze swych terenów komunalnych 172 drzewa oraz 657 m2 krze-

wów, natomiast nasadziła 72 drzewa oraz 657 krzewów. Nie naliczono kar pieniężnych za uszko-

dzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.

Gospodarka

Rolnictwo  

Pod względem struktury użytkowania gruntów w Gminie przeważają użytki rolne – 63,3 %, 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 15,2 %, grunty zabudowane i zurbanizowane 13,4 % 

a nieużytki stanowią jedynie 1,5 % powierzchni Gminy.

Infrastruktura gospodarcza  

Mocną stroną Zdzieszowic jest jej węzłowe, tranzytowe położenie (kolej, autostrada A4, rze-

ka Odra), wysoki poziom infrastruktury technicznej, wysoki potencjał produkcyjny – zakłady Arce-

lorMittal Oddział Zdzieszowice i rozwijające się nowe podmioty gospodarcze, a także wysoka ak-

tywność społeczeństwa. Zakłady ArcelorMittal Oddział Zdzieszowice S.A. są największym zakła-

dem w gminie zatrudniającym około 1,5 tysiąca osób.

Gmina dysponuje wolnymi terenami inwestycyjnymi BOREK w miejscowości Rozwadza. Do-

stępny obszar to ponad 30 ha gruntów z uregulowanym planem zagospodarowania przestrzennego, 

pozwalającym na lokalizacje inwestycji przemysłowych.

Działalność gospodarcza

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie Zdzieszowice funkcjonuje 1109 zarejestro-

wanych podmiotów gospodarczych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest praktycznie we wszystkich istniejących branżach.
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Tabela 5: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Zdzieszowice w latach 

2018-2020.

Lp. Rok
Liczba zarejestrowanych

 podmiotów gospodarczych – ogółem
Sektor

 publiczny
Sektor

 prywatny

1. 2018 1049 30 1018

2. 2019 1089 29 1058

3. 2020 1109 28 1077

Źródło: www.stat.gov.pl

Tabela 6: Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zdzieszowice w latach 2018-2020

Podmioty gospodarcze z podziałem wg formy własności
Liczba podmiotów

2018 rok 2019 rok 2020 rok

W sektorze publicznym:

• podmioty gospodarki narodowej ogółem, 30 29 28

• państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowe-

go ogółem.
24 23 22

W sektorze prywatnym:

• podmioty gospodarki narodowej ogółem, 1018 1058 1077

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 751 793 812

• spółki prawa handlowego, 51 52 54

• spółki z udziałem kapitału zagranicznego, 11 11 11

• spółdzielnie, 2 2 2

• fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. 41 41 44

Źródło: www.stat.gov.pl

Tabela 7: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Zdzieszowice wg wy-

branych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w latach 2018-2020

Nazwa sekcji wg PKD
Ilość 

podmiotów
w 2018

Ilość 
podmiotów

w 2019

Ilość 
podmiotów 

w 2020
A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 10 10 13
B. Górnictwo i wydobywanie 0 0 0
C. Przetwórstwo przemysłowe 67 75 76
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 0 0

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją
1 1 1

F. Budownictwo 129 144 155
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle
172 171 160
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Nazwa sekcji wg PKD
Ilość 

podmiotów
w 2018

Ilość 
podmiotów

w 2019

Ilość 
podmiotów 

w 2020
H. Transport, gospodarka magazynowa 37 39 39
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomiczny-

mi
41 42 43

J. Informacja i komunikacja 22 23 21
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 34 36 35
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 9 9
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 81 80 84
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierają-

ca
33 38 45

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpie-

czenia społeczne
0 0 0

P. Edukacja 14 14 14
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 32 37 42
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22 20 20
S. Pozostała działalność usługowa 48 54 57

Źródło: www.stat.gov.pl
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III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE  

Sieć dróg

Na terenie Gminy Zdzieszowice istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg. Największe znaczenie 

ma autostrada A4 oraz droga wojewódzka nr 423. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi powiatowe 

i gminne, o następujących długościach:

 1) autostrada A4 – 2,95 km,

 2) droga wojewódzka nr 423 –11,24 km,

 3) drogi powiatowe poza miastem – 24,28 km,

 4) drogi powiatowe w granicach miasta – 4,84 km,

 5) drogi gminne poza miastem – 42,71 km,

 6) drogi gminne w granicach miasta – 25,69 km,

 7) drogi transportu rolnego – 87,30 km.

Drogi gminne

Ogólna długość dróg gminnych wynosi 68,53 km. Zajmują one powierzchnię 309,82 tys. m2.

W 2020 roku wydano 111 decyzji administracyjnych dotyczących zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, tj.:

 1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

 2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-

trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami za-

rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach inne niż w pkt 1-3.

Sieć gazowa

Sześć  Rozdzielni  Gazu  eksploatuje  ponad  1,5  tys  km sieci  dystrybucyjnej,  w  tym  prawie 

1,4 tys. km sieci średniego i niskiego ciśnienia.

Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają następujące gazociągi:

• sieć gazowa podwyższonego ciśnienia DN 500/250 gaz koksowniczy – 7 617 m,

• sieć gazowa średniego ciśnienia – 35 495 m,
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• sieć gazowa niskiego ciśnienia – 32 513 m,

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski, PN – 6,3/4,0 MPa, DN 400 – 

8 711 m,

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO Żyrowa, 

PN – 4,0 MPa, DN 100 – 32 m,

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO Rozwa-

dza, PN – 4,0 MPa, DN 100 – 334 m,

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Kędzierzyn, PN – 6,3 MPa, DN 500 – 6036 m,

• przyłącza gazowe niskiego ciśnienia – 983 szt.,

• przyłącza gazowe średniego ciśnienia – 376 szt.

Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna

Miasto i Gmina Zdzieszowice są zwodociągowane w 100%. Woda dystrybuowana jest 78,9 km 

sieci wodociągowej z 4 ujęć wody. Miasto Zdzieszowice zasilane jest z ujęcia zarządzanego przez 

ArcelorMittal Poland S.A. oraz częściowo ze stacji uzdatniania wody w Raszowej. SUW Raszowa 

zasila również miejscowość Januszkowice. Do miejscowości Krępna i Rozwadza woda dostarczana 

jest  ze  stacji  uzdatniania  wody  w  Krępnej.  Miejscowości  Żyrowa,  Oleszka,  Jasiona  zasilane 

są z ujęcia zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody w Oleszce. Dla mieszkańców miejscowości 

Dalnie zakupywana jest woda hurtowa z KPW Gogolin Sp. z o.o. W sytuacjach awaryjnych możli-

we jest zasilanie poszczególnych obszarów z sąsiadujących ujęć.

Z  terenu  gminy  ścieki  odprowadzane  są  za  pomocą  71,6  km  sieci  kanalizacji  sanitarnej 

i 18 przepompowni ścieków. Z sieci kanalizacji sanitarnej mogą korzystać mieszkańcy wszystkich 

miejscowości oprócz Jasionej i Oleszki. Dla tych miejscowości Spółka posiada projekty budowlane, 

w 2019 r. wykonany został odcinek tranzytu z Żyrowej do Jasionej, a w 2020 r. rozpoczęła się bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka.

Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zdzieszowice:

 1) 1786 punktów świetlnych – niskich – stanowiących własność Gminy Zdzieszowice:

 a) 1326 punktów świetnych na terenie miasta Zdzieszowice,

 b) 460 punktów świetnych na terenach wiejskich (sołectwa).

 2) oświetlenie  drogowe – 717 punktów (słupy oświetleniowe stanowiące własność Tauron 

S.A. Polska Energia).
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Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa znajdująca się na stanie Gminy ma długość 31.642,85 mb i obejmuje:

• miasto Zdzieszowice - 26.597,00 mb;

• Oleszka – 1.263,00 mb;

• Żyrowa – 1.765,00 mb;

• Żyrowa (Jagodowa) – 426,00 mb;

• Jasiona – 1.194,85 mb;

• Rozwadza – 317,00 mb;

• Januszkowice – 80 mb;

W jej skład wchodzą także:

• wpusty uliczne – 470 szt.

• odstojnik wód opadowych w Oleszce – 1 szt.

• kraty poprzeczne, odwodnienie w Oleszce – 4 szt.
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IV. FINANSE GMINY  

Budżet Gminy

Budżet Gminy na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/135/2019 w dniu 

16 grudnia 2019 r.

Dochody

Plan dochodów po zmianach w kwocie 67 376 015,69 zł został wykonany w 66 878 641,11 zł, 

co stanowi 99,26 %.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też:

 1) decyzje  uprawnionych  organów  gminy  dotyczące  obniżenia  górnych  stawek  podatków, 

udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień z podatków – decyzjami 

tymi w 2020 r. uszczuplono dochody budżetowe o 1 972 810,47 zł, w tym: skutki obniżenia 

górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1 964 035,77 zł, na-

tomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza z tytułu umorzeń 

wynoszą 8 775,00 zł.;

 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 – 683 799,00 zł;

 3) środki z ZUS z tytułu zwolnienia z obowiązku z opłacania składek (w związku z wystąpie-

niem COVID-19) – 762 878,86 zł;

 4) środki europejskie na dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynku szkolnego 

przy ul. Nowej w Zdzieszowicach – segment G” ze środków Funduszu Rozwoju Regional-

nego – 1 108 682,38 zł (wpływ środków 22.12.2020 r.)

Główną pozycję w dochodach ogółem stanowią:

 1) dochody własne – 35 185 888,32 zł (t.j. 52,61 % dochodów ogółem), największą pozycją 

w dochodach własnych jest:

 a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 16 449 378,97 zł, co stano-

wi 46,75 % dochodów własnych,

 b) udział  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i  prawnych  – 

13 983 935,97 zł, co stanowi 39,74 % dochodów własnych;

 2) subwencja ogólna – 11 755 360,00 zł (co stanowi 17,58 % dochodów ogółem), subwencja 

ogólna składa się z części:

 a) oświatowej – 11 686 839,00 zł,

 b) równoważąca – 68 521,00 zł;

17



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 17 941 378,55 zł (co stanowi 26,83 % dochodów ogó-

łem), z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych oraz finansowanie i dofinansowanie 

zadań własnych;

 4) pozostałe  dochody  –  1 996 014,24  zł  (co  stanowi  2,99  %  dochodów  ogółem), 

są to dotacje/środki pozyskane spoza budżetu gminy:

 a) dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych usług w za-

kresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy – 56 700,00 zł,

 b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdzia-

łania COVID-19 – 683 799,00 zł,

 c) środki europejskie na dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynku szkolne-

go przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚIGW) – segment G” – 1 108 682,38 zł,

 d) środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego 

przedszkola prowadzone przez siostry zakonne – 11 866,32 zł – zwrot kosztów utrzyma-

nia tych dzieci,

 e) środki  europejskie  na  realizację  projektu:  „Zdalna  Szkoła”  i  „Zdalna  Szkoła  +”  – 

124 599,85 zł,

 f) dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice” – 5 766,69 zł.,
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 g) pomoc finansowa w formie dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – 4 600,00 zł 

– realizacja zadania przez Sołectwo Oleszka w ramach projektu pn. „Marszałkowska Ini-

cjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach w kwocie 72 240 196,89 zł został wykonany: 65 654 174,23 zł, 

co stanowi 90,88 %. Ww. środki w budżecie zostały przeznaczane na:

 1) oświatę i wychowanie – 26.129.762,74 zł;

 2) pomoc społeczną i rodzinę – 20.689.671,11 zł;

 3) administrację publiczną – 6.777.515,10 zł;

 4) transport i łączność – 1.110.278,13 zł;

 5) gospodarkę  mieszkaniową  oraz  gospodarkę  komunalną  i  ochronę  środowiska  – 

6.360.104,90 zł;

 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną – 3.202.578,22 zł;

 7) pozostałe wydatki: 1.384.264,03 zł i obejmują m.in.: rolnictwo i łowiectwo, bezpieczeń-

stwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, obronę narodową, ochronę zdrowia.
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Na wydatki majątkowe w budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie 5.481.777,57 zł, które 

zostały wykorzystane w 89,88 % tj. 4.927.045,38 zł, co stanowi 7,51 % wykonanych wydatków 

ogółem. Wykonano 36 zadań inwestycyjnych, największe z nich to:

 1) dotacja dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Roz-

budowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice” – opracowanie projektu budow-

lano-wykonawczego;

 2) przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej;

 3) przebudowa drogi na dz.1727/1 w Zdzieszowicach –odnoga ul. za Odrą;

 4) termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 Maja 16 (OśiGW);

 5) adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach 

na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach;

 6) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie;

 7) zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w Żyrowej;

 8) wykonanie „Termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach 

(OŚiGW) – segment G” ze środków europejskich i własnych;

 9) wykonanie monitoringu boisk szkolnych – PSP nr 1;

 10) budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy sali basenowej PSP nr 3;

 11) termomodernizacja  budynku  P-6  –  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej 

(OśiGW);

 12) pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na za-

kup samochodu do transportu krwi oraz zakup aparatu do szybkiej gazometrii dla Krapko-

wickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach;

 13) wniesienie wkładów do Sp. z o.o WiK z siedzibą w Zdzieszowicach;

 14) dotacja na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów in-

westycji służącym ochronie powietrza (OśiGW);

 15) zagospodarowanie działki nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdzieszowicach;

 16) zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu – 

dz.689 w Zdzieszowicach;

 17) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej – budowa wiaty re-

kreacyjnej ze środków europejskich i własnych.

Różnica między dochodami i     wydatkami  

Nadwyżka lub Rożnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio 

nadwyżkę lub deficyt budżetu. Budżet Gminy za 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wyso-

kości 1.224.466,88 zł.
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Zobowiązania finansowe

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań wymagalnych Gminy Zdzieszowice według 

sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki 

samorządu terytorialnego wynosi 688,59 zł, w tym:

 1) zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 367 zł powstało w Publicznym 

Przedszkolu Nr 5 i dotyczy opłaty za odpady za m-c sierpień 2020 r., zobowiązane powsta-

ło w wyniku przeoczenia, zaległość została zapłacona w dniu 18.01.2021 r.

 2) zobowiązanie wykazane w rubryce – pozostałe, w kwocie 321,59 zł powstało w Urzędzie 

Miejskim w wyniku przeprowadzonej korekty wynagrodzenia pracownicy w m-cu grudniu 

2020 r.przebywającej  na  zwolnieniu  lekarskim  od  31.10.2020 r.  do  27.01.2021  r., 

od 28.01.21 r. pracownica przebywała na zasiłku macierzyńskim. Ze względu na to, iż ter-

min wypłaty wynagrodzenia przypada na 29 dzień danego m-ca, a zwolnienie lekarskie w 

m-cu październiku i listopadzie zostały wystawione po dacie wypłaty wynagrodzenia ko-

nieczne było sporządzenie korekty list płac za ww. m-ce. Sporządzając korektę list płac 

pracownikowi potrącono łącznie trzy dni wynagrodzenia za pracę, a nie wypłacono trzech 

dni wynagrodzenia za czas choroby. Wypłaty zaległego wynagrodzenia za czas choroby do-

konano 4 stycznia 2021 r.

Zabezpieczone środki finansowe

W budżecie gminy w 2020 r. były zabezpieczone środki w kwocie 322.478,51 zł na wypłaty 

z tytułu udzielonych przez gminę 2 poręczeń: poręczenie pożyczki spółce WiK i spółce RCZiUO 

„Czysty Region”.

Środki do dyspozycji Samorządów Mieszkańców

W 2020 r. w budżecie zostały zabezpieczone środki do dyspozycji 6 Samorządów Mieszkańców 

w wysokości 60.000,00 zł, które zostały wykorzystane w 54.911,08 zł tj. w 91,52 %. Szczegółową 

realizację zadań przedstawiono w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu.

Fundusz sołecki

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na realizację zadań w ramach 

Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 181.393,35 zł.,  które zostały wykorzystane 

w kwocie 180.021,79 zł tj. w 99,24 %. Szczegółową realizację zadań przedstawiono w załączniku 

do sprawozdania z wykonania budżetu.
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Środki na realizację zadań z     zakresu ochrony środowiska i     gospodarki wodnej  

W budżecie gminy w 2020 r. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej  zostały  przeznaczone  środki  w  kwocie  945.891,20  zł,  które  zostały  wykorzystane 

w 72,51 % tj. 685.838,63 zł. 

Przyczyny powyższego wykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania 

budżetu.

Środki z OŚiGW zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

 1) termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 Maja 16;

 2) termomodernizacja  budynku szkolnego przy ul.  Nowej 3 w Zdzieszowicach – segment 

G – wkład własny;

 3) termomodernizacja budynku P-6 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

 4) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”;

 5) utrzymanie zieleni;

 6) dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służącym ochronie powietrza;

 7) zakup nasadzeń – drzew i krzewów;

 8) wycinka i przecinka drzew i krzewów.

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków została przedstawiona w sprawozdaniu z wykona-

nia budżetu za 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023 została podjęta uchwałą nr XVI/136/2019 w 

dniu 16 grudnia 2019 r. Opracowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz według wzoru określonego 

w Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  10  stycznia  2013  r.  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  92 

z późn. zm).

W 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana osiem razy następującymi uchwała-

mi:

 1) nr XVII/148/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.;

 2) nr XVIII/159/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.;

 3) nr XX/174/2020 z dnia 28 maja 2020 r.;

 4) nr XXII/191/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.;

 5) nr XXIII/197/2020 z dnia 09 września 2020 r.;

 6) nr XXIV/201/2020 z dnia 30 września 2020 r.;
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 7) nr XXVI/217/2020 z dnia 28 października 2020 r.;

 8) nr XXIX/236/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonywano wskutek wprowadzanych zmian w bu-

dżecie na 2020 r. po stronie dochodów, przychodów i wydatków, aby spełnić obowiązek wynikający 

z art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. zgodności wartości przyjętych w wieloletniej progno-

zie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej na 2020 r. w zakresie wyniku 

budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nadwyżka operacyjna

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020-2023 planowana nadwyżka operacyj-

na, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowiąca element zdol-

ności kredytowej kształtuje się następująco: w roku 2020 w wysokości minus (-) 415 729,80, po-

większona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynosi 4 448 451 ,40 zł, w roku 2021 w wysoko-

ści  1 309 560,00  zł,  w  roku  2022  w  kwocie  1 801 860,00  zł  i  w  roku  2023  w wysokości 

2 146 360,00 zł.

Poręczenia spłat pożyczek

Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Jednakże w progno-

zie kwoty długu w latach 2020-2023 zaplanowano potencjalne wydatki niewymagalne z tytułu po-

ręczenia spłaty pożyczek w następujących wysokościach: w roku 2020 w kwocie 322 478,51 zł oraz 

w latach 2021 - 2023 w kwocie 72 362,00 zł rocznie.

Powyższe kwoty wynikają z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w 

Zdzieszowicach do kwoty 6 000 000,00 zł podpisanej w dniu 4 lutego 2011 r. i obejmującej okres 

poręczenia  do  31  grudnia  2020 r.  Aneks  do  umowy  zmniejszający  kwotę  poręczenia  do 

3 075 273,43 zł podpisano 22 stycznia 2015r. 

Drugą umowę podpisano w dniu 6 października 2016 r. i obejmuje poręczenie pożyczki zacią-

gniętej również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. 

z o.o. z siedzibą w K-Koźlu do kwoty 1.085.431,00 zł. Okres poręczenia przypada do 31 grudnia 

2031r. Kwota wydatków niewymagalnych z ww. umowy poręczenia w latach 2023-2030 wynosi 

72.362,00zł rocznie, natomiast w roku 2031 wynosi 72.363,00 zł.

Ze względu na to, iż wydatki z tytułu poręczenia są wydatkami niewymagalnymi, nie powodują 

wydłużenia prognozy kwoty długu.

W latach 2020-2023 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o fi-

nansach publicznych.
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Planowane przedsięwzięcia

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które realizowa-

ne były w 2020 r. oraz zadania, które zaplanowane są do realizacji w latach 2021-2023.

W ramach wydatków bieżących w 2020 r. realizowane były dwa przedsięwzięcia:

 1) „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Zdzieszowice – re-

kompensata z tytułu świadczenia usług, zakup biletów” i na ten cel wydatkowano kwotę 

267 565,74 zł, tj. 82,40% planowanych wydatków;

 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania placu zabaw w Wielmierzo-

wicach”, zadanie zrealizowano w 100%.

W  2020 r.  na  wydatki  majątkowe  zaliczane  do  przedsięwzięć  wydatkowano  kwotę 

4 210 128,45 zł, tj. 91,39% planowanych środków. Realizowano łącznie siedemnaście zadań. Przed-

sięwzięcie o nazwie „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach 

(OŚiGW) – Segment G” realizowane było przy udziale środków europejskich i w 2020 r. wydatko-

wano na nie kwotę 510 202,22 zł, tj. 84,05 % planowanych środków. Inwestycję prowadziła Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach, okres realizacji inwestycji przypadał na lata 

2018-2020.

Również zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej – bu-

dowa wiaty rekreacyjnej” zrealizowano przy współfinansowaniu środków europejskich, wydano na 

nie 50 138,08 zł tj. 99,82% planowanych środków.

Pozostałe zadania realizowane były ze środków własnych gminy, wydatkowano na nie łącznie 

3 649 788,15 zł, wśród nich możemy wymienić: 

 1) „Adaptację części  budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowi-

cach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach”;

 2) „Przebudowę drogi na dz. 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą”;

 3) „ Przebudowę ul. Dzierżonia w Żyrowej”;

 4) „Termomodernizację budynku przy ul. Plac 1 Maja 16 (OśiGW)”;

 5) „Budowę budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach, zagospodarowanie terenu wokół 

budynku wielofunkcyjnego”;

 6) „Adaptację dawnego budynku szkoły na ul. Szkolnej w Rozwadzy na siedzibę środowisko-

wego domu pomocy”;

 7) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej”;

 8) „Zagospodarowanie dz. nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdzieszowicach”;

 9) „Zagospodarowanie dz. nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej”;

 10) „Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach” (aktualizacja dokumenta-

cji);

24



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

 11) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej”;

 12) „Termomodernizację budynku P6 (OŚiGW)” (wykonanie dokumentacji projektowej);

 13) „Termomodernizację budynku wraz z przebudową dachu przy ul. Bolesława Chrobrego 18 

w Zdzieszowicach” (wykonanie dokumentacji projektowej).

Gmina Zdzieszowice ponadto udzieliła dotacji dla Województwa Opolskiego na opracowanie 

projektu  budowlano-wykonawczego  dla  zadania  rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  423 

w m. Zdzieszowice.

Należy zaznaczyć, że na realizację powyższych inwestycji gmina nie zaciągnęła długu.

Podatki lokalne

Tabela 8: Informacja o wydanych w 2020 roku decyzjach w zakresie podatków lokalnych

Rodzaj podatku:
Podatek od

nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne 
zobo-
wiąza-
nie pie-
niężne 

Podatek od
środków

transportowych

Kategoria podatnika:
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby

fizyczne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne

Ilość wydanych decyzji 3981 9 215 2 8 - 1446 2 -

w tym w sprawie:

1) wymiaru podatku 3972 7 214 - 8 - 1445 2 -

2) zwolnień i ulg podatko-

wych z mocy ustaw
- - 1 2 - - -

3) ulg i umorzeń w spłacie 

podatku na wniosek podatni-

ka

9 2 - - - - 1 - -

w tym:

a) rozpatrzonych pozytyw-

nie
5 2 - - - - - - -

 b) rozpatrzonych tylko w 

części pozytywnie
0 - - - - - - - -

 c) rozpatrzonych odmownie 4 - - - - - 1 - -

Ilość złożonych odwołań 

od decyzji:
3 6 - - - 1 - - -

w tym:

1) utrzymanie zaskarżonej 

decyzji w mocy,
3 3 - - - 1 - - -
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Rodzaj podatku:
Podatek od

nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne 
zobo-
wiąza-
nie pie-
niężne 

Podatek od
środków

transportowych

Kategoria podatnika:
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
osoby

fizyczne
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne

2) uchylenie decyzji i umo-

rzenie postępowania, 
- - - - - - - - -

3) uchylenie decyzji i prze-

kazanie sprawy do ponow-

nego rozpatrzenia, 

- 2 - - - - - - -

4) pozostających w rozpa-

trzeniu organu nadzoru 
- 1 - - - - - - -

5) uchylenie decyzji SKO w 

Opolu utrzymującej w mocy 

decyzję organu podatkowe-

go przez WSA w Opolu i 

przekazanie sprawy do po-

nownego rozpatrzenia, 

- - - - - - - - -

Fundusz sołecki 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) oraz 

uchwałą nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zadania zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 – I cel strategicz-

ny Poprawa standardu życia mieszkańców; 3 cel operacyjny – Wzmacnianie więzi społecznych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Tabela 9: Charakterystyka wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

L.P.
Fundusz

Sołecki Wsi
Nazwa zadania

Wysokość funduszu
sołeckiego [zł]

1 Januszkowice Zadanie 1. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach: 

zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Zadanie 2. Zakup tablicy ogłoszeń.

33 553,18

2 200,00

SUMA 35 753,18
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L.P.
Fundusz

Sołecki Wsi
Nazwa zadania

Wysokość funduszu
sołeckiego [zł]

2 Jasiona Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy 

ul. Wiejskiej.

Zadanie 2. Zakup nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na wol-

nym powietrzu.

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 

zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu.

5.000,00

14.790,88

2.000,00

SUMA 21.790,88

3 Krępna Zadanie 1. Zakup tablicy ogłoszeń.

Zadanie 2. Zakup wyposażenia do kuchni i sal w budynku wielo-

funkcyjnym w Krępnej m.in.: krzeseł i stołów.

Zadanie 3. Wykonanie klimatyzacji w sali spotkań w budynku wie-

lofunkcyjnym.

2.000,00

12.152,40

20.000,00

SUMA 34.152,40

4 Oleszka Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiej-

skiej.

14.428,60

5 Żyrowa Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej. 36.993,42

6 Rozwadza Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej. 36.903,31

Środki samorządowe mieszkańców Osiedli

W Gminie Zdzieszowice tzw. „fundusz obywatelski” realizowany jest poprzez przyznanie każ-

demu z  Osiedli  w mieście  kwoty  10.000,00 zł,  o  których  rozdysponowaniu  decyduje  zebranie 

mieszkańców.

Zadania zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 – I cel strategicz-

ny Poprawa standardu życia mieszkańców; 3 cel operacyjny – Wzmacnianie więzi społecznych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Tabela 10: Charakterystyka wydatków w ramach funduszu obywatelskiego.

L.P.
Samorząd

Mieszkańców
Nazwa zadania

Wartość zrealizowa-
nych zadań [zł]

1
Kościuszki 

– Korfantego

Zadanie 1. Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Orzeszkowej w 

Zdzieszowicach.

Zadanie 2. Abonament RTV.

4.997,12

2
Stara Część 

Miasta

Zadanie 1. Przegląd urządzenia zabawowego (dmuchańca) - uzyska-

nie orzeczenia technicznego.

Zadanie 2. Zakup wyposażenia świetlicy samorządowej(m.in.: eks-

pres do kawy, piekarnik, kolumna głośnikowa, grill).

10.000,00

3
Akacjowa – 

Zielona

Zadanie 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na „Mirabelce” 

(działka nr 1003).
10.000,00
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L.P.
Samorząd

Mieszkańców
Nazwa zadania

Wartość zrealizowa-
nych zadań [zł]

4 Stare Osiedle

Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku sa-

morządowego na Starym Osiedlu, działka 689/2 w Zdzieszowicach - 

wykonanie wiaty.

Zadanie 2. Abonament RTV.

9.945,15

5 Piastów I

Zadanie 1. Remont budynku samorządowego na osiedlu Piastów I.

Zadanie 2. Uporządkowanie terenu na osiedlu Piastów I.

Zadanie 3. Abonament RTV.

9.968,81 

6 Piastów II

Zadanie 1. remont budynku samorządowego na osiedlu Piastów I.

Zadanie 2. wykonanie utwardzenia kostką terenu wokół urządzeń do 

ćwiczeń na wolnym powietrzu zlokalizowanych na placu zabaw przy 

bloku 13.

10.000,00

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to środki finansowe na projekty dla wszystkich sołectw wo-

jewództwa opolskiego. Pomagają one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji 

lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w 

województwie opolskim.

