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I. Wstęp

Szanowni mieszkańcy

Miasta i Gminy Zdzieszowice

Ustawa  z dnia  11  stycznia  2018 r.  o zmianie  niektórych  ustaw
w celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w procesie  wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. poz. 130)  dodała  do  ustawy  o samorządzie  gminnym
art. 28aa,  zobowiązujący  burmistrza  do  przedstawiania  radzie
gminy co roku do dnia 31 maja raportu o stanie gminy.

Wypełniając ustawowy obowiązek, przedkładam Radzie Miejskiej
w Zdzieszowicach  raport  o stanie  Gminy  za 2018 r.  Raport  ten
obejmuje podsumowanie działalności  Burmistrza Zdzieszowic za

rok  2018,  w tym w szczególności  przedstawia  realizację  polityk,  programów,  strategii  i uchwał
Rady Miejskiej podjętych w 2018 r.

Wykonując obowiązki Burmistrza, zrealizowałam zakres zadań stanowiących zadania własne gminy
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W toku  planowania  zadań  zawsze  wsłuchiwałam  się  w głosy  naszych  mieszkańców.  To  przede
wszystkim oczekiwania społeczne są wyznacznikiem kierunku rozwoju naszej Gminy. Duży nacisk
kładłam na utrzymanie i estetykę terenów zielonych i rekreacyjnych.

W  mojej  pracy  nie  zabrakło  również  tematów  społecznych,  o których  informacje  podaję
w przedstawionym  materiale.  Podjęłam  wiele  decyzji  i dołożyłam  wszelkich  starań  w celu
zrealizowania  zaplanowanych  inwestycji,  pozyskania  środków  pozabudżetowych.  Priorytetem
moich  działań  była  poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców,  stąd  modernizacja  infrastruktury
drogowej oraz rozbudowa monitoringu.

Mam  nadzieję,  że  moje  działania  w znaczny  sposób  przyczyniły  się  do  tego,  aby  w Gminie
Zdzieszowice żyło się łatwiej, bezpieczniej i przyjemniej.

Raport  stanowi  kompendium  wiedzy  o działalności  Gminy  za  rok  ubiegły,  a zawarte  w nim
informacje  mogą  posłużyć  mieszkańcom  do zwiększenia  wiedzy  na temat  funkcjonowania
samorządu gminnego i stanowić podstawę do rozmów na temat kierunku rozwoju naszej Gminy.
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II. Informacje Ogólne – ogólna charakterystyka Gminy Zdzieszowice, 
w tym demografia

Ogólna charakterystyka

Gmina  Zdzieszowice  jest  gminą  miejsko-wiejską,  położoną  w centralno-wschodniej  części
województwa opolskiego nad rzeką Odrą, która dla większości Gminy stanowi zachodnią granicę
administracyjną.
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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.

Gmina  Zdzieszowice  graniczy  z dwoma  powiatami:  kędzierzyńsko-kozielskim  i strzeleckim
oraz siedmioma gminami: Krapkowice, Walce, Leśnica, Strzelce Opolskie, Gogolin, Reńska Wieś
i Kędzierzyn-Koźle.
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Demografia

Sytuacja demograficzna

Gminę Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2018 r. zamieszkiwało 15 752 mieszkańców.

Tabela 2: Liczba mieszkańców gminy wg miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania Liczba mieszkańców

Miasto 11 471

Sołectwa 4 281

Suma 15 752

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dynamika zmian w     okresie 2016 – 2018:  

Tabela 3: Dynamika zmian liczby ludności w latach 2016 - 2018

Stan na dzień Liczba ludności Miasto Sołectwa

31.12.2016 r. 15 914 11 678 4 236

31.12.2017 r. 15 889 11 633 4 256

31.12.2018 r. 15 752 11 471 4 281

Z przedstawionych danych wynika, iż liczba ludności Gminy maleje, od 2016 r. do końca 2018 r.
zmniejszyła  się  o 162  osoby.  Sytuacja  ta  spowodowana  jest  ujemnym  przyrostem  naturalnym
i migracją ludności.

W 2018 r.  na pobyt  stały zameldowało się 139 osób, w tym w mieście  63 osoby a na terenach
wiejskich zameldowało się 76 osób, wymeldowało się z pobytu stałego 216 osób w tym z terenu
miasta 159 osób a z terenu wiejskiego 57 osób. Ogólne Saldo migracji jest niestety ujemne i wynosi
– 77 mieszkańców:  miasto  –  96,  natomiast  w sołectwach saldo  migracji  jest  dodatnie  i wynosi
+ 19 osób.

W 2018 r.  na  pobyt  czasowy  w naszej  Gminie  zameldowało  się  558  osób  w tym  443  osoby
to cudzoziemcy, są to głównie obywatele Ukrainy i Mołdawii.

Przyrost naturalny

W 2018 r. w Gminie Zdzieszowice urodziło się 101 dzieci: miasto 65 dzieci a na terenie sołectw
36 dzieci, jednak saldo przyrostu naturalnego jest ujemne, gdyż w tym samym okresie w roku 2018
odnotowaliśmy 145 zgonów: miasto 109 i 36 zgonów na terenach sołectw.

Poniżej przedstawiamy bilans stanu ludności, ruchu naturalnego za lata 2017 i 2018.
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Tabela 4: Bilans stanu ludności – ruchu naturalnego w roku 2017

Wyszczególnienie
Liczba

ludności
Małżeństwa

Urodzenia
żywe

Zgony

Przyrost
naturalny

Migracje na pobyt stały

ogółem
w tym

niemowląt

wewnętrzne zagraniczne
ogólne
saldo

napływ odpływ saldo imigracja emigracja saldo

Gmina Zdzieszowice 15889 56 125 156 - -31 107 133 -26 8 1 7 -19

• mężczyźni 7818 X 64 89 - -25 53 64 -11 5 1 4 -7

• kobiety 8071 X 61 67 - -6 54 69 -15 3 - 3 -12

Miasto 11633 42 87 117 - -30 58 93 -35 5 1 4 -31

• mężczyźni 5699 X 46 69 - -23 31 42 -11 2 1 1 -10

• kobiety 5934 X 41 48 - -7 27 51 -24 3 - 3 -21

Sołectwa 4256 14 38 39 - -1 49 40 9 3 - 3 12

• mężczyźni 2119 X 18 20 - -2 22 22 - 3 - 3 3

• kobiety 2137 X 20 19 - 1 27 18 9 - - - 9

Tabela 5: Bilans stanu ludności – ruchu naturalnego w roku 2018

Wyszczególnienie
Liczba

ludności
Małżeństwa

Urodzenia
żywe

Zgony
Przyrost

naturalny

Migracje na pobyt stały

ogółem
w tym

niemowląt

wewnętrzne zagraniczne ogólne
saldonapływ odpływ saldo imigracja emigracja saldo

Gmina Zdzieszowice 15752 74 101 145 1 -44 139 216 -77 8 2 6 -71

• mężczyźni 7753 X 49 74 1 -25 67 96 -29 5 - 5 -24

• kobiety 7999 X 52 71 - -19 72 120 -48 3 2 1 -47

Miasto 11471 54 65 109 1 -44 63 159 -96 5 2 3 -93

• mężczyźni 5623 X 30 56 1 -26 28 70 -42 3 - 3 -39

• kobiety 5848 X 35 53 - -18 35 89 -54 2 2 - -54

Sołectwa 4281 20 36 36 - - 76 57 19 3 - 3 22

• mężczyźni 2130 X 19 18 - 1 39 26 13 2 - 2 15

• kobiety 2151 X 17 18 - -1 37 31 6 1 - 1 7
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Ochrona przyrody

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”.

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,
rzeka Odra),  wysoki poziom infrastruktury technicznej, wysoki potencjał  produkcyjny – zakłady
ArcelorMittal Oddział Zdzieszowice i rozwijające się nowe podmioty gospodarcze, a także wysoka
aktywność  społeczeństwa.  Zakłady  ArcelorMittal  Oddział  Zdzieszowice  S.A.  są  największym
zakładem w gminie zatrudniającym w 2018 r. około 1550 osób.

Gmina  dysponuje  wolnymi  terenami  inwestycyjnymi  BOREK  w miejscowości  Rozwadza.
Dostępny  obszar  to  ponad  30  ha  gruntów  z uregulowanym  planem  zagospodarowania
przestrzennego, pozwalającym na lokalizacje inwestycji przemysłowych.

Działalność gospodarcza

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2018 r.  w Gminie  funkcjonuje  1049  zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych.

Działalność gospodarcza prowadzona jest praktyczne we wszystkich istniejących branżach.

Tabela  6:  Liczba  zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Zdzieszowice w latach
2017-2018

Lp. Rok
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

ogółem
Sektor publiczny Sektor prywatny

1. 2017 1043 30 1012

2. 2018 1049 30 1018

Źródło: www.stat.gov.pl
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Tabela 7: Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zdzieszowice w latach 2017-2018

Podmioty gospodarcze za podziałem wg formy własności
Liczba podmiotów

2017 rok 2018 rok

W sektorze publicznym:

• podmioty gospodarki narodowej ogółem, 30 30

• państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem. 24 24

W sektorze prywatnym:

• podmioty gospodarki narodowej ogółem, 1012 1018

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 745 751

• spółki prawa handlowego, 56 51

• spółki z udziałem kapitału zagranicznego, 14 11

• spółdzielnie, 3 2

• fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne. 38 41

Źródło: www.stat.gov.pl

Tabela  8:  Podmioty  gospodarki  narodowej  zarejestrowane  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  wg
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w latach 2017-2018

Nazwa sekcji wg PKD

Ilość
podmiotów

w 2017
roku

Ilość
podmiotów
w 2018 rok

u

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 12 10

B. Górnictwo i wydobywanie 1 0

C. Przetwórstwo przemysłowe 99 67

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych

1 0

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją

5 1

F. Budownictwo 142 129

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 207 172

H. Transport, gospodarka magazynowa 45 37

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 50 41

J. Informacja i komunikacja 23 22

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 34 34

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 78 7

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 93 81

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 38 33

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7 0

P. Edukacja 40 14

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 46 32

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 37 22

SiT. Pozostała działalność usługowa 85 48

Źródło: www.stat.gov.pl
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III. Finanse Gminy

Budżet Gminy

Budżet  Gminy  na  2018 r.  został  przyjęty  Uchwałą  Rady  Miejskiej  nr  XLVII/312/2017  w dniu
18 grudnia 2017 r.

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków została  przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 r.

Dochody

Plan  dochodów  w kwocie  56.492.822,67  zł  został  wykonany,  w 58.788.132,31  zł  co  stanowi
104,06 %. Główną pozycję w dochodach ogółem stanowią:

1) dochody własne – 35.398.539,93 zł (60,21 %), największą pozycją w dochodach własnych
jest:

a) podatek  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  i prawnych  –  15.804.342,99 zł
tj. 44,65 %,

b) udział  we  wpływach  z podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  i prawnych  –
15.296.186,18 zł tj. 43,21 %;

2) subwencja ogólna – 11.392.550,00 zł (19,38 %), subwencja ogólna składa się z części:

a) oświatowej – 11.287.199,00 zł,

b) równoważąca – 105.351,00 zł;

3) dotacje  celowe  z budżetu  państwa  –  11.638.586,20 zł  (19,80 %),  z przeznaczeniem
na realizację zadań zleconych oraz finansowanie i dofinansowanie zadań własnych;

4) pozostałe dochody – 358.456,18 zł (0,61 %), są to dotacje/środki pozyskane spoza budżetu
gminy:

a) wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat – 306.074,00 zł na pokrycie części
kosztów  przedsięwzięcia  polegającego  na  zmianie  sposobów  użytkowania  części
budynku, w celu adaptacji piętra na cele mieszkalne w Krępnej przy ul. Jasiońskiej,

b) pomoc finansowa w formie dotacji od Powiatu Krapkowickiego – 17.346,03 zł – zakup
wyposażenia dla 4 OSP: Krępna, Januszkowice, Jasiona i Rozwadza,

c) środki  europejskie  na  realizację  przez  P-2  Projektu  „Przedszkole  na  wymiar  –
utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy
przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” – 10.026,10 zł,

d) środki  z PFRON,  w ramach  Programu  wyrównywania  różnic  między  regionami  III
„Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo” – 11.250 zł,

e) środki europejskie i z budżetu państwa na realizację Projektu „Bliżej rodziny i dziecka-
wsparcie  rodzin  przeżywających  problemy  opiekuńczo-wychowawcze  oraz  wsparcie
pieczy zastępczej” – 5.858,45 zł,

f) środki  z Funduszu  Pracy  przeznaczone  na  koordynację  przez  asystenta  rodziny”  –
5.314,32 zł,
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g) dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice” – 2.587,28 zł.

Wydatki

Plan wydatków w kwocie 61.868.454,85 zł został wykonany: 57.906.741,45 zł co stanowi 93,60 %.

Ww. środki w budżecie zostały przeznaczane na:

1) oświatę i wychowanie - 23.076.532,05 zł;

2) pomoc społeczną i rodzinę – 14.119.830,21 zł;

3) administrację publiczną – 6.267.954,40 zł;

4) transport i łączność – 4.780.346,10 zł;

5) gospodarkę  mieszkaniową  oraz  gospodarkę  komunalną  i ochronę  środowiska  –
4.826.079,46 zł;

6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną – 3.563.649,16 zł;

7) pozostałe  wydatki:  1.336.003,31 zł  –  obejmują:  rolnictwo  i łowiectwo,  bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową, obronę narodową, ochronę zdrowia.