W ramach MIS Gmina Zdzieszowice pozyskała środki w wysokości 5.000,00 zł na zadanie 

„Zakup  sprzętu  i  wyposażenia  umożliwiające  organizowanie  lokalnych  imprez  plenerowych 

w Oleszce”. Wkład własny Gminy Zdzieszowice wyniósł 1.424,00 zł. Środki zostały przeznaczone 

na zakup: namiotu, zestawów biesiadnych, grilla i warników.
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V. MIENIE KOMUNALNE GMINY  

Grunty zarządzane przez Gminę Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała:

 1) prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni – 299,  5348   ha  , na które składa się:

 a) prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice – 53,7844 ha,

 b) prawo własności gruntów w obrębie Jasiona  – 10,8943 ha,

 c) prawo własności gruntów w obrębie Krępna – 30,6285 ha,

 d) prawo własności gruntów w obrębie Oleszka. – 8,2839 ha,

 e) prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza – 39,4936 ha,

 f) prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa – 20,4469 ha,

 g) prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice – 135,9762 ha,

 h) prawo własności gruntów w obrębie Raszowa – 0,0270 ha;

 2) prawo użytkowania  wieczystego  do  gruntów stanowiących  własnością  Skarbu  Państwa 

o łącznej powierzchni 10,3451 ha, na które składa się: 

 a) prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Januszkowice – 1,2268 ha,

 b) prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Rozwadza – 0,1688 ha,

 c) prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Zdzieszowice – 8,9495 ha;

 3) prawo administracji gruntów będących własnością Skarbu Państwa w obrębie Januszkowi-

ce o powierzchni 0,4971 ha;

Nieruchomości przekazane w zarząd

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2019 r., wykorzystując różne formy władania, prze-

kazała niektóre grunty w zarząd innych podmiotów:

 1) nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 

na cele:

 a) mieszkaniowe, o powierzchni .....– 3,1900 ha,

 b) pod garaże, o powierzchni ...........– 0,1147 ha,

 c) rekreacyjne, o powierzchni .........– 0,1645 ha,

 d) rolne, o powierzchni ....................– 2,9221 ha,

 e) inne, o powierzchni ...................– 20,0743 ha;
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 2) oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice: 

 a) Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach, nieruchomość przy Placu 1 Maja 12 

w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,0596 ha,

 b) Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach, udział w wysokości 44/100 w nieru-

chomości przy ulicy Zielonej 19A w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,7264 ha, 

 c) Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach, udział w wysokości 56/100 w nieru-

chomości przy ulicy Zielonej 19 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,7264 ha,

 d) Publicznego  Przedszkola  Nr  6  w  Zdzieszowicach,  nieruchomość  przy  ulicy  Piastów 

6 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,3074 ha,

 e) Publicznego Przedszkola Żyrowej, nieruchomość przy ulicy Poprzecznej 7 w Żyrowej, 

o powierzchni 0,1739 ha,

 f) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach, nieruchomość przy ulicy Bole-

sława Chrobrego 36 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,8420 ha,

 g) Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Zdzieszowicach,  nieruchomość  przy  Placu 

1 Maja 1 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,6988 ha,

 h) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach, udział w wysokości 97/100 

w nieruchomości przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach, o powierzchni 2,7863 ha,

 i) Publicznej  Szkoły Podstawowej w Januszkowicach, nieruchomość przy ulicy Lesiań-

skiej 6 w Januszkowicach, o powierzchni 0,7239 ha,

 j) Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej, nieruchomość przy ulicy Zdzieszowickiej 

35 w Krępnej, o powierzchni 0,3802 ha,

 k) Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej, nieruchomość przy ulicy Wojska Polskiego 

4 w Żyrowej, o powierzchni 0,4681 ha,

 l) Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach, udział w wysokości 

3/100  w nieruchomości  przy  ulicy  Nowej  3  w  Zdzieszowicach,  o  powierzchni 

2,7863 ha,

 m) Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach, udział w wysokości 84/100 w nieruchomo-

ści przy ulicy Piastów 20 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,2560 ha,

 n) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, udział w wysoko-

ści 16/100 w nieruchomości przy ulicy Piastów 20 w Zdzieszowicach, o powierzchni 

0,2560 ha,

 o) Ośrodka Profilaktyki i Wpierania Rodziny w Zdzieszowicach nieruchomość lokalową – 

samodzielny lokal niemieszkalny nr 3 przy ulicy Bolesław Chrobrego 18 w Zdzieszowi-

cach, wraz z udziałem w wysokości 14/100 w nieruchomości o powierzchni 0,2128 ha.
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Nieruchomości przekazane z zasobu komunalnego

W roku 2020 r Gminna ponadto oddała z zasobu komunalnego:

 1) w użyczenie:

 a) Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Kultury  Sportu  i  Rekreacji,  nieruchomości  położone 

w Zdzieszowicach przy ulicach: Powstańców Śląskich 7, Góry Świętej Anny 21B, Fa-

brycznej 34B, Rozwadzkiej 2, o łącznej powierzchni 6,0632 ha,

 b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy, nieruchomość przy ulicy Szkolnej 36, o po-

wierzchni 0,3248 ha,

 c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej, nieruchomość przy ulicy Jasiońskiej 11A, o po-

wierzchni 0,2602 ha,

 d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej, nieruchomość przy ulicy Głównej 25A, o po-

wierzchni 0,1743 ha,

 e) Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach, nieruchomość przy ulicy Wypoczynko-

wej 2, o powierzchni 0,3300 ha,

 f) Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej, nieruchomość przy ulicy Wojska Polskiego 14, 

o powierzchni 0,0535 ha,

 g) - innym pomiotom i stowarzyszeniom, na cel ich działalności statutowej, nieruchomości 

o łącznej powierzchni 48,5815 ha;

 2) w dzierżawę, na cele:

 a) rolne, o łącznej powierzchni - 10,2998 ha,

 b) miejsca garażowe oraz postojowe wraz z dojazdami, o łącznej powierzchni - 0,0391 ha,

 c) wiaty śmietnikowe, o łącznej powierzchni- 0,0226 ha,

 d) ogródki przydomowe, o łącznej powierzchni– 0,6214 ha,

 e) działalność gospodarczą o łącznej powierzchni– 0,1500 ha,

 f) gospodarkę wodno-ściekową, o łącznej powierzchni– 0,1003 ha,

 g) pozostałe, o łącznej powierzchni 0,7208 ha;

 3) w najem:

 a) pomieszczenia garażowe, o łącznej powierzchni – 193,23 m2,

 b) lokale użytkowe, o łącznej powierzchni – 4 239,20 m2. 

Inne informacje dotyczące nieruchomości

Gmina Zdzieszowice była w dniu 31 grudnia 2020 r. posiadaczem części nieruchomość stano-

wiących własność innych podmiotów:
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 1) na podstawie umowy użyczenia od Spółdzielni Mieszkaniowej "Koksownik" w Zdzieszo-

wicach terenu o powierzchni 0,0446 ha, z przeznaczeniem pod place zabaw;

 2) na podstawie umowy najmu od Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku 

Opolskim lokalu użytkowego w Rozwadzy o pow. 23m2 przeznaczonego na potrzeby Rady 

Sołeckiej w Rozwadzy.

Gmina Zdzieszowice wydzierżawiła na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, sieć gazowniczą w miejscowościach Oleszka 

i Jasiona, wybudowaną ze środków własnych gminy.

Gmina Zdzieszowice jest również jedynym udziałowcem spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. 

z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, zarejestrowaną pod adresem przy ulicy Wschodniej 2, 47-330 

Zdzieszowice i na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała udziały w kapitale zakładowym spółki w ilo-

ści 30728 udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział.

Nieruchomości nabyte w roku 2020

W roku 2020 do zasobu mienia komunalnego, Gmina Zdzieszowice nabyła poniższe nierucho-

mości:

 1) na podstawie umowy cywilnoprawnej, prawo do nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 403, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 

0,0020 ha (regulacji praw do gruntu zajętego pod ulicą Myśliwca);

 2) z mocy prawa, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krapkowic-

kiego nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 stycznia 2020 r. 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania pn. „Budowa drogi na 

działce nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą”, Gmina nabyła prawo własno-

ści do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

 a) działki  nr  1728/2,  arkusz  mapy  12,  obręb  Zdzieszowice,  o  powierzchni  0,0603  ha 

(pod drogę publiczną),

 b) działki  nr  1727/5,  arkusz  mapy  12,  obręb  Zdzieszowice,  o  powierzchni  0,0038  ha 

(pod drogę publiczną).

Nieruchomości zbyte w roku 2020

W roku 2020 Gmina Zdzieszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalne-

go:

 1) w trybie  przetargowym prawo własności  do  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2687/4, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszo-
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wice, o powierzchni 0,0924 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego;

 2) w trybie  przetargowym prawo własności  do  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2687/6, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszo-

wice, o powierzchni 0,0790 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego;

 3) w trybie  przetargowym prawo własności  do  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2687/8, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszo-

wice, o powierzchni 0,0790 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego;

 4) w trybie  przetargowym prawo własności  do  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2687/10, arkusz mapy 6, obręb Zdzieszo-

wice, o powierzchni 0,0790 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krapkowickiego nr 1/2020 o ze-

zwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 stycznia 2020 r. zezwalającej na realizację in-

westycji drogowej, w ramach zadania pn. „Budowa drogi na działce nr 1727/1 w Zdzieszowicach – 

odnoga ul. Za Odrą”, Gmina Zdzieszowice z mocy prawa została wywłaszczona na rzecz Powiatu 

Krapkowickiego, z prawa własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budyn-

ków: 

• działki nr 1723/1, arkusz mapy 12, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0307 ha (pod dro-

gę publiczną powiatową), 

• działki nr 1727/3, arkusz mapy 12, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0048 ha (pod dro-

gę publiczną powiatową). 

Natomiast na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Opolskiego o pozwoleniu na realiza-

cję inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 maja 2020 r. udzielającej pozwo-

lenia na realizację inwestycji  w zakresie budowli przeciwpowodziowych na rzecz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Grzybowa 80/82, 00-844 Warszawa dla przedsięwzięcia 

pn. „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Ja-

nuszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzysta-

nia z wód i przeprowadzania wód powodziowych wraz z wykonaniem opaski brzegowej”, Gmina 

Zdzieszowice utraciła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, prawo własności do nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 677/1, arkusz mapy 7, obręb Janusz-

kowice, o powierzchni 0,0244 ha (pod regulację brzegu rzeki Odry).
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Przekształcenia własności

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Bur-

mistrz Zdzieszowic wydał dla 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy, a oddanej w użytko-

wanie wieczyste, o powierzchni 0,0729 ha, zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
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VI. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH   

I     REMONTOWYCH  

Z zakresu infrastruktury drogowej

Zadania zrealizowane w zakresie infrastruktury drogowej, zgodne ze Strategią rozwoju Gminy 

Zdzieszowice na lata 2015-2020 – IV cel strategiczny Modernizacja i rozbudowa infrastruktury; 

1 cel operacyjny - Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej.

Tabela 11: Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie infrastruktury drogowej

L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

1 Remonty cząstkowe dróg. Wykonano naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz 

tłuczniowej na drogach gminnych publicznych oraz wewnętrznych.

120 000,00

2 Naprawy chodników w 

mieście i gminie.

Wykonano naprawy m.in. na ul. Dworcowej w Zdzieszowicach 5 193,20

3 Okresowe przeglądy dróg. Na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz na podstawie art. 20 

pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (t.j. 

Dz. U. z 2020 poz. 470), corocznie wszystkie drogi publiczne gminne 

podlegają kontroli w zakresie stanu technicznego.

8 364,00

4 Okresowe przeglądy dro-

gowych obiektów inży-

nierskich

Na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz na podstawie art. 20 

pkt. 10 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (t.j. 

Dz. U. z 2020 poz. 470), corocznie wszystkie drogowe obiekty inży-

nierskie podlegają kontroli w zakresie stanu technicznego.

3 936,00

5 Wykonanie projektów or-

ganizacji ruchu.

 Projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania progu zwal-

niającego na ul. Bocznej w Żyrowej.

1 722,00

6 Sprawdzanie widoczności 

na przejazdach kolejo-

wych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 

20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie (Dz. U. Z 30 października 2015 r., poz. 

1744), zarządca drogi przekazuje wyniki pomiaru widoczności istnie-

jącego przejazdu kolejowo-drogowego przy drogach gminnych ul. 

Górna w Zdzieszowicach droga nr 106089 O oraz ul. Żyrowska w 

Rozwadzy droga nr 106023 O.

1 217,70

7 Naprawy awaryjne dróg W ramach zadania usunięto awarię na ul. Górnej w Zdzieszowicach. 25 000,00

35



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

8 Wykonanie progów zwal-

niających na ul. Piastów 

przy PP nr 6 w Zdzieszo-

wicach oraz na ul. Parko-

wej w Rozwadzy 

Dla poprawy bezpieczeństwa na ul. Parkowej wykonano dwa progi 

zwalniające, natomiast na ul. Piastów przy przedszkolu wykonano je-

den próg najazdowy.

22 000,00

9 Przebudowa ul. Dzierżo-

nia w Żyrowej

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 106048 O 

ul. Dzierżonia wraz z budową odwodnienia pasa drogowego w m. 

Żyrowa. Odwodnienie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej z 

włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej. 

W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej 

drobnowymiarowej ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z 

wykonaniem nowych ław betonowych. Po obydwu stronach jezdni 

wykonano opaski z kostki betonowej. Dodatkowo wymieniono istnie-

jącą sieć wodociągową. Istniejące pionowe oznakowanie drogowe zo-

stało wymienione na nowe. 

471 459,00

10 Przebudowa drogi na dz. 

1727/1 w Zdzieszowi-

cach- odnoga ul Za Odrą

 W ramach zadania wykonano na odcinku od km 0+000,00 do km 

0+037,03 jezdnię szerokości 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. 

Jezdnia ograniczona została krawężnikiem betonowym. Na odcinku 

od km 0+037,03 do km 0+117,57 wykonano jezdnię o szerokości 4,5 

m o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem. Na całej 

długości drogi wykonano pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa ła-

manego. Wykonano remont dwóch istniejących przepustów. 

167 973,66

11 Remont przystanków w 

gminie Zdzieszowice.

W ramach zadania wymieniono zniszczone szyby na przystankach 

autobusowych przy ul. Wolności w Januszkowicach. Wyremontowa-

no również przystanek na ul. Solownia w Zdzieszowicach przy pro-

mie (od strony Zdzieszowic).

7 666,59

12 Remont zniszczonego 

oświetlenia.

Wykonano zniszczone stanowiska słupowe na ul. Zdzieszowickiej w 

Krępnej przy przystanku autobusowym, na ul. Góry św. Anny przy 

rondzie na Starym Osiedlu oraz na ul. Korfantego przy PSP nr 3 w 

Zdzieszowicach. Natomiast na ul. Filarskiego, ul. Nowej, ul. Myśliw-

ca i na ul. Piastów wyremontowano 6 stanowisk słupowych oraz wy-

mieniono 92 zużyte oprawy na LED.

32 291,51

13 Remont kanalizacji desz-

czowej.

Wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Granicznej, pl. 1 

Maja, ul. Wolności w Zdzieszowicach oraz na ul. Młyńskiej w Kręp-

nej. 

34 242,35

14 Wykonanie tablic z na-

zwami ulic.

Uzupełniono brakujące tablice z nazwami ulic. 5 000,00

15 Wykonanie znaków dro-

gowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach.

W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome dróg, wymienio-

no zniszczone znaki oraz uzupełniono brakujące oznakowanie, za-

montowano lustra drogowe.

24 483,35
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Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe

Tabela 12: Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe

L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

1 Adaptacja części budynku 

przy sali gimnastycznej 

na ul. Góry Św. Anny w 

Zdzieszowicach na siedzi-

bę MGOPS w Zdzieszo-

wicach.

Zadanie polegało na adaptacji części budynku przy sali gimnastycz-

nej na nową siedzibę MGOPS. W ramach zadania dokonano przebu-

dowy i dostosowania istniejących pomieszczeń, które wcześniej peł-

niły funkcję hotelarską na potrzeby pomieszczeń biurowych, zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami budowlany-

mi dla tego typu pomieszczeń. Dostosowano również przebudowywa-

ną część obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2 518 458,59

2 Termomodernizacja bu-

dynku przy ul. Plac 1 

Maja 16

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na parterze, polegają-

cym na wymianie okien i drzwi w częściach wspólnych oraz w lokalu 

użytkowym (klatka schodowa, strych i piwnice) oraz dociepleniu ele-

wacji metodą lekką (styropian+tynk zewnętrzny).

115 991,47

3 Remont budynku samo-

rządowego na osiedlu Pia-

stów I

Zadanie polegało na kompleksowym remoncie pomieszczenia świe-

tlicy. Wykonano izolację poziomą i pionową, nową posadzkę wraz z 

podłożem oraz remont tynków wraz z malowaniem. Wykonano rów-

nież remont części instalacji elektrycznej.

14 000,00

4 Adaptacja budynku po 

szkole na ul. Szkolnej w 

Rozwadzy na siedzibę 

Środowiskowego Domu 

Pomocy – wykonanie do-

kumentacji projektowo - 

kosztorysowej.

Dokumentacja projektowo – kosztorysową została zrealizowana w 

2019 r., zgodnie z umową w 2019 r. zapłacono 70% wartości zadania, 

natomiast 30% zostało zapłacone w 2020 r. po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę.

13 284,00

5 Termomodernizacja bu-

dynku wraz z przebudową 

dachu przy ul. Chrobrego 

18 w Zdzieszowicach – 

wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztoryso-

wej.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie realizacji. Zgod-

nie z umową w 2020 r. zapłacono część wynagrodzenia.

17 309,00

6 Wykonanie zagospodaro-

wania działki nr 509/2 

przy ul. Leśniej w Zdzie-

szowicach

W 2020 r. wykonano pierwszy etap zadania, polegający na wykarczo-

waniu działki z samosiejek oraz dziko rosnących drzew, wywiezieniu 

zalegającego na działce gruzu, śmieci itp. Częściowo wyrównano 

i splantowano teren w niezbędnym zakresie.

50 661,13
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7 Zagospodarowanie terenu 

przylegającego do budyn-

ku samorządowego na 

Starym Osiedlu – dz. nr 

689/2 w Zdzieszowicach

Wykonano niwelację terenu wokół budynku samorządowego oraz 

wykonano zgodnie z dokumentacją utwardzenie terenu wokół wiaty. 

Ponadto utwardzono teren przyległy do budynku samorządowego.

124997,96

8 Zagospodarowanie działki 

nr 1003 „Mirabelka” w 

Zdzieszowicach – aktuali-

zacja dokumentacji.

Na wniosek radnego Pana Zbigniewa Józefioka, w celu obniżenia 

kosztów realizacji inwestycji (dotyczy wykonania boiska i jego infra-

struktury towarzyszącej), konieczne było zaktualizowanie dokumen-

tacji oraz dokonanie zmiany pozwolenia na budowę. W 2019 r. zapła-

cono 70% wartości umowy, natomiast 30% zapłacono w 2020 r. po 

uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę.

3 450,01

9 Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w Oleszce, 

przy ul. Wiejskiej – budo-

wa wiaty rekreacyjnej

W rama zadania została wykonana wiata rekreacyjna wraz z utwar-

dzeniem terenu. Wiata została wykonana z drewna klejonego giętego, 

pokryta blachodachówką.

61 998,16
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Dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanych zadań

39

Ilustracja 7: Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej - fotografia nr 1

Ilustracja 8: Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej - fotografia nr 2
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Ilustracja 9: Przebudowa drogi na dz. 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul Za Odrą - fotogra-

fia nr 1

Ilustracja 10: Przebudowa drogi na dz. 1727/1 w Zdzieszowicach- odnoga ul Za Odrą - fotogra-

fia nr 2
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Ilustracja 12: Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzie-

szowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach - fotografia nr 2

Ilustracja 11: Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzie-

szowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach - fotografia nr 1
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Ilustracja 13: Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzie-

szowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach - fotografia nr 3

Ilustracja 14: Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzie-

szowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach - fotografia nr 4
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Ilustracja 15: Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzie-

szowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach - fotografia nr 5

Ilustracja 16: Termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 Maja 16
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Ilustracja 17: Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym 

Osiedlu – dz. nr 689/2 w Zdzieszowicach

Ilustracja 18: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej – budowa 

wiaty rekreacyjnej
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Ilustracja 19: Wykonanie progów zwalniających na ul. Piastów przy PP nr 6 w Zdzieszowicach 

oraz na ul. Parkowej w Rozwadzy - fotografia nr 1

Ilustracja 20: Wykonanie progów zwalniających na ul. Piastów przy PP nr 6 w Zdzieszowicach 

oraz na ul. Parkowej w Rozwadzy - fotografia nr 2
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Ilustracja 21: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na „Mirabelce” (działka nr 1003)

Ilustracja 22: FS wsi Jasiona - Zakup nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powie-

trzu
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Ilustracja 23: FS wsi Żyrowa - Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej - 

fotografia nr 1

Ilustracja 24: FS wsi Żyrowa - Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej - 

fotografia nr 2
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Ilustracja 25: FS wsi Rozwadza – Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy 

ul. Szkolnej - fotografia nr 1

Ilustracja 26: FS wsi Rozwadza – Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy 

ul. Szkolnej - fotografia nr 2
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Ilustracja 27: FS wsi Januszkowice – Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunk-

cyjnego w Januszkowicach

Ilustracja 28: FS Krępna - Zakup wyposażenia do kuchni i sal w budynku wielofunkcyjnym 

w Krępnej m. in.: krzeseł i stołów
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Ilustracja 29: SM Piastów II – Wykonanie utwardzenia kostką terenu wokół urządzeń do 

ćwiczeń na wolnym powietrzu zlokalizowanych na placu zabaw przy bloku 13

Ilustracja 30: SM Piastów I – remont budynku samorządowego na osiedlu Piastów I
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VII. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW  

Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Strategia  została  przyjęta,  po  konsultacjach,  uchwałą  nr  XVI/132/2015  Rady  Miejskiej  w 

Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Zdzie-

szowice na lata 2015 – 2020".

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to do-

kument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. Strate-

gia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie 

ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 

politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograni-

czonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. Do-

brze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz 

mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów po-

zwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu społeczność 

lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców gminy z opracowaną strategią stanowi niezbędny 

warunek jej skutecznej realizacji.

Zadania zrealizowane zgodnie z niżej wymienioną strategią.

I cel strategiczny Poprawa standardu życia mieszkańców:

 1)  3 cel  operacyjny – Wzmacnianie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu spo-

łecznemu:

 a)  zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego opisane w dziale „FUNDUSZ SO-

ŁECKI”,

 b) zadania realizowane w ramach środków samorządowych opisane w dziale „ŚRODKI 

SAMORZĄDOWE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA – 10.000,00 ZŁ”,

 c) zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

 2) 4 cel operacyjny – Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie poten-

cjału instytucjonalnego i skuteczności administracji:

 a) Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

II cel strategiczny Rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji:

 1) 2 cel operacyjny – Rozwój usług turystyki, kultury, sportu i rekreacji oraz ich infrastruktu-

ry:
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 a) zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiające organizowanie lokalnych imprez plenero-

wych w Oleszce,

 b) zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osie-

dlu, działka 689/2 w Zdzieszowicach – wykonanie wiaty,

 c) zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Jasionej.

IV cel strategiczny Modernizacja i rozbudowa infrastruktury:

 1) 1 cel operacyjny - Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej:

 a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice – opracowanie projektu bu-

dowlano - wykonawczego" – dotacja dla Województwa Opolskiego,

 b) zadania  zrealizowane  w  ramach  infrastruktury  drogowej  opisane  w  dziale  „DROGI 

GMINNE”.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-

zacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów i Kanalizacji” Spółki z o.o. z siedzi-

bą w Zdzieszowicach na lata 2019-2022

Realizując Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-

zacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów i Kanalizacji” Spółki z o.o. z siedzibą w Zdzieszo-

wicach na lata 2019-2022 przyjęty Uchwałą nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 

dnia 28 lutego 2018 r. W 2020 r. Spółka wykonała niżej opisane zadania:
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Ilustracja 31: Stacja Uzdatniania Wody w Krępnej
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Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej

Zmodernizowano  komorę  wodomierzową  przy  stacji  uzdatniania  wody  w  Oleszce  w  celu 

zwiększenia średnicy wodomierza i montażu nadajnika pomiarowego.

Spółka wykonała kompleksową modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krępnej wraz z włą-

czeniem jej do zdalnego monitoringu pracy.

Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej

Zmodernizowano oświetlenie 4 przepompowni ścieków – wymieniono oprawy oświetlenia te-

renu na energooszczędne typu LED.

Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa ujęcia wody

Dokonano montażu urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej w Oleszce, Żyrowej i Jasio-

nej w celu umożliwienia monitoringu pracy sieci, a tym samym skrócono czas reakcji na występują-

ce awarie. System obejmuje 3 punkty pomiarowe.

Wykonano studnię wierconą nr 1 na terenie miasta Zdzieszowice dla potrzeb wodociągu komu-

nalnego Zdzieszowice.  Zlecono opraco-

wanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Budowa kanalizacji sanitarnej - 

Oleszka

Spółka w 2020 r.  podpisała  umowę 

o przyznanie pomocy w ramach Progra-

mu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 

dla operacji pn. „Budowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowości Oleszka”. 

Otrzymanie  dofinansowania  umożliwia 

budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sani-

tarnej, dzięki której do kanalizacji będzie 

mogło  podłączyć  się  prawie  80  nieru-

chomości. W październiku 2020 r. Spół-

ka  podpisała  umowę z  wykonawcą  ro-

bót.  Budowa  ma  zakończyć  się 

do 30 września 2021 r.
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Ilustracja 32: Budowa kanalizacji sanitarnej – 

ul. Boczna, Żyrowa
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Rozbudowa sieci wodociągowej i oraz kanalizacyjnej przy ul. Bukowej w Żyrowej

W 2020 r. Spółka otrzymała, zlecony w 2019 r. projekt budowlano-wykonawczy dla zadania in-

westycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Buko-

wej w Żyrowej”.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna Żyrowa

W 2020 r. Spółka otrzymała, zlecony w 2019 r. projekt budowlano-wykonawczy dla zadania in-

westycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocznej w Żyrowej”. Spół-

ka wykonała rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości zlokalizowa-

nych przy ul. Bocznej w miejscowości Żyrowa. W ramach inwestycji wykonano ok. 80 m sieci ka-

nalizacji sanitarnej umożliwiając tym samym podłączenie do zbiorczego systemu odbioru ścieków 

nowym nieruchomościom.

Pomimo  wybuchu  pandemii  COVID  w  marcu  2020 r.  Spółka  „Wodociągi  i  Kanalizacja” 

Sp. z o.o. zrealizowała wszystkie zadania przewidziane w Wieloletnim planie rozwoju i moderniza-

cji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów i 

Kanalizacji” Spółki z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na lata 2019-2022.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022, z perspek-

tywą na lata 2023-2026.

Program został wprowadzony uchwałą nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska na dla Gminy Zdzieszo-

wice na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”.

Opracowanie programu wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska, który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów 

ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa.

W „Programie Ochrony Środowiska na dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022, z perspek-

tywą na lata 2023-2026” przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochro-

ny oraz określono główne cele i priorytety działań ekologicznych.

W programie zawarto informacje dotyczące możliwych form finansowania działań proekolo-

gicznych oraz harmonogram zadań inwestycyjnych dla Gminy. Program zawiera cele ekologiczne 

do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, priorytetowe kierunki działań, 

a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej. Na podstawie analizy 

stanu środowiska, uzgadniając określone w Programie kryteria, wyznaczono cele ekologiczne Gmi-

ny.

54



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

W trosce o stan jakości powietrza gmina Zdzieszowice realizowała program udzielania dotacji 

na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, za które uznaje się: kotły gazo-

wym, elektryczne i olejowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej, panele fotowoltaiczne oraz pompy 

ciepła.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Plan został  wprowadzony uchwałą nr XXIX/238/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  w sprawie 

uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice”.

Celem niniejszego opracowania jest m. in.:

• wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Zdzieszowice,

• ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługo-

wych i mieszkaniowych,

• umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

• zwiększenie efektywności energetycznej.

Finansowanie inwestycji i  działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzi 

ze środków własnych Gminy Zdzieszowice, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych 

dotacji  lub współpracy ponadregionalnej.  Niezbędne nakłady finansowe ujęte  są  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy Zdzieszowice, a pozyskiwane środki zewnętrzne za-

leżą od wdrażanych programów dotacyjnych. 

Działania zaplanowane do realizacji do 2027 roku (od 2014 roku) pozwolą na: 

• prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 Mwh/rok,

• prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 92 Mwh/rok,

• prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 438 Mg CO2/rok.

Działania podejmowane przez Gminę Zdzieszowice w celu realizacji celów gospodarki nisko-

emisyjnej obejmowały oraz będą obejmować zadania w postaci: 

• termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

• termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

• zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

• ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

• zwiększeniu efektywności energetycznej,

• zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.
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Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2032

Program został wprowadzony uchwałą nr XV/125/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2032”.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015-

2032” w dalszej części zwany „Programem” określa następujące cele:

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

• minimalizacja  negatywnych  skutków  zdrowotnych  spowodowanych  obecnością 

azbestu na terytorium gminy,

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ramach realizacji programu gmina realizuje następujące zadania:

• gromadzenie przez burmistrza informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania 

wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z 

wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

• przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierają-

cych azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

• współorganizowanie szkoleń lokalnych w zakresie  usuwania wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu nieruchomości,

• organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozy-

skanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawar-

tych w Programie,

• inspirowanie właściwej postawy obywateli  w zakresie obowiązków związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

• współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawie-

rających azbest oraz opracowywania programów usuwania tych wyrobów, w szcze-

gólności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urzą-

dzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

• współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz  rozpowszechniania  informacji  dotyczących  zagrożeń  powodowanych  przez 

azbest,

• współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

• współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych na obszarze gminy 

Zdzieszowice w 2020 r. określono, że na terenie gminy występuje: ok. 13 503,86 m2 wyrobów za-

wierających azbest, czyli ok. 151,254 Mg.

W ramach zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzie-

szowice w roku 2020 r.” usunięto łącznie 8,85 Mg wyrobów azbestowych z 7 nieruchomości poło-

żonych na terenie gminy.

Całkowita wartość zadania wyniosła 8899,20 zł, w tym:

• 2883,35 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Opolu (co stanowi 32,40% kosztów kwalifikowanych),

• 2883,34 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej (co stanowi 32,40% kosztów kwalifikowanych),

• 3132,51 zł udział środków własnych wnioskodawców (co stanowi 35,20% kosztów 

zadania).

Tabela 13: Ilość wniosków dotyczących unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zdzieszowice w latach 2018-2020

Rok Beneficjenci Ilość usuniętego azbestu Kwota 

2018 9 wniosków, w tym:

- 7 wniosków zrealizo-

wanych,

- 2 wnioski niezreali-

zowane (beneficjenci 

zrezygnowali)

5,42 Mg - zbieranie trans-

port, unieszkodliwianie.

3.043,87 zł, w tym:

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (85 %) - 

2.587,28 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końcowych 

(15 %) - 456,59 zł.

2019 14 wniosków, w tym:

- 13 wniosków zreali-

zowanych,

- 1 wniosek niezreali-

zowany (beneficjent 

zrezygnował)

14,020 Mg, w tym:

- 5,38 Mg demontaż, trans-

port, unieszkodliwianie,

- 8,64 Mg zbieranie, trans-

port, unieszkodliwianie.

8600,16 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (35 %) - 

3.010,06 zł,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (35 %) - 

3.010,05 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końcowych 

(30 %) - 2580,05 zł.

2020 7 wniosków zrealizo-

wanych

8,85 Mg, w tym:

- 6,225 Mg demontaż, 

transport, unieszkodliwia-

nie,

- 2,625 Mg zbieranie, trans-

port, unieszkodliwianie.

8899,20 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (32,40 %) 

- 2883,34 zł,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (32,40 %) - 

2883,35 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końcowych 

(35,20 %) - 3132,51 zł.

Realizacja zadań wynikających z programu zakłada demontaż oraz utylizację wyrobów zawie-

rających azbest. 
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Głównym problem związanym z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców realizacją usuwa-

nia wyrobów zawierających azbest jest konieczność wymiany zdemontowanych poszyć dachowych, 

co niejednokrotnie stanowi bardzo wysoki koszt inwestycji.

Gospodarka odpadami

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w 2020     r.  

W 2020 r. gmina realizowała zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Zdzieszowice”. Zadanie to było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2014-2020 zrealizowano 248 wniosków unieszkodli-

wiając ok. 389 Mg wyrobów zawierających azbest.

Likwidacja tzw. „dzikich   wysypisk  ” na terenie Gminy Zdzieszowice  

W 2020 r. usunięto 14 tzw. „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Zdzieszowice. Były to „dzikie 

wysypiska” zlokalizowane na działkach będących własnością Gminy Zdzieszowice (m. in. w miej-

scowościach Januszkowice, Zdzieszowice). Odpady zostały usunięte przez firmy wybrane w postę-

powaniach ofertowych, z którymi Gmina Zdzieszowice zawierała umowy na realizację przedmioto-

wego zadania. Łączna kwota wydatkowana na powyższe zadanie wyniosła w 2020 r. 12.779,64 zł.

Usuniecie odpadów z   miejsc   nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania  

W 2020 r. Urząd Miejski w Zdzieszowicach wszczął 13 postępowań administracyjnych w spra-

wie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Wy-

dano:

• 5 decyzji nakazujących posiadaczom odpadów ich usuniecie w wyznaczonym termi-

nie (w przypadku 3 postępowań odpady zostały usunięte, natomiast w przypadku 

2 postępowań termin usunięcia odpadów mija w 2021 r.),

• 7 decyzji umarzających postępowania (odpady zostały usunięte po wszczęciu postę-

powania),

• 1 postępowanie nadal jest prowadzone, decyzja jeszcze nie została wydana.

Usuwanie odpadów

Od 1 lipca 2013 r odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości zamieszkałych organizuje Związek Międzygminny Czysty Region, którego gmina Zdzieszo-

wice jest członkiem.
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W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicz-

nego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą jest Usługi Komunalne Sp. 

z.o.o., z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Odpady komunalne z terenu gminy Zdzieszowice odbierane są w postaci zmieszanej oraz selek-

tywnej. 

Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu 

gospodarki odpadami.  Selektywna zbiórka jest  prowadzona w systemie workowym i pojemniko-

wym z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe odpady 

ulegające biodegradacji.

W 2020 r. z terenu Gminy Zdzieszowice odebrano 3178,5 t odpadów, w tym:

• papier i tektura – 173,7 t,

• szkło – 292,3 t,

• tworzywa sztuczne – 48,8 t,

• metale - 7,9 t,

• niebezpieczne - 2,0 t,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 7,2 t,

• wielkogabarytowe – 362,7 t,

• biodegradowalne – 1174,2 t,

• opakowania wielomateriałowe - 3,7 t,

• zmieszane odpady opakowaniowe – 416,8 t,

• pozostałe – 465,2 t,

• odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi - 281,2 t.

Tworzywa  sztuczne,  metale  i  opakowania  wielomateriałowe  są  odpadami  wytworzonymi 

z frakcji zmieszanych odpadów opakowaniowych.

Plan ochrony powietrza

Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizo-

wane były w zakresie:

• promocji i wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii,

• wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m. in. wy-

miana kotłów o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym na kotły na pa-

liwo gazowe, olej opałowy bądź energię elektryczną, a także odnawialne źródła energii,

• edukacji ekologiczna w zakresie poszanowania energii cieplnej i elektrycznej.
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Dotacja celowe ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 

na proekologiczne.

Priorytetowym działaniem dla Gminy Zdzieszowice jest udzielanie dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Dotacji udziela 

się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła 

ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) w lo-

kalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy, na ogrzewanie proekolo-

giczne, za które uznaje się: kocioł c.o. gazowy, elektryczny i olejowy, podłączenie do węzła cie-

płowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła. 

Nakłady gminy na ograniczenie niskiej emisji zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu 

Gminy Zdzieszowice na 2020 r. wyniosły 85.000,00 zł.

W ramach udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinanso-

wanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w 2020 roku Gmina udzieliła dotacji jak po-

niżej:

 1) kocioł c.o. gazowy: 21 beneficjentów,

 2) kocioł c.o. elektryczny: 2 beneficjent,

 3) podłączenie do węzła ciepłowniczego: 1 beneficjent,

 4) pompa ciepła: 1 beneficjent.

Łącznie wypłacono dotacje do 25 wniosków na kwotę 63.000,00 zł.

W poniższej tabeli porównano rok 2020 z latami poprzednimi.

Tabela 14: Ilość wypłaconych dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekolo-

giczne w latach 2018-2020

Rok Ilość wypłaconych dotacji Łączna kwota wypłaconych dotacji

2018

24 wnioski, w tym: 

- 15 wniosków na kocioł c.o. gazowy,

 - 2 wnioski na kocioł c.o. elektryczny,

 - 7 wniosków na podłączenie do węzła ciepłowniczego.

59.887,60 zł 

2019

25 wniosków, w tym: 

- 22 wnioski na kocioł c.o. gazowy,

- 1 wniosek na kocioł c.o. elektryczny,

- 1 wniosek na panele fotowoltaiczne,

- 1 wniosek na pompę ciepła.

63.500,00 zł

2020

25 wniosków, w tym: 

- 21 wnioski na kocioł c.o. gazowy,

- 2 wnioski na kocioł c.o. elektryczny,

- 1 wniosek na podłączenie do węzła ciepłowniczego,

- 1 wniosek na pompę ciepła.

63.000,00 zł
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Edukacja ekologiczna.

W ramach prowadzenia edukacji ekologicznej wydano ulotkę w ilości 1000 szt. o tematyce ni-

skoemisyjnej oraz informującej o możliwości pozyskania dotacji z Gminy Zdzieszowice, Starostwa 

Powiatowego  w  Krapkowicach  i  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki 

Wodnej w Opolu z programu „Czyste Powietrze”. Ulotki zostały przekazana sołtysom wszystkich 

sołectw,  przewodniczącym  Zarządu  Osiedli  oraz  dostarczona  do  kilkunastu  sklepów  na terenie 

Zdzieszowic w celu przekazania jej mieszkańcom gminy. Ulotkę można pobrać także w siedzibie 

Urzędu. Ponadto została udostępniona na Facebook-u Gminy Zdzieszowic. Dodatkowo sołtysom 

wszystkich sołectw i przewodniczącym Zarządu Osiedli przekazano ulotkę w formie plakatu do wy-

wieszenia na tablicach informacyjnych.

Projekt LIFE, zadanie pn. „Wdrażanie systemów zarządzania jakością powietrza w     samorzą  -  

dach województwa opolskiego”.

Dnia  28  stycznia  2020 r.  Burmistrz  Zdzieszowic  podpisał  wstępną  deklarację  przystąpienia 

do Projektu LIFE, zadania pn. „Wdrażanie systemów zarządzania jakością powietrza w samorzą-

dach województwa opolskiego” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w 

ramach środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie dnia 4 listopada 2020 r. Urząd Marszałkow-

ski  Województwa  Opolskiego  podpisał  umowę  o  dotację  z  Komisją  Europejską,  gdzie  Gmina 

Zdzieszowice jest współbeneficjentem Projektu. Dalsze procedowanie sprawy odbywa się w roku 

2021.

Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza w Gminie.

Na stronie  internetowej  Gminy www.zdzieszowice.pl  w zakładce  Zarządzanie  kryzysowe→ 

Komunikaty, ostrzeżenia, pogoda oraz zakładce Komunikaty, a także w aplikacji mobilnej gminy 

publikowane  były  Komunikaty  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  (powiadomienia 

o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu) przekazywane 

do tutejszego Urzędu przez  Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego.  Zgodnie  z  Planem 

Działań Krótkoterminowych (zwanym dalej PDK) stanowiącym część Planu Zarządzania Kryzyso-

wego Gminy Zdzieszowice ww. komunikaty przekazywane były jednostkom oświatowym i opie-

kuńczym, a także podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej. W ramach wdrażania procedur PDK Urząd Miejski w Zdzieszowicach powiadamiał 

dyrektorów jednostek oświatowym i opiekuńczym oraz zarządców podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą, a także pozostałe jednostki wyszczególnione na stronie internetowej Gminy (w 

zakładce Zarządzanie kryzysowe) o procedurach postępowania przewidzianych w PDK, m. in.: in-

formacjach o grupach narażonych, informacjach o zagrożeniu oraz działaniach, które powinny być 

podejmowane w celu ograniczenia przekroczeń.
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Na stronie internetowej Gminy www.zdzieszowice.pl w zakładce Zarządzanie kryzysowe → 

Przydatne linki internetowe zamieszczono link do serwisu internetowego WIOŚ w Opolu dotyczą-

cego systemu monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim. W ww. serwisie WIOŚ za-

mieszcza bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza. Link do serwisu internetowego WIOŚ za-

mieszczono także w bip.zdzieszowice.pl w zakładce Ochrona środowiska → Ochrona powietrza → 

system monitoringu jakości powietrza.

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw do celów 

grzewczych oraz zakazu spalania odpadów przez Straż Miejską w Zdzieszowicach.

Kontrole przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw do celów grzewczych oraz 

zakazu spalania odpadów przeprowadzane są przez Straż Miejską w Zdzieszowicach, pracownika 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pracownika Referatu Inwestycji i Pozy-

skiwania środków Pozabudżetowych. W 2020 r. przeprowadzono 66 kontroli w miejscowościach 

Zdzieszowice, Rozwadza, Żyrowa, Januszkowice, Krępna, Oleszka, w tym:

• 42 kontrole w  zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale, o której 

mowa w art.  96 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska 

(Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 wrze-

śnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograni-

czeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw),

• 19 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nie-

przeznaczonych – wystawiono 2 mandaty,

• 5 kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na po-

wierzchni ziemi oraz traw i łąk – wystawiono 2 mandaty, udzielono 2 pouczeń.

Gospodarka przestrzenna

Podstawowe uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Zdzieszowice:

 1) uchwała nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzie-

szowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 120 z dnia 

25 listopada 2002 r, poz. 1554;

 2) uchwała nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów 

w sołectwach Oleszka – Żyrowa - Jasiona, w obrębie Gminy Zdzieszowice, opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 lipca 1997 r, nr 18, poz. 105;

62



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

 3) uchwała  nr  XXXI/208/96/400/98 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia  14  listopada 

1996r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy-

znaczonego obszaru w gminie Zdzieszowice w obrębie sołectwa Januszkowice, opubliko-

wana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 8 z dnia 15 kwietnia 1997 r, 

poz. 55;

 4) uchwała  nr  LIV/375/2018 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia  26 września 2018 r 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszo-

wice;

 5) uchwała nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna;

 6) uchwała nr XXIX/229/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwa-

dza.

Przy czym dwie ostatnie są zupełnie nowymi uchwałami dzięki którym całe sołectwa Rozwa-

dza oraz Krępna zostały objęte nowym, kompleksowym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.), w celu oceny aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego, Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i sporządza wieloletnie programy prac 

planistycznych z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decy-

zji o warunkach zabudowy, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzemieniu 

wprowadzonym ustawa z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r poz. 1777) 

przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi obowiązek przy-

woływania w uzasadnieniu do uchwały wyniku zgodności uchwalonego planu miejscowego z wyni-

kami analizy, w której mowa w art. 32 ust 1, wraz z datą uchwały rady gminy. 

Rada  Miejska  podejmuje  uchwałę  w sprawie  aktualności  studium  i planów  miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub części, podejmuje działania prowadzące 

do ich zmiany. Przy podejmowaniu powyższej uchwały, Rada Miejska bierze pod uwagę w szcze-

gólności zgodność studium oraz planów miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów obo-

wiązującego prawa.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice” stwierdzono 
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potrzebę weryfikacji i uaktualnienia ustaleń studium. Niezbędne jest  wykonanie nowelizacji stu-

dium w całości w granicach administracyjnych gminy, bo tylko w taki sposób możliwe jest dopro-

wadzenie  do  zgodności  z wymogami  znowelizowanej  ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1073, z późn. zm.). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami 

w ww ustawie: w studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności  z po-

trzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających: analizy ekonomiczne, środowiskowe i spo-

łeczne, prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ra-

mach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, możliwości finansowania przez 

gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecz-

nej,  służących realizacji  zadań własnych gminy,  bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Ustalenie rozwoju gminy w oparciu o ww. analizy i bilanse jest kluczowe dla prawidłowego rozwo-

ju gminy. Studium pomimo, że ostatnia zmiana została przyjęta w roku 2016, jest aktualne na rok 

2010, ponieważ zmiana z roku 2016 dotyczyła wybranych pojedynczych terenów, a dane stanowią-

ce podstawę analiz dla obszaru całej gminy pochodzą z lat 2005 – 2009.

Stwierdzenie konieczności aktualizacji studium i planów, nie wpływa w żadnej mierze na sta-

tus obowiązujących dokumentów, a tym bardziej nie oznacza ich nieważności. Do chwili zatwier-

dzenia nowych planów miejscowych i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Zdzieszowice, dokumenty zachowują swą moc.

Burmistrz Zdzieszowic w 2020 roku wydał:

• 212 zaświadczeń z MPZP,

• 28 wypisów i wyrysów z MPZP,

• 6 postanowień opiniujących zgodność podziałów z MPZP,

• 2 decyzje inwestycji celu publicznego,

• 1 decyzję o warunkach zabudowy.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Podstawa prawna, na której opiera się program:

 1) uchwała  nr  IV/42/2015  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia  21  stycznia  2015 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi-

ny Zdzieszowice;

 2) uchwała nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w 

sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zdzie-

szowice na lata 2020-2024.
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Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 

obejmują sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto w art. 4 ust.1 i ust. 2 i 2b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zapisano, iż do zadań własnych 

gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzą-

dowej.

Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w w. w Ustawie zapewnia lokale w ramach 

najmu komunalnego i socjalnego. Zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o ni-

skich dochodach wykorzystując do realizacji tego zadania mieszkaniowy zasób gminy.

W 2020 r. mieszkaniowy zasób gminy tworzyło: 48 lokali komunalnych oraz 92 lokale socjalne 

o łącznej powierzchni 4.078,32 m² łącznie usytuowanych w 24 budynkach.

Gmina zarządza swoim zasobem mieszkaniowym, jak też jest członkiem wspólnot mieszkanio-

wych z racji posiadania 19 lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez 

Wspólnoty Mieszkaniowe.

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym m. in.  wiąże się z realizacją zadań mających na celu 

utrzymywanie istniejącej substancji mieszkaniowej w należytym stanie technicznym. 

W omawianym roku budżetowym sukcesywnie wykonywane były konieczne remonty i napra-

wy wynikające z  obowiązków wynajmującego w ramach zaplanowanych środków finansowych 

w budżecie gminy na 2020 r. 

Organizowanie całodobowego pogotowia awaryjnego budynków, usuwanie awarii, wykonywa-

nie koniecznych remontów bieżących zwłaszcza w lokalach przeznaczonych do zasiedlenia i prac 

konserwacyjnych  w  budynkach  mieszkalnych  oraz  dokonywanie  wpłat  na fundusz  remontowy 

za lokale komunalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych to poniesiony w 2020 r. wyda-

tek w wysokości 202.130,00 zł.

Do najbardziej znaczących remontów wykonanych w 2020 r. można zaliczyć remont kapitalny 

trzech lokali  socjalnych przeznaczonych do zasiedlenia,  gdzie poniesiono nakłady w wysokości 

30.959,69 zł.

Wykonano  również  remont  zasilania  energetycznego  budynków  socjalnych  położonych 

w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 25 i 27, na co wydatkowano kwotę 5.105,18 zł.

Z powodu złego stanu technicznego przeprowadzono remont dachu budynku w Zdzieszowicach 

przy  ul.  Nowej  B-3  i  cząstkowo  w  Rozwadzy  przy  ul.  Szkolnej  20.  Koszt  remontu  wyniósł 

45.004,63 zł.

Ponadto zgodnie z potrzebami dokonano wymiany pieców grzewczych w ilości 4 szt. w loka-

lach socjalnych, 1 szt kotła gazowego w lokalu komunalnym, oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
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W ramach  inwestycji  wykonano  termomodernizację  budynku  gminnego  w Zdzieszowicach 

Plac 1-go Maja 16 – koszt 115.991,47 zł.

Zadania  z  zakresu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy  realizowane  są  m. in. 

na podstawie aktów prawa miejscowego jak: Uchwała nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzie-

szowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy Zdzieszowice na lata 2020-2024, Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

W 2020 r. przyznano 7 lokali socjalnych osobom, które złożyły wniosek o przydział lokalu. 

Zasady  polityki  czynszowej  zasobów  mieszkaniowych  gminy  Zdzieszowice  uchwala  Rada 

Miejska, natomiast Burmistrz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej ustala drogą Zarządzenia stawkę 

bazową czynszu. 

W 2020 r.  podstawowym aktem prawnym,  w oparciu  o który  Gmina gospodaruje  zasobem 

mieszkaniowym  była  Uchwała  nr  XVII/151/2020  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia 

29 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

gminy Zdzieszowice na lata 2020-2024.

Program ten określa m. in. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, które 

mają na celu prowadzenie jednolitych zasad polityki czynszowej w całym zasobie mieszkaniowym 

Gminy.

Stawka bazowa czynszu za najem lokali  komunalnych podlega zróżnicowaniu i  wylicza się 

ją z uwzględnieniem czynników obniżających wartość użytkową lokalu, a w szczególności: 

• położenia budynku w strefie pozamiejskiej,

• za mieszkanie bez instalacji gazowej, bez urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 

bez WC i łazienki, bez instalacji centralnego ogrzewania,

• za mieszkanie substandardowe.

Wzrost stawki bazowej czynszu odbywa się nie częściej niż raz w roku, a jej wzrost nie prze-

kracza 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budyn-

ków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Opolskiego.

Z uwagi na trwającą pandemię na podstawie art. 31 t. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono czasowy 

zakaz wypowiedzenia najemcy lokalu mieszkalnego umowy najmu lub wysokości czynszu.
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W 2020 r. nie wprowadzono zarządzenia w sprawie zmian wysokości stawki czynszu. Zgodnie 

z Zarządzeniem nr SG.0050.88.2019 z dnia 22 maja 2019 r. obowiązywała zatem stawka bazowa 

czynszu za najem lokali komunalnych w wysokości stawka 3,30 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego.

Stawkę bazową czynszu za lokale socjalne określa się na poziomie ½ stawki najniższego czyn-

szu  za  1m²  powierzchni  użytkowej  lokalu  mieszkalnego  obowiązującego  w  gminnym  zasobie 

mieszkaniowym.

W 2020 r.  obowiązywała  stawka  czynszu  za  najem lokali  socjalnych  w wysokości  1,16 zł. 

za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

Stan zadłużenia związanego z najmem lokali na dzień 31.12.2020 r. bez odsetek za zwłokę wy-

niósł 577.951,13 i zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego.

Najbardziej zadłużeni są najemcy lokali socjalnych – dług w wysokości 260.779,16 zł.  oraz 

osoby korzystające z lokali socjalnych bez ważnej umowy najmu, gdzie zadłużenie na koniec roku 

osiągnęło kwotę 231.310,41 zł.

Wyjście z zadłużenia, mimo dostępnych form udzielania ulg w spłacie należności takich jak: 

rozłożenie na raty, umarzanie, czy też odraczanie terminu płatności, jest w dalszym ciągu dużym 

problemem naszych najemców. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą również 

skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie wynajmo-

wanego lokalu. Z takiej możliwości w 2020 r. korzystało nieprzerwanie ok. 20 uprawnionych na-

jemców gminnych lokali.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na wypłatach świadczeń na rzecz 

osób fizycznych w ramach dodatków mieszkaniowych w 2020 r. wydano 181 decyzji administra-

cyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy i wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 

186.793,00 zł.

Ponadto  w  wyniku  realizacji  zadania  zleconego  gminie,  zakwalifikowano  671  wniosków 

do wypłaty dodatków energetycznych na łączną kwotę 9.633,69 zł.

Przeciw dłużnikom zwłaszcza tym, którzy nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanych lo-

kali stosuje się procedury zmierzające do ich eksmisji z lokalu. 

W omawianym roku budżetowym z uwagi  na trwającą epidemię nie  wystąpiono do Radcy 

Prawnego z żadnym wnioskiem o wszczęcie postępowania dot. eksmisji lokatorów i opróżnienia lo-

kali z rzeczy. Art. 15zzu przywoływanej wyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wiązaniach  związanych z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa, iż w okresie obowiązywa-

nia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wy-

konuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. 
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Program opieki nad zabytkami

Celem ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy Rada Miejska w Zdzieszowicach 

podjęła uchwałę Nr LV/370/2018 w dniu 8 sierpnia 2018r. którą przyjęła "Gminny Program Opieki 

nad  Zabytkami  dla  Gminy  Zdzieszowice  na  lata  2018-2021".  Uchwała  została  opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018r. pod pozycją 2303. 

Na terenie gminy znajdują się: 

a) obiekty nieruchome ujęte w Rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego,

Tabela 15: Obiekty nieruchome ujęte w Rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego

Miejscowość Obiekt Datowanie

Januszkowice Kościół parafialny pw. św. Błażeja

Jasiona • Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny poł. XIV w. 1911 r.

• Mogiły powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim) 1919-1921

Rozwadza • Zespół Pałacowy: Pałac XIX w.

• Zespół Pałacowy: Park I połowa XIX w.

Zdzieszowice • Park z budynkiem pałacowym 4 ćw. XIX w.

• Mogiła zbiorowa powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim) 1919-1921

Żyrowa • Kościół parafialny pw. św. Mikołaja 1300 1 poł.XVIII w.

• Zespół pałacowy:

- Pałac

- Park

XVII-XIX w.

1840-1850

• Folwark (6 budynków mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze (obora, 

chlewnia)

XIX w.

• Kuźnia k. XIX w.

• Zespół pałacowy: czworak II połowa XVIII

b) obiekty zabytkowe ruchome ujęte w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Województwa Opol-

skiego.
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Tabela 16: Obiekty zabytkowe ruchome ujęte w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Województwa 

Opolskiego

Lp Miejscowość Obiekt Adres 

1 Żyrowa Kapliczka Kapliczka przy drodze

2 Żyrowa Figurka – Madonna z Dzieciątkiem Przy Kościele fil. p.w.

św. Mikołaja
3 Żyrowa Krzyż Przy kościele fil. p.w.

św. Mikołaja
4 Jasiona Wyposażenie Kościoła p.w. św. Marii

Magdaleny

ul. Myśliwca 4, Jasiona

5 Januszkowice Wyposażenie Kościoła p.w. św. Błażeja ul. Kościelna 3b,

Januszkowice

Ponadto gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełnia: 

 1) 153 stanowiska archeologiczne, z czego 14 figuruje w rejestrze zabytków;

 2) 72 obiekty ujęte gminną ewidencją zabytków.

Celem wsparcia zadań polityki gminnej związanej z ochroną zabytków Gmina posiada uchwałę 

Nr LII/333/06 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2006 r.  w sprawie dotacji 

na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W roku 2020 żaden podmiot  nie  wystąpił  z  wnioskiem o wsparcie  finansowe przez gminę 

w formie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.

Natomiast w okresie 2020 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał siedem zaświadczeń z informacją 

o ujęciu bądź braku ujęcia obiektu w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zdzie-

szowice na lata 2018-2021.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2020 r.

Uchwałą Nr XIX/169/2020 Rada Miejska w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. przyjęła 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Zdzieszowice na rok 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego dnia 5 maja 2020 r. pod pozycją 1374. Program obejmował w szczególno-

ści:
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 1) zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca  w schronisku dla  zwierząt  –  realizowane 

przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych "GABI" z sie-

dzibą w Żędowowicach;

 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – realizowane poprzez zakup 

i wydawanie  karmy  społecznym opiekunom (karmicielom)  kotów wolno  żyjących  oraz 

współdziałanie w miarę możliwości z organizacjami społecznymi, których statutowym ce-

lem jest ochrona zwierząt;

 3) odławianie  bezdomnych  zwierząt  –  realizowane  przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Produk-

cyjno-Handlowych-Wielobranżowych "GABI" z siedzibą w Żędowowicach oraz gospodar-

stwo rolne;

 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – realizowa-

ne w schroniskach przez lekarza weterynarii w stosunku do zwierząt domowych dla któ-

rych nie udało się odnaleźć właściciela;

 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – realizowane poprzez informowanie 

o możliwości adaptacji zwierząt bezdomnych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tere-

nie gminy, w tym na stronach internetowych gminy;

 6) usypianie  ślepych  miotów –  realizowane  wyłączenie  przez  lekarza  weterynarii  Witolda 

Smoktunowicza,  prowadzącego  Gabinet  Weterynarii  w  Zdzieszowicach,  przy  ulicy 

Pokoju 7, na koszt gminy;

 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 

realizowane przez gospodarstwo rolne przy ulicy Wiejskiej 34 w Oleszce;

 8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych 

z udziałem zwierząt - realizowane wyłączenie przez lekarza weterynarii Witolda Smoktu-

nowicza, prowadzącego Gabinet Weterynarii w Zdzieszowicach, przy ulicy Pokoju 7.

Na realizację programu w budżecie na 2020 r. Gmina przeznaczyła środki finansowe w kwo-

tach: 

 1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 1 000 zł;

 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych tj. umo-

wa z zakładem weterynaryjnym – 4 800 zł;

 3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy – 

1 000 zł;

 4) usypianie ślepych miotów – 200 zł;

 5) interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących zagrożenie – współpraca  ze schroni-

skiem dla zwierząt – 15 000 zł.
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Natomiast wydatkowanie środków finansowych następowało według zaistniałych potrzeb i wy-

nosiło odpowiednio: 

 1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 303,81 zł;

 2) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  – 

2 381,00 zł;

 3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy – 

0 zł;

 4) usypianie ślepych miotów – 0 zł;

 5) interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących zagrożenie – współpraca  ze schroni-

skiem dla zwierząt – 1 880,00 zł.