Na  wydatki  majątkowe  w budżecie  zostały  zaplanowane  środki  w kwocie  6.787536,08 zł,
które zostały  wykorzystane  w 88,65 %  tj.  6.017.131,13 zł,  co  stanowi  10,39 %  wykonanych
wydatków ogółem. Podstawowe inwestycje to:

1) dotacja  dla  Województwa  Opolskiego  na  współfinansowanie  realizacji  zadania
pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice”;

2) dotacja  dla  Powiatu  Krapkowickiego  na  dofinansowanie  realizacji  zadania
pn.: „Przebudowa drogi  powiatowej  nr 1818 o ul.  Góry Św. Anny wraz z budową ronda
na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”;

3) przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach;

4) przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej- wykonanie dokumentacji projektowej;

5) budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach;

6) budowa  chodnika  wzdłuż  ul.  Myśliwca  od  skrzyżowania  z ul. Pokoju  w stronę  torów
kolejowych;

7) przebudowa ul. Polnej w Krępnej – wykonanie dokumentacji projektowej;

8) wykonanie parkingu na dz.103/18 przy ul. Górnej w Zdzieszowicach;

9) wykonanie elewacji budynku samorządowego na Piastów i w Zdzieszowicach;

10) wykupy gruntów;

11) rozbudowa  systemu  eSesja  o moduł  wideo  transmisji  online  i systemu  wideo  rejestracji
obrad Rady Miejskiej;

12) zakup serwera dla Urzędu;
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13) dofinansowanie  zakupu  radiowozu  oznakowanego  dla  Komendy  Powiatowej  Policji
w Krapkowicach;

14) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach ze
środków Funduszu Sołeckiego;

15) zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ze środków
Funduszu Sołeckiego;

16) adaptacja budynku do aktualnych przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki publiczne
– wykonanie dokumentacji projektowej;

17) budowa  budynku  wielofunkcyjnego  w Krępnej  –  „przebudowa  i rozbudowa  budynku
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne”;

18) zakup 2 motopomp dla OSP Januszkowice i Żyrowa;

19) zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Jasiona;

20) wykonanie monitoringu na osiedlu Piastów i przy boisku tartanowym;

21) wykonanie monitoringu w Parku Miejskim w Zdzieszowicach;

22) wykonanie  monitoringu  działek  gminnych  przy  ul. Żyrowskiej  oraz  ul. Fabrycznej
w Zdzieszowicach;

23) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach P-6 w Sali zajęć i zabaw nr 1, 2 i 4;

24) termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW);

25) rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku pływalni PG;

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

27) dotacja  na  dofinansowanie  osobom  fizycznym  i wspólnotom  mieszkaniowym  kosztów
inwestycji służącym ochronie powietrza (OŚiGW);

28) wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych;

29) wykonanie 2 punktów świetlnych na parkingu przy bloku Chrobrego 8;

30) wykonanie oświetlenia przy ul. Nowej w Zdzieszowicach;

31) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy
ul. Szkolnej;

32) Fundusz  Sołecki  wsi  Januszkowice  –  budowa  ogrodzenia  na  placu  zabaw
w Wielmierzowicach;

33) zagospodarowanie  terenu  na  działce  nr  2126/5  obok  kościoła  na  Starym  Osiedlu
w Zdzieszowicach;

34) zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach;

35) wykonanie  wiaty  śmieciowej  na  działce  przy  ul. Filarskiego  19  w Zdzieszowicach
(przy Ośrodku Zdrowia);

36) wykonanie odstojnika kanalizacji deszczowej w Oleszce;
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37) Fundusz  Solecki  wsi  Oleszka  –  zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego w Oleszce  przy
ul. Wiejskiej;

38) budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem;

39) wykonanie piłkochwytów i trybun na boisku w Żyrowej;

40) wykonanie oświetlenia boiska w Januszkowicach przy ul. Działkowca;

41) przebudowa  drogi  na  dz.1727/1  w Zdzieszowicach  –  odnoga  ul. Za  Odrą  –  wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Różnica między dochodami i     wydatkami  

Różnica  między  dochodami  a  wydatkami  budżetu  gminy  stanowi  odpowiednio  nadwyżkę
lub deficyt budżetu.

Budżet Gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 881.390,86 zł 

Zobowiązania finansowe

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Gmina Zdzieszowice nie posiada zobowiązań finansowych, co jest
zgodne  ze  sprawozdaniem  RB-Z  o stanie  zobowiązań  wg  tytułów  dłużnych  oraz  poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

Zabezpieczone środki finansowe

W budżecie gminy w 2018 r. były zabezpieczone środki w kwocie 592.922 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 2018 r. w budżecie zostały zabezpieczone środki do dyspozycji 6 Samorządów Mieszkańców
w wysokości 60.000,00 zł, które zostały wykorzystane w 59.683,81 zł tj. w 99,47 %. 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  156.630,82 zł,  które  zostały  wykorzystane
w kwocie 109.533,78 zł tj. w 69,93 %. Szczegółową realizację zadań przedstawiono w załączniku
do sprawozdania z wykonania budżetu.

Środki na realizację zadań z     zakresu ochrony środowiska i     gospodarki wodnej  

W budżecie gminy w 2018 r. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zostały  przeznaczone  środki  w kwocie  817.296,87 zł,  które  zostały  wykorzystane  w 60,21 %
tj. 492.104,03 zł.

Powyższe wykonanie wynika m.in. z tego, iż zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego przy
ulicy  Nowej 3  w Zdzieszowicach”  ze  środków  OŚiGW  zostało  wykonane  tylko  w 4,91 %.
Wydatkowano 15.560 zł na aktualizację projektu oraz opracowanie studium wykonalności. Został
złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, który został rozpatrzony pozytywnie.
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13  grudnia  2018 r.  została  podpisana  umowa  o dofinansowanie  projektu:  „Termomodernizacja
budynku  szkolnego  przy  ul.  Nowej 3  w Zdzieszowicach  (OśiGW)  –  segment  G”.  Warunkiem
koniecznym,  aby  otrzymać  dofinansowanie  było  rozpoczęcie  realizacji  zadania  dopiero
po podpisaniu  umowy  dofinansowania.  Zadanie  będzie  realizowane  przez  PSP  nr  3  w latach
2019-2020.

Oprócz nakładów na ww. zadanie zostały wykonane poniższe zadania:

1) konserwacja rowów melioracyjnych;

2) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”;

3) utrzymanie zieleni;

4) dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służącym ochronie powietrza;

5) zakup nasadzeń – drzew i krzewów;

6) remont przepustów i mostów;

7) wycinka i przecinka drzew i krzewów;

8) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia  prognoza finansowa na lata  2018-2021 została  podjęta  uchwałą nr XLVII/313/2017
w dniu 18 grudnia 2017 r. Opracowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana osiem razy następującymi uchwałami:

1) nr XLVIII/322/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.;

2) nr XLIX/325/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.;

3) nr L/329/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.;

4) nr LI/336/2018 z dnia 27 marca 2018 r.;

5) nr LIII/349/2018 z dnia 30 maja 2018 r.;

6) LVI/374/2018 z dnia 26 września 2018 r.;

7) LVII/378/2018 z dnia 17 października 2018 r.;

8) II/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zmian  w wieloletniej  prognozie  finansowej  dokonywano  wskutek  wprowadzanych  zmian
w budżecie  na  2018 r.  po  stronie  dochodów,  przychodów  i wydatków,  aby  spełnić  obowiązek
wynikający  z art.  229  ustawy  o finansach  publicznych  tj.  zgodności  wartości  przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej na 2018 r.
w zakresie  wyniku  budżetu,  przychodów,  rozchodów  oraz  długu  jednostki  samorządu
terytorialnego.
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Nadwyżka operacyjna

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2018-2021 planowana nadwyżka operacyjna,
czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowiąca element zdolności
kredytowej  kształtuje  się  następująco:  w roku  2018  w wysokości  400.428,61 zł,  powiększona
o nadwyżkę  budżetową  z lat  ubiegłych  wynosi  5.776.060,79 zł,  w roku  2019  w wysokości
1.342.100,00 zł,  w roku  2020  w kwocie  1.262.300,00 zł  i w  roku  2021  w wysokości
2.536.600,00 zł.

Poręczenia spłat pożyczek

Gmina Zdzieszowice nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Jednakże w prognozie
kwoty  długu  w latach  2018-2021  zaplanowano  potencjalne  wydatki  niewymagalne  z tytułu
poręczenia spłaty pożyczek w następujących wysokościach: w latach 2018-2019 po 592.922,00 zł
rocznie, w roku 2020 w kwocie 322.478,51 zł oraz w roku 2021 w kwocie 72.362,00 zł.

Powyższe kwoty wynikają z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
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 2015 r. Drugą umowę podpisano w dniu 6 października
2016 r. i obejmuje poręczenie pożyczki zaciągniętej 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 Kędzierzynie-Koźlu
do kwoty  1.085.431,00 zł.  Okres  poręczenia  przypada  do  31  grudnia  2031 r.  Kwota  wydatków
niewymagalnych  z ww.  umowy  poręczenia  w latach  2022-2030  wynosi  72.362,00 zł  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  2018-2021  wskaźniki  zadłużenia  spełniają  wymogi  określone  w art. 243  ustawy
o finansach publicznych. 

Planowane przedsięwzięcia

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wskazano przedsięwzięcia, które realizowane
były w 2018 r. oraz zadania, które zaplanowane są do realizacji w latach 2019-2021.

W ramach  wydatków  bieżących  w 2018 r.  realizowane  były  dwa  przedsięwzięcia  przy  udziale
środków  europejskich.  Pierwsze  zadanie  o nazwie  „Bliżej  rodziny  i dziecka  –  wsparcie  rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” realizował
MGOPS w Zdzieszowicach w latach 2016-2018, w 2018 r. poniósł wydatki w kwocie 5.858,45 zł,
tj. 94,57 %  planowanych  wydatków.  Drugie  zadanie  o nazwie  „Przedszkole  na wymiar  –
utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli
w 8 gminach  Aglomeracji  Opolskiej”  realizowało  Publiczne  Przedszkole nr 2  w Zdzieszowicach
w latach  2017-2018,  w 2018 r.  wydatkowano  kwotę  10.026,10 zł,  tj.  96,68 %  planowanych
wydatków.
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W 2018 r. na wydatki majątkowe zaliczane do przedsięwzięć wydatkowano kwotę 4.888.102,55 zł,
tj. 95,89 %  planowanych.  Realizowano  14 zdań,  wśród  nich  możemy  wymienić:  „Przebudowę
ul. Młyńskiej w Januszkowicach”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 1808 O, ul. Góry Św. Anny
wraz  z budową  ronda  na  skrzyżowaniu  z ul. Nową  w Zdzieszowicach”  –  dotacja  dla  Powiatu
Krapkowickiego, „Budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę
torów  kolejowych”,  „Budowę  parkingu  na  działce  372/3  przy  ul. Nowej  w Zdzieszowicach”,
„Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr 423  w Januszkowicach”  –  dotacja  dla Województwa
Opolskiego, „Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach”.

Należy  zaznaczyć,  że zadania  te realizowane  były  ze środków  własnych  gminy,  gmina
nie zaciągnęła długu na realizację powyższych przedsięwzięć.

Podatki lokalne

W 2018 roku wydano 5445 decyzji w zakresie podatków lokalnych.

Tabela  9:  Informacja  o  ilości  wydanych  decyzji  w  zakresie  podatków  lokalnych  z  podziałem
na rodzaje podatków i kategorię podatników

Rodzaj podatku
Podatek

od nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne
zobowiąz

anie
pieniężne

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
w tym w sprawie:

3864 4 217 4 6 1 1342 7 0

1) wymiaru podatku 3863 4 217 1 6 1 1341 6 0

2) zwolnień i ulg 
podatkowych z mocy 
ustaw

0 0 0 3 0 0 0 0 0

3) ulg i umorzeń w 
spłacie podatku na 
wniosek podatnika
w tym:

1 0 0 0 0 0 1 1 0

 a) rozpatrzonych 
pozytywnie

1 0 0 0 0 0 1 0 0

 b) rozpatrzonych tylko w
części pozytywnie

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 c) rozpatrzonych 
odmownie

0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ilość złożonych odwołań 
od decyzji:
w tym:

0 1 0 0 0 1 0 0 0

1) utrzymanie 
zaskarżonej decyzji w 
mocy,

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rodzaj podatku
Podatek

od nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne
zobowiąz

anie
pieniężne

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 umorzenie 
postępowania, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3) uchylenie decyzji 
i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpatrzenia,

0 1 0 0 0 1 0 0 0

4) pozostających w 
rozpatrzeniu organu 
nadzoru 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundusz sołecki

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
w Gminie Zdzieszowice tworzony jest fundusz sołecki.

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego są zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice
na lata 2015-2020 – i cel strategiczny Poprawa standardu życia mieszkańców; 3 cel operacyjny –
Wzmacnianie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Tabela 10: Podział funduszu sołeckiego w Gminie Zdzieszowice

Lp.
Fundusz

Sołecki Wsi
Nazwa zadania

Wysokość funduszu
sołeckiego [zł]

1 Januszkowice Zadanie 1. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielomierzowicach.
Zadanie 2. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej.
Zadanie 3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego 
w Januszkowicach.

32 129,40

2 Jasiona Zakup wyposażenia do kuchni w remizie strażackiej w Jasionej. 18 942,22

3 Krępna Zadanie 1. Zakup urządzń zabawowych na plac zabaw w Krępnej.
Zadanie 2. Zakup wyposażenia kuchni, łazienek oraz sal w bydynku 
wielofunkcyjnym w Krępnej.

29 205,62

4 Oleszka Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce, przy ul. Wiejskiej. 12 112,78

5 Żyrowa Budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem. 32 129,40

6 Rozwadza Zagospodarowanie działki nr 285/1 km Rozwadza przy ul. Szkolnej. 32 129,40
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Ilustracja 1: Zagospodarowanie działki nr 285/1 km Rozwadza przy ul. Szkolnej

Środki samorządowe mieszkańców osiedli

W Gminie Zdzieszowice tzw. fundusz obywatelski realizowany jest poprzez przyznanie każdemu
z Osiedli  w mieście  kwoty  10.000,00 zł,  o których  rozdysponowaniu  decyduje  zebranie
mieszkańców.

Zadania są zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 – i cel strategiczny
Poprawa  standardu  życia  mieszkańców;  3  cel  operacyjny  –  Wzmacnianie  więzi  społecznych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Tabela 11: Podział funduszu obywatelskiego w Gminie Zdzieszowice

Lp.
Samorząd

Mieszkańców
Nazwa zadania

Wartość
zrealizowanych

zadań [zł]

1 Kościuszki – 
Korfantego

Zadanie 1. Wykonanie oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ul. Korfantego.
Zadanie 2. Remont części drogi wewnętrznej na dz. 410/11 w Zdzieszowicach.
Zadanie 3. Abonament RTV.

9 797,33

2 Stara Część 
Miasta

Zadanie 1. Zakup warników – termosów.
Zadanie 2. Zakup urządzeń zabawowych (dmuchańców).

10 000,00

3 Akacjowa – 
Zielona

Zadanie 1. Zakup siatki do siatkowki na boisko przy bloku nr 7.
Zadanie 2. Zakup tablicy ogłoszeniowej.
Zadanie 3. Remont ogrodzenia boiska przy bloku nr 7.

9 957,73

4 Stare Osiedle Zadanie 1. Remont budynku samorządowego (m.in.: wymiana drzwi, wykonanie 
wiaty).
Zadanie 2. Zakup tabliczek informacyjnych – zakaz wyprowadzania psów.
Zadanie 3. Abonament RTV.

9 943,30

5 Piastów I Zadanie 1. Zakup żarówek do budynku samorządowego.
Zadanie 2. Remont tablicy ogłoszeniowej.
Zadanie 3. Remont pomieszczeń świetlicy w budynku samorządowym.
Zadanie 4. Abonament RTV.
Zadanie 5. Wykonanie monitoringu na osiedlu Piastów i przy boisku tartanowym.

9 999,00
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Lp.
Samorząd

Mieszkańców
Nazwa zadania

Wartość
zrealizowanych

zadań [zł]

6 Piastów II Zadanie 1. Zakup: nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu, 
dwóch siatek do bramek do gry w piłkę nożną, tablicy – regulamin korzystania 
z urządzeń na boisko przy ul. Górnej, Myśliwca.
Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia ustawienia 
urządzeń siłowych organowi budowlanemu.

9 986,45

Ilustracja 2: Zakup urządzeń zabawowych (dmuchańców)

Ilustracja 3: Zakup nowych urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu...
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IV. Mienie komunalne gminy

Grunty zarządzane przez Gminę Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2018 r. władała gruntami o różnych formach własności.

Prawo własności

Tabela 12: Powierzchnia gruntów z prawem własności w podziale na obręby

Nazwa obrębu Powierzchnia

Januszkowice 54,0000 ha

Jasiona 10,9002 ha

Krępna 30,2483 ha

Oleszka 8,2839 ha

Rozwadza 39,4936 ha

Żyrowa 20,3793 ha

Zdzieszowice 136,1416 ha

Raszowa 0,0270 ha

Łącznie: 299,4739 ha

Prawo użytkowania wieczystego do gruntów Skarbu Państwa

Tabela 13: Powierzchnia działek z prawem użytkowania wieczystego do gruntów Skarbu Państwa

Nazwa obrębu Powierzchnia

Januszkowice 1,2268 ha

Rozwadza 0,1688 ha

Zdzieszowice 8,9495 ha

Łącznie: 10,3451 ha

Prawo administracji do gruntów Skarbu Państwa

Gmina  Zdzieszowice  ma  prawo  administracji  gruntów  będących  własnością  Skarbu  Państwa
w obrębie Januszkowice o powierzchni 0,4971 ha.