Łącznie  na  opiekę  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie  bezdomności  zwierząt 

Gmina wydatkowała 4 564,81 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii

Do realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

jako zadań własnych gminy podjęto uchwałę nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok dla gminy Zdzieszowi-

ce” 

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia-

łania narkomanii na terenie gminy Zdzieszowice zaplanowano w dziale 851 ochrona zdrowia roz-

dział  85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  rozdział  85153  zwalczanie  narkomanii  kwotę 

377 500,00 zł 

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. wyniosły 284 594.49 zł. 

Dodatkowe środki z budżetu własnego gminy na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii  wyniosły 

47 616,98 zł.

Realizatorem zadań był Ośrodek Profilaktyki i  Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny dysponował wykwalifikowana kadrą zatrudnioną 

w pełnym wymiarze czasu pracy - psychologiem, terapeutą rodzinnym oraz terapeutą uzależnień, 

pedagogiem. Terapeuta uzależnień oraz pedagog byli dostępni raz w tygodniu w związku z zatrud-

nieniem na umowę zlecenie. Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną dostępność konsul-

tacji na umowę zlecenie została ograniczona. W okresie obostrzeń Ośrodek cały czas pełnił dyżur 
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telefoniczny udzielając porad i konsultacji psychologicznych i terapeutycznych zdalnie w godzi-

nach pracy ośrodka.

Ośrodek oferował dostępność pomocy psychologicznej i terapeutycznej w każdy roboczy dzień 

tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 co w przeliczeniu miesięcznym 

średnio daje 198 godzin otwarcia Ośrodka. 

Realizując gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii zadania obejmowały zgodnie z ustawą następujący zakres działań:

 1) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób uzależnionych, osób nadmiernie pijących 

oraz pijących w sposób ryzykowny;

 2) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób współuzależnionych;

 3) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób, rodzin doświadczających przemocy za-

równo ofiarom jak i sprawcom przemocy;

 4) praca z rodziną w szczególności wzmacnianie roli i funkcji rodziny poprzez terapię rodzin-

ną i małżeńską, poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, wychowawcze, edukacja rodziców, 

treningi umiejętności  społecznych, wychowawczych,  ekonomicznych z rodzicami,  praca 

nad postawami rodzicielskimi, nauka radzenia z ryzykownymi zachowaniami u dzieci, mo-

tywowanie rodzin do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej trudnej sytuacji, 

praca w zakresie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej;

 5) pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z powodu zabu-

rzeń zachowania, problemów emocjonalnych, problemów komunikacji z rodzicami, trudno-

ści szkolnych, demoralizacji, zaburzeń neurologicznych, uzależnień behawioralnych, zabu-

rzeń odżywiania, przebytej traumie, zaburzeń psychicznych u rodziców;

 6) działania edukacyjne i  profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych na terenie 

gminy Zdzieszowice w szkołach podstawowych poprzez warsztaty profilaktyczne, prelek-

cje, spektakle;

 7) przeciwdziałanie narkomanii poprzez poradnictwo terapeuty uzależnień dla osób ekspery-

mentujących, uzależnionych od narkotyków.,  udzielanie informacji  na temat możliwości 
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podjęcia leczenia oraz dostępności placówek odwykowych dla osób uzależnionych od nar-

kotyków i ich rodzin;

 8) wspieranie działalności grupy Anonimowych Alkoholików poprzez użyczanie pomieszcze-

nia na prowadzone mitingi, pomoc w organizacji imprez trzeźwościowych;

 9) współpraca z instytucjami na rzecz klientów w szczególności z pracownikami socjalnymi 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, psychologami i peda-

gogami szkolnymi ze szkół z terenu gminy, kuratorami Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-

Koźlu, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, Powiato-

wego Urzędu Pracy w Krapkowicach, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psy-

chologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach, Komisariatu Policji w Zdzieszowicach;

 10) dostępność telefonu zaufania w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowi-

cach dla osób w sytuacjach kryzysowych i potrzebujących pomocy;

 11) działalność Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowi-

cach, w skład której wchodziło 7 członków, opierała się na następujących zadaniach:

 a) inicjowanie działań stanowiących zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych,

 b) podejmowanie  czynności  zmierzających  do orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego,

 c) podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności prowadze-

nie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami ich 

rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej,

 d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych

 e) opiniowanie wniosków na otrzymanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rynek napojów alkoholowych w gminie Zdzieszowice kształtował się następująco: 

 1) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-

scem sprzedaży (sklepy) wynosiła 24 punkty;

 2) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła 16 punktów;
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 3) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży ważnych w 2020 r. (sklepy) wynosiła 24;

 4) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miej-

scu sprzedaży ważnych w 2020 r. (lokale gastronomiczne): wyniosła 16;

 5) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku:

 a) poza miejscem sprzedaży – 10,

 b) w miejscu sprzedaży – 13.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii jako program długofalowy zapewnia mieszkańcom gminy Zdzieszowice wszechstronna 

pomoc psychologiczną, terapeutyczną i pedagogiczną zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dostęp-

ność porad dostosowana jest do trybu życia mieszkańców, w szczególności osób pracujących do 

późnych godzin popołudniowych - do godziny 17.00 w każdy dzień roboczy. Poradnictwo obejmuje 

nie tylko problemy uzależnień występujące w rodzinach, lecz także działania profilaktyczne sprzy-

jające wyeliminowaniu zagrożeń. 

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na realizacje zadań Ośrodka Profilaktyki i Wspierania 

Rodziny w zakresie udzielanych porad psychologiczno-terapeutycznych oraz działań profilaktycz-

nych w szkołach na terenie gminy. W związku z obostrzeniami został ograniczony bezpośredni kon-

takt z petentami w kontakcie osobistym – dystans, maseczki zgodnie z wymogami sanitarnymi w 

gabinetach, a w dalszych obostrzeniach poradnictwo udzielane telefonicznie. Stanowiło to duże wy-

zwanie, zarówno dla pracowników jak i klientów, w dostosowaniu się do nowych metod pracy i 

wymagało elastyczności w kontakcie terapeutycznym. Zwiększyła się liczba zgłaszanych proble-

mów w związku z nauka zdalną dzieci i młodzieży – jak stres emocjonalny, brak kontaktu z rówie-

śnikami, osłabienie funkcji poznawczych, niechęć do nauki, uzależnienie od internetu. Wśród doro-

słych stres, izolacja oraz poczucie bezradności i niepewności skutkowały lękami, napięciem z po-

czuciem braku kontroli, zaburzeniami depresyjnymi. Dostosowywanie się do sytuacji epidemiolo-

gicznej  i  reżimu sanitarnego wymagało przeorganizowania codziennego funkcjonowania i  dużej 

elastyczności zarówno ze strony jednostki i instytucji.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na Lata 2014-2020

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XLVII/362/2014 z dnia 27 marca 2014 roku zo-

stała  przyjęta  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Zdzieszowice  na  lata 

2014-2020.
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Cel strategiczny 1. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny

Cele operacyjne:

 1) Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia 

dla rodziny, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie min. przez wsparcie psycholo-

giczne, prawne, socjalne, asystenta rodziny.

 2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie 

z ich potrzebami i przysługującymi im prawami.

 3) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie.

Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, który 

umożliwia rodzinom korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa. W szkołach rodzice mogą sko-

rzystać z pomocy pedagogów i psychologów. W przypadku występowania trudności w nauce czy 

też zachowaniu,  rodzice mogą udać się  po pomoc do poradni  psychologiczno-pedagogicznej  w 

Krapkowicach.

Od 2016 roku funkcjonuje świadczenie wychowawcze 500+ które w znacznym stopniu przy-

czyniło się do poprawy sytuacji materialnej rodzin. Należy podkreślić, że w najtrudniejszej sytuacji 

pozostają samotni rodzice z jednym dzieckiem, których dochody minimalnie przekraczają kryteria 

dochodowe umożliwiające uzyskanie pomocy finansowej w formie świadczeń rodzinnych, fundu-

szu alimentacyjnego jak i pomocy społecznej.

Rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą skorzystać z pomocy asystenta ro-

dziny zatrudnionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. W 

2020 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 13 rodzin, które przejawiały problemy 

w opiece i wychowaniu dzieci - zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy. W rodzinach objętych 

pomocą asystenta przebywało łącznie 31 dzieci. We wszystkich rodzinach realizowano plan pracy z 

rodziną i regularnie go modyfikowano, dostosowując do bieżących potrzeb rodziny.

Wydatki związane z pracą asystenta rodziny wyniosły w 2020 roku 53.385,10 zł. ze środków 

własnych.

Na terenie gminy w 2020 r. funkcjonowała 1 świetlica podwórkowa. W placówce wsparcia 

dziennego dla dzieci, prowadzonej w formie pracy podwórkowej zajęcia prowadził wychowawca 

podwórkowy zatrudniony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. 

W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych 3 razy w tygodniu 

przez 3 godziny, w czasie wolnym od nauki szkolnej zajęcia odbywały się w godzinach przedpołu-

dniowych. Wychowawca realizuje wymagane kompetencje i pracuje z dziećmi nad rozwiązywa-

niem bieżących problemów min.  problemy szkolne,  przygotowanie  do  zajęć,  odrabianie  lekcji. 

Współpracuje ściśle z nauczycielami, pedagogami, asystentem rodziny, pracownikami socjalnymi. 

Wspiera również rodziców i stara się wspomóc rodzinę w rozwiązywaniu problemów w tym opie-

kuńczo-wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku do świetlicy zapisanych było 18 dzieci. 
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Ze względu na pojawienie się w 2020 roku epidemii Covid-19 zajęcia prowadzone przez wycho-

wawcę podwórkowego zostały dostosowane do poleceń Wojewody oraz wytycznych GIS. 

Wydatki  związane  z  wynagrodzeniem  wychowawcy  podwórkowego  w  2020 r.wyniosły 

14.804,14 zł. 

W 2020 roku funkcjonował „Program posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023” który 

adresowany jest głównie do osób starszych i niepełnosprawnych. Daje również możliwość gminom 

powrotu do uruchomienia stołówek szkolnych. W 2020 roku z pomocy w ramach programu skorzy-

stało ogółem 63 osoby w tym 18 zamieszkujących wieś. Z czego 49 osób posiadających dochód do 

100% kryterium dochodowego, obowiązującego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w tym 

12 osób z terenów wiejskich. Oraz 14 osób posiadających dochód w granicach 100-150% kryterium 

dochodowego w tym 8 z terenów wiejskich.

Na realizację powyższego programu w 2020 roku Ośrodek przeznaczył 24.064,00 zł. w tym 

z dotacji 14.438,40 zł. a ze środków własnych 9.625,60 zł.

Rodzice mogą również uzyskać pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

po spełnieniu kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Stypendium można przezna-

czyć na zabezpieczenie takich potrzeb dziecka jak: podręczniki, przybory szkolne, pomoce dydak-

tyczne, odzież sportowa, obuwie, opłacenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Z tej formy pomocy 

w 2020 roku skorzystało 28 osób. 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele operacyjne:

 1) usprawnianie osób niepełnosprawnych i seniorów;

 2) pomoc osobom dotkniętych i zagrożonym problemami bezrobocia;

 3) rozwijanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności mogą 

skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Bezpłatne usługi opiekuńcze przysługują oso-

bom spełniającym kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej natomiast pozostałe pono-

szą odpłatność ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXIII/151/04 z dnia 28.09.2004 w spra-

wie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-

listyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnie-

nia z tych opłat i trybu ich pobierania. Systematycznie wzrasta liczba osób korzystających ze świad-

czonych usług opiekuńczych w 2020 roku było to 38 osób. Wzrosła liczba godzin świadczonej po-

mocy do 7.164 godzin. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach na podstawie umów zleceń. W 2020 

roku usługi opiekuńcze świadczyło 15 osób.
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Systematycznie  zmienia  się  grupa  docelowa  beneficjentów pomocy społecznej.  W związku 

z rozwiniętym systemem świadczeń rodzinnych w systemie pomocy społecznej pozostały w znacz-

nej mierze osoby starsze i niepełnosprawne, którym udzielana jest pomoc w formie usług opiekuń-

czych, zasiłków stałych oraz kierowania i pokrywania odpłatności za pobyt w domach pomocy spo-

łecznej. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. wyniosła 186 osoby.

Główne przyczyny udzielania świadczeń w 2020 roku to: ubóstwo, długotrwała i ciężka choro-

ba, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, zdarzenie losowe, bezradność w sprawach opie-

kuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

W 2020 roku 30 osób z terenu Gminy Zdzieszowice przebywało w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę (Dom Pomocy Społecznej). Liczba osób bezdomnych, dla których główne miej-

sce przebywania uznaje się daną gminę wynosiła w gminie Zdzieszowice 3 osoby. Zasiłki stałe w 

pobierało 47 osób. Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w 2020 r. - 164 ro-

dzin /261 osób w rodzinach/.

Liczba  osób,  które  skorzystały  ze  świadczeń  z  zakresu  pomocy  społecznej  z  podziałem 

na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych (np. 500+):

 1) zasiłek rodzinny – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie w 2020 r. - 172

 2) świadczenie rodzicielskie – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie w 2020 r. - 

42

 3) zasiłki pielęgnacyjne – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie w 2020 r. - 305

 4) świadczenie pielęgnacyjne – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie w 2020 r. - 

42

 5) specjalny  zasiłek  opiekuńczy  –  liczba  osób  którym  przyznano  decyzją  świadczenie  w 

2020 r. - 0

 6) fundusz alimentacyjny – świadczeniobiorcy w 2020 r. - 80

 7) świadczenie 500+ /liczba osób którym przyznano świadczenie w 2020 r. - 1.340

 8) świadczenie 500+ /liczba świadczeniobiorców w 2020 r. - 1.943

 9) świadczenie 300+ /liczba osób którym przyznano świadczenie w 2020 r. - 1.090

 10) świadczenie 300+ /liczba świadczeniobiorców w 2020 r. - 1.506

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. uchwalo-

no „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2019-2021”. Gminny 

Program Wspierania  Rodziny skierowany jest  do  rodzin  zamieszkujących  teren  miasta  i gminy 

Zdzieszowice przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak 
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również do dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz rodzin wymagają-

cych wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych.

Cel główny programu: poprawa jakości funkcjonowania rodzin i opieki nad dzieckiem w ro-

dzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:

 1) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny;

 2) stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych;

 3) poprawa funkcjonowania rodziny zagrożonej;

 4) zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;

 5) zminimalizowanie liczby dzieci i młodzieży kierowanej do pieczy zastępczej;

 6) podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

W realizacji założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 roku aktywnie uczestni-

czyło 12 jednostek oświatowych z terenu Gminy Zdzieszowice, Ośrodek Profilaktyki i Wspierania 

Rodziny w Zdzieszowicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. 

W ramach realizacji powyższych celów szczegółowych w 2020 roku podjęto następujące dzia-

łania:

 1) rozeznano potrzeby środowiska lokalnego;

Potrzeby środowiska lokalnego rozpoznawane są podczas bieżącej pracy jednostek biorących 

udział w realizacji Programu min. poprzez: wywiady z poszczególnymi przedstawicielami środowi-

ska, obserwację środowiska lokalnego, wymianę informacji pomiędzy instytucjami, bieżącą analizę 

sytuacji rodzin uczniów uczęszczających do szkół i dzieci uczęszczających do żłobka oraz przed-

szkoli, szczegółową diagnozę potrzeb uczniów, pozyskiwanie informacji od uczniów, ich rodziców 

oraz kontakt z instytucjami wspierającymi (M-GOPS, OPiWR) kuratorami sądowymi, przedstawi-

cielami samorządu (sołtysi, przewodniczący osiedli), wywiady środowiskowe, ankiety, rozmowy z 

psychologami i pedagogami szkolnymi. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny przeprowadził 

diagnozę zagrożeń społecznych. W 2020 roku ze względu na panującą sytuację epidemii Covid-19 

większość kontaktów odbywała się telefonicznie oraz poprzez komunikatory internetowe.

 2) wzmacniano rolę i funkcję rodziny oraz wspierano w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych przez działania edukacyjne; 

Pomocą pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszo-

wicach w 2020 r. objętych było 164 rodzin w tym 23 rodzin z dziećmi. Podczas codziennej pracy z 

rodzinami problemowymi pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zdzieszowicach podejmują szereg działań celem wzmocnienia funkcjonowania rodziny min. we-

wnętrzne mediacje, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, podpowiadanie jak poprawić relacje i ko-
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munikację w rodzinie, jakie normy wychowawcze wprowadzić i stosować względem dzieci, jakie 

wprowadzać ograniczenia. Podczas pracy z rodziną pracownicy socjalni ściśle współpracują z kura-

torem i asystentem rodziny w przypadkach tego wymagających, opracowuje się spójny plan działa-

nia. Jeżeli działania podejmowane przez pracowników socjalnych MGOPS w Zdzieszowicach pod-

czas codziennej pracy z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze są niewystarcza-

jące, rodziny są kierowane do odpowiednich placówek celem uzyskania specjalistycznej pomocy w 

zakresie rozwijania tychże umiejętności. Ze względu na wystąpienie stanu epidemii Covid-19 pra-

cownicy socjalni realizowali swoje obowiązki zarówno osobiście jak i za pomocą systemów telein-

formatycznych stosując się do stosownych instrukcji i wytycznych GIS.

 3) prowadzono treningi umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych;

Nad rozwojem powyższych umiejętności pracuje indywidualnie z każdą wymagającą tego ro-

dziną  asystent  rodziny zatrudniony przez  MGOPS w Zdzieszowicach oraz  pracownicy socjalni 

w ramach pracy socjalnej z rodziną;

 4) motywowano rodziny do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej sytuacji;

Asystent rodziny jak i pracownicy socjalni MGOPS w Zdzieszowicach stale motywują pod-

opiecznych do podejmowania działań celem poprawy swojej sytuacji życiowej. Podopieczni kiero-

wani są do Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymują oferty pracy, uzyskują pomoc w pisaniu cv i li-

stów motywacyjnych, wysyłani są do pracodawców celem aktywnego poszukiwania pracy. Rodzice 

są motywowani do zapewnienia opieki dzieciom przez zapisanie do przedszkola co umożliwia pod-

jęcie aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku trudnych problemów opiekuńczo-wychowaw-

czych podopieczni motywowani są do poszukiwania i korzystania ze specjalistycznej pomocy psy-

chologa, terapeuty, pedagoga, psychiatry. Rodziny motywuje się również do korzystania ze specjali-

stycznych porad lekarskich. Środowisko jest diagnozowane pod kątem objęcia pomocą asystenta ro-

dziny. Takie przypadki zgłaszane są przełożonemu i rodzina uzyskuje dodatkowe wsparcie w posta-

ci pomocy asystenta rodziny. Rodziny otrzymują wsparcie psychiczne, przeprowadzane są rozmo-

wy wspierające.

 5) informowano o możliwości uzyskania pomocy;

Ośrodek Pomocy Społecznej informował o swojej działalności na stronach internetowych, ta-

blicy ogłoszeń. Seniorzy biorący udział w zajęciach domów dziennego pobytu mogli również uzy-

skać informację na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek. Ponadto pracownicy Ośrodka kierowa-

li wszystkie wymagające tego osoby do innych instytucji udzielających pomocy;

 6) podnoszono świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

W każdej  z  rodzin wymagających wsparcia  w zakresie  problemów opiekuńczo-wychowaw-

czych pracownicy MGOPS w Zdzieszowicach udzielali pomocy, przeprowadzali rozmowy na temat 

planowania rodziny oraz pomagali i motywowali do rozwiązywania bieżących problemów. Ustalali 

plan działania, prowadzili trening budżetowy, udzielali wskazówek w zakresie pielęgnacji i wycho-
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wania dzieci. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy socjalni pozostawali w sta-

łym kontakcie z wychowawcami w szkole i przedszkolu, sądem, policją, lekarzami pierwszego kon-

taktu i lekarzami specjalistami.

 7) organizowano imprezy integrujące rodzinę, umożliwiające wspólne spędzenie czasu wolne-

go rodziców i dzieci, umożliwiające integrację rodzin ze społecznością lokalną;

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice, Miej-

sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach od kilku lat w miesiącach letnich or-

ganizuje Piknik Rodzinny. Celem zabawy jest integracja rodzin ze środowiskiem oraz propagowa-

nie dobrych wzorców wspólnego rodzinnego spędzania czasu wolnego. W 2020 roku w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej 

COVID-19 impreza nie odbyła się.

 8) zapewniano pomoc materialną i rzeczową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ma-

terialno-bytowej;

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach udzielał pomocy materialnej 

i rzeczowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej w związku 

z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2020 r. z tej formy pomocy sko-

rzystało 164 rodziny. Niejednokrotnie pracownicy socjalni wspierali podopiecznych poprzez orga-

nizowanie mebli, art. gospodarstwa domowego, odzieży. 

Na dzień 31.12.2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 24 dzieci z terenu Gminy 

Zdzieszowice. MGOPS pokrywał częściowe koszty pobytu 17 dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej w 2020 r. wyniosły 96.510,38 zł.

Projekt "Nie-Sami-Dzielni"

Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Marszałkiem Woje-

wództwa Opolskiego w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 

wspierających osoby niesamodzielne” mieszkańcy Gminy Zdzieszowice zostali objęci wsparciem w 

formie bezpłatnych obiadów dostarczanych do osób najbardziej potrzebujących przez 7 dni w tygo-

dniu w okresie od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku oraz 01.12.2020 roku do 31.01.2021 roku. 

W ramach projektu wydawanych było 60 posiłków dziennie. 

Drugą usługą koordynowaną w ramach w/w projektu jest usługa kuriera społecznego. Pomoc 

jest  skierowana  do  osób  potrzebujących  wsparcia  w  codziennym  funkcjonowaniu  ze  względu 

na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność, a także do osób starszych samotnie go-

spodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy. Usługa "kurier społeczny" polega w szcze-
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gólności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, dowożenia goto-

wych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc 

kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. 

spożywczych,  leków, ciepłego posiłku).  Zadania realizowane są w ramach projektu "Nie-Sami-

Dzielni" - rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne,  którego Liderem jest 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W związku z ogłoszonym w kraju stanem epide-

mii Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Spo-

łecznej w Opolu umożliwili  gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań 

projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Zdzieszowice podpisała 

porozumienie, na mocy którego wdrożyła w życie oba działania. Program realizowany w czasie 

trwania epidemii wirusa COVID-19.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebują-

cym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej 

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi 

są:

 1) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organi-

zacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;

 2) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych 

źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;

 3) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy 

żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ;

 4) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebu-

jących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie 

społeczne.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest  przez Banki Żywności do Organizacji  Partnerskiej 

Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich Rzeczpospolitej Polskiej która przekazuje żywność bezpo-

średnio do osób potrzebujących. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które 

z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywno-

ściowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji  życiowej (określonej przesłankami z art.  7 ustawy o pomocy społecznej 

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium docho-

dowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (w okresie do listopada 2020) (tj. 1402,00 
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PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systema-

tyczne wsparcie oraz 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 

społecznej (w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021) (tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospo-

darującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udziela-

na będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom naj-

bardziej potrzebującym bezpłatnie. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej po-

trzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożyw-

czych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Program był realizowany we współpracy z Bankiem Żywności Opole. W ramach programu dla 

142 osób wydano paczki żywnościowe o łącznej gramaturze 42 kg na osobę.

Program „Nie Marnuj Jedzenia 2020”

Celem programu jest przekazanie nieodpłatnie artykułów spożywczych dostępnych i przekaza-

nych od „Darczyńców” w ramach współpracy z Bankiem Żywności w ramach zapobiegania marno-

waniu żywności w rozumieniu przepisu art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o przeciwdziała-

niu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2019 r.,poz.1680, z późn. zm.). Nadmienia się, iż w ramach po-

wyższego programu została podpisana umowa pomiędzy Bankiem Żywności a Gminą Zdzieszowi-

ce. Umawiające się strony, kierując się zadaniami partnerstwa, życzliwości i lojalności oraz chęcią 

wzajemnego wsparcia prowadzonej działalności, wyrażają wolę współdziałania w zakresie zmniej-

szenia obszaru niedożywienia. W ramach w/w programu osobom potrzebującym była wydawana 

żywność w formie warzyw i owoców 3 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do grudnia 2020 

roku.

Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w rodzinie w Gminie Zdzieszowice

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr V/43/2011 została uchwalony Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zdzieszo-

wice.

Zespół Interdyscyplinarny powołany w Gminie Zdzieszowice liczy 13 członków. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdro-

wia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sądu.

W 2020 r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 22 „Niebieskich Kart A” 

(dane osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) dotyczące 19 

rodzin. Prowadzone były 22 procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdy-

scyplinarnego, utworzone zostały 22 grupy robocze. Liczba posiedzeń grup roboczych wyniosła 

82



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020

137 spotkań. Podczas prac grup roboczych wypełnionych zostało 11 „Niebieskich Kart – C” (wery-

fikacja danych osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą).

Podczas spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazano osobom pokrzywdzo-

nym „Niebieską Kartę – B” (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).

Grupy robocze wypełniły 7 „Niebieskich Kart – D” (dane osoby, wobec której istnieje podej-

rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

Zespół Interdyscyplinarny w 2020 r. złożył 11 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytu-

ację dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez uczestnictwo w szko-

leniach dotyczących przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, tera-

peutyczne i socjalne.

W 2020 r. z różnych form poradnictwa skorzystało ogółem 64 osoby.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół podjął działania informacyjno-eduka-

cyjne w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez udostępnienie plakatów i ulotek kie-

rowanych do:

• rodziców /opiekunów,

• dzieci,

• współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

• osób starszych.

Udostępniono do publicznej wiadomości informacje o instytucjach udzielających pomocy w sy-

tuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o możliwości uzyskania bez-

płatnego zaświadczenia lekarskiego oraz poradnictwo indywidualne.

Zespół Interdyscyplinarny w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjął działania 

diagnozujące poprzez kierowanie poszczególnych spraw do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz diagnozę środowiska zagrożonego przemocą dokonywaną przez pra-

cowników socjalnych. 

Udzielono profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do punktu 

konsultacyjnego  w  celu  skorzystania  z  pomocy  psychologicznej  bądź  terapeutycznej,  prawnej, 

a także w formie poradnictwa medycznego, pracy socjalnej, w tym cyklicznych wizyt w środowi-

sku.

Zespół Interdyscyplinarny wykazuje się dużą aktywnością, współdziałaniem i wymianą infor-

macji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowa-

nie przemocy w rodzinie.
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Podczas spotkań całego składu Zespołu Interdyscyplinarnego omawiane były sprawy skierowa-

ne do grup roboczych oraz efekty pracy grup. Zespół podejmował ocenę sytuacji problemowej oso-

by indywidualnej, rodziny lub środowiska znajdującego się w sytuacji kryzysowej i wypracowywał 

działania mające na celu przywrócenie integralności rodziny dotkniętej przemocą.

W związku z ogłoszonym w Polsce od 20.03.2020 r. do odwołania stanem epidemii, jedynie 

w lutym 2020 roku Zespół zebrał się w sposób tradycyjny tj. członkowie Zespołu Interdyscyplinar-

nego stawili się osobiście na spotkaniu. Kolejne spotkania które miały miejsce w maju, sierpniu i li-

stopadzie 2020 mroku odbyły się zdalnie przy pomocy komunikatorów.

W roku 2020 procedura „Niebieskiej Karty” została zakończona w 8 przypadkach, wobec roz-

strzygnięcia o ustaniu przemocy w rodzinie, a w 4 przypadkach wobec rozstrzygnięcia o braku za-

sadności podejmowanych działań. 

Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz in-

nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi pod-

miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty, po konsulta-

cjach, uchwałą nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019 r.

Współpraca Gminy Zdzieszowice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz 

służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

Działalność  osób zrzeszonych w wymienionych wyżej  podmiotach  sprzyja  tworzeniu  więzi 

społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup miesz-

kańców. Wyrazem dążenia Gminy Zdzieszowice do wspierania tej działalności jest,,Program współ-

pracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący-

mi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Program ten reguluje zakres współpracy w wy-

miarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych i in-

nych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapew-

nienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Zdzieszowice.

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi jest dą-

żenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Zdzieszowice 

oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju po-

przez:
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 1) poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a administracja 

publiczną;

 2) wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Gminie Zdzieszowice będącego jednym 

z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców regionu;

 4) rozwój partnerstwa publiczno – społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań pu-

blicznych organizacjom pozarządowym;

 5) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Zdzieszowice;

 6) podnoszenie standardów współpracy Gminy Zdzieszowice i organizacji pozarządowych w 

aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności;

 7) współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz nowatorskie roz-

wiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiają-

ce rozwiązywanie problemów społecznych.