Prawo władania na podstawie umów z     innymi podmiotami  

Gmina  Zdzieszowice  była  w 2018 r.  posiadaczem części  nieruchomości  stanowiących  własność
innych podmiotów:

1) na podstawie umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 195 m2 znajdującego się
na terenie Starego Osiedla w Zdzieszowicach z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu
dla mieszkańców Starego Osiedla w Zdzieszowicach;

Strona 21 z 113



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018

2) na  podstawie  umowy  użyczenia  od  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Koksownik”
w Zdzieszowicach terenu o powierzchni 0,0446 ha, z przeznaczeniem pod place zabaw;

3) na podstawie umowy najmu od Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Opolskim  lokalu  użytkowego  w Rozwadzy  o powierzchni  23 m2 przeznaczonego
na potrzeby Rady Sołeckiej w Rozwadzy.

Nieruchomości przekazane w zarząd

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2018 r., wykorzystując różne formy władania, przekazała
niektóre grunty w zarząd innych podmiotów.

Użytkowanie wieczyste

Gmina  przekazała  w użytkowanie  wieczyste  osobom  fizycznym  i prawnym  nieruchomości
gruntowe na różne cele.

Tabela 14: Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na cel wykorzystania

Cel Powierzchnia

Mieszkaniowe 6,6497 ha

Pod garaże 0,1147 ha

Rekreacyjne 0,1645 ha

Rolne 2,9221 ha

Inne 20,0743 ha

Trwały zarząd

Gmina  oddała  grunty  w trwały  zarząd  na  rzecz  następujących  jednostek  organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice:

1) Publicznego  Przedszkola  Nr  2  w Zdzieszowicach,  nieruchomość  przy  Placu  1  Maja  12
w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,0596 ha,

2) Publicznego  Przedszkola  Nr  3  w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości  44/100
w nieruchomości przy ulicy Zielonej 19A w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,7264 ha,

3) Publicznego  Przedszkola  Nr  5  w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości  56/100
w nieruchomości przy ulicy Zielonej 19 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,7264 ha,

4) Publicznego  Przedszkola  Nr  6  w Zdzieszowicach,  nieruchomość  przy  ulicy  Piastów  6
w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,3074 ha,

5) Publicznego  Przedszkola  Żyrowej,  nieruchomość  przy  ulicy  Poprzecznej  7  w Żyrowej,
o powierzchni 0,1739 ha,

6) Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  w Zdzieszowicach,  nieruchomość  przy  ulicy
Bolesława Chrobrego 36 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,8420 ha,

7) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach, nieruchomość przy Placu 1 Maja 1
w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,6988 ha,
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8) Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości  82/100
w nieruchomości przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach, o powierzchni 2,7863 ha,

9) Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach, nieruchomość przy ulicy Lesiańskiej 6
w Januszkowicach, o powierzchni 0,7239 ha,

10) Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej,  nieruchomość przy ulicy Zdzieszowickiej  35
w Krępnej, o powierzchni 0,3802 ha,

11) Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej, nieruchomość przy ulicy Wojska Polskiego 4
w Żyrowej, o powierzchni 0,4681 ha,

12) Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, udział  w wysokości 16/100 w nieruchomości
przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach o powierzchni 2,7863 ha,

13) Biura  Administracyjno-Ekonomicznego  Oświaty  w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości
2/100 w nieruchomości przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach, o powierzchni 2,7863 ha,

14) Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości  84/100 w nieruchomości
przy ulicy Piastów 20 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,2560 ha,

15) Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Zdzieszowicach,  udział  w wysokości
16/100 w nieruchomości przy ulicy Piastów 20 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,2560 ha,

16) Ośrodka  Profilaktyki  i Wpierania  Rodziny  w Zdzieszowicach  nieruchomość  lokalową  –
samodzielny lokal niemieszkalny nr 3 przy ulicy Bolesław Chrobrego 18 w Zdzieszowicach,
wraz z udziałem w wysokości 14/100 w nieruchomości o powierzchni 0,2128 ha;

Użyczenie

Gmina Zdzieszowice oddała w użyczenie:

1) Miejsko-Gminnemu  Ośrodkowi  Kultury  Sportu  i Rekreacji,  nieruchomości  położone
w Zdzieszowicach  przy  ulicach:  Powstańców  Śląskich  7,  Góry  Świętej  Anny  21B,
Fabrycznej  34B,  Rozwadzkiej  2,  o łaczenej  powierzchni  6,0632 ha  oraz lokal  użytkowy
w Jasionej w budynku remizy stażackiej przy ulicy Głównej 25A o powierzchni 65,95 m2,

2) Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Rozwadzy,  nieruchomość  przy  ulicy  Szkolnej  36,
o powierzchni 0,3248 ha,

3) Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Krępnej,  nieruchomość  przy  ulicy  Jasiońskiej  11A,
o powierzchni 0,2602 ha,

4) Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Jasionej,  nieruchomość  przy  ulicy  Głównej  25A,
o powierzchni 0,1743 ha,

5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach, nieruchomość przy ulicy Wypoczynkowej
2, o powierzchni 0,3300 ha,

6) Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Żyrowej,  nieruchomość przy  ulicy  Wojska  Polskiego 14,
o powierzchni 0,0535 ha,

7) innym  pomiotom  i stowarzyszeniom,  na  cel  ich  działalności  statutowej,  nieruchomości
o łącznej powierzchni 48,5815 ha.
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Dzierżawa

Tabela 15: Wielkość przekazanych nieruchomości komunalnych z podziałem na cele

Cel Powierzchnia

Rolny 16,7628 ha

Miejsca garażowe oraz postojowe wraz z dojazdami 0,0391 ha

Wiaty śmietnikowe 0,0226 ha

Ogródki przydomowe 0,6214 ha

Działalność gospodarcza 0,2044 ha

Gospodarka wodno-ściekowa 0,1007 ha

Pozostałe 0,9895 ha

Najem

Gmina oddała w najem:

1) pomieszczenia garażowe, o łącznej powierzchni – 193,23 m2;

2) lokale użytkowe, o łącznej powierzchni – 3882,34 m2.

Sieć gazownicza

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.

Wodociągi i Kanalizacja

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  2018 r.  posiadała  w kapitale  zakładowym  spółki  29 900
udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział.

Nieruchomości nabyte w roku 2018

W roku 2018 do zasobu mienia komunalnego Gmina Zdzieszowice nabyła poniższe nieruchomości:

1) na podstawie umów cywilnoprawnych, prawo do nieruchomości oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków:

a) Nr 509/2, arkusza mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,2444 ha (darowizna na
cel realizacji zadań własnych gminy),

b) Nr 587/8, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0090 ha (nabycie gruntu
w drodze zamiany z inną nieruchomością, celem regulacji praw do gruntu zajętego przez
rów Anka),
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c) Nr  587/10,  arkusz  mapy  2,  obręb  Zdzieszowice,  o powierzchni  0,0011  ha  (nabycie
gruntu  w drodze  zamiany  z inną  nieruchomością,  celem  regulacji  praw  do  gruntu
zajętego przez rów Anka),

d) Nr  587/11,  arkusz  mapy  2,  obręb  Zdzieszowice,  o powierzchni  0,0073  ha  (nabycie
gruntu  w drodze  zamiany  z inną  nieruchomością,  celem  regulacji  praw  do  gruntu
zajętego przez rów Anka),

e) Nr 553/4, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0022 ha (nabycie gruntu
w drodze zamiany z inną nieruchomością, celem regulacji praw do gruntu zajętego przez
rów Anka),

f) Nr 553/6, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0043 ha (nabycie gruntu
w drodze zamiany z inną nieruchomością, celem regulacji praw do gruntu zajętego przez
rów Anka),

2) z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego nr 1/2018 z dnia 15 lutego
2018 r  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  w ramach  zadania  pn.  „Budowa
chodnika  wzdłuż  ulicy  Myśliwca  od  skrzyżowania  z ulicą  Pokoju  w stronę  torów
kolejowych” oraz decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 25 lipca 2018 r o zmianie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018 r w ramach
zadania  pn.  „Budowa chodnika  wzdłuż  ulicy  Myśliwca od skrzyżowania  z ulicą  Pokoju
w stronę  torów kolejowych”,  prawa  własność  do  poniższych  nieruchomości  położonych
w Zdzieszowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

a) nr 20/4, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0323 ha,

b) nr 65/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0111 ha,

c) nr 64/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0032 ha,

d) nr 63/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0016 ha,

e) nr 61/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0046 ha,

f) nr 60/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0042 ha,

g) nr 59/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0046 ha,

h) nr 58/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0066 ha,

i) nr 57/2, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0053 ha,

j) nr 342/31, arkusz mapy 9, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0723 ha,

3) z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego nr 3/2018 z dnia 4 września
2018 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa
ul.  Kasztanowej  w Żyrowej”,  prawa własność  do  poniższych nieruchomości  położonych
w Żyrowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

a) nr 69/5, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,

b) nr 69/6, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,

c) nr 70/8, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,
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d) nr 86/4, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,

e) nr 73/13, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,

f) nr 73/15, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0012 ha,

g) nr 85/3, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0013 ha,

h) nr 141/6, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0013 ha,

i) nr 142/1, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0013 ha,

j) nr 148/1, arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0030 ha,

k) nr 149/1,arkusz mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0010 ha.

4) z  mocy  prawa,  na  podstawie  decyzji  administracyjnych  wydanych  przez  Wojewodę
Opolskiego  w drodze  komunalizacji,  prawo  własności  do  nieruchomości,  oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

a) nr 2475, arkusz mapy 3, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1705 ha,

b) nr 2521, arkusz mapy 3, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0427 ha.

Nieruchomości zbyte w roku 2018

W roku 2018 Gmina Zdzieszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalnego:

1) na podstawie umów cywilnoprawnych:

a) w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  Nr  414/6,  arkusz  mapy  2,  obręb
Zdzieszowice, o powierzchni 0,1000 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

b) w formie  zamiany  z inną  nieruchomością  prawo własności  nieruchomości  gruntowej
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  Nr  480/8,  arkusz  mapy  2,  obręb
Zdzieszowice, o powierzchni 0,0043 ha (w związku z regulacją gruntu rowu Anka),

c) w formie  zamiany  z inną  nieruchomością  prawo własności  nieruchomości  gruntowej
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  Nr  480/4,  arkusz  mapy  2,  obręb
Zdzieszowice, o powierzchni 0,0064 ha (w związku z regulacją gruntu rowu Anka),

d) w formie  zamiany  z inną  nieruchomością  prawo własności  nieruchomości  gruntowej
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  Nr  480/6,  arkusz  mapy  2,  obręb
Zdzieszowice, o powierzchni 0,0045 ha (w związku z regulacją gruntu rowu Anka),

2) z  mocy  prawa,  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Opolskiego  z dnia  25  kwietnia  2018 r
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej  nr  423 w m.  Januszkowice od km 41+954,00 do km. 42+245,00”,  prawo
własności nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki, które
stały się z własnością Województwa Opolskiego:

a) nr 32/1, arkusz mapy 1, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0269 ha,

b) nr 32/2, arkusz mapy 1, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0019 ha,

Strona 26 z 113



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018

c) nr 36/1, arkusz mapy 1, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0015 ha,

d) nr 16/1, arkusz mapy 1, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0082 ha,

e) nr 519/1, arkusz mapy 6, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0054 ha,

f) nr 37/1, arkusz mapy 1, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0138 ha.

Przekształcenia własności

Na  podstawie  zapisów  ustawy  z dnia  29  lipca  2005 r  o przekształceniu  prawa  użytkowania
wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości  (t.j.  Dz.  U.  z 2012 r  poz.  83  z późn.  zm.),
na żądanie dotychczasowych użytkowników wieczystych,  Burmistrz  Zdzieszowic wydał  decyzje
o przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności  dla  poniższych
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe:

1) nr 1355/4, arkusz mapy 11, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1350 ha,

2) nr 768, arkusz mapy 14, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0983 ha.
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V. 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:

1) remonty  cząstkowe  dróg  –  wartość  zadania  to  119 168,30 zł  –  wykonano  naprawy
cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej na drogach gminnych publicznych
oraz wewnętrznych;

2) naprawy  chodników  w mieście  i gminie  –  wartość  zadania  to  9 631,01 zł  –  wykonano
naprawy m.in. na os. Akacjowa-Zielona oraz Starym Osiedlu;

3) naprawy awaryjne dróg – wartość zadania to 0,00 zł:

a) wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Kopernika w Zdzieszowicach,

b) naprawa awaryjna drogi gminnej ul. Chopina i Fabryczna w Zdzieszowicach;

4) okresowe przeglądy dróg – wartość zadania to 7 995,00 zł – Na podstawie art. 62 ust. 1
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2068) oraz
na  podstawie  art.  20  pkt.  10  ustawy  o drogach  publicznych  z dnia  21  marca  1985 r.
(t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1202  z późn.  zm.),  corocznie  wszystkie  drogi  publiczne  gminne
podlegają kontroli w zakresie stanu technicznego;

5) wykonanie projektów organizacji ruchu – wartość zadania to 3 500,00 zł:

a) projekt stałej  organizacji  w zakresie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
na ul. Korfantego i Kościuszki w Zdzieszowicach,

b) projekt  stałej  organizacji  w zakresie  wprowadzenia  zakazu  postoju  na  ul.  Nowej
w Zdzieszowicach,

c) Projekt stałej organizacji w zakresie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
na ul. Myśliwca w Jasionej,

d) projekt  stałej  organizacji  na  ul.  Korfantego  w Zdzieszowicach  –  droga  gminna
nr 106087 O;

6) sprawdzanie  widoczności  na  przejazdach  kolejowych  –  wartość  zadania  to  971,70 zł  –
zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju  z dnia  20.10.2015 r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  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  istniejącego
przejazdu kolejowo-drogowego przy drogach gminnych ul. Górna w Zdzieszowicach droga
nr 106089 O oraz ul. Żyrowska w Rozwadzy droga nr 106023 O;

7) opłata  za  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody powstałe  na  drogach
i chodnikach w gminie – wartość zadania to 6 028,20 zł – drogi gminne są ubezpieczone
od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe na drogach i chodnikach;
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8) przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach –
wartość  zadania  to  1 991 071,14 zł  –  zadanie
obejmowało: rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
przebudowa  istniejących  sieci:  gazowych,
elektrycznych,  wodociągowych;  wykonanie:
nowej nawierzchni  bitumicznej,  umocnionych
poboczy,  zjazdów,  chodnika,  kanalizacji
deszczowej, oświetlenia ulicznego;

9) przebudowa  ul.  Kasztanowej  w Żyrowej  –
wykonanie  dokumentacji  projektowej  –
wartość  zadania  to  64 011,00 zł  –
dokumentacja  projektowa  obejmuje  m.in.
budowę  jezdni,  wykonanie  poboczy,  budowa
kanalizacji  deszczowej,  profilowanie  rowu
odprowadzającego wody opadowe i roztopowe,
wykonanie  przepustów  żelbetowych  pod
zjazdami;

10) budowa  chodnika  wzdłuż  ul.  Myśliwca  od
skrzyżowania  z ul. Pokoju  w stronę  torów
kolejowych – wartość zadania to 330 121,24 zł – zadanie obejmowało wykonanie:

a) chodnika (wraz ze ścieżką rowerową),

b) oświetlenia  dedykowanego  dwóch  przejść
dla  pieszych  zlokalizowanych  wzdłuż
przedmiotowej inwestycji;

11) Przebudowa ul. Polnej w Krępnej – wykonanie
dokumentacji projektowej – wartość zadania to
15 608,70 zł  –  w  2018 r.  zapłacono  30%
wartości  zadania,  po  upływie  30  dni
od dokonania  zgłoszenia budowy obiektów lub
wykonania  robót  budowlanych
nie wymagających  pozwolenia  na  budowę
(Staroście  Krapkowickiemu)  z  dnia
30.11.2017 r., zgodnie z zawartą umową:

a) w ramach zadania zostanie wykonana nowa
nawierzchnia bitumiczna, zostanie wykonane
odwodnienie  w  postaci  kanalizacji
deszczowej oraz rowów odwadniający,

b) przy  skrzyżowaniu  ul.  Polnej  z  ul.  Stawową oraz  drogą  wojewódzką  projektuje  się
pierścień najazdowy z kostki granitowej,

c) na ul. Polnej zostanie wprowadzona strefa zamieszkania,
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Ilustracja 4: Przebudowa ulicy Młyńskiej w 
Januszkowicach
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d) w  ciągu  ul.  Polnej  projektuje  się  7  miejsc  postojowych  równoległych  z  kostki
betonowej;

12) Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach – wartość zadania
to 330 121,24 zł – wykonano:

a) 15  miejsc  parkingowych  w  tym  2
stanowiska dla osób niepełnosprawnych,

b) drogę dojazdową do miejsc parkingowych o
szerokości 6,00 m,

c) kanalizację deszczową,

d) oznakowanie  docelowe  (znaki  pionowe
i poziome),

e) przebudowano  kolidującą,  podziemną  sieć
teletechniczną;

13) Wykonanie parkingu na działce 103/18, przy ul.
Górnej – wartość zadania to 44 280,00 zł  – w
ramach zadania wybudowano parking z  kostki
betonowej dla 10 stanowisk postojowych w tym
1 dla osoby niepełnosprawnej;

14) Remont drogi na dz. 775 w Januszkowicach – odnoga ul. Młyńskiej – wartość zadania to
58 800,00 zł  –  w  ramach  zadania  wyremontowano  drogę  o  nawierzchni  asfaltowej
i powierzchni 300 m2;

15) SM  Kościuszki-Korfantego  –  remont  części
drogi  wewnętrznej  na  dz.  410/11  w
Zdzieszowicach – wartość zadania to 5 642,01 –
Wyremontowano fragment  należący do Gminy
Zdzieszowice, drogi wewnętrznej o powierzchni
33,00  m2.  Wykonano  nawierzchnię  z  kostki
betonowej o gr. 8 cm;

16) Przebudowa  drogi  na  działce  1727/1  w
Zdzieszowicach  –  odnoga  ul.  Za  Odrą  –
wykonanie  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  – wartość zadania  to  0,00 – W
ramach  zadania  zostanie  wykonana  nowa
konstrukcja  jezdni.  Projektuje  się  jezdnię  o
szerokości 4,5 m z kostki betonowej o gr. 8 cm,
długość  drogi  117  m.;  zadanie  w  trakcie
realizacji – umowę zawarto w 2018 r., natomiast
płatność nastąpi w 2019 r.

17) Remont przystanków w gminie Zdzieszowice – wartość zadania to 23 451,85 - W ramach
zadania wymieniono zniszczone szyby na przystankach autobusowych przy ul. Żyrowskiej
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Ilustracja 6: Budowa parkingu na działce nr 
372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach

Ilustracja 7: Wykonanie parkingu na działce 
103/18, przy ul. Górnej.
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oraz ul. Bolesława Chrobrego w Zdzieszowicach. Wyremontowano również przystanek na
ul. Kościuszki w Oleszce;

18) Remont zniszczonego oświetlenia – wartość zadania to 19 947,83 – wykonano 2 zniszczone
stanowiska słupowe w kolizji drogowej na ul. Zdzieszowickiej w Krępnej, na ul. Góry św.
Anny przy skrzyżowaniu z ul. Wolności oraz wymieniono 10 zużytych opraw na LED na
ul. Myśliwca i ul. Miarki oraz obok sklepu GS przy ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach;

19) Wykonanie oświetlenia  dedykowanego na przejściach dla pieszych – wartość zadania to
27 704,65 - Wykonano oświetlenie dedykowane na przejściach przy skrzyżowaniu ulic Góry
św. Anny i Fabrycznej (3 przejścia);

20) Wykonanie 2 punktów świetlnych na parkingu przy ul. Chrobrego 8 – wartość zadania to
7 916,40 - Doświetlono okolicę parkingu na wniosek mieszkańców;

21) Wykonanie oświetlenia przy ul. Nowej w Zdzieszowicach – wartość zadania to 12 290,12 -
Oświetlenie zostało wykonane w obrębie parkingu;

22) Remont  kanalizacji  deszczowej  –  wartość  zadania  to  26 932,17  -  Wykonano  remont
kanalizacji  deszczowej na ul. Pionierów ul.  Żwirki,  ul.  Słowackiego oraz ul.  Zielonej w
Zdzieszowicach;

23) Wykonanie tablic z nazwami ulic – wartość zadania to 4 508,57 - Uzupełniono brakujące
tablice z nawami ulic;

24) Wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
– wartość zadania to 36 998,67 - W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome dróg,
wymieniono  zniszczone  znaki  oraz  uzupełniono  brakujące  oznakowanie,  zamontowano
lustra drogowe oraz barierki.

Pozostałe zadania

1) Remont  schodów  wejściowych  do  budynku  na  ul.  Filarskiego  19  w  Zdzieszowicach
(Ośrodek  Zdrowia)  –  wartość  zadania  to  27 306,29 zł  –  zdemontowano  starą  barierkę
i balustradę,  zamontowano  nową  barierkę  ze  stali  nierdzewnej.  Wykonano  nową
nawierzchnię schodów i podestu z płytek gresowych antypoślizgowych;

2) Wykonanie  elewacji  budynku  samorządowego  na  Piastów  I  –  wartość  zadania  to
99 000,00 zł  -  Wykonano  nową  elewację  budynku,  ze  względu  na  jej  zły  stan;  nowa
elewacja  stanowi  warstwę  ochronną  budynku  przed  czynnikami  atmosferycznymi,  ale
również poprawiła estetykę budynku oraz wizerunek osiedla Piastów I;

3) Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku urzędu wraz z odbudową nawierzchni –
wartość zadania to 21 490,35 zł - w ramach remontu wymieniono stare rury kanalizacyjne
na nowe z PCV;

4) Remont  sali  ślubów  –  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  –  wartość
zadania  to  12 177,00 zł  –  w  celu  wykonania  remontu  sali  ślubów,  zlecono  w  2018 r.
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

5) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – adaptacja budynku do aktualnych
przepisów  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  publiczne-  wykonanie  dokumentacji
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projektowej – wartość zadania to 8 487,00 zł -
Dokumentacja projektowa została wykonana w
2017  r.,  powyższa  kwota  stanowi  zgodnie  z
umową  30%  wynagrodzenia,  które  projektant
otrzymuje po uzyskaniu pozwolenia na budowę;

6) Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej
–  przebudowa  i rozbudowa  budynku
wielofunkcyjnego  wraz  z  adpatacją  na  cele
mieszkalne  –  wartość  zadania  to  3 568,24 zł  -
Inwestycja  została  zrealizowana  w  2017  r.,
natomiast  w  2018  r.  dokonano  opłaty  dla
przedsiębiorstwa  energetycznego  z  tytułu
zwiększenia zapotrzebowania  mocy  dla
budynku  w  związku  ze  stworzeniem  nowych
lokali mieszkaniowych;

7) Wykonanie stałej zabudowy wnękowej w pom.
Nr 1,20 budynku wielofunkcyjnego w Krępnej
w części należącej do OSP – wartość zadania to
5 000,00 zł - W ramach zadania wykonano szafę
w pomieszczeniach OSP, do przechowywania sprzętu ppoż.;

8) Zakup stołów i krzeseł do sali nr 2.7 w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej – wartość
zadania to 11 943,20 - Stoły i krzesła zostały zakupione na salę wielofunkcyjną służąca jako
miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa;

9) Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim – wartość zadania to 105 000,00 zł - wykonanie
monitoringu w Parku Miejskim jest skutecznym zabezpieczeniem, a także dobrym źródłem
materiałów dowodowych, dzięki którym, odstraszani będą potencjalni niszczyciele mienia
gminnego,  napastnicy  i złodzieje;  założenie  monitoringu  sprzyja  kontroli  zdarzeń  w
szerszym  zakresie,  gdy  dojdzie  do  jakiegoś  zdarzenia  np.:  napaści,  bójki,  uszkodzenia
mienia, kradzieży i innych – obraz z monitoringu dostarczy informacje i dla podstawy do
wskazania osób odpowiedzialnych;

10) Wykonanie monitoringu na osiedlu Piastów i przy boisku tartanowym – wartość zadania to
7 956,62

11) Wykonanie  monitoringu  działek  gminnych  przy  ul.  Żyrowskiej  oraz  Fabrycznej
w Zdzieszowicach –  wartość  zadania  to  – wartość  zadania  to  19 898,94 zł  -  w związku
z notorycznym zaśmiecaniem odpadami wielkogabarytowymi działek przy ul. Fabrycznej
oraz Żyrowskiej w Zdzieszowicach, zasadnym było zamontowanie  kamer
monitorujących teren; w przypadku pojawienia się nowych śmieci,  dzięki monitoringowi
będzie można odnaleźć sprawcę;

12) Zagospodarowanie działki  nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach – wartość zadania to
290 990,00 zł - zadanie obejmowało wykonanie:
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Ilustracja 8: Wykonanie elewacji budynku 
samorządowego na Piastów I
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a) ciągów pieszych utwardzonych kostką betonową, przy ścieżkach zamontowano ławki
i śmietniki z betonu architektonicznego,

b) placu zabaw oraz stołu do ping ponga,

c) trzech wiat biesiadnych małych,

d) miejsca na ognisko;

13) Zakup ław i stołów pod wiatę rekreacyjną w
Rozwadzy – wartość zadania to 5 990,00 zł -
Zakupiono  ławy  i stoły  pod  wiatę
rekreacyjną  dla  mieszkańców,
zlokalizowaną  przy  ul.  Szkolnej  w
Rozwadzy;

14) Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5
obok kościoła na Starym Osiedlu – wartość
zadania  to  156 171,70 zł  –  w  ramach
zadania:
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Ilustracja 9: Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach

Ilustracja 10: Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach

Ilustracja 11: Zagospodarowanie terenu na 
działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu
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a) wykonano nawierzchnię z kostki betonowej szarej i czerwonej grubości 8 cm wraz ze
zjazdem z ulicy Sienkiewicza,

b) wykonano oświetlenie utwardzonego terenu poprzez dwa nowe słupy oraz przestawienie
istniejącego słupa przy ulicy Sienkiewicza,

c) doświetlono przejście dla pieszych w rejonie przedmiotowej działki dwoma słupami z
oświetleniem dedykowanym;

15) Wykonanie wiaty śmieciowej na działce przy ul.
Filarskiego  19  w  Zdzieszowicach  –  wartość
zadania  to  14 899,98 zł  –  w celu
uniemożliwienia  dostępu  niepożądanym
osobom  do  śmieci  wytwarzanych  przez
najemców  budynku  przy  Filarskiego  19
konieczne  jest  umieszczenie  pojemników  na
śmieci w zamykanej wiacie;

16) Wykonanie  ogrodzenia  odstojnika  kanalizacji
deszczowej  w  Oleszce  –  wartość  zadania  to
20 600,00 zł - wykonanie ogrodzenia odstojnika
kanalizacji  deszczowej  jest  konieczny,
ponieważ  zlokalizowany  jest  on  przy  terenie
rekreacyjnym, gdzie bawią się dzieci; w trosce
o  ich  bezpieczeństwo  zasadnym  było
wykonanie  ogrodzenia,  które  uchroni  dzieci
przed ewentualnym wpadnięciem do odstojnika podczas zabaw;

17) Budowa  instalacji  nawadniające  boiska  w  Żyrowej  z  odwiertem  –  wartość  zadania  to
17 197,29 zł  –  w związku  z  wykonaniem  w  ramach  funduszu  sołeckiego  instalacji
nawadniającej  boisko  w  Żyrowej,  konieczne  w  pierwszej  kolejności  jest  wykonanie
dokumentacji  geologicznej  odwiertu,
wykonanie  wiercenia  oraz  dokumentacji
projektowej  obudowy  studni  wraz  z
odprowadzeniem  wody  do  zbiornika
retencyjnego,  oraz  zasilaniem;  ilość  środków
zabezpieczonych  w ramach  FS  na  to  zadanie
jest niewystarczająca, dlatego zabezpieczono na
ten cel dodatkowe środki;

18) Wykonanie piłkochwytów i trybun na boisku w
Żyrowej – wartość zadania to 102 500,00 zł  –
wykonanie piłkochwytów za bramkami ochroni
otoczenie  (głównie  ludzi  oraz  samochody)
wokół  boiska  przed  ewentualnymi  szkodami
wynikającymi z wypadania piłek poza boisko;
na chwilę obecną trybuny na boisku są zużyte
i zniszczone,  nie  można  z  nich  korzystać,
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Ilustracja 12: Wykonanie ogrodzenia odstojnika 
kanalizacji deszczowej w Oleszce.