Celami szczegółowymi Programu są m. in.:

 1) utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania 

Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi;

 2) zwiększanie udziału zadań realizowanych przez Gminę Zdzieszowice we współdziałaniu z 

organizacjami pozarządowymi, promocja powierzania zadań organizacjom pozarządowym;

 3) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społecz-

ności w regionie;

 4) włączanie sektora pozarządowego we współpracę międzyregionalną, ogólnopolską i mię-

dzynarodową realizowaną przez Gminę Zdzieszowice oraz wspieranie inicjatyw organizacji 

pozarządowych w tym zakresie;

 5) współdziałanie Gminy Zdzieszowice i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania 

środków z funduszy krajowych i międzynarodowych.

Program określa również zasady oraz formy współpracy Gminy Zdzieszowice z organiza-

cjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe za-

dania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program pre-

cyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opi-

niowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Partycypacja obywatelska

Zgodnie z uchwałą nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności sta-

tutowej  tych organizacji  w roku 2020 przekazano do konsultacji  projekt  Programu Współpracy 

Gminy  Zdzieszowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. Konsultacje trwały w dniach 4-18 listopada 2020 r. 

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna uprawniona organizacja.

W roku 2020 organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych inicjatyw lokalnych. W budżecie 

nie przewidziano na ten cel środków.

W Gminie Zdzieszowice tzw. „fundusz obywatelski” realizowany jest poprzez przyznanie każ-

demu z  Osiedli  w mieście  kwoty  10.000,00 zł,  o  których  rozdysponowaniu  decyduje  zebranie 

mieszkańców.

Wysokość dotacji

Poniżej wymieniona została liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym 

na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

Tabela 17: Dotacje przyznane w ramach konkursu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-

nej".

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”

47 – 330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4

6 000,00 zł

2. Stowarzyszenie „Połączeni tańcem” 

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29 

2 000,00 zł

3. Stowarzyszenie „Osiedlok”

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29

2 000,00 zł

RAZEM 10 000,00 zł

Stowarzyszenia „Połączeni tańcem” oraz „Osiedlok” ze względu na panującą sytuację pandemiczną 
nie zrealizowały zadań i zwróciły przyznane środki.

Tabela 18: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Pomoc społeczna realizowana poprzez świad-

czenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Caritas Diecezji Opolskiej 

45 – 010 Opole, ul. Szpitalna 5a

20 000,00 zł

RAZEM 20 000,00 zł
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Tabela 19: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Góry św. Anny 21 a

20 000,00 zł

RAZEM 20 000,00 zł

Poniżej wymieniona została liczba i wartość dotacji, które zostały udzielone organizacjom po-

zarządowym na podstawie ustawy ustawy o sporcie:

Tabela 20: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Poprawa warunków uprawiania sportu na tere-

nie Gminy Zdzieszowice w 2020 r”

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Opolski Klub Taekwon – Do 

45 – 765 Opole, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 40

9 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” 

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Filarskiego 17/2 

34 000,00 zł

3. Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa A 2

152 000,00 zł

4. „Górnik” Januszkowice

47 – 330 Januszkowice, ul.Lompy 9

17 000,00 zł

5. Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice

47 – 320 Gogolin, ul. Róż 19/2

13 000,00 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”

47 – 330 Zdzieszowice, Pl. 1 Maja 1

8 000,00 zł

7. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa 

47 – 330 Żyrowa, Hrabiów von Gaschin 1 

48 000,00 zł

8. Stowarzyszenie "Połączeni Tańcem"

47 – 330 Januszkowice, ul. Olszowa 2

3 000,00 zł

9. LUKS "Rospondek"

47 – 330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4

6 000,00 zł

10. LUKS "WINNER", 

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3

5 000,00 zł

11. Grupa Kapija Sport

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Roosevelta 4

0,00 zł

12. LUKS "Szekla"

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3

0,00 zł

13. Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna 

47 – 330 Krępna, ul. Jasiońska 11a

21 000,00 zł
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14. Klub Sportowy "Masters" Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Korfantego 28 e/9

4 000,00 zł

15. LUKS Azymek Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3

30 000,00 zł

RAZEM 350 000,00 zł

Łącznie  w roku 2020 Gmina  Zdzieszowice  przekazała  organizacjom pozarządowym środki 

w wysokości 400.000,00 zł.
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VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY   

MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH PODJĘTYCH   

W     2020     R.  

Rada  Miejska  w Zdzieszowicach  odbyła  w  2020 roku  trzynaście  sesji,  na  których  podjęła 

92 uchwały, z czego 24 uchwały stanowiły akty prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm) posiedzenia Sesji od maja 

2020 r. odbywały się zdalnie za pomocą wideokonferencji.

Spośród podjętych uchwał 55 podlegało nadzorowi Wojewody Opolskiego, a 37 uchwał przeka-

zano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

W uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach organy nadzorcze tj. Woje-

woda Opolski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości 

potwierdzając tym samym fakt, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naru-

szają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

Uchwały realizowane były z zachowaniem procedur i terminów określonych przepisami prawa.

Protokoły sesji, podjęte uchwały, wykazy głosowań imiennych oraz nagrania z przebiegu sesji 

zostały  udostępnione  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy 

http://www.zdzieszowice.pl .

Tabela 21: Szczegółowa realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach 

w 2020 r.

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

1. XVII/147/2020 29.01.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021 r. w spra-

wie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020 

2. XVII/148/2020 29.01.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2019 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

3. XVII/149/2020 29.01.2020 r. Zmieniająca 

uchwałę w spra-

wie ustalenia 

szczegółowych 

zasad ponosze-

nia odpłatności 

za pobyt w 

mieszkaniach 

chronionych 

oraz ośrodkach 

wsparcia udzie-

lających schro-

nienia osobom 

tego pozbawio-

nym

Uchwała została podjęta ze względu na konieczność dostoso-

wania do obowiązujących przepisów i jest stosowana według 

potrzeb.

4. XVII/150/2020 29.01.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia działki nr 1789/2 w Zdzieszowicach, z do-

tychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

5. XVII/151/2020 29.01.2020 r. uchwalenia wie-

loletniego pro-

gramu gospoda-

rowania miesz-

kaniowym zaso-

bem Gminy 

Zdzieszowice na 

lata 2020-2024

Poprzedni wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy obowiązywał do 31 grudnia 2019 r. Obowiązek 

opracowania programu wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 usta-

wy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-

go. Uchwalono nowy program na lata 2020-2024, który wyzna-

cza kierunki racjonalnego i efektywnego gospodarowania po-

siadanym i planowanym do wytworzenia zasobem mieszkanio-

wym. W programie przyjęto prognozę sprzedaży 10 lokali ko-

munalnych będących w zarządzie  wspólnot  mieszkaniowych. 

Ponadto ustalono plan remontów i modernizacji  lokali miesz-

kalnych, gdzie źródłem finansowania będą wpływy z tyt. czyn-

szu i ewentualne dodatkowe środki z budżetu gminy. Na lata 

2020-2024  nie  przewidziano  zmian  w  sposobie  zarządzania 

gminnym zasobem mieszkaniowym. Wyznaczono nowe kierun-

ki  działania  mające  poprawić  racjonalność  gospodarowania 

m. in.: dążenia do maksymalnego wyegzekwowania należności 

z tyt. czynszu, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowa-

nia, zabezpieczenia lokali zamiennych najemcom w związku z 

koniecznością przeprowadzenia remontu i podejmowania dzia-

łań związanych z powiększeniem substancji mieszkaniowej.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

6. XVII/152/2020 29.01.2020 r. zamiaru likwida-

cji Publicznej 

Szkoły Podsta-

wowej w Kręp-

nej

Uchwała zrealizowana w 2020 r. Zgodnie z jej zapisami pod-

jęto procedury zmierzające do likwidacji  Publicznej  Szkoły 

Podstawowej w Krępnej – poinformowano o zamiarze likwi-

dacji  szkoły  –  rodziców  uczniów,  Opolskiego  Kuratora 

Oświaty. Wystąpiono o opinię do KO w tej sprawie jak rów-

nież do związków zawodowych.

7. XVII/153/2020 29.01.2020 r. ustalenia wyso-

kości ekwiwa-

lentu pieniężne-

go dla członków 

ochotniczych 

straży pożarnych 

uczestniczących 

w działaniu ra-

towniczym lub 

szkoleniu pożar-

niczym organi-

zowanym przez 

Państwową 

Straż Pożarną 

lub gminę

W związku ze stale podnoszoną stawką minimalnego średnie-

go wynagrodzenia za pracę oraz stawki wynagrodzenia za go-

dzinę pracy na umowach zlecenie zwiększono kwotę za 1 go-

dzinę  udziału  w  działaniu  pożarniczym  oraz  za  1  godzinę 

udziału w szkoleniu pożarniczym.

W związku  z  powyższą  zmianą  z  budżetu  Gminy w 2020 

roku  wypłacono  21.705,66 zł  strażakom  biorącym  udział 

w działaniach ratowniczych i/lub szkoleniach pożarniczych.

8. XVII/154/2020 29.01.2020 r. przyjęcia Gmin-

nego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów Al-

koholowych 

oraz Przeciw-

działania Narko-

manii na 2020 r. 

dla gminy 

Zdzieszowice

Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  jest  reali-

zowany w 2020 r.  przez  Ośrodek Profilaktyki  i  Wspierania 

Rodziny w Zdzieszowicach oraz Gminną Komisję Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach i zapew-

nia mieszkańcom Gminy Zdzieszowice możliwość uzyskania 

wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywa-

nia problemów wynikających z nadużywania alkoholu w ro-

dzinie oraz przemocy w rodzinie. 

Szczegółowy sposób realizacji uchwały opisano w rozdziale 

VII – Realizacja strategii, programów i planów.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

9. XVII/155/2020 29.01.2020 r. regulaminu 

przewozu osób i 

bagażu w komu-

nikacji publicz-

nej na terenie 

gminy Zdzieszo-

wice

Uchwalenie regulaminu przewozu osób i bagażu w komuni-

kacji  publicznej  na  terenie  działania  organizatora  –  Gminy 

Zdzieszowice,  a  później  Związku  Powiatowo-Gminnego 

„Jedź z nami” wynika z zasad funkcjonowania transportu pu-

blicznego określonego w art.  46 ustawy z dnia  16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Regulamin przewozu określa przepisy porządkowe, w szcze-

gólności warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz 

przewozu osób i bagażu, a także wskazuje się podmiot wła-

ściwy do przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z re-

alizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

10. XVII/156/2020 29.01.2020 r. ustalenia cen za 

przejazdy w za-

kresie zadania o 

charakterze uży-

teczności pu-

blicznej w gmin-

nych przewo-

zach pasażer-

skich

Gmina  jako  właściwa  jednostka  samorządu  terytorialnego 

w myśl  cytowanej  ustawy  jest  organizatorem  publicznego 

transportu zbiorowego na danym obszarze.

W związku z  powyższym Gmina Zdzieszowice,  podejmuje 

działania  zmierzające  do  realizacji  nałożonych na  nią  obo-

wiązków ustawowych we współpracy z Powiatem Strzelec-

kim, Związkiem Powiatowo-Gminnym „Jedź z nami” i Przed-

siębiorstwem  Komunikacji  Samochodowej  w  Strzelcach 

Opolskich S. A.

W nowym cenniku uwzględniono nowe pozycje, tj. opłaty do-

datkowe, ceny za przewóz bagażu i ceny za przejazdy na tere-

nie miasta Zdzieszowice.

11. XVII/157/2020 29.01.2020 r. rozpatrzenia 

skargi na dzia-

łalność Burmi-

strza Zdzieszo-

wic

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  skargi 

z dnia 22 listopada 2019 r. oraz po zapoznaniu się ze stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała skargę za nieuzasadnioną.

12. XVIII/158/2020 26.02.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

13. XVIII/159/2020 26.02.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2019 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

14. XVIII/160/2020 26.02.2020 r. przystąpienia do 

opracowania 

studium uwarun-

kowań i kierun-

ków zagospoda-

rowania prze-

strzennego Gmi-

ny Zdzieszowice

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice zostało przy-

jęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/157/2016 z dnia 30 mar-

ca 2016 r. i stanowiło zmianę i aktualizację wcześniejszych 

uchwał w sprawie studium:

- Nr XLVI/354/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

2 marca 2010 r.

-  Nr  IX/61/07  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia 

19 czerwca 2007 r,

Zmiana studium z roku 2016 dotyczyła obszarów w obrębach 

Krępna, Rozwadza, Żyrowa i Januszkowice. Zmiana studium 

z roku 2010 stanowiła również aktualizację studium w zakre-

sie  wybranych  obszarów  wprowadzając  jedynie  korekty 

w strukturze regulacji dokumentu. W związku z powyższym 

wiele elementów studium jest aktualne zgodnie z wymogami 

formalno – prawnymi obowiązującymi w okresie opracowa-

nia studium przyjętego w roku 2007, a dane stanowiące pod-

stawę analiz w studium pochodzą z lat 2005 – 2009.

Po podjęciu uchwały przeprowadzono postępowanie związa-

ne  z  wyborem wykonawcy  studium  oraz  podjęto  wszelkie 

prace merytoryczne związane z przygotowaniem dokumentu. 

Ponadto opublikowane ogłoszenia o przystąpieniu do sporzą-

dzenia dokumentu i  poinformowano mieszkańców o możli-

wości składania wniosków o dokonywanie zmian w zapisach 

studium aby w konsekwencji można było dokonać zgodnych 

ze studium zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy.

15. XVIII/161/2020 26.02.2020 r. przystąpienia 

do opracowania 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego dla 

obszaru we wsi 

Żyrowa

Podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa stanowiła 

uchwała  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  XVII/

161/2020  dnia  26  lutego  2020 r.  w  sprawie  przystąpienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru we wsi Żyrowa.

Celem  planu  jest  jego  zmiana  umożliwiająca  usytuowanie 

na wskazanym obszarze pompy głębinowej niezbędnej do na-

wodnienia boiska klubu LZS Victoria Żyrowa. 

16. XVIII/162/2020 26.02.2020 r. Zmieniająca 

uchwałę w spra-

wie uchwalenia 

Statutu Gminy 

Zdzieszowice 

Uchwałą  skorygowano  błąd  pisarski  zawarty  w  załączniku 

do uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowi-

cach z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskie-

go poz. 3499).
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17. XVIII/163/2020 26.02.2020 r. szczegółowych 

zasad wnoszenia 

projektów 

uchwał w ra-

mach obywatel-

skiej inicjatywy 

uchwałodawczej

Ustawodawca  uregulował  obywatelską  inicjatywę  uchwało-

dawczą w sposób ogólny i zobowiązał radę gminy do określe-

nia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, za-

sad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 

formalnych  wymogów,  jakim  muszą  odpowiadać  składane 

projekty,  z  zastrzeżeniem  przepisów  ustawy.  W  niniejszej 

uchwale przewidziano możliwość utworzenia komitetu inicja-

tywy uchwałodawczej przez co najmniej pięciu mieszkańców 

uprawnionych  do  udzielenia  poparcia  takiemu  projektowi 

a więc posiadających czynne prawa wyborcze do organu sta-

nowiącego.  W uchwale  określono  wymogi  formalne  jakim 

powinny odpowiadać składane projekty uchwał oraz ustalono 

zasady oraz dopuszczalne formy promocji obywatelskich ini-

cjatyw uchwałodawczych. W 2020 roku nie wniesiono żadnej 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

18. XVIII/164/2020 26.02.2020 r. określenia śred-

niej ceny jedno-

stek paliwa w 

gminie Zdzie-

szowice w roku 

szkolnym 

2019/2020

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 październi-

ka 2019 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248) musiała zo-

stać podjęta uchwała w sprawie określenia średniej ceny jed-

nostek  paliwa  w  Gminie  Zdzieszowice  w  roku  szkolnym 

2019/2020. 

Podjęta uchwała nie była jednak realizowana gdyż umowy, 

które  zostały  zawarte  z  rodzicami  uczniów niepełnospraw-

nych we wrześniu 2019 r., – na rok szkolny 2019/2020 – obo-

wiązywały do końca tego roku szkolnego, a żaden z rodziców 

zgodnie  z  art.  5  wspomnianej  wyżej  ustawy nie  skorzystał 

z możliwości jej wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia 

jej wejścia w życie (od dn. 03.12.2020 r.).

19. XVIII/165/2020 26.02.2020 r. zniesienia formy 

ochrony przyro-

dy

Na podstawie uchwały dokonano wykreślenia z centralnego 

rejestru form ochrony przyrody drzewa gatunku klon jawor 

(Jawor) – Acer pseudoplatanus, o obwodzie 339 cm, rosnące-

go na działce nr 463, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, na tere-

nie prywatnym, ustanowionego pomnikiem przyrody komuni-

katem PWRN w Opolu z dnia 30 października 1953r. w spra-

wie uznania niektórych drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

WRN w Opolu z dnia 14 listopada 1953r. Nr 12, poz. 62), 

wpisanego dotychczas w Centralnym Rejestrze Form Ochro-

ny  Przyrody  prowadzonym  przez  Generalnego  Dyrektora 

Ochrony Środowiska, pod kodem:  

PL.ZIPOP.1393.PP.1605053.46.
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20. XVIII/166/2020 26.02.2020 r. ustalenia wyso-

kości stawek 

opłaty za zajęcie 

pasa drogowego 

dróg gminnych 

na terenie Gmi-

ny Zdzieszowice

W związku  z wejściem  w życie  ustawy  z dnia  30 sierpnia 

2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz. U. z 2019  poz. 1815)  zaszła  konieczność  ustalenia  no-

wych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

21. XIX/167/2020 29.04.2020 r. likwidacji Pu-

blicznej Szkoły 

Podstawowej 

w Krępnej

Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej spo-

wodowała,  że  zgodnie  z  treścią  art.  39  ust.  5  i  5a  ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Rada Miejska 

ustaliła  nowy  plan  sieci  publicznych  szkół  podstawowych 

prowadzonych przez gminę, a także określiła granice obwo-

dów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjal-

nych, mających siedzibę na obszarze gminy. Uczniom likwi-

dowanej szkoły zapewniono możliwość kontynuowania nauki 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Si-

korskiego w Zdzieszowicach. Nowa sieć szkół oraz granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych w pełni  zabez-

pieczyły wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolne-

go zgodnie z art. 39 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe.

22. XIX/168/2020 29.04.2020 r. ustalenia planu 

sieci publicz-

nych szkół pod-

stawowych pro-

wadzonych 

przez Gminę 

Zdzieszowice 

oraz określenia 

granic obwodów 

publicznych 

szkół podstawo-

wych

Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXII/187/2020 z dnia 

25.07.2020 r. z uwagi na brak wymaganej przepisami opinii 

Kuratora Oświaty.
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23. XIX/169/2020 29.04.2020 r. przyjęcia Pro-

gramu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi 

oraz zapobiega-

nia bezdomności 

zwierząt na tere-

nie Gminy 

Zdzieszowice na 

rok 2020

Realizacja zapisów uchwały następowała zgodnie ze zgłoszo-

nymi  i  występującymi  potrzebami  w  zakresie  opieki  nad 

zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice. Szczegółowy spo-

sób realizacji uchwały opisano w rozdziale VII – Realizacja 

strategii, programów i planów.

24. XIX/170/2020 29.04.2020 r. przedłużenia ter-

minów płatności 

rat podatku od 

nieruchomości z 

powodu CO-

VID-19

Na podstawie tej uchwały przesunięto termin płatności 2 rat 

podatku (za V-VI 2020 r. do 30.IX.2020 r.) wobec 1 podatnika 

wnoszącego o taką pomoc.

25. XIX/171/2020 29.04.2020 r. zwolnienia z po-

datku od nieru-

chomości z po-

wodu COVID-19

Ze  zwolnienia  skorzystało  5  podatników  na  łączną  kwotę: 

4.411,42 złotych.

26. XIX/172/2020 28.05.2020 r. udzielenia po-

mocy finanso-

wej dla Powiatu 

Krapkowickiego

Zgodnie z podjętą uchwałą Starostwo Powiatowe w Krapko-

wicach otrzymało pomoc finansową w kwocie 100 000,00 zł 

i zakupiony został samochód do transportu krwi dla Krapko-

wickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach.

27. XIX/173/2020 28.05.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020

28. XIX/174/2020 28.05.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.

29. XIX/175/2020 28.05.2020 r. rozpatrzenia pe-

tycji dotyczącej 

podjęcia uchwa-

ły w sprawie 

ochrony zdrowia 

mieszkańców 

przed elektro-

skażeniem

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  petycji 

z dnia 23 marca 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała petycję za nieuzasadnioną.
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30. XIX/176/2020 28.05.2020 r. rozpatrzenia pe-

tycji w sprawie 

zmiany przepi-

sów prawa miej-

scowego

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  petycji 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała petycję za nieuzasadnioną.

31. XIX/177/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia działek nr: 501/4, 503/4 i 503/6 w Januszko-

wicach, z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

32. XIX/178/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zbycie nieru-

chomości poło-

żonych w Zdzie-

szowicach

Przeprowadzono  postępowanie  oraz  procedurą  przetargową 

w wyniku której Gmina Zdzieszowice sprzedała prawo wła-

sności  do  niezabudowanych  działek  gruntu  nr:  2687/4. 

2687/6, 2687/8 i 2687/10 w Zdzieszowicach.

33. XIX/179/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia działek nr: 86/10, 86/13 i 87/5 w Januszko-

wicach, z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

34. XIX/180/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia działek nr: 303/4, 303/5 i 304 w Krępnej, 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

35. XIX/181/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat,

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia  działek  nr:  213  i  287  w Januszkowicach, 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.
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36. XIX/182/2020 28.05.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie 

umowy dzierża-

wy na czas 

oznaczony dłuż-

szy niż 3 lata w 

trybie bezprze-

targowym

Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  zawarto  umowę dotyczącą  wy-

dzierżawienia  działki  nr  454  w  Żyrowej,  na  okres  10  lat 

w trybie bezprzetargowym.

37. XXI/183/2020 24.06.2020 r. wyrażenia zgody 

na utworzenie 

miejsca okazjo-

nalnie wykorzy-

stywanego do 

kąpieli na tere-

nie Gminy 

Zdzieszowice 

Uchwałą wyrażono zgodę na utworzenie w 2020 roku miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy 

Zdzieszowice, pod nazwą "Jezioro Srebrne" w miejscowości 

Januszkowice przy ulicy Lesiany 2. Określono sezon kąpielo-

wy na okres od 5 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. oraz wpi-

sano  do  ewidencji  miejsc  okazjonalnie  wykorzystywanych 

do kąpieli. 

38. XXII/184/2020 15.07.2020 r. udzielenia wo-

tum zaufania 

Burmistrzowi 

Zdzieszowic 

Rada Miejska w Zdzieszowicach, po zakończeniu debaty nad 

raportem o  stanie  gminy Zdzieszowice  za  2019 r.  udzieliła 

wotum zaufania Burmistrzowi Zdzieszowic.

39. X

XI

I/

18

5/

20

20

15.07.2020 r. rozpatrzenia i 

zatwierdzenia 

sprawozdania fi-

nansowego wraz 

ze sprawozda-

niem z wykona-

nia budżetu gmi-

ny za 2019 r. 

Rada  Miejska  zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe  wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice 

za 2019 r. 

40. XXII/186/2020 15.07.2020 r. udzielenia abso-

lutorium Burmi-

strzowi Zdzie-

szowic za 

2019 r. 

Rada Miejska w Zdzieszowicach udzieliła absolutorium Bur-

mistrzowi Zdzieszowic za 2019 r. 
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41. XXII/187/2020 15.07.2020 r. ustalenia planu 

sieci publicz-

nych szkól pod-

stawowych pro-

wadzonych 

przez Gminę 

Zdzieszowice 

oraz określenia 

granic obwodów 

publicznych 

szkół podstawo-

wych 

W  związku  z  likwidacją  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 

w Krępnej  ustalono  nową  sieć  oraz  obwody  publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszo-

wice, która obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

42. XXII/188/2020 15.07.2020 r. rozpatrzenia 

skargi na dzia-

łalność Kierow-

nika Miejsko-

Gminnego 

Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w 

Zdzieszowicach 

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  skargi 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała skargę za nieuzasadnioną.

43. XXII/189/2020 15.07.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat 

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejne umowy dotyczące 

wydzierżawienia  działek  nr:  433/8,  433/10,  206,  150/33, 

160/29,  2663/1  w  Zdzieszowicach  oraz  dzierżawy  działki 

nr 207 w Jasionej, na okres do 3 lat, a także zawarto umowę 

najmu działki nr 1053/11 w Zdzieszowicach również na okres 

do 3 lat.

44. XXII/190/2020 15.07.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r. 

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

45. XXII/191/2020 15.07.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej 

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich” .
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46. XXII/192/2020 15.07.2020 r. udzielenia po-

mocy finanso-

wej dla Woje-

wództwa Opol-

skiego 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji 

Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdzieszowic w kie-

runku Krapkowic – opracowanie projektu budowlano – wy-

konawczego". Okres realizacji zadania ustalono na lata 2019-

2020. Wysokość dotacji w 2020 r. - 100.000 zł. W związku 

z pismem otrzymanym od Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Opolskiego zaszła konieczność zmiany nazwy zada-

nia oraz wysokości udzielonej pomocy finansowej. Uchwała 

nie została zrealizowana, podjęto nową uchwałę uwzględnia-

jącą  powyższe  zmiany:  Uchwała  nr  XXII/199/2020  Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 9 września 2020 r. w spra-

wie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opol-

skiego.

(Strategia rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 – 

IV cel strategiczny Modernizacja i rozbudowa infrastruktury; 

1 cel operacyjny – Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej).

47. XXII/193/2020 15.07.2020 r. wyrażenia zgody 

na ustanowienie 

służebności 

przesyłu 

Rozpoczęto procedurę mającą na celu ustanowienie służebno-

ści przesyłu na działce nr 2663/6 w Zdzieszowicach na rzecz 

„Wodociągi  i  Kanalizacja”  Spółka  z  ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w miejscowości Zdzieszowice – wła-

ściciela sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w działce. 

Uzyskano opinię o wartości wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu.

48. XXII/194/2020 15.07.2020 r. wyrażenia zgody 

na zbycie nieru-

chomości poło-

żonej w Zdzie-

szowicach 

Rozpoczęto  procedurę  mającą  na  celu  sprzedaż  działki 

nr 2663/6  w  Zdzieszowicach.  Uzyskano  opinię  o  wartości 

nieruchomości. Dalszą procedurę wstrzymano do czasu wpisu 

w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ograni-

czonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu.

49. XXII/195/2020 15.07.2020 r. nadania nazw 

ulicom w Zdzie-

szowicach 

Zgodnie z podjętą uchwałą nadano nazwy „ Klonowa”, „So-

snowa” i  „Jodłowa” ulicom w miejscowości  Zdzieszowice, 

wprowadzono nowo nadane nazwy ulic oraz ich lokalizację 

do Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów.

50. XXIII/196/2020 09.09.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

51. XXIII/197/2020 09.09.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.
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52. XXIII/198/2020 09.09.2020 r. określenia śred-

niej ceny jed-

nostki paliwa w 

Gminie Zdzie-

szowice w roku 

szkolnym 

2020/2021

Sporządzono umowy z 5 rodzicami uczniów niepełnospraw-

nych (4 umowy we wrześniu, 1 w październiku). W okresie 

od września do grudnia 2020 r. wypłacono rodzicom kwotę 

1 517,26 zł.

53. XXIII/199/2020 09.09.2020 r. udzielenia po-

mocy finanso-

wej dla Woje-

wództwa Opol-

skiego

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice 

– opracowanie projektu budowlano - wykonawczego". Zada-

nie zostało zrealizowane, Gmina Zdzieszowice udzieliła dofi-

nansowania na wykonanie dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej w 2020 r. w wysokości 111.885,00 zł (Strategia roz-

woju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 – IV cel strate-

giczny Modernizacja i rozbudowa infrastruktury; 1 cel opera-

cyjny – Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruk-

tury technicznej).

54. XXIV/200/2020 30.09.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r. 

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021 r. w spra-

wie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

55. XXIV/201/2020 30.09.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej 

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.

56. XXIV/202/2020 30.09.2020 r. udzielenia dota-

cji celowej dla 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Januszkowi-

cach 

W celu realizacji uchwały w dniu 12.10.2020 r. została zawar-

ta  umowa  nr  SO.3024.6.2020.DW  pomiędzy  Burmistrzem 

Zdzieszowic a Prezesem OSP Januszkowice. Umowa została 

zrealizowana, a dotacja rozliczona w dniu 10.12.2020 r.

57. XXIV/203/2020 30.09.2020 r. zmieniająca 

uchwałę w spra-

wie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miejskiej 

w Zdzieszowi-

cach i nadania 

jej statutu 

W uchwale dokonano likwidacji okręgu wyborczego w PSP w 

Krępnej aby umożliwić przeprowadzenie wyborów na następ-

ną kadencję.  W trosce o bezpieczeństwo młodzieży Gminy 

Zdzieszowice Burmistrz Zdzieszowic podjęła decyzję o odro-

czeniu terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej z 

uwagi na trwający stan epidemiczny wywołany zakażeniem 

SARS-Cov 2.
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58. XXIV/204/2020 30.09.2020 r. zmieniająca 

uchwałę w spra-

wie uchwalenia 

Statutu Gminy 

Zdzieszowice 

Uchwała uwzględnia likwidację PSP w Krępnej, która to zo-

stała wykreślona z wykazu jednostek organizacyjnych stano-

wiącego zał. Nr 4 do Statutu Gminy Zdzieszowice.