Ilustracja 13: Wykonanie piłkochwytów i trybun 
na boisku w Żyrowej
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ponieważ  siedziska  drewnie  i betonowa konstrukcja  są  połamane;  Mieszkańcy  sołectwa,
gminy oraz goście, muszą stać, chcąc oglądać rozgrywki meczowe;

19) Wykonanie oświetlenia boiska w Januszkowicach przy ul. Działkowca – wartość zadania to
23 917,58 zł - wykonanie oświetlenia pozwoliło na korzystanie z boiska również po zmroku;

20) Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1808 O  ul.
Góry  św.  Anny  wraz  z  budową  ronda  na
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach –
dotacja – wartość zadania to 1 368 812,82 zł -
W  ramach  zadania  wykonano  nową
nawierzchnię  jezdni,  wybudowano  rondo  na
skrzyżowaniu  z  ul.  Nową,  ciąg  pieszo-
rowerowy, rowerowy oraz chodniki. w branży
wodociągowo-  kanalizacyjnej:  -  wymianę
odcinka  istniejącego kanału  deszczowego  DN
300  zabudowanego  pod  istniejącym
skrzyżowaniem ulic Góra Św. Anny i Nowa, -
przebudowę sieci  wodociągowej DN 200 mm
zabudowanej  na  skrzyżowaniu  ulic  Góra  Św.
Anny  i Nowa,  -  przebudowę  sieci
wodociągowej  DN  100  na  skrzyżowaniu  ulic
Góra  Św.  Anny  i Zielona,  -  odwodnienie
przebudowywanej  ulicy  Góra  Św.  Anny
polegającą  na  zabudowie  dwóch  nowych
odcinków  kanalizacji  deszczowej  DN300
wzdłuż ul.  Góra Św. Anny i zabudowę wpustów ściekowych w pasie jezdni na długości
przebudowywanej  drogi  powiatowej,  -  roboty  demontażowe,  w  branży  ciepłowniczo-
gazowniczej:  -  przebudowę  sieci  gazowej  dn200  stal  polegająca  na  obejściu  siecią
projektowanego ronda, - podłączenie istniejącej sieci gazowej od ul. Nowej dn160PE do
przebudowanego gazociągu dn200, - wyłączenie z eksploatacji i uśmiercenie nieczynnych
fragmentów  gazociągów  DN200  stal  i 160PE,  -  zabezpieczenie  istniejącej  sieci
ciepłowniczej w rejonie projektowanej przebudowy, w branży energetycznej: - przebudowę
istniejących  linii  napowietrznych  niskiego  napięcia,  -  przebudowę  istniejących  linii
kablowych niskiego napięcia, - przebudowę istniejącej linii średniego napięcia 15kV relacji
„Zdzieszowice – sala gimnastyczna” – „Hotel”, - przebudowę sieci monitoringu miejskiego
podwieszonego  na  słupach  energetyki,  -  przebudowę  zasilania  sygnalizacji  świetlnej
przejścia dla pieszych i pomiaru prędkości, - układanie kabla, - ochronę przed porażeniem
prądem elektrycznym, - ochronę przeciwprzepięciowa, - budowę oświetlenia ulicznego wraz
z podłączenie go do sieci,  w branży telekomunikacyjnej:  -  przebudowę i zabezpieczenie
istniejących  sieci  telekomunikacyjnych,  -  wyregulowanie  wysokości  pokryw  studni
kablowych,  -  zabezpieczenie  kabla  światłowodowego  monitoringu  miejskiego  –  kabel
własności gminy Zdzieszowice;

Strona 35 z 113

Ilustracja 14: Przebudowa drogi powiatowej nr 
1808 O ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda 
na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach
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21) Remont  ciągu  pieszo-rowerowego  przy  DW  nr  423  w  miejscowości  Zdzieszowice
(ul. Kozielska) – dotacja – wartość zadania to 96 838,93 zł – wykonano remont chodnika na
odcinku od skrzyżowania z ul. Chrobrego w Zdzieszowicach w kierunku Januszkowic;

22) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m.
Januszkowice” – dotacja – wartość zadania to
325 000,00 zł  –  rozbudowa  obejmowała
odcinek  drogi  wojewódzkiej  nr  423
w miejscowości  Januszkowice  od  km 41+954
do km 42+245. W zakresie  została wykonana
nowa konstrukcja jezdni, chodnik o szerokości
2-3 m, ulepszone pobocza, oświetlenie uliczne,
elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego jak
np.:  kocie  oczka,  płytki  integracyjne,
oświetlenie  przejść  dla  pieszych;  wykonano
również przebudowę urządzeń niezwiązanych z
gospodarką drogową.
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Ilustracja 15: Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach

Ilustracja 16: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
423 w miejscowości Januszkowice
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VI. 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
Zdzieszowice na lata 2015 – 2020”.

Strategia  rozwoju  gminy  jest  kluczowym  elementem  planowania  rozwoju  lokalnego.  Jest  to
dokument,  którego  celem  jest  wskazanie  wizji  oraz  strategicznych  kierunków  rozwoju  gminy.
Strategia  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 ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki
finansowe. Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz
lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii
i pomysłów pozwala 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.

Poniżej zostały wymienione zadania zrealizowane zgodnie ze strategią.

I cel   strategiczny   – Poprawa standardu życia mieszkańców;  

1) 2  cel  operacyjny –  Poprawa jakości  i dostępności  usług  edukacyjnych,  opiekuńczych
i zdrowotnych.

a) Remont  schodów wejściowych  do  budynku na  ul.  Filarskiego  19  w Zdzieszowicach
(Ośrodek Zdrowia)

2) 3  cel  operacyjny  –  Wzmacnianie  więzi  społecznych,  przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu.

a) Zadania  realizowane  w ramach  funduszu  sołeckiego  opisane  w dziale  „FUNDUSZ
SOŁECKI”.

b) Zadania realizowane w ramach środków samorządowych opisane w dziale  „ŚRODKI
SAMORZĄDOWE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA – 10.000,00 ZŁ”.

c) Wykonanie elewacji budynku samorządowego na Piastów I.

d) Budowa  budynku  wielofunkcyjnego  w Januszkowicach  –  adaptacja  budynku  do
aktualnych  przepisów  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  publiczne-  wykonanie
dokumentacji projektowej.

e) Zakup stołów i krzeseł do sali nr 2.7 w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej

3) 4  cel  operacyjny  –  Wspieranie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego,  wzmacnianie
potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji:

a) Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
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II cel strategiczny – Rozwój oświaty, kultury, sportu i     rekreacji;  

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

a) Budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej z odwiertem.

b) Wykonanie piłkochwytów i trybun na boisku w Żyrowej.

c) Wykonanie oświetlenia boiska w Januszkowicach przy ul. Działkowca

IV cel strategiczny – Modernizacja i     rozbudowa infrastruktury;  

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

a) „Remont ciągu pieszo-rowerowego przy DW nr 423 w m. Zdzieszowice (ul. Kozielska)”

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice”

c) Zadania  zrealizowane  w ramach  infrastruktury  drogowej  opisane  w dziale  „DROGI
GMINNE”

d) Zagospodarowanie działki nr 1003 “Mirabelka w Zdzieszowicach.

e) Zakup ław i stołów pod wiatę rekreacyjną w Rozwadzy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018, 
z perspektywą na lata 2019-2022

Program  został  wprowadzony  uchwałą  nr  XX/149/2016  z dnia  30  marca  2016 r  w sprawie
uchwalenia  „Programu  Ochrony  Środowiska  na  dla  Gminy  Zdzieszowice  na  lata  2016-2018,
z perspektywą na lata 2019-2022.

Program  jest  dokumentem  planowania  strategicznego,  wyrażającym  cele  i kierunki  polityki
środowiskowej Gminy Zdzieszowice i określającym wynikające z niej działania.

Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska służą do tworzenia warunków dla
zachowań społeczeństwa Gminy, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego.

Realizacja celów wytyczonych w programie powoduje polepszenie warunków życia mieszkańców
przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych
działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych
oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. 

W trosce o stan jakości powietrza gmina Zdzieszowice realizowała program udzielania dotacji na
likwidację pieców węglowych i ich zastąpieniu kotłem gazowym, elektrycznym, olejowym, pompą
ciepła.

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska:

Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułuje zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak dla
Gminy  Zdzieszowice,  jak  również  dla  szeregu  instytucji  i przedsiębiorstw  uczestniczących
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. 
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Ochrona powietrza

Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane
były w zakresie:

• prowadzenia  remontów  i modernizacji  dróg  na  terenie  Gminy,  w tym  remontów
cząstkowych

• promocji i wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii,

• realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

• wspieranie  działań  na  rzecz  ograniczenia  niskiej  emisji  ze  źródeł  komunalnych  m.in.
wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa,

• edukacji ekologiczna w zakresie poszanowania energii cieplnej i elektrycznej,

• sprzątanie dróg przez ich zarządców.

Do  najważniejszych  zadań  zrealizowanych  w ramach  ww.  przedsięwzięć  należy  wymienić
wspieranie  działań  na  rzecz  ograniczenia  niskiej  emisji  ze  źródeł  komunalnych  m.in.  wymian
kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy bądź energię elektryczną.

W ramach realizacji zapisów ww. programu Gmina w 2018 roku udzieliła dofinansowania zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne jak poniżej:

• podłączenie do węzła ciepłowniczego: 7 beneficjentów,

• kocioł c.o. elektryczny: 2 beneficjentów,

• kocioł c.o. gazowy: 15 beneficjentów.

Łącznie: 24 beneficjentów, łączna kwota wypłacona: 59.887,60 zł.

W porównaniu z latami poprzednimi rok 2018 prezentuje się następująco:

Tabela  16:  Ilość  złożonych  wniosków  dotyczących  przejścia  na  ogrzewanie  ekologiczne
w latach 2016-2018

Rok Kocioł c.o. gazowy
Kocioł c.o.
elektryczny

Podłączenie do węzła ciepłowniczego łącznie

2016

23 wnioski
w tym n/w Wspólnoty mieszkaniowe:
✔ 1 wniosek ul. Plac 1 maja 2,
✔ 1 wniosek ul. Parkowa 15,
✔ 1 wniosek ul. Kościuszki 10,
✔ 1 wniosek ul. Kościuszki 11.
kwota: 51.843,07 zł

---

7 wniosków
w tym: n/w Wspólnoty 
mieszkaniowe:
✔ 2 wnioski ul. Kościuszki 3,
✔ 1 wniosek ul. Korfantego 6,
✔ 1 wniosek ul. Korfantego 3,
✔ 3 wnioski ul. Korfantego 1.
kwota: 16.842,66 zł

30 wniosków

Kwota:
68.685,73 zł

2017
19 wniosków
kwota: 42.103,24 zł

1 wniosek
kwota:

2.152,33 zł
---

20 wniosków
kwota:

44.255,57 zł

2018

15 wniosków
w tym n/w Wspólnoty mieszkaniowe:
✔ 1 wniosek ul. Parkowa 15,
✔ 1 wniosek ul. Wolności 5,
kwota: 37.387,60 zł

2 wnioski

kwota:
5.000,00 zł

7 wniosków
w tym:
✔ 3 wnioski ul. Kościuszki 8,
✔ 3 wnioski ul. Kościuszki 5,
kwota: 17.500,00 zł

24 wnioski

kwota:
59.887,60 zł 
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Gospodarka wodno-ściekowa

Zadania w tym obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (budowa kanalizacji sanitarnej), dotyczyły głównie: 

• współpracy  ze  środowiskami  rolniczymi  w zakresie  wdrażania  dobrych  praktyk
rolniczych,  niezbędnych  dla  skutecznej  ochrony  wód  przed  zanieczyszczeniem
obszarowym, 

• rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

• remontów i rozbudowy sieci wodociągowych, - edukacji ekologicznej. 

Ochrona gleb i     powierzchni ziemi  

Zadania  w zakresie  ochrony  powierzchni  ziemi  realizowane  były  m.in.  przez  wprowadzanie
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz racjonalne
użytkowanie  zasobów  naturalnych  (zapobieganie  degradacji  i erozji  gleb).  Ośrodki  szkolenia
rolniczego  prowadziły  doradztwo  rolnicze,  ukierunkowane  na  prawidłowe  dawkowanie
i wykorzystanie nawozów sztucznych. 

Ochrona przyrody

Realizowane zadania dotyczyły głównie: 

• zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 

• ochrony terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 

• prowadzenia  ciągłej  kampanii  edukacyjno  –  informacyjnej  w celu  podnoszenia
świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

• ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej,

• zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, 

• urządzenia parków i miejsc rekreacji na terenie Gminy. Szereg działań realizowany był
przez placówki oświatowe z terenu Gminy, organizacje pozarządowe oraz Nadleśnictwo
Strzelce Opolskie. 

Ochrona przed hałasem

Zadania  związane  z ochroną  przed  hałasem  dotyczyły  głównie  modernizacji  dróg,  zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem, realizowane były tak przez Gminę jak i przez zarządców dróg
oraz związane były z:

• budową ścieżek rowerowych, 

• uwzględnianiem  kryterium  hałasu  na  etapie  wprowadzania  zmian  do  studiów
uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w miejscowych
planach  zagospodarowania  przestrzennego  (np.  określenia  wpływu  lokalizacji
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu), 

•  przebudową i remontem dróg na terenie Gminy. 
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Zapobieganie awariom przemysłowym

Realizowane zadania związane były głównie z: 

• instruowaniem społeczeństwa o zasadach postępowania w wypadku wystąpienia awarii
przemysłowych i transportowych, 

• instruowaniem  społeczeństwa  o występujących  zagrożeniach,  podjętych  środkach
zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii, 

• egzekwowaniem  wymogów  dotyczących  transportu  substancji  i odpadów
niebezpiecznych, - szkoleniami, aktualizacją planów operacyjnych przez zakłady i PSP. 

Edukacja ekologiczna

Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej to szereg zadań realizowanych głównie przez placówki
oświatowe oraz organizacje pozarządowe i dotyczyły m.in.: 

• kontynuacji realizacji programu edukacji ekologicznej, 

• wspieranie  merytoryczne  i finansowe  aktywnych  form  edukacji  ekologicznej  dzieci
i młodzieży,

• promocja działań proekologicznych z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności
lokalnej  -  wydawnictwa  ekologiczne,  szkolenia,  −  współdziałania  władz  gminnych
z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz
jego ochrony, − promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego,

• organizacja konkursów ekologicznych, akcji sprzątania, akcji edukacyjnych, festynów
ekologicznych i innych spotkań integrujących mieszkańców,

• prowadzenie działalności informacyjnej w Urzędzie Miejskim,

• współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.

Ochrona przyrody i     krajobrazu  

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 170 000,00zł

• Zakup nasadzeń drzew i krzewów – 8 000,00zł

• Wycinka i przecinka drzew i krzewów – 55 000,00zł

Ochrona powietrza

• Ochrona  powietrza  atmosferycznego  i klimatu  –  dofinansowania  osobom  fizycznym
i wspólnotom  mieszkaniowym  kosztów  Inwestycji  służących  ochronie  powietrza  –
60 000,00zł

• Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach – 500 000,00zł

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i     ochrona wód powierzchniowych i     podziemnych  

• Bieżące remonty dróg gminnych – 200 000,00zł

• Konserwacja rowów melioracyjnych – 80 000,00zł

• Remont przepustów i mostów – 60 000,00zł
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Zapobieganie poważnym awariom

• Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 186 700,00zł

Gospodarka odpadami

• Dofinansowanie  kosztów  inwestycji  związanych  z demontażem,  usuwaniem
i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest – 5000,00zł

W 2018 r  gmina  realizowała  zadanie  pn.  „Unieszkodliwianie  wyrobów  zawierających  azbest”.
Zadanie  to  było  realizowane  przy  udziale  środków  pochodzących  z dotacji  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. w latach 2014-2017 zrealizowano
218 wniosków unieszkodliwiając 360ton wyrobów zawierających azbest. 

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
realizowane  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 2018 r należy wymienić:

• Wykaszanie 100729,43 m2 – terenów zielonych.

• Tereny  z nasadzeniami  -  1898,00m2  -  pielęgnacja  i wykonanie  nasadzeń  na  terenie
jedenastu obszarów.

• Cięcie i odchwaszczanie żywopłotów - 2353,00m2

• Wykaszanie  poboczy  oraz  pasów  zieleni  przy  drogach  i chodnikach  gminnych  -  48
780,49m2

• Zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  (odśnieżanie)  na  terenie  Miasta  i Gminy
Zdzieszowice w 2019 r – 65 120m2

Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych organizuje Związek Międzygminny Czysty Region,  którego gmina Zdzieszowice
jest członkiem.

W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicznego
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
selektywnej. 

Zbieranie  odpadów  komunalnych  w sposób  selektywny  stanowi  podstawowy  element  systemu
gospodarki  odpadami.  Selektywna  zbiórka  jest  prowadzona  w systemie  workowym
i pojemnikowym  z podziałem  na  frakcje:  papier,  tworzywa  sztuczne,  szkło  bezbarwne,  szkło
kolorowe odpady ulegające biodegradacji.