59. XXIV/205/2020 30.09.2020 r. Strategii Rozwo-

ju Gminy Zdzie-

szowice na lata 

2021-2030 

Strategia rozwoju gminy jest  kluczowym elementem plano-

wania rozwoju lokalnego.  Jest  to dokument,  którego celem 

jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju 

gminy. Strategia obowiązująca od 2021 r.

60. XXIV/206/2020 30.09.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnej umowy po 

umowie zawar-

tej na czas ozna-

czony do 3 lat 

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia działki nr 433/8 w Zdzieszowicach i działek 

nr:  126/3,  190/6,  331/6,  333/4  i  338/4  w Januszkowicach, 

na okres do 3 lat oraz zawarto kolejną umowę najmu dotyczą-

cą lokalu użytkowego znajdującego w budynku przy ul. Bole-

sława Chrobrego 34 w Zdzieszowicach, z tym samym najem-

cą na okres kolejnych trzech lat.

61. XXIV/207/2020 30.09.2020 r. wyrażenia opinii 

o zamiarze przy-

stąpienia do 

Związku Powia-

towo-Gminnego 

„JEDŹ Z 

NAMI” z siedzi-

bą w Strzelcach 

Opolskich 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, 

do zadań własnych gminy należą sprawy lokalnego transportu 

zbiorowego.

Gmina  Zdzieszowice  przystąpiła  do  związku  Powiatowo-

Gminnego  „JEDŹ  Z NAMI”  z siedzibą  w Strzelcach  Opol-

skich w celu realizacji  zadań  związanych z lokalnym trans-

portem zbiorowym.

Najważniejszym  argumentem  co  do  zamiaru  przystąpienia 

gminy do związku był wpływ na ilość i jakość usług transpor-

tu zbiorowego dla mieszkańców gminy Zdzieszowice, możli-

wość rozwoju siatki połączeń w przyszłości oraz wspólna re-

alizacja  zadań  związanych  z  Ustawą  o  funduszu  rozwoju 

przewozów  autobusowych  o  charakterze  użyteczności  pu-

blicznej. Zamiar przystąpienia do związku „JEDŹ Z NAMI” 

równocześnie z Gminą Zdzieszowice wyraziły dwie ościenne 

gminy, tj. Gmina Krapkowice oraz Gmina Gogolin co w real-

ny sposób połączyło owe gminy z Gminą Zdzieszowice two-

rząc wygodną sieć połączeń autobusowych.

62. XXIV/208/2020 30.09.2020 r. rozpatrzenia 

skargi na dzia-

łalność Burmi-

strza Zdzieszo-

wic 

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  skargi 

z dnia 14 lipca 2020 r.  oraz po zapoznaniu  się  ze  stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała skargę za nieuzasadnioną.
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63. XXIV/209/2020 30.09.2020 r. rozpatrzenia pe-

tycji w sprawie 

zmiany przepi-

sów prawa miej-

scowego 

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  po  rozpatrzeniu  petycji 

z dnia 31 maja 2020 r.  oraz po zapoznaniu  się  ze  stanowi-

skiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 

sprawie, uznała petycję za nieuzasadnioną.

64. XXIV/210/2020 30.09.2020 r. wyrażenia zgody 

na zbycie nieru-

chomości poło-

żonych w Zdzie-

szowicach 

Rozpoczęto  procedurę  mającą  na  celu  sprzedaż  działek 

nr: 418/10 i 418/9 w Zdzieszowicach, w ramach której przy-

gotowano działki do sprzedaży. Przeprowadzenie postępowa-

nia dotyczącego przeniesienia własności działek zaplanowano 

na rok 2021.

65. XXIV/211/2020 30.09.2020 r. wyrażenia zgody 

na zbycie nieru-

chomości poło-

żonej w Zdzie-

szowicach 

Rozpoczęto  procedurę  mającą  na  celu  sprzedaż  działki 

nr 1236/5 w Zdzieszowicach, w ramach której przygotowano 

działkę  do  sprzedaży.  Przeprowadzenie  postępowania  doty-

czącego przeniesienia własności działki zaplanowano na rok 

2021.

66. XXIV/212/2020 30.09.2020 r. zawarcia poro-

zumienia mię-

dzygminnego 

dotyczącego 

współdziałania 

Gmin wchodzą-

cych w skład 

aglomeracji 

Zdzieszowice 

przy realizacji 

zadania polega-

jącego na wy-

znaczeniu ob-

szaru i granic 

aglomeracji 

„Zdzieszowice” 

W dniu 21.10.2020 r. Gmina Zdzieszowice zawarła porozu-

mienie międzygminne, którego przedmiotem jest współdzia-

łanie Gminy Zdzieszowice i Gminy Walce przy realizacji za-

dania wynikającego z art. 87 ust. 1-4 oraz art. 92 w związku z 

art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

polegającego  na  wyznaczeniu  obszaru  i  granic  aglomeracji 

„Zdzieszowice”.

67. XXIV/213/2020 30.09.2020 r. zmiany uchwały 

w sprawie przy-

stąpienia do 

opracowania 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego wsi 

Krępna 

Przedmiotem niniejszej uchwały była zmiana granic opraco-

wania  miejscowego  plan  zagospodarowania  przestrzennego 

wsi Rozwadza, polegająca na zmniejszeniu granic opracowa-

nia  o obszary  dla  których  brak  jest  możliwości  uchwalenia 

planu w brzemieniu zgodnym z ustaleniami obowiązującego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego.

Obszary  wyłączone  z granic  opracowania  planu  posiadają 

obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego z funkcją zgodną dla terenów przeznaczonych do wypo-

czynku krótkotrwałego sobotnio-niedzielnego.
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68. XXIV/214/2020 30.09.2020 r. zmiany uchwały 

w sprawie przy-

stąpienia do 

opracowania 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego wsi 

Rozwadza 

Przedmiotem niniejszej uchwały była zmiana granic opraco-

wania  miejscowego  plan  zagospodarowania  przestrzennego 

wsi Rozwadza, polegająca na zmniejszeniu granic opracowa-

nia o obszary, dla których brak jest  możliwości  uchwalenia 

planu  w brzmieniu  zgodnym  z ustaleniami  obowiązującego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego.

Obszary  wyłączone  z granic  opracowania  planu  posiadają 

obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego z funkcją zgodną dla terenów przeznaczonych do wypo-

czynku krótkotrwałego sobotnio-niedzielnego.

69. XXV/215/2020 19.10.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021 r. w spra-

wie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

70. XXVI/216/2020 28.10.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

71. XXVI/217/2020 28.10.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.

72. XXVI/218/2020 28.10.2020 r. dotacji celowej 

dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Żyrowej,

W celu realizacji uchwały w dniu 18.11.2020 r. została zawar-

ta umowa nr SO.3024.8.2020.DW pomiędzy Panią Burmistrz 

a Prezesem OSP Żyrowa. Umowa została zrealizowana, a do-

tacja rozliczona w dniu 9.12.2020 r.

73. XXVI/219/2020 28.10.2020 r. określenia wyso-

kości stawek po-

datku od nieru-

chomości,

Niniejszą uchwałą zostały określone stawki w podatku od nie-

ruchomości  na  rok  podatkowy  2021,  gdzie  wprowadzono 

kwotowe  wzrosty  stawek  (w  przedziale  0,01-  0,65  zł/m2) 

w stosunku do obowiązujących w 2020 roku.

74. XXVI/220/2020 28.10.2020 r. określenia wyso-

kości stawek po-

datku od środ-

ków transporto-

wych.

Niniejszą  uchwałą  zostały  określone  stawki  w  podatku 

od środków transportowych  na  rok  podatkowy 2021,  gdzie 

wprowadzono wzrost  stawek średnio o ok. 3% w stosunku 

do obowiązujących w 2020 roku.

75. XXVII/221/2020 25.11.2020 r. udzielenia po-

mocy finanso-

wej dla Powiatu 

Krapkowickiego

Zgodnie z podjęta uchwałą Starostwo Powiatowe w Krapko-

wicach otrzymało pomoc finansową w kwocie 30 000,00 zł 

i zakupiony został aparat do szybkiej gazometrii dla Krapko-

wickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach.
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76. XXVI/222/2020 25.11.2020 r. obniżenia ceny 

skupu żyta dla 

celów wymiaru 

podatku rolnego.

Podjęcie tej uchwały powoduje obniżenie „górnych” stawek 

podatkowych w podatku rolnym w 2021 roku lecz realnie w 

stosunku do roku 2020 wzrosną o 20 zł/ ha fiz. (dla użytków 

rolnych poniżej 1 ha) oraz o 10 zł/ha przel. (dla użytków rol-

nych stanowiących gospodarstwo rolne).

77. XXVII/223/2020 25.11.2020 r. przekazania pi-

sma zawierają-

cego skargę i 

wnioski według 

właściwości

Przewodniczący Rady pismem z dnia 1 grudnia 2020 roku 

przekazał skargę na Radę Miejską do rozpatrzenia Regional-

nej  Izbie  Obrachunkowej  w Opolu  oraz  przekazał  wnioski 

do rozpatrzenia właściwym organom:

- Staroście Krapkowickiemu,

- Burmistrzowi Zdzieszowic.

78. XXVIII/

224/2020

08.12.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021 r. w spra-

wie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

79. XXVIII/

225/2020

08.12.2020 r. wyznaczenia ob-

szaru aglomera-

cji Zdzieszowi-

ce.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm) aglomeracje 

wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejsco-

wego, rada gminy.

Uchwała  nr  XXXI/330/2009  Sejmiku  Województwa  Opol-

skiego  z  dnia  28  kwietnia  2009 r.  w  sprawie  wyznaczenia 

aglomeracji  Zdzieszowice  na  obszarze  gmin  Zdzieszowice, 

Walce zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 grud-

nia 2020 r.

80. XXIX/226/2020 16.12.2020 r. uchwały budże-

towej na 2021r. 

Uchwała jest realizowana w 2021r.

81. XXIX/227/2020 16.12.2020 r. uchwalenia wie-

loletniej progno-

zy finansowej.

Uchwała jest realizowana w 2021r. 
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82. XXIX/228/2020 16.12.2020 r. uchwalenia 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego wsi 

Krępna.

Podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodaro-

wania  przestrzennego  wsi  Krępna  stanowiły  uchwały 

Nr XXXIX/272/2017  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opraco-

wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Krępna oraz Nr XXIV/213/2020 Rady Miejskiej w Zdzie-

szowicach  z  dnia  30  września  2020 r.  w  sprawie  zmiany 

uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna.

Celem  planu  było  wprowadzenie  przeznaczenia  terenów 

umożliwiających właściwy rozwój obszaru, zgodnie z ustale-

niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Zdzieszowice  uchwała  wprowadziła 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego na na terenie całego sołectwa, dając możliwość ożywie-

nia tego obszaru poprzez wprowadzenie podstawowych funk-

cji mieszkaniowych jak i usługowych.

83. XXIX/229/2020 16.12.2020 r. uchwalenia 

miejscowego 

planu zagospo-

darowania prze-

strzennego wsi 

Rozwadza.

Podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodaro-

wania  przestrzennego  wsi  Rozwadza  stanowiły  uchwały 

Nr XXXIX/271/2017  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach 

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opraco-

wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi  Rozwadza  oraz  Nr  XXIV/214/2020  Rady  Miejskiej 

w Zdzieszowicach  z  dnia  30  września  2020 r.  w  sprawie 

zmiany  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 

Rozwadza.

Celem  planu  było  wprowadzenie  przeznaczenia  terenów 

umożliwiających właściwy rozwój obszaru, zgodnie z ustale-

niami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zdzieszowice.

Uchwała  wprowadziła  zmiany w miejscowym planie  zago-

spodarowania przestrzennego na na terenie całego sołectwa, 

dając  możliwość  ożywienia  tego  obszaru  poprzez  wprowa-

dzenie podstawowych funkcji mieszkaniowych jak i usługo-

wych.
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84. XXIX/230/2020 16.12.2020 r. wyrażenia zgody 

na zawarcie ko-

lejnych umów 

po umowach 

dzierżawy lub 

najmu zawar-

tych na czas 

oznaczony do 3 

lat.

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejną umowę dotyczącą 

wydzierżawienia  działek  nr:  433/10 i  120/8 w Zdzieszowi-

cach z dotychczasowym dzierżawcą, na okres do 3 lat.

Wstrzymano się  z  nawiązaniem kolejnej  umowy dzierżawy 

działki nr 1422/1 w Zdzieszowicach oraz najmu lokalu użyt-

kowego znajdującego w budynku przy ul. Bolesława Chro-

brego 17 w Zdzieszowicach na okres do 3 lat, z dotychczaso-

wym dzierżawcą i najemcą, do czasu uregulowania zaległych 

opłat czynszowych.

85. XXIX/231/2020 16.12.2020 r. wyrażenia opinii 

w kwestii usta-

nowienia zasta-

wu rejestrowego 

na udziałach 

Przedsiębiorstwa 

„Wodociągi i 

Kanalizacja” 

Spółka z. o.o. w 

Zdzieszowicach.

Wyrażoną pozytywną opinię przez Radę Miejską w Zdzieszo-

wicach  w  kwestii  zamiaru  ustanowienia przez  Burmistrza 

Zdzieszowic zastawu rejestrowego na rzecz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo-

lu na posiadanych przez Gminę Zdzieszowice udziałach w ka-

pitale zakładowym Przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanaliza-

cja” Sp z o.o. w Zdzieszowicach w wysokości 1.350 udziałów 

(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt udziałów), o łącznej 

wartości  nominalnej  1.350.000,00 zł  (słownie:  jeden  milion 

trzysta  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych),  jako  zabezpieczenie 

spłaty  pożyczki  zaciągniętej  w Wojewódzkim  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Opolu  przez 

Przedsiębiorstwo  „Wodociągi  i  Kanalizacja”  Sp  z o.o. 

w Zdzieszowicach  na dofinansowanie  przedsięwzięcia 

pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka", 

przekazano  Przedsiębiorstwu  "Wodociągi  i  Kanalizacja" 

Sp. z o.o.  w Zdzieszowicach celem podjęcia przez Przedsię-

biorstwo dalszych czynności w sprawie pozyskania pożyczki 

na realizację zadania.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

86. XXIX/232/2020 16.12.2020 r. zmiany „Wielo-

letniego planu 

rozwoju i mo-

dernizacji urzą-

dzeń wodocią-

gowych i urzą-

dzeń kanaliza-

cyjnych będą-

cych w posiada-

niu „Wodociągi i 

Kanalizacja” 

Spółka z.o.o. z 

siedzibą w 

Zdzieszowicach 

na lata 2019-

2022”. 

Obowiązek opracowania i wprowadzania aktualizacji wielo-

letniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych  i  kanalizacyjnych  nakłada  na  Spółkę  art.21  ust.  1-3 

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. 

poz.  1437).  Jest  on  podstawą  działalności  inwestycyjnej 

przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania późniejszych 

taryf. Dotychczasowy „Wieloletni plan rozwoju i moderniza-

cji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych 

na lata  2019-  2022”  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej 

w Zdzieszowicach  obejmuje  przedsięwzięcia  inwestycyjne 

przewidziane do realizacji przez WiK - Sp. z o.o. w dziedzi-

nie  „urządzeń”,  wodociągowych  i  „urządzeń”  kanalizacyj-

nych, zdefiniowanych w ww. ustawie na okres od 2019 roku 

do 2022 roku.

Wprowadzone  zmiany  związane  są  ze  zmianą  kwot  w po-

szczególnych pozycjach planu:

1) w poz. 1 w związku z koniecznością wykonania prac mo-

dernizacyjnych na SUW Oleszka,  dodano kwotę 50.000 zł. 

kwota przesunięta z poz. 2 Roboty modernizacyjne na sieci 

kanalizacyjnej;

2) z poz. 3 przesunięto kwotę 10.000 zł. na rok 2021 w związ-

ku z koniecznością wykupu sieci wodociągowej wybudowa-

nej przez prywatnego inwestora;

3) z poz. 4 przeniesiono kwotę 11.000 zł. poz. 5 i 6 w związ-

ku z kosztami obsługi prawnej przetargu na budowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej w Oleszce, oraz opłatami za umieszczenie 

urządzeń w pasie drogi dot. zadania Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Jasionej;

4) z poz. 11 przeniesiono kwotę 50.000 zł. do poz. 4 w roku 

2021 w związku z koniecznością wykupu sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej przez prywatnego inwestora.

Kwota przeznaczona na realizację zadań w roku 2019 ulega 

zmniejszeniu o 60.000 zł, które zostały przesunięte do realiza-

cji w roku 2021.

87. XXIX/233/2020 16.12.2020 r. planu pracy 

Rady Miejskiej 

w Zdzieszowi-

cach na 2021 r.

Plan pracy Rady Miejskiej realizowany jest przez Przewodni-

czącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie 

Sposób
realizacji 

88. XXIX/234/2020 16.12.2020 r. pracy stałych 

komisji Rady 

Miejskiej w 

Zdzieszowicach 

na 2021 r.

Plany pracy komisji realizowane są przez Przewodniczących 

poszczególnych komisji.

89. XXIX/235/2020 16.12.2020 r. dokonania 

zmian budżetu 

na 2020 r.

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok 2020.

90. XXIX/236/2020 16.12.2020 r. zmiany wielolet-

niej prognozy fi-

nansowej

Realizacja  uchwały  została  szczegółowo  przedstawiona 

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 19 marca 2020 r. w spra-

wie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice  za  rok  2020 

oraz w załączniku do sprawozdania „stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich”.

91. XXIX/237/2020 16.12.2020 r. przyjęcia Pro-

gramu Współ-

pracy Gminy 

Zdzieszowice z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz innymi 

podmiotami pro-

wadzącymi dzia-

łalność pożytku 

publicznego na 

rok 2021

Uchwała realizowana w 2021 r.

92. XXIX/238/2020 16.12.2020 r. uchwalenia 

„Planu Gospo-

darki Niskoemi-

cyjnej dla Gmi-

ny Zdzieszowi-

ce”

Podstawowym celem realizacji „Planu Gospodarki Niskoemi-

syjnej dla Gminy Zdzieszowice” jest m. in.:
• wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza 

w Gminie Zdzieszowice, 
• ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwesty-

cji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych,
• umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii od-

nawialnej,
• zwiększenie efektywności energetycznej.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i spo-

sobów redukcji  emisji  gazów cieplarnianych do roku 2027, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawial-

nych oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Zdzie-

szowice.
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IX. REALIZACJA ZADAŃ GMINY ZWIĄZANYCH   

Z     OŚWIATĄ  

Realizacja zadań oświatowych w gminie Zdzieszowice w 2020

Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego. W związku z tym istotną 

sprawą  dla  gminy  jest  określenie  planu  działań  mających  na  celu  zagwarantowanie  wszystkim 

uczniom wysokiego poziomu nauczania.  Gmina Zdzieszowice w roku 2020 prowadziła 6 szkół 

podstawowych i 5 przedszkoli, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania 

i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzie-

ci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane były 

remonty oraz zadania inwestycyjne. Szkoły i przedszkola na bieżąco doposażano w pomoce dydak-

tyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniono obsługę 

administracyjną, prawną i finansową. Ponadto gmina udzielała dotacji dla niepublicznego przed-

szkola.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Po pierwsze, szkoły i przedszkola prowadziły nauczanie 

zdalne, po drugie została podjęta uchwała o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej.

Celem niniejszej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest pokazanie, w jaki sposób 

gmina wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty i wychowania.

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem szkół i innych 

placówek oświatowych.

W 2020 wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczegól-

nie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek rocznego przygoto-

wania przedszkolnego realizowały dzieci 6-letnie. Na terenie Gminy Zdzieszowice działa 5 przed-

szkoli, z których jedno jest przedszkolem integracyjnym:

 1) Publiczne Przedszkole nr. 2 im. Kubusia Puchatka;

 2) Publiczne Przedszkole nr. 3 im. Pszczółki Mai;

 3) Publiczne Przedszkole nr. 5 „Tęczowa Piątka”;

 4) Publiczne Przedszkole nr. 6 im. Jana Brzechwy;

 5) Publiczne Przedszkole w Żyrowej,
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W ramach szkół podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne:

 1) Oddział przedszkolny w Krępnej;

 2) Oddział przedszkolny w Januszkowicach. 

W gminie jest jedno przedszkole niepubliczne „Ochronka”, prowadzone przez Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek, które otrzymuje dotację z Gminy.

W ramach świadczonych usług oprócz realizacji podstawy programowej przedszkole prowadzi 

zajęcia z udziałem specjalisty logopedy, a także zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, rytmikę 

oraz język mniejszości narodowej – niemiecki. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich 

warunków do rozwijania wrodzonych umiejętności czy odkrywania nowych zdolności ma decydu-

jące znaczenie dla jego przyszłości.

Do przedszkoli w całej gminie uczęszczało 479 dzieci. 

Gmina Zdzieszowice prowadzi 6 szkół podstawowych z klasami I-VIII, z których jedna posiada 

oddziały integracyjne, a dwie oddziały przedszkolne:

 1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Janusza Korczaka;

 2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr.2 im. Artura Gadzińskiego;

 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Władysława Sikorskiego;

 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej;

 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach;

 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej realizowała zadania statutowe do dnia 31 sierpnia 

2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dniem 1 września 2020 r. uległa li-

kwidacji.

Określone obwody szkół zapewniają wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy moż-

liwość spełniania obowiązku szkolnego, a gmina zapewnia uczniom dowóz do szkół i przedszkoli.

Do szkół uczęszczało 1047 uczniów.

Demografia

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie 

oświaty. Ma bezpośredni wpływ na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie budynków, 

pomieszczeń ·i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu zna-

jomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, 

przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie 

przedszkoli i  szkół. Analizy demograficzne dokonane na podstawie danych z ewidencji ludności 

Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wskazują spadek liczby urodzeń, co obrazuje wykres z które-
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go jednoznacznie wynika, że po 2009 r. w Gminie Zdzieszowice następuje spadek liczby urodzeń. 

Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy należy wskazać procesy migracyjne, które to w sposób 

szczególny dotykają małe miejscowości.

Zmniejszająca  się  liczba  uczniów była  główną przesłanką do podjęcia  przez  Radę Miejską 

w Zdzieszowicach uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej. Przy likwidacji 

szkoły kierowano się przede wszystkim dobrem dziecka, koniecznością dostosowania sieci szkół 

do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym ra-

cjonalizowanie kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych.

Kadra pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi

W okresie sprawozdawczym w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 240 nauczycieli 

(w tym 6 nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia lub długotrwałym L-4) 

oraz 112 osób z administracji i obsługi. Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych jest 

podyktowane zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji roku szkolnego. Jest to 

związane z liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin wynikającą z podziału 

na grupy, liczbą godzin nauczania danego przedmiotu i poziomów nauczania zgodnie z ramowymi 

planami nauczania. W roku 2020 stopień awansu zawodowego:

 1) nauczyciela dyplomowanego uzyskało 6 nauczycieli;

 2) nauczyciela mianowanego uzyskało 6 nauczycieli;

 3) nauczyciela kontraktowego uzyskało 2 nauczycieli.
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Tabela 22: Wykaz czynnych nauczycieli biorących bezpośredni udział w zajęciach z uczniem oraz 

aktualne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi.

Zestawienie zbiorcze zatrudnienia w placówkach oświatowych w 2020

Nazwa PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP J PSP K PSP Ż PP 2 PP 3 PP 5 PP 6 PP Ż Razem

Liczba nauczycieli 36 27 62 15 14 21 9 18 11 14 7 234

Liczba admin. i obsł. 9 9 31 5 3 4 7 15 10 14 5 112

Etaty nauczycieli 33,53 24,86 66,37 13,8 8,29 17,7 5,7 17,1 8,87 11,79 4,4 212,45

Etaty admin. i obsł. 8,75 7,25 26 4 2,75 3,25 5,75 15 10 13 4,3 100

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży realizowane jest w ramach:

 1) pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

– zajęcia z rewalidacji, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno – wy-

równawcze;

Tabela 23: Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Rodzaj zajęć PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP J PSP K PSP Ż Ogółem

rewalidacyjne 4 6 19 1 1 4 35

dydaktyczno-wyrównawcze 32 37 60 16 4 12 161

specjalistyczne

korekcyjno-kompen-

sacyjne
40 24 63 6 5 7 145

logopedyczne 12 35 49 6 10 6 118

socjoterapeutyczne 0 0 5 0 0 0 5

inne o charakterze te-

rapeutycznym
16 0 23 0 0 2 41

warsztaty 67 100 0 0 0 0 167

Ogółem wszystkie zajęcia 171 202 219 29 20 31 672
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 2) zajęć pozalekcyjnych - kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć sportowo – rekre-

acyjnych;

Tabela 24: Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

Rodzaj zajęć
LICZBA UCZNIÓW

Liczba uczniów
PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP J PSP Ż PSP K

informatyczne  16  0  0  49 20  25 110

techniczne  0  6  10  0  0  0  16

przedmiotowe  0  116  99 12  10  0 237

artystyczne  10  0  0 0  16 17 43

sportowe  67 72 45  26  15 10 235

turystyczno-krajoznawcze  0  24 0  0  10 0  34

inne  8  35 0  30  0 0  73

Ogółem  101  253 154  117  71  52  748

 3) prowadzenie biblioteki szkolnej;

 4) zatrudnienia pedagoga i psychologa;

 5) prowadzenie zajęć wspomagających naukę i rozwój ucznia: zajęcia rozwijające umiejęt-

ność uczenia się, kodowania i programowania, nauki pływania oraz przygotowujące do eg-

zaminów zewnętrznych;

 6) zajęcia na świetlicy wspomagają pracę szkoły w zakresie opieki w ramach, której zaspokaja 

się podstawowe potrzeby uczniów, zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi 

jak i po ich zakończeniu.

W każdej  szkole  funkcjonuje  świetlica  szkolna,  do której  uczęszczało  258 uczniów (25%). 

Uczniowie w świetlicy mają zapewnione dobre warunki lokalowe – liczebność jednej grupy nie 

przekracza 25 dzieci. Z gorących posiłków w szkole skorzystało 153 uczniów (13%) więcej o 59 

w stosunku do roku ubiegłego. Wypadkom uległo 6 uczniów (0,5%) mniej o 15.

Wyniki konkursów i egzaminów

Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Konkursy Gminne organizowane przez szkoły mają na celu rozwijanie zainteresowań i talentów 

uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do pracy. Biorąc udział w konkursach uczniowie mają 

okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a także rozwijania swoich pasji. 

Organizacja konkursów ma na celu podnoszenie, jakości pracy ucznia jak i również budowanie po-

zytywnego wizerunku szkoły.
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Tabela 25: Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Gminie Zdzieszowice

Konkurs etap szkolny  etap gminny etap wojewódzki  finalista laureat

Język polski 43 15 - - -

Język angielski 72 11 - - -

Język niemiecki 57 20 1 1 -

Historia 26 8 - - -

Matematyka 37 16 1 1 -

Biologia 35 8 - - -

Fizyka 13 6 1 - -

Geografia 41 6 1 - 1

Chemia 33 5 - - -

Razem 357 95 4 2 1

W konkursach przedmiotowych w etapie szkolnym wzięło udział 357 uczniów, czyli 34,1% 

wszystkich uczniów. Do etapu gminnego przeszło 95 uczniów. Jeden uczeń został laureatem Woje-

wódzkiego Konkursu Geograficznego, a dwóch uczniów uzyskało tytuł finalisty Wojewódzkiego 

Konkursu Matematycznego i Języka Niemieckiego.

Wynik egzaminu zewnętrznego ośmioklasisty

Tabela 26: Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła 
Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

% stanin % stanin % stanin % stanin

PSP 1 65,43 7 43 5 52 5 71 8

PSP 2 60,11 5 40,44 4 52,83 5   

PSP 3 56 4 42 5 50 5 61 7

PSP Ż 66 7 48,13 6 47,5 5   

Porównanie wyników w skali kraju, województwa, powiatu

Kraj 59 5 46 5 54 6 45 5

Województwo 59,9 5 44,6 5 54 6 56,1 7

Powiat 63,4 6 45,3 5 54,8 6 62,2 8

Gmina 61,88 6 43,39 5 50,58 5 66 8

Do egzaminu przystąpiło 131 uczniów z 4 szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty jest 

przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przed-

miotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin 
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ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystą-

pić, aby ukończyć szkołę. Wynik egzaminu po szkole podstawowej (po raz drugi po wprowadzeniu 

reformy) wskazuje wysoki poziom przygotowania uczniów do szkoły ponadpodstawowej. Z przed-

miotu – język polski dwie szkoły osiągnęły poziom – wyższy niż w skali powiatu, województwa 

i kraju. Z matematyki i języka angielskiego wynik był porównywalny. Z języka niemieckiego szko-

ły osiągnęły staniny – wyższe niż w skali województwa czy kraju.

Najważniejsze wydarzenia w szkołach i przedszkolach

Najważniejsze wydarzenia w szkołach i przedszkolach w 2020 roku:

 1) organizacja obchodów 90-lecia szkoły, organizacja Gminnego Turnieju szachowego, udział 

w Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca (PSP nr 1);

 2) organizacja „Dnia Św. Marcina”, organizacja imprez środowiskowych Święto Dyni, Spo-

tkanie Opłatkowe, „Nocne Charytatywne Pływanie” - wolontariat (PSP nr 2);

 3) ogólnopolska akcja „Góra grosza” – I miejsce w kraju, organizacja balu dla osób niepełno-

sprawnych, udział w „Światowym Dniu Chorego” (PSP nr 3);

 4) organizacja imprez środowiskowej „Koncert dla Niepodległej”, Mikołajkowy Turniej Sza-

chowy (PSP Januszkowice);

 5) organizacja imprez pod nazwą Dożynki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia (PSP Krępna);

 6) Międzynarodowy Dzień Tolerancji i Dzień Praw Dziecka, środowiskowe spotkanie opłat-

kowe; kolędowanie, Wodzenie Niedźwiedzia (PSP w Żyrowej);

 7) organizacja przedstawienia „Jacy jesteśmy”, udział w imprezach środowiskowych, udział w 

akcji charytatywnej „Jeden naród ponad granicami” (PP nr 2);

 8) Zajęcie III miejsca w konkursie „Zielony powiat w miniaturce”. Nagroda pieniężna w kwo-

cie 2 000,00 zł., Jasełka dla społeczności przedszkolnej (PP nr 3);

 9) organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolak 2019 „Bliżej Przedszkola – Bliżej Opola”, 

Obchody Św. Marcina, Spotkanie z Mikołajem i Alpakami (PP nr 5);

 10) wręczenie „Certyfikatu Przedszkola Daltońskiego”, Prezentacja programu zespołu „Złote 

Łany”, organizacja festynu „Witaj przedszkole” (PP nr 6);

 11) wyjazdy i wycieczki - do kina Odrodzenie w Zdzieszowicach na musical „Czerwony Kap-

turek”; do Miejskiej Biblioteki w Zdzieszowicach filia w Żyrowej w celu wypożyczenia 

książek o misiach (PP Żyrowa).
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Udział w projektach unijnych i rządowych realizowanych w szkołach i przedszkolach

Szkoły i przedszkola uczestniczyły w następujących projektach:

 1) „Sztuka x 3. Współdziałanie = Relacji budowanie”- Program Eduko Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021 – Opolskie – zajęcia warsztatowe dla grupy seniorów, animatorów kultury oraz 

uczniów: zajęcia plastyczne, zabawy słowem.

 2) „Szkolenia dla  doradców edukacyjno –zawodowych” finansowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-

wój 2014-2020 – szkolenie przygotowujące kadrę do prowadzenia zajęć w ramach doradz-

twa zawodowego.

 3) „Rozwinąć Skrzydła” – integracja zespołu klasowego, nabycie umiejętności właściwego 

wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem.

 4) „Dwujęzyczna  Opolszczyzna  –  program  wychowania  do  dwujęzyczności  skierowany 

do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”. Celem projektu jest rozwój i wzrost kompetencji 

nauczycieli.

 5) „Vulcan kompetencji w opolskich samorządach”. Projekt ma na celu podnieść jakość usług 

edukacyjnych i zapoczątkować proces świadomego i systematycznego rozwoju oświaty.

 6) Gmina pozyskała środki na dofinansowanie wyposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej 

·w  Żyrowej  w  pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  podstawy  programowej 

z przedmiotów przyrodniczych pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej sub-

wencji w kwocie 59 097,00 zł.

 7) Projekty realizowane przez Gminę Zdzieszowice w roku szkolnym 2019/2020 w związku 

z nauczaniem zdalnym: 

 a) "Zdalna Szkoła" – zadanie jest wykonane z udziałem środków Programu Operacyjnego 

Polska  Cyfrowa na  lata  2014 –  2020 dotyczącej  realizacji  projektu  Grantowego pn. 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego" - na projekt pozyskano kwotę 69 600 zł., za którą zakupiono 41 laptopów,

 b) "Zdalna Szkoła +" – zadanie jest wykonane z udziałem środków Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu Grantowego pn. 

„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - na projekt pozyskano 

kwotę 55 000 zł., za którą zakupiono 31 laptopów; 

Laptopy zostały następnie przekazane do szkół: PSP nr 3 – 25 szt., PSP nr 2 – 15 szt., PSP nr 1  

– 14 szt., PSP J – 12 szt., PSP Ż – 6 szt.
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pra-

cownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosz-

tów kształcenia. Wykonując dyspozycje ustawowe na bieżąco przyjmowane są wnioski pracodaw-

ców o dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawo-

dowe i  zdali  egzamin czeladniczy,  lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  zawodo-

wych. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środ-

ków Funduszu Pracy. W 2020 roku wydano 5 decyzji na łączną kwotę 34 979,20 zł.

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Ważnym zadaniem realizowanym w 2020 roku była kontrola obowiązku nauki, któremu podle-

gało 424 uczniów w wieku 16 – 18 lat. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informa-

cji uzyskanych z placówek ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfika-

cja danych. Na bieżąco dostarczane są oświadczenia rodziców o kontynuowaniu nauki przez dzieci. 

Niespełnienie obowiązków podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. W omawianym okresie nie wszczęto postępowania egzekucyjnego.

Wydatki poniesione na cele związane z oświatą

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej

Realizując zadania oświatowe zostały złożone dwa wnioski o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłata odpraw dla zwalnianych 

nauczycieli oraz na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 

Na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w związku z likwidacją Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Krępnej otrzymano kwotę 32 341,00 zł., co stanowi 60% wnioskowanej kwoty. 

Na dofinansowanie  wyposażenia  w pomoce dydaktyczne do nauki  przedmiotów przyrodni-

czych otrzymano kwotę 59 097, 00 zł.,  co stanowi 100 % wnioskowanej kwoty.  Środki zostały 

przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty 

w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła 1 273 108,83 zł. tj. 96,05 %. Podstawowe wydatki biura 

to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 101 732,74 zł., co sta-

nowi 86,54 % wszystkich wydatków. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finanso-
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wymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gmina ma obowiązek za-

pewnienia bezpłatnego transportu i opieki do najbliższej szkoły uczniom, których odległość miejsca 

zamieszkania od szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) 

i 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych). Wydatki związane z dowozem 

dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszo-

wicach.

Tabela 27: Koszt dowozu dzieci do szkół

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba umów Koszt dowozu [zł.]

2019/2020 149 5 162 904,46

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 162 904,46 zł., co stanowi 78,93 % 

budżetu przeznaczonego na ten cel. Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany był 

przez firmę PKS Strzelce  Opolskie  w ramach umowy podpisanej  przez Burmistrz  Zdzieszowic 

o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ważnym zada-

niem gminy, wynikającym z ustawy Prawo oświatowe jest zapewnienie niepełnosprawnym dzie-

ciom pięcio i sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w cza-

sie przewozu do placówki oświatowej lub zwrot kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę za-

pewniają rodzice. Gmina zawarła 5 umowy na dowóz indywidualny dzieci niepełnosprawnych do 

szkoły  w Krapkowicach  i  Kędzierzynie  –  Koźlu.  Na ten  cel  wydatkowano  kwotę  6 320,33 zł. 

Mniejsze wykonanie związane było z zamknięciem szkół w związku z sytuacją epidemiologiczną w 

kraju i przejście szkół na nauczanie zdalne.

Rozdział 80146– Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli.

W okresie roku budżetowego 2020 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli za-

planowano kwotę 91 123,00 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania i faktycz-

nymi potrzebami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.193.2020 z dnia 07.01.2020 r. Realiza-

cja na poziomie 92,17 % związana jest z odwołaniem szeregu szkoleń w związku z obostrzeniami 

związanymi z COVID 19. Doskonalenie zawodowe realizowane było w ramach krótkich form typu: 

szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje oraz w formie zdalnej. System doskonalenia i dokształcania 

nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co naj-

mniej dwóch przedmiotów. 

Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna 

bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form 
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i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym z egzaminu 

ósmoklasisty. Doskonalenie przyczynia się do tworzenia innowacji pedagogicznych i programów 

szkolnych, które wpływają na rozwój kompetencji kluczowych i społecznych uczniów oraz zapew-

nienia realizacji podstawy programowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ma-

teriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom – uczniowie szkół podstawowych korzystają 

z bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczenio-

wych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Na 

realizacje zadań zleconych gmina otrzymała dotację na zakup – wyposażenie szkół w podręczniki 

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 111 482,09 zł. Każdy uczeń w gminie otrzy-

mał podręczniki za darmo.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrud-

nionych w szkołach i przedszkolach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 wrze-

śnia 2009 r. Środki zostały wydatkowane na nagrody z okazji |Dnia Edukacji Narodowej przyzna-

wane przez Burmistrza Zdzieszowic dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, za osią-

gnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz działań na rzecz rozwoju gminnej oświaty. Na-

grodę otrzymało 18 osób na łączną kwotę 55 000,00 zł. 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zakupu podręczników i mate-

riałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programem pomocy uczniom niepełno-

sprawnym w latach 2020 – 2022. Wniosek złożyło 3 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół 

Zawodowych im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Na ten cel wydano kwotę w wysokości 613,97 

zł. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z przedstawio-

ną dokumentacją zakupu przez wnioskujących.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendium za wyni-

ki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady peda-

gogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

W 2019 roku przyznano 174 stypendiów na łączną kwotę 26 240,00 zł.
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Naprawy, remonty i inwestycje zrealizowane w szkołach i przedszkolach w 2020 roku

W 2020 roku w szkołach i przedszkolach zrealizowano naprawy, remonty i inwestycje na kwotę 

1 475 113,37 zł:

 1) PSP nr 1:

 a) remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej – 181 404,90 zł.,

 b) Remont schodów przy boisku szkolnym – 6 002,46 zł.,

 c) Naprawa orynnowania – 2 130, 36 zł.,

 d) Wymiana doświetlaczy okien piwnicznych – 16 923,50 zł.,

 e) Monitoring boisk sportowych – 35 049,45 zł;

 2) PSP nr 2:

 a) Remont podłogi na II piętrze – 39 232,19 zł.,

 b) Wykonanie zabezpieczeń przestrzeni między schodami – 12 999,87 zł.,

 c) Remont zdewastowanej instalacji odgromowej na dachu Sali gimnastycznej – 3 500,00 

zł.,

 d) Malowanie korytarza II piętro – 8 142,62 zł.,

 e) Malowanie klas 11, 33, 37 – 9 003,42 zł.,

 f) Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 7 958,10 zł.,

 g) Wykonanie dokumentacji izolacji ścian piwnic – 20 000,00 zł.;

 3) PSP nr 3:

 a) Termomodernizacja budynku szkolnego – segment G – 510 202,22 zł.,

 b) Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy basenie – 47 898,89 zł.,

 c) Wymiana piłkochwytów na boisku szkolnym – 49 791,62 zł.,

 d) Remont schodów prowadzących do mieszkania i basenu – 19 822,68 zł.,

 e) Zakup odkurzacz basenowego – 11 094,60 zł.,

 f) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy szkolnej – 10 209,00 zł.,

 g) Remont dachów – 34 943,88 zł.,

 h) Naprawa drzwi przeciwpożarowych – 5 446,44 zł.,

 i) Naprawa oświetlenia boiska szkolnego – 4 999,95 zł.,

 j)  Remont balustrady na klatce schodowej – 4 794,54 zł.,

 k)  Remont pracowni językowej – 18 070,19 zł.,

 l)  Wymiana posadzki – 2 996,51 zł.,

 m)  Naprawa instalacji elektrycznej i grzewczej – 5 594,20 zł.;
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 4) PSP w Januszkowicach:

 a) Remont łazienek dla dziewcząt i nauczycieli – 54 986,18 zł.,

 b) Wykonanie dokumentacji przebudowy przeszklonej werandy na parterze budynku szko-

ły – 15 000,00 zł.,

 c) Remont dachu, ścian i sufitów – 45 979,86 zł.,

 d) Naprawa instalacji elektrycznej – 2 448,93 zł.;

 5) PSP w Żyrowej:

 a) Remont szatni na parterze – 13 032,66 zł.,

 b) Wykonanie  dokumentacji  izolacji  ścian  piwnic  oraz  wykonanie  nawierzchni  placu 

przy szkole – 20 000,00 zł.,

 c) Napraw poszycia dachowego – 10 000,00 zł.,

 d) Remont posadzki na korytarzu przy wejściu ewakuacyjnym – 2 180,48 zł.,

 e) Wymiana drzwi wejściowych – 3 198,00 zł.,

 f) Naprawa oświetlenia – 2 897,17 zł.;

 6) PP nr 2 – Wykonanie klimatyzacji w salach zabaw, jadalni i kuchni – 15 990,00 zł.;

 7) PP nr 5:

 a) Wymiana wykładziny podłogowej – 11 994,10 zł.,

 b) Wykonanie  klimatyzacji  w  dwóch  salach  zabaw  i  magazynie  spożywczym  – 

14 206,50 zł.,

 c) Remont dachu – kominy i obróbki blacharskie – 9 951,81 zł.,

 d) Naprawa i konserwacja placu zabaw – 4 920,00 zł.,

 e) Naprawa instalacji elektrycznej – 3 663,42 zł.,

 f) Naprawa awaryjna c.o. – 14 714,33 zł.;

 8) PP nr 6:

 a) Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku przedszkola – 39 360,00 zł.,

 b) Malowanie pomieszczeń po zalaniu – 18 612,83 zł.,

 c) Wymiana podłogi po zalaniu – 14 448,61 zł.,

 d) Naprawa instalacji wodociągowej – 8 000,00 zł.

 9) PP w Żyrowej:

 a) Remont placu zabaw – 8 000,00 zł.,

 b) Udrożnienie rynien i rur spustowych – 1 455,56 zł.,

 c) Malowanie i wymiana paneli pa zalaniu – 4 799,29 zł.,

 d) Malowanie pomieszczeń przedszkola – 2 497,60 zł.
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Dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanych napraw, remontów i inwestycji
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Ilustracja 34: PSP nr 1 - Remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej

Przed remontem Po remoncie

Ilustracja 35: PSP nr 2 - Remont podłogi na II piętrze

Przed remontem Po remoncie
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Ilustracja 37: PSP nr 3 - Termomodernizacja budynku szkolnego – segment G

Przed remontem Po remoncie

Ilustracja 36: PSP nr 2 - Wykonanie zabezpieczeń przestrzeni między schodami
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Ilustracja 38: PSP nr 3 - Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy basenie

Ilustracja 39: PSP nr 3 - Wymiana piłkochwytów na boisku szkolnym
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Ilustracja 40: PSP nr 3 - Remont schodów prowadzących do mieszkania i basenu

Ilustracja 41: PSP w Januszkowicach - Remont łazienek dla dziewcząt i nauczycieli

Przed remontem Po remoncie
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Ilustracja 42: PSP w Żyrowej - Remont szatni na parterze

Ilustracja 43: PP nr 5 - Wymiana wykładziny podłogowej

Przed remontem Po remoncie
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Finansowanie zadań oświatowych

Tabela 28: Wydatki na Szkoły Podstawowe w 2020 w złotych

PSP nr 1 3 474 092

PSP nr 2 2 656 660

PSP nr 3 7 589 737

PSP Januszkowice 1 277 192

PSP Krępna 652 814

PSP Żyrowa 1 878 527

razem wydatki szkoły 17 529 022

Tabela 29: Wydatki na Przedszkola w 2020 w złotych

PP nr 2 817 649

PP nr 3 2 239 020

PP nr 5 1 499 958

PP nr 6 1 902 219

PSP Januszkowice oddz. Przedszkolny 237 001

PSP Krępna oddz. Przedszkolny 134 888

PP Żyrowa 690 507

razem wydatki przedszkola 7 521 241

razem wydatki szkoły i przedszkola 25 050 264

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 92,5 %. Do naj-

większych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz po-

chodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia stanowią 13 049 948,46 zł., co stanowi 78,8 % 

ogólnego wykonania budżetu szkół.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach

Odziały przedszkolne w gminie występują w dwóch szkołach: PSP w Januszkowicach i PSP 

w Krępnej. Wydatki na dzień 31 grudnia w oddziałach kształtowały się na poziomie 371 888,87 zł. 

tj. zostały zrealizowane w 87,69 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń, które wyniosły 302 903,79 zł., co stanowi 81,45 % wszystkich wydatków ponie-

sionych w oddziałach przedszkolnych.
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Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 6 632 475,97 zł. Tak jak 

w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na 

wynagrodzenia, które na dzień 31 grudnia stanowią 5 328 799,38 zł., co stanowi 80,34 % ogólnego 

wykonania budżetu przedszkoli.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków zarówno w szkołach jak i w przedszko-

lach w związku z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli.

Tabela 30: Koszt w przeliczeniu na jednego ucznia w 2020 roku 

Placówka Wydatki Liczba dzieci
Koszt na 1 dziecko

w miesiącu [zł] w roku [zł]

PSP nr 1 3 474 092 276 1 048,94 12 587,29

PSP nr 2 2 656 660 219 1 010,90 12 130,87

PSP nr 3 7 589 737 384 1 647,08 19 764,94

PSP w Januszkowicach 1 277 192 49 2 172,10 26 065,14

PSP w Krępnej 652 814 25 2 176,05 26 112,56

PSP w Żyrowej 1 878 527 94 1 665,36 19 984,33

OGÓŁEM SZKOŁY 17 529 022 1047 1 620,07 19 440,86

W 2020 roku subwencja oświatowa wyniosła 11 686 839 zł, natomiast wydatki na prowadzenie 

szkół bez oddziałów przedszkolnych wyniosły 17 529 022 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 

66,7 % wydatki na prowadzenie szkół w gminie. Zatem gmina w 2020 roku dołożyła 33,3 % wła-

snych środków finansowych na kwotę 5 842 183 zł.

Tabela 31: Koszt w przeliczeniu na jedno dziecko w 2020 roku

Placówka Plan wydatków Liczba dzieci
Koszt na 1 dziecko

w miesiącu w roku

PP Nr 2 817 649 50 1 362,75 16 352,98

PP Nr 3 2 239 020 107 1 743,79 20 925,42

PP Nr 5 1 499 958 90 1 388,85 16 666,20

PP Nr 6 1 902 219 125 1 268,15 15 217,52

PP w Żyrowej 690 507 29 1 984,22 23 810,86

PSP J oddz. przedszkolny 237 001 15 1 316,73 15 800,73

PSP K oddz. przedszkolny 134 888 15 749,38 8 992,53

OGÓŁEM PRZEDSZKOLA 7 521 241 431 1 454,22 17 450,68
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Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie samorządowych przedszkoli. W 2020 roku wydat-

kowano na ten cel kwotę 7 521 241 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację na przedszkola w 

kwocie 495 418 zł., co stanowi 6,6 % wydatków ponoszonych na przedszkola. 

Gmina w 2020 roku dotowała 1 niepubliczne przedszkole „Ochronka” w kwocie 667 263 zł.

Tabela 32: Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2020 w złotych

Szkoły Podstawowe 17 416 337

Przedszkola 7 521 241

Dotacja na przedszkole "Ochronka" 667 263

Dowóz 162 904

Wydatki na podręczniki 112 685

Razem wydatki 25 880 430

Tabela 33: Dochody otrzymane na oświatę i wychowanie w roku 2020 w złotych

Subwencja 11 686 839

Dotacje na szkoły - podręczniki 112 685

Dotacja na przedszkola 495 418

Razem dochody 12 294 942

Różnica -13 585 488

Wydatki Gminy ogółem 65 654 174

Wszystkie  wydatki  związanie  z  realizacją  zadań  oświatowych  w  2020 r.  wyniosły 

25 880 430 zł., co stanowi 39,4 % wydatków budżetowych. 

Przedmiotowa informacja obejmuje zadania oświatowe zrealizowane przez Gminę Zdzieszowi-

ce w 2020 roku. Zebrane informacje dają obraz stanu oświaty w zakresie organizacji, kadry pedago-

gicznej, informacji o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminach, a także obraz nakładów 

finansowych ponoszonych przez gminę na wykonanie zadań oświatowych. Wiele zadań na bieżąco 

dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty w odniesie-

niu do nowych standardów. Analiza wydatków jakie gmina ponosi z tytułu prowadzenia placówek 

oświatowych, jednoznacznie wskazuje, że nakłady są zdecydowanie większe niż otrzymywana sub-

wencja. 
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X. INFORMACJE Z REALIZACJI POZOSTAŁYCH ZADAŃ   

GMINY  

Kultura

Głównym obiektem kulturalnym jest siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-

kreacji w Zdzieszowicach, w którym się znajduje:

 1) sala widowiskowo – kinowa

 2) pomieszczenia do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży:

 a) dwie sale prób dla zespołów muzycznych,

 b) sala taneczna,

 c) sala ceramiczna,

 d) sala malarstwa,

 e) sala prób orkiestry dętej.

 3) kawiarenka, w której prowadzone są zajęcia yogi, wystawy i spotkania,

 4) scena - wykorzystywana przez sekcję aktorską,

 5) pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Zdzieszowicach  zorganizował 

w 2020 roku:

 1) koncerty:

 a) koncert Noworoczny,

 b) WOŚP,

 c) „USŁYSZEĆ TANIEC”- widowisko taneczne,

 d) występ zespołu „MÓW”,

 e) „MAGIC VOICES” – koncert grupy czterech tenorów,

 f) spotkanie z poezją Teodozji Świderskiej -wieczór autorski,

 g) Kabaret SMILE;

 2) seanse filmowe w ramach kina Konesera – 3 projekcje,

 3) wystawy – 3 (fotografika, rzeźba, ceramika):

 4) spektakle teatralne dla najmłodszych – 4;

 5) akcja „ Zima w mieście”;

 6) obchody świąt narodowych,
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 7) Konkurs fotograficzny „ART. MASK”.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach działają sekcje:

 1) tańca nowoczesnego Junipax – 6 grup,

 2) ceramiczna (dzieci, młodzież, dorośli),

 3) plastyczna (dzieci, młodzież, dorośli),

 4) teatralna (młodzieżowa i dorosłych),

 5) fotograficzna,

 6) Studio Piosenki.

Świetlice działające na terenie gminy:

 1) Zdzieszowice – Piastów I i II,

 2) Zdzieszowice – Kościuszki/Korfantego,

 3) Januszkowice,

 4) Jasiona do 17 marca 2020 r.,

 5) Rozwadza,

 6) Żyrowa.

W związku  z  pandemią  COVID-19  z  dniem 11  marca  zostały  odwołane  wszelkie  zajęcia 

z dziećmi.  Działalność  świetlic  została  zawieszona  do  31  sierpnia.  Wznowiona  od  1.09.2020 r. 

po czym ponownie zawieszona od 11.10.2020 r.

Sport i Rekreacja

Gmina posiada następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

 1) Stadion Miejski, na którym znajduje się: 

 a) płyta główna pełnowymiarowa do rozgrywania meczów wraz z widownią 

 b) boisko boczne, która służy do celów treningowych i meczy trampkarzy, juniorów,

 c) bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal,

 d) korty tenisowe – 3 szt.,

 e) budynek socjalny z zapleczem,

 f) parking wewnętrzny i zewnętrzny,

 g) studnia głębinowa wraz z kompletem zraszaczy na płycie głównej;

W 2020 roku koszty utrzymania obiektu wyniosły 240.882 złotych.

 2) Hala Sportowa – pełnowymiarowy obiekt sportowy:

 a) boisko do piłki ręcznej – 20x40 m,

 b) boisko do siatkówki,
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 c) 3 boisko rekreacyjne do siatkówki odgrodzone kotarami,

 d) ścianka wspinaczkowa o pow. 200 m2,

 e) 5 szatni, toalety,

 f) zaplecze gospodarcze;

W 2020 roku koszty utrzymania obiektu wyniosły 237.559 złotych.

 3) Kąpielisko Miejskie – oddane do użytku po remoncie kapitalnym w 2011 r.

 a) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi,

 b) basen pływacki 25 m 

 c) brodzik,

 d) boisko do plażowej siatkówki,

 e) boisko do plażowej piłki nożnej, 

 f) dwa place zabaw,

 g) pawilon, w którym znajdują się pomieszczenia dla obsługi, toalety, magazyny oraz Dom 

Dziennego Pobytu;

W związku z obowiązującymi przepisami pandemicznymi obiekt został uruchomiony 1 lipca. 

Koszty  utrzymania  obiektu  wyniosły  410.969  złotych.  Przychody  z  biletów  wstępu  wyniosły 

112.615 złotych.

 4) Boiska piłkarskie:

 a) Januszkowice:

• szatnie,

• trybuny,

• oświetlenie,

 b) Krępna:

• szatnie,

• trybuny,

• boisko boczne do treningu (niepełnowymiarowe),

• oświetlenie,

• studnia głębinowa wraz z systemem nawadniającym,

 c) Żyrowa:

• szatnie,

• trybuny,

• boisko boczne niepełnowymiarowe,

• studnia głębinowa;
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 5) Boiska osiedlowe:

 a) Piastów I:

• tartanowe – do gier zespołowych,

• asfaltowe – koszykówka,

 b) Piastów II:

• trawiaste – rekreacyjne z siłownią plenerową,

 c) Akacjowa – Zielona:

• asfaltowe;

 6) Park Miejski:

 a) boisko asfaltowe,

 b) skate park,

 c) street workout (zestaw drążków gimnastycznych),

 d) siłownia plenerowa,

 e) rampa,

 f) urządzenia zabawowe dla dzieci;

 7) Siłownie plenerowe:

 a) Piastów I,

 b) Piastów II,

 c) Stare Osiedle,

 d) Stara Część Miasta,

 e) Akacjowa/Zielona,

 f) Krępna,

 g) Oleszka.

Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane w Gminie Zdzieszowice (w związku z sytuacją 

pandemiczną w kraju i  obostrzeniami  wprowadzonymi przez  rząd  odbyły  się  imprezy planowe 

do 11 marca):

 1) Turnieje Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy, Młodzików;

 2) Turnieje Grand Prix Zdzieszowic w Tenisie Stołowym;

 3) Jesienny Rajd Rowerowy;

 4) „Zima w mieście”;

 5) „Lato na sportowo”.
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Biblioteka

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach posiada 4 filie biblioteczne w miej-

scowościach:

• Januszkowice

• Krępna

• Rozwadza

• Żyrowa

Wszystkie filie biblioteczne posiadają komputery z dostępem do internetu oraz urządzenie wie-

lofunkcyjne. Biblioteka umożliwia mieszkańcom bezpłatne korzystanie z Internetu oraz usługi kse-

ro, laminowania, bindowania.

Zarówno biblioteka główna jak i file biblioteczne pracują w zintegrowanym systemie biblio-

tecznym SOWA2/MARC21. Wszystkie procesy biblioteczne są skomputeryzowane, biblioteka oraz 

filie posiadają katalog online, a księgozbiory zostały wprowadzone do systemu komputerowego w 

100%. Czytelnicy mają możliwość zamawiania i rezerwowania książek przez internet, a także wy-

pożyczenia Czytaka – urządzenia dla osób słabowidzących. W 2019 w ramach współpracy z Stowa-

rzyszeniem LARIX urządzenie zostało wymienione na nowe z dodatkowymi funkcjami. Biblioteka 

oferuje również dostęp do zasobów czytelni Ibuk Libra, największej w Polsce czytelni online, po-

zwalającej na pracę z książką 24 godziny na dobę. W związku z pandemią i związanymi z nią ogra-

niczeniami, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach wykupiła dostęp do Legimi, 

czyli nieograniczony dostęp do ponad 60 000 książek (ebooków i audiobooków).

Biblioteka wyposażona jest w 4 czytniki książek, które również można wypożyczyć.

Statystyka dotycząca Biblioteki i jej działalności:

• liczba woluminów na 1000 mieszkańców – 4 553 w roku 2020 (4 310 w roku 2019),

• liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców – 2 238 w roku 2020 (3 481 w roku 2019) 

(w tym wypożyczenia książek, gazet, audiobooków, nie zostały wliczone wypoży-

czenia książek elektronicznych czytelni I-buk – liczba sesji 785, liczba pobranych 

dokumentów – 12 829),

• frekwencja na wydarzeniach to  8 179 osób w ciągu roku, (w roku 2019 – 8 179 

osób),

• liczba wydarzeń kulturalnych 84 (łącznie imprezy dla dzieci i dorosłych oraz wysta-

wy w roku 2020),

• liczba wydarzeń kulturalnych 334 (łącznie imprezy dla dzieci i dorosłych oraz wy-

stawy w roku 2019),
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• ilość zakupionych książek w roku 2020 to 2 100 woluminów, (w roku 2019 – 2 061 

woluminy).