W 2018 r na z terenu Gminy Zdzieszowice odebrano 2061,5 t odpadów, w tym:
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• Papier i tektura: – 18,1t

• Szkło: – 222,4t

• Tworzywa sztuczne: – 46,0t

• Wielkogabarytowe: – 344,7t

• Biodegradowalne: – 944,5t

• Zmieszane odpady opakowaniowe: – 482,5t

• Pozostałe:  – 21,4t

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Program  został  wprowadzony  uchwałą  nr  XV/126/2015  z dnia  25  listopada  2015 r  w sprawie
uchwalenia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice został opracowany, aby przyczynić się
do  osiągnięcia  celów  określonych  w pakiecie  klimatyczno-energetycznym  do  roku  2020,  tj.:
redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych,  zwiększenia  udziału  energii  pochodzącej  ze  źródeł
odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza. 

Do najważniejszych zadań gminy należą:

• Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań z zakresu ochrony
środowiska,

• Promocja  energooszczędnych  rozwiązań  w budownictwie  oraz  odnawialnych  źródeł
energii,

• Edukacja  użytkowników  obiektów  komunalnych  w zakresie  poszanowania  energii
i możliwości jej oszczędzania,

• Propagowanie idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

• Upowszechnienie  informacji  o wpływie  posiadania  aktualnego  świadectwa  na  „znak
bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego przez uprawnione do tego instytuty, dla
wszystkich instalowanych urządzeń zasilanych paliwami stałymi,

• Zadania  realizowane  w ramach  Programu  Ochrony  Środowiska  na  dla  Gminy
Zdzieszowice;

W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów ww. programu Straż Miejska w Zdzieszowicach
prowadziła zadania edukacyjne w placówkach oświatowych Gminy Zdzieszowice dwunastokrotnie
uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych w poszczególnych placówkach.

W ramach interwencji Straż Miejska dokonała m.in.:

• 40 interwencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

• 12  kontroli  instalacji  służących  do  opalania  gospodarstw  domowych  (jeden  mandat
karny),

• 1 kontrola (interwencja) podczas wypalania łąk-(wniosek o ukaranie),
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• 3  prelekcje  dotyczące  prawidłowego  palenia  w kotłach  centralnego  ogrzewania
organizowane w Domach Dziennego Pobytu w Zdzieszowicach,

• 1 prelekcja w sprawie prawidłowego przeprowadzania spalania w kotłach na paliwa stałe
(wraz z kominiarzem).

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 

• gromadzeni  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 zawierających
azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

• współorganizowanie szkoleń lokalnych w zakresie  usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu nieruchomości,

• organizowanie  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  przy  wykorzystaniu
pozyskanych  na  ten  cel  środków  krajowych  lub  unijnych  z uwzględnieniem  zasad
zawartych w Programie,

• inspirowanie  właściwej  postawy  obywateli  w zakresie  obowiązków  związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

• współpraca  z marszałkiem  województwa  w zakresie  inwentaryzacji  wyrobów
zawierających  azbest  oraz  opracowywania  programów  usuwania  tych  wyrobów,
w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz
urządzeń 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 określono, że na terenie gminy występuje:ok.12 150 m2 wyrobów azbestowych, czyli
ok. 133,650 Mg.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2018 r.:

• 7 beneficjentów,

• kwota całkowita:  3.043,87 zł  (85% dofinansowania z WFOŚiGW - 2.587,28 zł,  15%
środki własne beneficjentów końcowych - 456,59 zł).

W porównaniu z latami poprzednimi rok 2018 prezentuje się następująco:

Tabela 17: Ilość wniosków dotyczących likwidacji azbestu złożonych w latach 2016-2018
Rok Beneficjenci Ilość usuniętego azbestu Kwota 

2016 20 wniosków
w tym:
- 18 wniosków 
zrealizowanych,
- 2 wnioski 
niezrealizowane 
(beneficjenci 
zrezygnowali).

19,66 Mg
w tym:
- 16,12 Mg demontaż, 
transport, unieszkodliwianie,
- 3,54 Mg transport, 
unieszkodliwianie.

10.298,94 zł
w tym:
- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (50 %) 
- 5.149,47 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (35 %) - 
3.604,63 zł,
- udział środków własnych beneficjentów 
końcowych (15 %) - 1.544,84 zł.

2017 17 wniosków
w tym:
- 16 wniosków 
zrealizowanych,
- 1 wniosek 
niezrealizowany 
(beneficjent 
zrezygnował)

9,55 Mg
w tym:
- 6,43 Mg demontaż, 
transport, unieszkodliwianie,
- 3,12 Mg transport, 
unieszkodliwianie.

6.131,27 zł
w tym:
- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (50 %) 
- 3.065,64 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (35 %) - 
2.145,94 zł,
- udział środków własnych beneficjentów 
końcowych (15 %) - 919,69 zł.

2018 9 wniosków
w tym:
- 7 wniosków 
zrealizowanych,
- 2 wnioski 
niezrealizowane 
(beneficjenci 
zrezygnowali)

5,42 Mg - transport, 
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.

Realizacja  zadań  wynikających  z programu  zakłada  demontaż  oraz  utylizację  produktów
zawierających  azbest.  Głównym  problem  związanym  z brakiem  zainteresowania  mieszkańców
realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu jest konieczność dokonania inwestycji związanej
z dokonaniem wymiany zdemontowanych poszyć dachowych.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Program został  wprowadzony  uchwałą  nr  VI/53/2015 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach  z dnia
25 marca  2015 r.  w sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym
gminy Zdzieszowice na lata 2015-2019

W 2018 roku zasób mieszkaniowy Gminy Zdzieszowice tworzyły 24 budynki ze 176 lokalami,
z czego lokale komunalne stanowiły liczbę 48, natomiast socjalne 128. Łączna powierzchnia lokali
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy wynosi 5.405 m².
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Wykaz lokali komunalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice

Tabela 18: Ilość mieszkań komunalnych będących własnością Gminy Zdzieszowice

Lp. Adres Numer lokalu Ilość lokali

1 Zdzieszowice ul. Chrobrego 17 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 4

2 Jasiona ul. Polna 18 1 1

3 Żyrowa ul. Wojska Polskiego 12 12/1, 12/2 2

4 Krępna ul. Zdzieszowicka 33 1 1

5 Zdzieszowice ul. Chopina 12 12/4b, 12/5, 12/6 3

6 Zdzieszowice ul. Chopina 16 (zarządzany przez Wspólnotę 
Mieszkaniową)

16/1a,16/1b,16/3a,16/3b,16/5,
16/6

6

7 Zdzieszowice Pl. 1-go Maja 2-9 (zarządzany przez Wspólnotę 
Mieszkaniową)

2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 7/1, 9/1 7

8 Zdzieszowice Pl. 1-go Maja 10,12,15 (zarządzany przez Wspólnotę 
Mieszkaniową)

10/4, 12/2 2

9 Zdzieszowice ul. Wolności 1-3-5 (zarządzany przez Wspólnotę 
Mieszkaniową)

1/2 1

10 Zdzieszowice Pl. 1-go Maja 16 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 4

11 Zdzieszowice ul. Wolności 63 1 1

12 Budynek gimnazjum Zdzieszowice ul. Nowa 3 1 1

13 Budynek przedszkola Zdzieszowice ul. Piastów 6 1 1

14 Budynek przedszkola Zdzieszowice ul. Zielona 19 1 1

15 Budynek Przedszkola Żyrowa ul. Poprzeczna 65 1 1

16 Budynek szkoły Żyrowa ul. Wojska Polskiego 4 4/1, 4/2, 4/3 3

17 Budynek byłego przedszkola Zdzieszowice ul. K. Miarki 36 1 1

18 Krępna ul. Jasiońska 11 A 11A/1, 11A/2, 11A/3, 11A/4, 11A/
5, 11A/6, 11A/7.

7

SUMA 48

Gmina posiada 19 lokali komunalnych w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe
oraz 6 lokali komunalnych znajduje się w budynkach szkół i przedszkoli.

W maju oddano do użytku 7 nowych lokali komunalnych położonych w budynku wielofunkcyjnym
w Krępnej przy ul. Jasiońskiej 11 A o poniższym metrażu.

Tabela 19: Powierzchnia nowych lokali komunalnych w Krępnej

Nr lokalu Powierzchnia lokalu (m2)

1 71,13

2 59,94

3 58,66

4 57,86
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Nr lokalu Powierzchnia lokalu (m2)

5 58,80

6 57,98

7 68,12

Ilustracja 17: Mieszkania komunalne w Krępnej przy ul. Jasiońskiej 11a.

Inwestycja polegająca na adaptacji 7 lokali mieszkalnych została zakończona w 2018 r a jej wartość
wyniosła 769.000 zł. brutto. 

W 2018 r przyznano także 14 wyremontowanych lokali socjalnych i 1 komunalny w istniejącym
zasobie  mieszkaniowym,  odzyskanych  w wyniku  zakończenia  postępowania  eksmisyjnego  oraz
wydanych przez byłych najemców.

Na koniec 2018 r 5 lokali było niezamieszkanych, tj. 

• Zdzieszowice, ul. Filarskiego 25/3

• Zdzieszowice, ul. Filarskiego 29/9

• Krępna, ul. Zdzieszowicka 33

• Zdzieszowice, ul. Karola Miarki 36

• Zdzieszowice, ul. Filarskiego 29/12

Lokale te wymagały dokonania remontu przed zasiedleniem, co realizowane jest w ramach budżetu
Gminy Zdzieszowice na 2019 r.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych należy do jednych z podstawowych zadań własnych gminy.
w 2018 r przyznano mieszkańcom miasta i gminy Zdzieszowice 8 lokali komunalnych i 10 lokali
socjalnych. Na koniec roku 2018 na przydział lokali mieszkalnych oczekiwało 17 wnioskodawców. 

Na zamianę lokalu złożono 2 wnioski.
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Zarządzanie  zasobem  mieszkaniowym  m.in.  wiąże  się  z realizacją  zadań  mających  na  celu
utrzymywanie istniejącej substancji mieszkaniowej w należytym stanie technicznym. Sukcesywnie
wykonywane  były  konieczne  remonty  i naprawy  wynikające  z obowiązków  wynajmującego
w ramach zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy na 2018 r 

Organizowanie całodobowego pogotowia awaryjnego budynków, usuwanie awarii,  wykonywanie
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 2018 r wydatek
w wysokości  173.288,06  zł.  Koszt  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  klatki  schodowej,
wykonania wentylacji grawitacyjnej, wykonania włazów dachowych o odporności ogniowej EI 15
oraz innych robót towarzyszących wyniósł 79.655,86 zł. 

W  omawianym  roku  budżetowym  dokonano  także  remontu  budynku  socjalnego  położonego
w Rozwadzy  przy  ul.  Szkolnej  20,  który  był  realizowany  zgodnie  z decyzją  nr  26/2018
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Łącznie  w roku  budżetowym  2018  na  remonty  substancji  mieszkaniowej  wydatkowano  kwotę
252.943,92 zł. 

W 2018 r obowiązywały następujące stawki bazowe czynszu za najem lokali komunalnych:

• w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r stawka 2,70 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej
lokalu  mieszkalnego  zgodnie  z Zarządzeniem  nr  SG.0050.352.2017  Burmistrza
Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2017 r 

• w okresie od 01.09.2018 r do nadal stawka 3,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego  zgodnie  z Zarządzeniem  nr  SG.0050.521.2018  Burmistrza  Zdzieszowic
z dnia 15 maja 2018 r 

Stawkę bazową czynszu za lokale socjalne określa się na poziomie ½ stawki najniższego czynszu
za  1m²  powierzchni  użytkowej  lokalu  mieszkalnego  obowiązującego  w gminnym  zasobie
mieszkaniowym.

W 2018 r obowiązywały następujące stawki czynszu za najem lokali socjalnych:

• w okresie od 01.09.2017 r do 31.08.2018 r stawka 0,95 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej
lokalu socjalnego.

• w okresie od 01.09.2018 r do nadal stawka 1,05 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu
socjalnego.

Stan  zadłużenia  lokali  na  dzień  31.12.2018 r  wyniósł  721.627,79  zł.  w porównaniu  do  roku
poprzedniego zadłużenia wzrosły o ok. 7% tj. o kwotę 43.374,47 zł. 

Najbardziej zadłużeni są najemcy lokali socjalnych – dług w wysokości 407.117,20 zł. oraz osoby
korzystające z lokali socjalnych bezumownie – dług w wysokości 158.324,36 zł. 

Przeciwko dłużnikom stosuje  się  procedurę  windykacji  należności  pieniężnych wg Zarządzenia
Burmistrza Nr SG.120.24.2016 z dnia 10 października 2016 r 
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Równocześnie toczą się postępowania zmierzające do eksmisji dłużników zwłaszcza zajmujących
lokale bez tytułu prawnego. w 2018 r w wyniku skutecznych eksmisji odzyskano 3 lokale socjalne,
natomiast w toku postępowania sądowego o wydanie lokalu znajdowało się 12 spraw.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy w formie dodatku
mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie wynajmowanego lokalu.

W 2018 r  wypłacono 1348 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 175.096,00 zł.  Ponadto
realizując  zadanie  zlecone  gminie,  zakwalifikowano  504  wnioski  do  wypłaty  dodatków
energetycznych na łączną kwotę 7.685,30 zł.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Zdzieszowicach na lata 2014-2018

Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie
uchwalenia  Wieloletniego  planu  rozwoju  i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zdzieszowicach na
lata 2014-2018

W ramach realizacji programu w 2018 r wykonano niżej wymienione zadania:

Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej - wykonano:

1) Modernizacja studni wodomierzowej na sieci w Jasionej

2) Monitoring wizyjny SUW Krępna i SUW Oleszka

3) Modernizacja sieci wodociągowej ul. Boczna Żyrowa, prace pozostałe wyk. przez spółkę. 

Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej - wykonano:

1) Remont punktowy kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 ul. G. Św. Anny Zdzieszowice

2) Wyk. modernizacji przepompowni ścieków ul. Rozwadzka w Zdzieszowicach.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - wykonano:

1) Remont punktowy kolektora kanalizacji sanitarnej DN 200 Z-ce ul. G. Św. Anny

2) wyk. modernizacji przepompowni ścieków ul. Rozwadzka Z-ce

Budowa kanalizacji sanitarnej w     miejscowości Januszkowice etap III i     IV  

1) wykonano dokumentację projektową, zadanie do realizacji w roku 2019.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej Żyrowa Pałac

1) wykonano i etap dokumentacji projektowej.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul.     Boczna Żyrowa  

1) zadanie wykonane w całości zgodnie z dokumentacją projektową.
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Gospodarka przestrzenna

Podstawowe uchwały dotyczące MPZP Gminy Zdzieszowice:

1) Uchwała nr LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002r.
w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Zdzieszowice,  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 120
z dnia 25 listopada 2002 r, poz. 1554

2) Uchwała  nr  LIV/400/98  Rady  Miejskiej  w Zdzieszowicach  z dnia  17  czerwca  1998r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów
mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza, Krępna, w gminie Zdzieszowice, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 23 z dnia 24 sierpnia 1998 r, poz.
137

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

4) Uchwała  nr  XXXI/208/96/400/98  Rady  Miejskiej  w Zdzieszowicach  z dnia  14  listopada
1996r.  w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
wyznaczonego  obszaru  w gminie  Zdzieszowice  w obrębie  sołectwa  Januszkowice,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 8 z dnia 15 kwietnia
1997 r, poz. 55

5) Uchwała  nr  LIV/375/2018  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach  z dnia  26  września  2018 r
w sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Zdzieszowice

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(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
zagospodarowania  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 decyzji 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
przywoływania w uzasadnieniu do uchwały wyniku zgodności  uchwalonego planu miejscowego
z wynikami 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
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w szczególności  zgodność  studium  oraz  planów  miejscowych  z wymogami  wynikającymi
z przepisów obowiązującego prawa.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Zdzieszowice”  stwierdzono
potrzebę  weryfikacji  i uaktualnienia  ustaleń  studium.  Niezbędne  jest  wykonanie  nowelizacji
studium w całości  w granicach  administracyjnych  gminy,  bo  tylko  w taki  sposób  możliwe  jest
doprowadzenie  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 potrzeb  i możliwości  rozwoju  gminy,  uwzględniających:  analizy
ekonomiczne,  środowiskowe  i społeczne,  prognozy  demograficzne,  w tym  uwzględniające,  tam
gdzie  to  uzasadnione,  migracje  w ramach  miejskich  obszarów  funkcjonalnych  ośrodka
wojewódzkiego,  możliwości  finansowania  przez  gminę  wykonania  sieci  komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych
gminy, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ustalenie rozwoju gminy w oparciu o ww.
analizy i bilanse jest  kluczowe dla prawidłowego rozwoju 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 stanowiące podstawę analiz dla obszaru całej
gminy pochodzą z lat 2005 – 2009.

Stwierdzenie konieczności aktualizacji  studium i planów, nie wpływa w żadnej mierze na status
obowiązujących dokumentów, a tym bardziej nie oznacza ich nieważności. Do chwili zatwierdzenia
nowych planów miejscowych i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Zdzieszowice, dokumenty zachowują swą moc.

W ramach pracy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2018 roku wydano:

• 246 zaświadczeń z MPZP;

• 24 wypisów i wyrysów z MPZP;

• 18 postanowień opiniujących zgodność podziałów z MPZP;

• 1 decyzja inwestycji celu publicznego.

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  2018 r.,  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 2018 r. pod pozycją 2303. 

Na terenie gminy znajdują się:
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Tabela 20: 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

Tabela 21: 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. pw. św. Mikołaja

3 Żyrowa Krzyż Przy kościele fil. pw. 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 w gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełnia:

• 153 stanowiska archeologiczne, z czego 14 figuruje w rejestrze zabytków,

• 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 2018 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  2018 r  Burmistrz  Zdzieszowic  wydał  cztery  zaświadczenia  z informacją
o ujęciu  bądź  braku  ujęcia  obiektu  w Gminnym  Programie  Opieki  nad  Zabytkami  dla  Gminy
Zdzieszowice na lata 2018-2021.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt

Uchwałą nr LI/337/2018 Rada Miejska w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018 r. przyjęła program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zdzieszowice  na  rok  2018r.  Uchwała  została  opublikowana  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Oposkiego dnia 5 kwietnia 2018 r. pod pozycją 1035. 

Elementy programu

Program obejmował w szczególności:

1) zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w schronisku  dla  zwierząt  –  realizowane
przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych  "GABI"
z siedzibą w Żędowicach;

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
celem jest ochrona zwierząt;

3) odławianie bezdomnych zwierząt – realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-
Handlowych-Wielobranżowych  "GABI"  z siedzibą  w Żędowowicach  oraz  gospodarstwo
rolne;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – realizowane
w schroniskach przez lekarza weterynarii w stosunku do zwierząt domowych dla których nie
udało się odnaleźć właściciela;

5) poszukiwanie właścicieli  dla  bezdomnych zwierząt  –  realizowane poprzez informowanie
o możliwości adaptacji zwierząt bezdomnych oraz w sposób zwyczajowo przyjety na terenie
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
Bolesława Chrobrego 7, na koszt gminy;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich –
realizowane przez gospodarstwo rolne pana Piotra Kilisz przy ulicy Wiejskiej 34 w Oleszce;

8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem  zwierząt  -  realizowane  wyłączenie  przez  lekarza  weterynarii  Witolda
Smoktunowicza,  prowadzącego  Gabinet  Weterynarii  w Zdzieszowicach,  przy  ulicy
Bolesława Chrobrego 7.

Finansowanie programu

Na realizację programu w budżecie na 2018r Gmina przeznaczyła środki finansowe:

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 1000 zł,

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych tj. umowa
z zakładem weterynaryjnym – 4700 zł,
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• zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy -
1000 zł,

• usypianie ślepych miotów – 300 zł,

• interwencyjne  wyłapywanie  zwierząt  stanowiących  zagrożenie  –  współpraca  ze
schroniskiem dla zwierząt – 20 000 zł.

Natomiast  wydatkowanie  środków  finansowych  następowało  według  zaistniałych  potrzeb
i wynosiło odpowiednio: 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 383,52 zł,

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 2190 zł 

• zapewnienie  całodobowej  opieki  bezdomnym  zwierzętom  gospodarskim  z terenu
gminy – 0,00 zł,

• usypianie ślepych miotów – 0,00 zł,

• interwencyjne  wyłapywanie  zwierząt  stanowiących  zagrożenie  –  współpraca
ze schroniskiem dla zwierząt – 9 370,00 zł,

Łącznie na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt Gmina
wydatkowała 11 943,52  zł.

Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program  współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2018  został  przyjęty,
po konsultacjach, uchwałą nr XLVI/309/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada
2017 r.  w sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018.

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
mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy Zdzieszowice do wspierania tej działalności jest,,Program
współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2019”.  Program  ten  reguluje  zakres
współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia
im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Zdzieszowice.

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi jest dążenie
do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
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Główne cele programu

Celem głównym Programu jest  podniesienie  poziomu życia  mieszkańców Gminy Zdzieszowice
oraz  poprawa  konkurencyjności  regionu  przy  respektowaniu  zasad  zrównoważonego  rozwoju
poprzez:

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
publicznych 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
rozwiązania  wychodzące  naprzeciw  oczekiwaniom  i dążeniom  społecznym  oraz
umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych.

Szczegółowe cele programu

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
społeczności w regionie;

4) włączanie  sektora  pozarządowego  we  współpracę  międzyregionalną,  ogólnopolską
i międzynarodową  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 organizacjami
pozarządowymi.  Jednocześnie  wskazuje  zakres  przedmiotowy współpracy,  priorytetowe zadania
publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje
również  tryb  powoływania  i zasady  działania  komisji  konkursowych  powoływanych  do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
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Dotacje udzielona na podstawie ustawy o     działalności pożytku publicznego i     wolontariacie  

Liczba  i wartość  dotacji  udzielonych  organizacjom  pozarządowym  na  podstawie  ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

Tabela 22: Udzielone dotacje w ramach konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przekazana

1 Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”, 47-330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4 5 500,00 zł

2 Klub Wędkarski „Zdzieszowice”, 47-330 Zdzieszowice, ul. Piastów 1 1 500,00 zł

3 Stowarzyszenie „Połączeni tańcem”, 47-330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29 1 500,00 zł

4 Stowarzyszenie „Osiedlok”, 47-330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29 1 500,00 zł

Razem 10 000,00 zł

Tabela  23:  Udzielone  dotacje  w ramach  konkursu:  Pomoc  społeczna  realizowana  poprzez
świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przekazana

1 Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5 a 25 000,00 zł

Razem 25 000,00 zł

Tabela 24: Udzielone dotacje w ramach konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przekazana

1
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach,

47-330 Zdzieszowice, ul. Góry św. Anny 21 a
15 000,00 zł

Razem 15 000,00 zł

Dotacje na podstawie ustawy o     sporcie  

Liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o sporcie:

Tabela 25: Dotacje udzielone w ramach konkursu: Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie
Gminy Zdzieszowice w 2018 r.

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przekazana

1 Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice, 47-320 Gogolin, ul. Róż 19/2 10 000,00 zł

2 Stowarzyszenie "Połączeni Tańcem", 47-330 Januszkowice, ul. Olszowa 2 3 000,00 zł

3 Opolski Klub Taekwon – Do, 45-765 Opole, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 40 4 000,00 zł

4
Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik”,
47-330 Zdzieszowice, ul. Filarskiego 17/2 

30 000,00 zł

5 Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice, 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa A 2 163 000,00 zł

6 Klub Sportowy Zdzieszowice – Bike Team, 47-330 Zdzieszowice, ul. Fabryczna 31/1 1 000,00 zł
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Lp. Nazwa podmiotu Kwota przekazana

7 Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna, 47-330 Krępna, ul. Jasiońska 11a 9 000,00 zł

8 Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa, 47-330 Żyrowa, ul. Hrabiów von Gaschin 1 45 000,00 zł

9 „Górnik” Januszkowice, 47-330 Januszkowice, ul. Lompy 9 14 000,00 zł

10 LUKS "Szekla", 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3 1 000,00 zł

11 Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”, 47-330 Zdzieszowice, Pl. 1 Maja 1 7 000,00 zł

12 Klub Sportowy "Antonteam", 47-232 Kędzierzyn-Koźle, ul. Leszka Białego 2D/14 1 000,00 zł

13 LUKS "WINNER", 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3 7 000,00 zł

14 LUKS "Rospondek", 47-330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4 5 000,00 zł

15 Stowarzyszenie "Morsy na koksie", 47-330 Zdzieszowice, ul. Roosevelta 4 1 000,00 zł

16 Klub Sportowy "Masters" Zdzieszowice, 47-330 Zdzieszowice, ul. Korfantego 28 e/9 1 000,00 zł

17 LUKS Azymek Zdzieszowice, 47-330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3 28 000,00 zł

Razem 330 000,00 zł

Łącznie  w roku  2018  Gmina  Zdzieszowice  przekazała  organizacjom  pozarządowym  środki
w wysokości 380.000,00 zł.
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VII. Polityka społeczna

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  zaplanowano  w dziale  851  ochrona  zdrowia  kwotę
338 550,00 zł, z czego wykonano 321 944,00 zł  - 95,09  % planu. 

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r wyniosły 290 820,69 zł. 

Dodatkowe  środki  z budżetu  własnego  gminy  na  realizację  gminnego  programu  profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie wyniosły
31 123,31 zł.

W  2018 r  z budżetu  gminy  został  przeprowadzony  remont  pomieszczeń  Ośrodka  na  kwotę
80 000,00 zł – odnowiono sale i gabinety ośrodka oraz dobudowano pomieszczenie sekretariatu.

Realizatorem  zadań  był  Ośrodek  Profilaktyki  i Wspierania  Rodziny  w Zdzieszowicach  oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny dysponował wykwalifikowana kadrą: psycholog (pełny
etat)  terapeuta  rodzinny  (pełny  etat),  terapeuta  uzależnień  (dostępny  raz  w tygodniu  umowa
zlecenie),  pedagog  (dostępny  raz  w tygodniu  umowa  zlecenie)  prawnik  (dostępny  raz  na  dwa
tygodnie umowa zlecenie).

Ośrodek  oferował  dostępność  pomocy  psychologicznej  i terapeutycznej  w każdy  roboczy  dzień
tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.30 co w przeliczeniu miesięcznym
średnio daje 218 godz. otwarcia Ośrodka.

Realizując  gminny  program  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz
przeciwdziedzina 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 -  120 osobom z problemem alkoholowym udzielono
299 porad;

2) pomoc  psychologiczna  i terapeutyczna  dla  osób  współuzależnionych  -  106  osobom
udzielono 374 porad

3) pomoc  psychologiczna  i terapeutyczna  dla  osób,  rodzin  doświadczających  przemocy  –
29 osobom  jako  ofiarom  przemocy  udzielono  119  porad,  ponadto  sprawcom  przemocy
w ilości 12 osób udzielono 30 porad

4) praca z rodziną w szczególności  wzmacnianie roli  i funkcji  rodziny poprzez poradnictwo
rodzinne,  pedagogiczne,  wychowawcze,  edukacja  rodziców,  treningi  umiejętności
społecznych,  wychowawczych,  ekonomicznych  z rodzicami,  praca  nad  postawami
rodzicielskimi, nauka radzenia z ryzykownymi zachowaniami u dzieci, motywowanie rodzin
do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej trudnej sytuacji,  praca w zakresie
komunikacji  małżeńskiej  i rodzinnej;  terapeuta  rodzinny  prowadził  w PSP  nr  1
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w Zdzieszowicach  treningi  psychoedukacyjne  dla  rodziców  dzieci  w wieku  szkolnym,
w których uczestniczyło 20 rodziców;

5) pomoc  psychologiczna  i pedagogiczna  dla  dzieci  z rodzin  dysfunkcyjnych  z powodu
zaburzeń  zachowania,  problemów  emocjonalnych,  problemów  komunikacji  z rodzicami,
trudności szkolnych, demoralizacji, zaburzeń neurologicznych, uzależnień behawioralnych,
zaburzeń  odżywiania,  przebytej  traumie,  zaburzeń  psychicznych  u  rodziców;  ilość
udzielonych porad w 2018 r. przez pracowników Ośrodka wynosiła:

a) psycholog – 1105,

b) terapeuta rodzinny – 1243,

c) terapeuta uzależnień – 135,

d) prawnik – 82,

e) pedagog – 147;

6) działania edukacyjne i profilaktyczne również w placówkach oświatowych na terenie gminy
Zdzieszowice  –  w szkołach  podstawowych  oraz  w Publicznym  Gimnazjum  poprzez
warsztaty  profilaktyczne,  prelekcje,  spektakle  oraz  w placówkach  dla  osób  starszych  –
domach  dziennego  pobytu  poprzez  warsztaty  oraz  pogadanki  z zakresu  profilaktyki
pierwszorzędowej;

7) przeciwdziałanie  narkomanii  poprzez  poradnictwo  terapeuty  uzależnień  dla  osób
eksperymentujących,  uzależnionych  od  narkotyków.,  udzielanie  informacji  na  temat
możliwości  podjęcia  leczenia  oraz  dostępności  placówek  odwykowych  dla  osób
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;

8) wspieranie  działalności  grupy  Anonimowych  Alkoholików  poprzez  użyczanie
pomieszczenia  na  prowadzone  mitingi,  pomoc  w organizacji  imprez  trzeźwościowych
w szczególności organizacja Zlotu Radości podczas którego rodziny i osoby z problemem
alkoholowym uczestniczyły w mitingach, warsztatach i wykładach propagujących trzeźwy
styl życia;

9) współpraca z instytucjami na rzecz klientów w szczególności  z pracownikami socjalnymi
MGOPS w Zdzieszowicach, psycholog szkolny, pedagodzy szkolni ze szkół z terenu gminy,
kuratorami  Sądu  Rejonowego  w Kędzierzynie-Koźlu,  pracownikami  PCPR
w Krapkowicach,  PUP,  Poradni  Zdrowia  Psychicznego,  Poradni  Psychologiczno  –
pedagogicznej  w Krapkowicach,  Policji;  w 2018 r  Sąd  Rejonowy  w Kędzierzynie-Koźlu
skierował  5  osób  (mieszkańców  gminy  Zdzieszowice  objętych  nad  rodziną  dozorem
kuratorskim)  do  podjęcia  terapii  psychologicznej  i rodzinnej  w Ośrodku  Profilaktyki
i Wspierania Rodziny;

10) dostępność  telefonu  zaufania  w Ośrodku  Profilaktyki  i Wspierania  Rodziny
w Zdzieszowicach dla osób w sytuacjach kryzysowych i potrzebujących pomocy;

11) Działalność  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Zdzieszowicach (dalej zwana GKRPA), w skład której wchodziło 7 członków, opierała się
na następujących zadaniach:
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a) inicjowanie  działań  stanowiących  zadania  własne  gminy  w zakresie  profilaktyki
i rozwiązywania 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

d) prowadzenie  rozmów  interwencyjno  –  motywacyjnych  z osobami  uzależnionymi
i członkami ich rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej,

e) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

f) opiniowanie wniosków na otrzymanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2018 r GKRPA przeprowadziła rozmowy motywujące z 9 osobami uzależnionymi od alkoholu,
12  z osobami  członkami  rodzin  osoby  uzależnionej  od  alkoholu,  8  z osobami  doznającymi
przemocy w rodzinie, 7 z osobami stosującymi przemoc. Wobec 27 osób GKRPA podjęła czynności
zmierzające  do  zastosowania  wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się
leczeniu odwykowemu.