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pracuje 12 osób, w tym 1 oso-

ba w wymiarze ¾ etatu i 5 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach w roku 2020:

 1) dotacja od organizatora (Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach) w wysokości 745 530,51 zł 

(w roku 2019 – 746 000,00 zł) – została wykorzystana na cele statutowe Biblioteki;

 2) pozyskane środki finansowe z: „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” na zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 10 000,00 zł (w roku 2019 

– 12 239,00 zł);

 3) przychody z następujących źródeł: usług ksero, udostępniania zestawów komputerowych 

(wydruki),  upomnień  za  nieterminowy  zwrot  książek,  sprzedaży  książek  wycofanych 

z księgozbiorów – w wysokości 4 288,70 zł (w roku 2019 – 10 154,40 zł). 

W 2020 roku MiGBP w Zdzieszowicach poniosła koszty w wysokości 785 907,67 zł (w roku 

2019 – 777 972,55 zł), na które składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia..

Imprezy, działania których organizatorem lub współorganizatorem w roku 2020 była Miejska i 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach:

• Spotkanie DKK „Nikt nie idzie” J. Małeckiego i „Śnieżynki” L. Fabiszyńskiej

• Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Bibliotecznego w formie plastycznej „Deko-

racje świąteczne”

• Kolędowanie w Bibliotece w Zdzieszowicach. Grał zespół „Gramy z Beatą” oraz 

„Dobra Nowina”

• Kolędowanie na Filii w Żyrowej

• Ferie w Bibliotece w Zdzieszowicach oraz w Filiach od 10 do 21.02.2020

• „Zakochaj się w czytaniu” wystawa książek

• Spotkanie DKK „Bluszcz” A. Niemczynow

• Konkurs biblioteczny w Krępnej. Znajomość lektury „Oto jest Kasia”

• „Iran w obiektywie” – spotkanie z lokalnym podróżnikiem i fotografem Adamem 

Hyjkiem

• „Biblioteka moich marzeń” – konkurs plastyczny, Filia w Januszkowicach

• „Książka częścią mnie” – konkurs fotograficzny w MiGBP w Zdzieszowicach

• Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu „Taniec, słowo, malowanie: Emocji wy-

zwalanie” zrealizowanego we współpracy z PSP nr 1 w Zdzieszowicach:
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− „Książka natchnieniem do zabaw ruchowych” – warsztaty,

− „W tańcu z kolorem” – warsztaty tańca intuicyjnego do obrazów Mariana Oszka 

oraz Piotra Rozumka – lokalnych artystów,

− „Bajki kolorów” – warsztaty plastyczne i literackie,

− „Zagraj emocje” – zajęcia muzyczno – literackie,

− Wystawa poprojektowa.

Żłobek samorządowy

Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach jest jednostką organizacyjną gminy powołaną w celu 

sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Żłobek dysponuje 60 miejscami dla dzieci w 3 grupach wiekowych. Pierwsza grupa to 25 naj-

młodszych dzieci, drugą grupę stanowi 10 dzieci, a na trzeciej grupie jest 25 najstarszych dzieci. 

Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel.

Tabela 34: Pracownicy Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

Lp Stanowisko Ilość etatów

1 Dyrektor 1

2 Główna Księgowa 1

3 Pielęgniarka 2

4 Położna 1

5 Opiekun 6

6 Pokojowa 3

7 Magazynier Intendent 1

8 Kucharka 1

9 Pomoc kuchenna 1

10 Szwaczka-praczka 1

11 Konserwator ¼

Budynek Żłobka jest wyremontowany i dobrze wyposażony. Część budynku zajmują pomiesz-

czenia przeznaczone na działalność MGOPS z niezależnym wejściem.

Dzieci uczęszczające do placówki mają zapewnione bardzo dobre warunki pobytu. Żłobek jest 

ogrodzony, posiada miejsca parkingowe (również dla osób niepełnosprawnych), plac zabaw wypo-

sażony w urządzenia odpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3. Taras przylegający do żłobka wyło-

żony jest bezpieczną nawierzchnią. Teren przyżłobkowy jest monitorowany. Budynek jest docieplo-

ny, a sama elewacja jest kolorowa i na tle otaczających bloków mieszkalnych wyróżnia się swoim 

wyglądem.
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Dzieci w ramach swojej grupy mają do dyspozycji osobne szatnie, bawialnie, sypialnie i łazien-

ki. Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone, czyste i kolorowe.

Aby podopieczni mogli korzystać z dalszych spacerów na świeżym powietrzu Żłobek dysponu-

je trzema sześcioosobowymi wózkami, w których maluchy mogą zwiedzać gminę.

Posiłki dla dzieci przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni żłobkowej z uwzględnie-

niem ewentualnych wymagań dietetycznych.

W związku z pandemią konieczna była reorganizacja grup dziecięcych, tak aby dzieci i personel 

z poszczególnych grup w miarę możliwości się nie mieszały, dlatego obecnie dzieci podzielone są 

na 2 grupy wiekowe po 30 dzieci.

W związku z sytuacją epidemiologiczną znacznie zmieniła się frekwencja dzieci. W roku 2020 

było to 4737 osobodni, podczas gdy w 2019 było to 6322 osobodni. Niższa frekwencja generuje 

niższą realizację dochodów. W roku 2020 r.ealizacja dochodów kształtuje się na poziomie 75,5 %, 

natomiast realizacja dochodów za rok 2019 to 103%.

Podczas kiedy w całym kraju w związku z okresowym zamknięciem żłobków powstał problem 

niesłusznego ponoszenia opłat za ten okres przez rodziców dzieci korzystających z tych placówek, 

w naszej gminie, dzięki dobrze skonstruowanej treści uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt w żłobku taka sytuacja nie miała miejsca.

W 2020 roku wykonano klimatyzację w pomieszczeniach dwóch grup dziecięcych oraz w po-

mieszczeniach biurowych. Realizacja wydatków bieżących za rok 2020 kształtuje się na poziomie 

88%. Dużą część wydatków stanowią zakupy środków związanych z zapobieganiem i zwalczaniem 
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skutków epidemii COVID-19. Zakupiono m.in. generator ozonu, dozowniki do środków dezynfek-

cyjnych, środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu, a w miejsce dywa-

nów na sale zabaw zakupiono bezpieczne maty podłogowe, które można łatwo dezynfekować.

Dzięki temu, że Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach posiada własną pralnię i szwalnię 

utrzymanie reżimu sanitarnego jest dużo łatwiejsze. Do pralni żłobkowej w 2020 roku zakupiono 

w miejsce zużytych sprzętów nową pralkę automatyczną oraz suszarkę elektryczną.

W żłobkowej pralni poza praniem bielizny pościelowej oraz odzieży ochronnej personelu de-

zynfekowane są zabawki a także szyte są śliniaki dla dzieci z materiałów pozyskanych ze zużytej 

pościeli.

W początkowym okresie pandemii, kiedy środki ochrony indywidualnej były trudno dostępne, 

pracownicy  Żłobka  Samorządowego  w Zdzieszowicach  zaangażowani  byli  w  szycie  maseczek 

ochronnych  dla  mieszkańców  naszej  gminy  (i  nie  tylko)  a  także  kombinezonów  ochronnych 

dla pracowników szpitala w Krapkowicach. Łącznie spod maszyn do szycia pracowników żłobka 

wyszło ok. 3500 maseczek i ok. 25 kombinezonów. W maseczki zostali wyposażeni strażacy z jed-

nostek OSP naszej gminy, zdzieszowiccy policjanci, DPS w Leśnicy oraz za pośrednictwem Urzędu 

Miejskiego i MGOPS a także Starostwa Powiatowego mieszkańcy naszej gminy i powiatu krapko-

wickiego. Materiał i gumki do szycia masek został pozyskany od sponsora (firmy „Matex” z Gło-

gówka).

W 2020 roku w związku z pandemią Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach był nieczynny 

w okresie od 13 marca do 24 maja oraz w związku z zachorowaniem pracowników na COVID-19 

w okresie od 16 do 27 listopada.

Również w związku z sytuacją epidemiologiczną żłobek zrezygnował z organizacji cyklicznych 

imprez, takich jak: dzień babci, święto rodziny, aby nie stwarzać sytuacji sprzyjających rozprze-

strzenianiu się koronawirusa.

Żłobek  Samorządowy w Zdzieszowicach  jest  członkiem I  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia 

Żłobków i Klubów Dziecięcych, które zrzesza instytucje opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia 

(Żłobki, Kluby Dziecięce, Opiekunów Dziennych) w całym kraju. Celem Stowarzyszenia jest pod-

noszenie standardów opieki nad małymi dziećmi, wsparcie kadry w codziennym funkcjonowaniu, 

podnoszenie świadomości oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, propagowanie dobrych prak-

tyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci, a także 

wspieranie osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zwany dalej Ośrodkiem jest 

jednostką budżetową Gminy Zdzieszowice.

Ośrodek realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zleconym gminie z zakre-

su ustawy o pomocy społecznej i inne zadania wynikające z właściwych aktów prawnych.

W Ośrodku na dzień 31.12.2020 roku zatrudnionych było 26 osób w tym 7 osób w niepełnym 

wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby na zastępstwo.

Budżet Ośrodka w 2020 roku:

 1) ogółem:

 a) plan: 19 871 945,62 zł.,

 b) wykonanie: 19 212 107,70 zł.;

 2) Zadania własne:

 a) plan: 3 574 780,62 zł.,

 b) wykonanie: 2 987 932,48 zł.;

 3) Zadania zlecone:

 a) plan: 16.297.165,00 zł.,

 b) wykonanie: 16.224.175,22 zł.

Od 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach we współpracy 

z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Zdzieszowicach oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem 

Kultury Sportu i Rekreacji  w Zdzieszowicach organizował w corocznie Gminny Dzień Seniora. 

W 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrze-

nianiu się choroby zakaźnej COVID-19 - Gminne Obchody Dnia Seniora nie odbyły się.

Osoby bezrobotne z terenu gminy Zdzieszowice w 2020 roku otrzymały wsparcie w ramach 

świadczonej pracy socjalnej udzielanej przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku. 

Podczas codziennych obowiązków pracownicy udzielali wsparcia w formie pomocy w wyszukiwa-

niu ofert pracy, kierowaniu do pracodawców posiadających wole etaty, pisaniu podań o pracę, cv 

oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów, kierowaniu do powiatowego urzędu pracy, mobili-

zowaniu do podjęcia działań przez zawieranie kontraktów socjalnych. Pracownicy udzielali wspar-

cia psychicznego, pomagali w organizowaniu opieki nad dziećmi np. motywowali podopiecznych 

do zapisywania dzieci do żłobka, przedszkola. W okresie od kwietnia do listopada 2020 roku osoby 

bezrobotne mogły uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych zorganizowanych we współpra-

cy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach. Za wykonywane prace osoby uczestniczące 
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otrzymywały wynagrodzenie i jednocześnie mogły korzystać ze świadczeń finansowych pomocy 

społecznej. 

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy o pomocy społecznej nieuzasadniona odmowa podjęcia lub prze-

rwanie wykonywania prac społecznie użytecznych mogło stanowić podstawę do odmowy przyzna-

nia świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pienięż-

nych z pomocy społecznej.

W 2020 roku w pracach społecznie użytecznych wzięły udział 4 osoby. Osoby bezrobotne bę-

dące jednocześnie dłużnikami alimentacyjnymi były aktywizowane w zakresie wymaganym przez 

ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2020 roku o aktywizację dłużnika ali-

mentacyjnego wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w 5 przypadkach. Z tytułu bezrobocia 

wsparciem Ośrodka było objętych 66 rodzin.

W 2020 r. w ramach świadczonej pracy socjalnej pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach udzielali wsparcia osobom nadużywają-

cym alkoholu i środków psychoaktywnych, kierowali osoby tego wymagające  do specjalistów i te-

rapeutów uzależnień, motywowali podopiecznych do zachowania abstynencji oraz podjęcia czy też 

kontynuowania terapii. Wysyłali wnioski do Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych o podję-

cie stosownych działań. Wsparciem objęte były również rodziny osób uzależnionych. 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej COVID-19, pomocy udzielano w ograniczonym zakresie, głównie poprzez roz-

mowy telefoniczne.

W Gminie Zdzieszowice rozwijaniem systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależ-

nień zajmuję się Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, zatrudniający specjalistów w tym za-

kresie. W 2020 r.  z problem alkoholowy do Ośrodka zgłosiło się 12 rodzin.

Domy Dziennego Pobytu

Na terenie gminy działają 2 Domy Dziennego Pobytu dla osób starszych. Placówki są ogrom-

nym wsparciem dla osób w tzw. wieku poprodukcyjnym, osób z orzeczeniem o stopniu niepełno-

sprawności, samotnych lub wykluczonych społecznie. Głównym celem działalności domów jest po-

budzenie oraz motywowanie podopiecznych do szeroko rozumianej aktywności życiowej oraz spo-

łecznej, zapewnienie im możliwie realnego wparcia, służącego do utrzymania sprawności psychofi-

zycznej (zgodnie z wiekiem), rozumianego jako pomoc w zaradzaniu trudnościom życiowym, pro-

blemom osobistym, sytuacjom stresowym. Wspólnota, którą tworzą beneficjenci domów stanowi 

ogromną wartość,  która ujawnia się  w formie zawierania i pielęgnowania przyjacielskich więzi, 

szczerej, wrażliwej bliskości, a nade wszystko współodpowiedzialności za siebie oraz spełnienia 

zwyczajnej ludzkiej intencji bycia zauważonym i potrzebnym. Domy Dziennego Pobytu, zgodnie z 
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założeniami statutowymi oferują szeroki wachlarz zajęć aktywizujących i  integrujących poprzez 

działalność:

 1) kulturalno-oświatową: organizowanie uroczystości okolicznościowych, świętowanie ko-

lejnych rocznic urodzin podopiecznych, jubileuszy, świąt, imprez kulturalnych przypadają-

cych w ciągu roku;

 2) zdrowotną: uczestnictwo w organizowanych prelekcjach, wykładach, pogadankach na te-

mat  zdrowia;  korzystanie  z  oferty  comiesięcznych  usług  pielęgniarki  środowiskowo-

rodzinnej (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie poziomu cukru we krwi, udziela-

nie porad z zakresu medycyny i zdrowia publicznego);

 3) edukacyjno-poradniczą: dostęp do literatury, prasy, telewizji, internetu; udzielanie porad 

oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych w zakresie rozwiązywania pro-

blemów życiowych;

 4) terapeutyczną indywidualną oraz grupową, a są to:

 a) Ergoterapia: ogrodnictwo, krawiectwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, 

 b) Socjoterapia:

• ruchowa: gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia uelastyczniająco-rozciągające 

z elementami jogi, taniec towarzyski, taniec współczesny, zajęcia usprawniające na 

basenie,

• rekreacyjna: spacery, gry zespołowe (szachy, warcaby, gry planszowe, gry karciane), 

udział w występach artystycznych, olimpiadach sportowych, zabawach tanecznych, 

wycieczkach rowerowych, pieszych, turystyczno-krajoznawczych,

• trening umiejętności społecznych: trening nawiązywania relacji,  prowadzenia roz-

mów, podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywa-

nia konfliktów poprzez udział w spotkaniach z psychologiem oraz warsztatach psy-

chologicznych;

 c) Arteterapia:

• rysunek,

• sztuki użytkowe: collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie 

pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi (kronika),

• zdobnictwo, dekoratorstwo: dekoracje okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki wiel-

kanocne, bożonarodzeniowe, zdobienie kartek świątecznych i innych przedmiotów,

• muzykoterapia: muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny Schultza; 

muzykowanie poprzez grę na instrumentach (gitara, bęben, tamburyno, harmonijka 

ustna), nauka śpiewania piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popular-

nych ludowych oraz biesiadnych.
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W 2020 roku w związku z panująca epidemią Covid-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami 

Domy Dziennego Pobytu znacznie ograniczyły swoją działalność ściśle stosując się do wytycznych 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody.

W okresie  od  1  stycznia  do  12 marca  2020 roku Domy Dziennego Pobytu  funkcjonowały 

w normalnym trybie. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania roz-

przestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 działalność Domów Dziennego Pobytu zawieszo-

no od dnia 12 marca do dnia 15 czerwca 2020 roku oraz od dnia 5 listopada 2020 roku do nadal. W 

okresie od 15 czerwca do dnia 5 listopada Domy Dziennego Pobytu funkcjonowały w zaostrzonym 

reżimie sanitarnym. Podopieczni domów dziennego pobytu: 

 1) korzystali z zajęć gimnastyki, jogi, wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy;

 2) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na basenie i hali sportowej,

 3) brali udział w warsztatach manualnych i plastycznych,

 4) wzięli udział w zabawie walentynkowej, Dniu Kobiet oraz wyjeździe do kina,

 5) uczestniczyli w spotkaniu ze stylistką,

 6) uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem zorganizowanym przez Bibliotekę.

Instruktorzy prowadzący zajęcia w Domach Dziennego Pobytu udzielali wsparcia emocjonalne-

go podopiecznym w tym trudnym czasie. Zachęcali Seniorów do przestrzegania zaleceń związa-

nych ze stosowaniem maseczek, płynów dezynfekujących, ograniczenia kontaktów oraz zachowa-

nia bezpiecznej odległości, proponowali pomoc w robieniu zakupów oraz załatwianiu sprawa dnia 

codziennego. Pozostawali w stałym kontakcie telefonicznymi internetowym z podopiecznymi. 

Gospodarka komunalna

Sfera  gospodarki  komunalnej  w gminie  Zdzieszowice  obejmuje  m. in.  oczyszczanie  miasta, 

utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie targowiskiem i place zabaw. Powyższe zadania są re-

alizowane przez podmioty wyłonione w drodze przetargu, bądź konkursu ofert w tym przez spółkę 

gminną, której w 100% właścicielem jest gmina – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

W ramach zadań realizowanych w 2020 r należy wymienić:

• wykaszanie 100 729,43 m2 – terenów zielonych,

• tereny z nasadzeniami – 1 898,00 m2 - pielęgnacja i wykonanie nasadzeń na terenie jede-

nastu obszarów,

• cięcie i odchwaszczanie żywopłotów – 2353,00 m2,
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• wykaszanie  poboczy  oraz  pasów  zieleni  przy  drogach  i chodnikach  gminnych  – 

48 780,49 m2,

• zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowi-

ce w 2020 r. – 65 120 m2.

Utrzymanie cmentarzy

W 2020 r. realizowano zadania głównie polegające na bieżącej pielęgnacji mogił wojennych 

znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Zdzieszowice posiada na swoim terenie 5 jednostek OSP (w tym 2 z nich są włączone 

do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego):

 1) OSP Jasiona (KSRG);

 2) OSP Januszkowice;

 3) OSP Krępna;

 4) OSP Rozwadza;

 5) OSP Żyrowa (KSRG).

Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami, które skupiają w swoich szeregach ludzi dzia-

łających społecznie w celu zapobiegania i zwalczania nie tylko pożarów, ale również innych zagro-

żeń związanych z ochroną środowiska oraz wszelkich klęsk czy negatywnych zdarzeń. Nasi straża-

cy biorą też czynny udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Gminę i Powiat.

Tabela 35: Działania, które są w stanie podjąć jednostki z terenu Gminy Zdzieszowice.

Jednostka OSP
Ochrona

przeciwpożarowa
Ratownictwo

wodne
Ratownictwo

drogowe
Ratownictwo

medyczne

 Rozwadza x x x

 Jasiona x x x x

 Januszkowice x x x x

 Krępna x x x x

 Żyrowa x x x

Na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych (na dzień 31.12.2020 r.) było 12 samochodów pożar-

niczych, w tym: 8 średnich, 4 lekkie, a oprócz tego 1 łódź płaskodenna z silnikiem strugowodnym, 

2 łodzie  ratownicze i  2  pontony z silnikiem zaburtowym, 10 motopomp,  5 pomp szlamowych, 
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2 pompy zatapialne, 5 pomp pływających, 7 zestawów hydraulicznych i elektro-hydraulicznych do 

ratownictwa drogowego, 5 zestawów do zabezpieczania budynków i dachów budynków po uszko-

dzeniach spowodowanych wichurami (m.in. piły szablaste, wiertarko-wkrętarki i szlifierki akumu-

latorowe, skrzynie narzędziowe, plandeki), 2 defibrylatory, 1 sprężarkę do napełniania butli do apa-

ratów powietrznych,  agregaty prądotwórcze,  aparaty powietrzne,  torby medyczne,  radiotelefony, 

poduszki wysokociśnieniowe, parawany osłaniające miejsce zdarzenia, trójnogi ratownicze oraz po-

zostały sprzęt umożliwiający strażakom prowadzenie działań ratowniczych.

W 2020 roku zostały zakupione nożyce hydrauliczne LUKAS zasilane elektrycznie dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Januszkowicach. Zakup został zrealizowany z dotacji z budżetu gminy 

(5.500,00 zł) i dotacji z budżetu państwa przekazanej za pośrednictwem Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach (19.000,00 zł). Sprzęt ten jest niezbędny do prowadzenia 

działań ratowniczych na drogach podczas zdarzeń komunikacyjnych i służy do uwalniania osób z 

zakleszczonych karoserii pojazdów. Dzięki zakupowi nożyc może zostać uratowane niejedno ludz-

kie życie, gdyż szybkie oswobodzenie i udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 

drogowych jest często warunkiem koniecznym dla ich przeżycia.

Nasi strażacy są wyposażeni w sprzęt umożliwiający zabezpieczanie budynków uszkodzonych 

w wyniku niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych przed zalaniem i dewastacją. Wszystkie jed-

nostki posiadają akumulatorowe urządzenia do cięcia, wiercenia i wkręcania śrub do drewna i bla-

chy (piły szablaste, wiertarko – wkrętarki i szlifierki) oraz plandeki do zabezpieczania uszkodzo-

nych dachów. Sprzęt ten pozwala na natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych i zabezpiecze-

nie mienia mieszkańców przed dalszym uszkodzeniem, zmniejszając w ten sposób straty material-

ne. 

W szeregach ochotniczych straży pożarnych mamy członków czynnych, honorowych i wspiera-

jących. Strażacy ratownicy wyjeżdżający do akcji to strażacy czynni w przedziale wiekowym: 18 

do 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i przeszkolenie. W ostatnich latach 

utrzymuje się pewien pozytywny trend, tzn. wzrosło zainteresowanie młodzieży służbą w OSP, w 

większości jednostek przybywa osób młodych chętnych do pracy w straży.

W 2020 roku w naszych jednostkach było 123 strażaków ratowników, z tego:

 1) 33 – w OSP w Jasionej;

 2) 25 – w OSP w Januszkowicach;

 3) 19 – w OSP w Krępnej;

 4) 17 – w OSP w Rozwadzy;

 5) 29 – w OSP w Żyrowej.
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Jednostki OSP mają bezpośrednią łączność poprzez radiostację DSP-50 z Powiatową Państwo-

wą Strażą Pożarną w Krapkowicach (Powiatowe Stanowisko Kierowania), co umożliwia szybkie 

alarmowanie danej OSP w razie pożaru lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, jak również posiada-

ją powiązany z DSP system powiadamiania sms-owego poprzez terminal GSM DTG-52 na telefony 

komórkowe (otrzymują wiadomość sms w momencie uruchomienia syreny alarmowej przez PSK).

Ochotnicze Straże Pożarne oprócz działań ratowniczych prowadziły w 2020 roku również – 

zgodnie ze statutem – działalność społeczno – wychowawczą, jak i kulturalno – oświatową (np. po-

gadanki z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach mające na celu zwiększenie świadomo-

ści zagrożeń i sposobów na ich unikanie, wodzenie niedźwiedzia przez grupę ”Krampskie Bery” z 

OSP Krępna, organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców itp.). Działalność ta była nieco 

ograniczona ze względu na wybuch w 2020 roku pandemii COVID-19. Wszystkie przedsięwzięcia 

były organizowane z uwzględnieniem reżimów sanitarnych.

W związku z pandemią nie odbyły się – corocznie organizowane – gminne zawody sportowo-

pożarnicze. Również konkursy wiedzy pożarniczej, w których regularnie bierze udział nasza mło-

dzież zostały odwołane. 

Sprawne i bezpieczne działanie naszych druhów jest możliwe nie tylko dzięki bardzo dobremu 

wyposażeniu w sprzęt ratowniczy, ale również dzięki szkoleniom, jakie regularnie odbywają, a któ-

rych organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach. Strażacy biorą udział w szkole-

niach podstawowych, z zakresu ratownictwa technicznego, szkoleniach dowódców, kursach udzie-

lania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i szkoleniach z obsługi trójnoga ratowni-

czego. W ubiegłym roku pandemia koronawirusa przyczyniła się do odwołania niektórych szkoleń.

Szkolenia są bardzo ważnym elementem, który umożliwia podejmowanie właściwych działań 

podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. W jednostkach co roku przybywa nowoczesnego sprzętu ra-

towniczego, do obsługi którego jest wymagane posiadanie specjalistycznych szkoleń. Odpowiedni 

poziom wyszkolenia ratowników jest więc konieczny do prowadzenia szybkich, sprawnych i bez-

piecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

Tabela 36: Zestawienie wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczych w roku 2020:

Jednostki OSP Pożary Miejsce zagrożenia Alarmy fałszywe Razem

Jasiona 11 18 2 31

Żyrowa 20 55 8 83

Januszkowice 3 25 2 30
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Jednostki OSP Pożary Miejsce zagrożenia Alarmy fałszywe Razem

Krępna 27 10 0 37

Rozwadza 9 9 1 19

Razem ilość wyjazdów OSP 70 117 13 200

Ilość zdarzeń

w Gminie Zdzieszowice
48 111 15 174

Źródło: KP PSP Krapkowice

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Straż Miejska w Zdzieszowicach jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku 

i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Pełni ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a tak-

że podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. 

Na chwilę obecną stan etatowy jednostki liczy 3 funkcjonariuszy. Swoim działaniem strażnicy obej-

mowali teren miasta, jak też sołectwa gminy Zdzieszowice, czyli miejscowości Rozwadza, Krępna, 

Jasiona, Oleszka, Żyrowa oraz Januszkowice. Podstawową formą działań straży są patrole prewen-

cyjne.  Strażnicy  korzystają  zarówno  z  oznakowanego  pojazdu  służbowego marki  Opel  Combo 

LIFE, jak też w okresie wiosenno – letnim, gdy tylko zezwala na to aura pogodowa, korzystają rów-

nież z rowerów służbowych. Strażnicy na ogół prowadzą służbę w godzinach pracy Urzędu, to jest 

w godz. 7:30 – 15:30. 

Sytuacja  pandemiczna  w kraju  spowodowała  fakt,  iż  decyzją  Wojewody Opolskiego straże 

gminne (miejskie) zostały zadysponowane do wspólnych służb z właściwie terytorialnie jednostka-

mi policji. I tak od marca 2020 roku, odbyło się wspólnych 131 służb patrolowych, podczas których 

głównie kontrolowano obowiązkowy pobyt osób zakażonych na COVID-19, w miejscach swojego 

pobytu czy też zameldowania. Należy tutaj też wspomnieć fakt, iż nierzadko strażnicy dostarczali 

niezbędne środki ochrony (maseczki) potrzebującym mieszkańcom, czy też żywność i leki osobom 

przebywającym na kwarantannach. Wspólne służby z funkcjonariuszami Policji były również pro-

wadzone w dniach wolnych od pracy czy też świątecznych. Niemniej jednak i tak na przełomie 

ubiegłego roku osiągnięte wyniki były na podobnym poziomie co w 2019 roku. I tak strażnicy miej-

scy nałożyli łącznie 87 mandatów karnych na łączną kwotę 8 360,00 zł. Zastosowali 269 środków 

oddziaływania wychowawczego nazywanych potocznie pouczeniami oraz skierowali 8 wniosków o 

ukaranie do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Wydali też jedną dyspozycję usunięcia wra-

ku pojazdu samochodowego, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji zabezpieczyli wy-

ścig kolarski Tour de Pologne, który przebiegał drogami i ulicami gminy Zdzieszowice.
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W ubiegłym roku  przyjęto  23  zgłoszenia  dot.  zakłócenia  porządku  i  spokoju  publicznego, 

33 zgłoszenia dot. zagrożenia w ruchu drogowym, 125 zgłoszeń z ochrony środowiska i gospodarki 

gruntami, 12 zgłoszeń zagrożeń życia i zdrowia, 1 dot. zagrożeń pożarowych, 29 zgłoszeń dotyczą-

cych awarii technicznych oraz 54 zgłoszeń dot. zwierząt.

Tradycyjnie, co roku, w okresie miesiąca września,  przeprowadzili  akcję prewencyjną w ra-

mach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, gdzie strażnicy zostali zaangażowani do pilnowania po-

rządku przy przejściu dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bolesła-

wa Chrobrego ze szczególnym zwróceniem uwagi na poruszające się pojazdy samochodowe.
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