Rynek napojów alkoholowych w gminie Zdzieszowice kształtował się następująco: 

1) Liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza
miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła w 2018 r 24 punkty;

2) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła 21 punktów;

3) Liczba  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  przeznaczonych  do spożycia  poza
miejscem sprzedaży ważnych w 2018 r (sklepy) wynosiła 60;

4) Liczba  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia
w miejscu sprzedaży ważnych w 2018 r (lokale gastronomiczne) wyniosła 44;

5) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku:

a) poza miejscem sprzedaży – 16,

b) w miejscu sprzedaży – 6.

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.
Dostępność porad dostosowana jest do trybu życia mieszkańców, w szczególności osób pracujących
– do późnych godzin popołudniowych – do 18:30 w każdy dzień roboczy. Poradnictwo obejmuje
nie  tylko  problemy  uzależnień  występujące  w rodzinach,  lecz  także  działania  profilaktyczne
sprzyjające wyeliminowaniu zagrożeń.
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Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań Gminnej Strategi 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

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 zakresu
ustawy o pomocy społecznej i inne zadania wynikające z właściwych aktów prawnych.

W Ośrodku na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych jest 28 osób w tym 7 osób pełnym wymiarze
czasu pracy oraz 2 osoby na zastępstwo.

Tabela 26: Budżet Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach na rok 2018

Przeznaczenie Plan [zł] Wykonanie [zł]

Zadania własne 3.328.666,00 3.328.666,00

Zadania zlecone 9.957.667,00 9.882.714,28

Razem 13.286.333,00 12.755.834,11

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XLVII/362/2014 z dnia 27 marca 2014 roku została
przyjęta  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Zdzieszowice  na  lata
2014-2020.

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  m.in.  przez  wsparcie
psychologiczne, 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
skorzystać 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 przyczyniło
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 zarówno w formie świadczenia 500+,
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jak i pomocy społecznej.

Rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą skorzystać z pomocy asystenta rodziny
zatrudnionego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. W 2018 r.
pod  opieką  asystenta  rodziny  pozostawało  łącznie  16  rodzin,  z  czego  w  1  przypadku
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współpracowano  z  rodziną,  której  dzieci  zostały  umieszczone  w  pieczy  zastępczej  natomiast
w 14 przypadkach  z  rodzinami,  które  przejawiały  problemy  w  opiece  i wychowaniu  dzieci  –
zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy. Jedna rodzina współpracowała z asystentem w zakresie
przewidzianym  w  ustawie  „za  życiem”.  W  15  rodzinach  realizowano  plan  pracy  z  rodziną
i regularnie go modyfikowano, dostosowując do bieżących potrzeb rodziny.

Na  terenie  gminy  w  2018  roku  funkcjonowała  1  świetlica  podwórkowa  –  placówka  wsparcia
dziennego dla dzieci, prowadzona 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  przez  4  godziny
dziennie,  w  czasie  wolnym  od  nauki  szkolnej  zajęcia  odbywały  się  w  godzinach
przedpołudniowych.  Świetlica  podwórkowa  powstała  w  związku  z  podpisaniem  przez  Gminę
Zdzieszowice w czerwcu 2016 r. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Bliżej rodziny
i dziecka – wsparcie  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata  2014  -2020,  Oś  priorytetowa  VIII  –  Integracja  Społeczna,  współfinansowanego  z
Europejskiego Funduszu Społecznego.  Do marca 2018 roku projektem objętych było siedmioro
dzieci. Od maja 2018 roku pod opieką wychowawcy podwórkowego jest 16 dzieci. Wychowawca
realizuje wymagane kompetencje i pracuje z dziećmi nad rozwiązywaniem 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  opiekuńczo-
wychowawczych.

W  latach  2014-2018  funkcjonował  wieloletni  program  rządowy  „Pomoc  państwa  w  zakresie
dożywiania 2014-2020” W 2018 roku z pomocy w ramach programu skorzystało ogółem 113 osób
w tym 29 zamieszkujących wieś. 12 osób w tym 6 z terenów wiejskich skorzystało z programu,
spełniając kryterium dochodowe w zakresie 100-150 % natomiast 101 osób w tym 23 z terenów
wiejskich miało dochody poniżej 100% kryterium dochodowego.

Rodzice  mogą również  uzyskać pomoc w formie  stypendium szkolnego i zasiłku  szkolnego po
spełnieniu kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Stypendium można przeznaczyć
na zabezpieczenie takich potrzeb dziecka jak: podręczniki, przybory szkolne, pomoce dydaktyczne,
odzież sportowa, obuwie, opłacenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Z tej formy pomocy w 2018
roku skorzystały 64 osoby. 

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
osobom spełniającym kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, natomiast pozostałe
ponoszą odpłatność ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej XXIII/151/04 z dnia 28.09.2004 w
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sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i odpłatności  za  usługi  opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Systematycznie wzrasta liczba osób korzystających
ze świadczonych usług opiekuńczych w 2015 roku było to 18 osób, w 2016 roku 23 osoby, w 2017
roku 29 osób natomiast w 2018 roku 37 osób. Wzrasta zarówno liczba osób jak i liczba godzin
świadczonej  pomocy.  Z  2.348  godzin  w  2015  roku  do  5.385  godzin  w  2018  roku.  Usługi
opiekuńcze świadczone są przez  opiekunki  zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  w  Zdzieszowicach  na  podstawie  umów  zleceń.  W  2018  roku  usługi  opiekuńcze
świadczyło 11 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w ramach wskazanych potrzeb. W 2018 roku nie
wpłynął żaden wniosek z prośbą o ww. pomoc.

Od 2015 roku systematycznie zmienia się grupa docelowa beneficjentów pomocy społecznej. W
związku z rozwiniętym systemem świadczeń rodzinnych w systemie pomocy społeczne pozostały
głównie  osoby  starsze  i niepełnosprawne,  którym  udzielana  jest  pomoc  w  formie  usług
opiekuńczych,  zasiłków stałych  oraz  kierowania  i pokrywania  odpłatności  za  pobyt  w domach
pomocy społecznej.

Zasiłki stałe w 2018 roku pobierało 58 osób. 

Liczba  osób,  które  skorzystały  ze  świadczeń  z  zakresu  pomocy  społecznej  z  podziałem  na
świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych:

Tabela 27: Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Nazwa świadczenia Liczba świadczeniobiorców

zasiłek rodzinny 225

świadczenie rodzicielskie 27

zasiłki pielęgnacyjne 253

świadczenie pielęgnacyjne 25

specjalny zasiłek opiekuńczy 2

fundusz alimentacyjny 112

świadczenie 500+ (decyzja) 763

świadczenie 500+ 1.120

świadczenie 300+ (decyzja) 1.094

świadczenie 300+ 1.559

świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej 180 rodzin/272 osób w rodzinach

Liczba osób, które w 2018 roku długotrwale korzystających ze świadczeń: 34.
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Główne przyczyny udzielania świadczeń to:  ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,  potrzeba ochrony
macierzyństwa  w  tym  wielodzietność,  bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwała  i ciężka
choroba,  bezradność  w  sprawach  opiekuńczo  -  wychowawczych  i prowadzeniu  gospodarstwa
domowego w tym rodziny niepełne i wielodzietne,  przemoc w rodzinie,  potrzeba ochrony ofiar
handlu ludźmi,  alkoholizm, narkomania,  trudności  w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu  z
zakładu  karnego,  trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status  uchodźcy,  ochronę
uzupełniającą  lub  zwolnienie  na  pobyt  czasowy,  zdarzenie  losowe,  sytuacja  kryzysowa,  klęska
żywiołowa lub ekologiczna.

W 2018 roku 30 osób z terenu Gminy Zdzieszowice przebywało w placówkach zapewniających
całodobową opiekę (Dom Pomocy Społecznej).

W 2018 roku liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się daną
gminę, wynosiła w gminie Zdzieszowice 7 osób.

Na terenie gminy działają 2 Domy Dziennego Pobytu dla osób starszych. Placówki są ogromnym
wsparciem  dla  osób  w  tzw.  wieku  poprodukcyjnym,  osób  z  orzeczeniem  o  stopniu
niepełnosprawności,  samotnych  lub  wykluczonych  społecznie.  Głównym  celem  działalności
domów  jest  pobudzenie  oraz  motywowanie  podopiecznych  do  szeroko  rozumianej  aktywności
życiowej, oraz społecznej, zapewnienie im możliwie realnego wparcia, służącego do utrzymania
sprawności  psychofizycznej  (zgodnie  z  wiekiem),  rozumianego  jako  pomoc  w  zaradzaniu
trudnościom życiowym,  problemom 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  założeniami  statutowymi  oferują  szeroki
wachlarz zajęć aktywizujących i integrujących poprzez działalność:

1) Kulturalno-oświatową:  organizowanie  uroczystości  okolicznościowych,  świętowanie
kolejnych  rocznic  urodzin  podopiecznych,  jubileuszy,  świąt,  imprez  kulturalnych
przypadających w ciągu roku

2) Zdrowotną: uczestnictwo w organizowanych prelekcjach, wykładach, pogadankach na temat
zdrowia; korzystanie z oferty comiesięcznych usług pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
(pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie poziomu cukru we krwi, udzielanie porad z
zakresu medycyny i zdrowia publicznego)

3) Edukacyjno-poradniczą: dostęp do literatury, prasy, telewizji, internetu; organizowanie zajęć
komputerowych  z  instruktorem;  udzielanie  porad  oraz  pomoc  w  załatwianiu  spraw
osobistych i urzędowych w zakresie rozwiązywania problemów życiowych

4) Terapeutyczną indywidualną oraz grupową, a są to:

a) Ergoterapia: ogrodnictwo, krawiectwo, dziewiarstwo, wikliniarstwo, stolarstwo, haft 

b) Socjoterapia:

• ruchowa:  gimnastyka  ogólnousprawniająca,  zajęcia  na  ugulu;  ćwiczenia
uelastyczniająco-rozciągające,

• z elementami jogi, zabawy integracyjne, taneczne
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• rekreacyjna:  spacery,  gry  zespołowe  (szachy  warcaby,  gry  planszowe),  udział  w
występach  artystycznych,  olimpiadach  sportowych,  zabawach  tanecznych,
wycieczkach rowerowych, pieszych, turystyczno-krajoznawczych

• trening  umiejętności  społecznych:  trening  nawiązywania  relacji,  prowadzenia
rozmów,  podtrzymywania  kontaktów,  aktywnego  słuchania,  asertywności,
rozwiązywania  konfliktów  poprzez  udział  w  spotkaniach  z  psychologiem  oraz
warsztatach psychologicznych,

c) Arteterapia:

• rysunek,

• rzeźba: w drewnie, papieroplastyka, origami

• sztuki użytkowe: collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie
pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi,

• zdobnictwo,  dekoratorstwo:  dekoracje  okolicznościowe,  świąteczne,  np.  stroiki
wielkanocne,  bożonarodzeniowe,  zdobienie  kartek  świątecznych  i innych
przedmiotów,

• muzykoterapia: muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny Schultza;
muzykowanie  poprzez  grę  na  instrumentach  (gitara,  pianino,  bęben,  tamburyno,
harmonijka  ustna),  nauka  śpiewania  piosenek,  śpiewanie  utworów  znanych
i lubianych, popularnych ludowych oraz biesiadnych,

• choreoterapia: taniec towarzyski, taniec zespołowy.

Ilustracja 18: Warsztaty kroszonkarskie

W 2018 roku wśród stałych zajęć proponowanych przez domy dziennego pobytu były m.in: joga,
gimnastyka ogólnousprawniająca, muzykoterapia, prace ogrodnicze, zajęcia plastyczne i manualne.
Działała sekcja szachowa, sekcja muzyczna: "Za 5 dwunasta" (powstała w kwietniu 2018 r.), sekcja
taneczna  "Oriańskie  Stokrotki"  (powstała  w  kwietniu  2018  r.),  sekcja  karciana  (powstała  we
wrześniu 2018 r.). Wśród imprez cyklicznych odbywających się od wielu lat można wymienić: Bal
Seniora  w  Pietnej,  Zabawę  Ostatkową  w  Januszkowicach,  udział  w  Gminnym  Kiermaszu
Wielkanocnym,  Majówkę  w  Sosnowym  Dworku,  Dzień  Dobrego  Uczynku,  Beach  Party  w
Januszkowicach  olimpiady  seniorów,  Dzień  Skupienia  w  Bryksach,  Gminny  Dzień  Seniora  w
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Zdzieszowicach.  Seniorzy  wspólnie  obchodzili  urodziny,  Dzień  Babci  i Dziadka,  Dzień  Matki,
święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.  Wyjeżdżali  na ciekawe wycieczki,  do kina oraz brali
udział w rajdach rowerowych.

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 organizuje w październiku Gminny Dzień Seniora. W
sali  widowiskowo-kinowej  odbywają  się  prelekcje,  występy  i pokazy.  Seniorzy  mieli  okazję
oglądać występy kabaretowe, występy dzieci, wysłuchać prelekcji na temat zdrowia, prawidłowego
odżywiania, problemów wieku starczego, wpływu aktywności fizycznej na życie osób starszych,
bezpieczeństwa seniorów czyli jak nie dać się oszukać. Na seniorów czeka również poczęstunek w
postaci kawy i ciasta. Gminny Dzień Seniora jest imprezą otwartą w której biorą udział wszyscy
chętni  seniorzy  zamieszkujący  gminę  Zdzieszowice.  Zapraszani  są  również  goście  z
zaprzyjaźnionych domów dziennego pobytu z Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Opola i Głubczyc.
Co roku na spotkaniu bawi się około 300 osób.

W 2018 roku obchody Dnia Seniora połączone były z obchodami dziesięciolecia funkcjonowania
Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina” dla osób starszych.

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  XVIII/140/2016  z  dnia  27  stycznia  2016 r.
uchwalono „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2016-2018”.
Gminny Program Wspierania  Rodziny skierowany jest  do rodzin  zamieszkujących teren  miasta
i gminy  Zdzieszowice  przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych,  jak  również  do  dzieci  i młodzieży  zagrożonej  niedostosowaniem społecznym
oraz rodzin wymagających wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych.

Cel główny programu 

Poprawa  jakości  funkcjonowania  rodzin  i opieki  nad  dzieckiem  w  rodzinach  przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe programu

Do celów szczegółowych należy:

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.

Poniżej  wymieniono  działania,  jakie  podjęto  w  2018  roku  w  ramach  realizacji  ww.  celów
szczegółowych.

- rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego;
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Potrzeby środowiska lokalnego rozpoznawane były podczas  bieżącej  pracy jednostek biorących
udział  w  realizacji  Programu  min.  poprzez:  wywiady  z  poszczególnymi  przedstawicielami
środowiska, obserwację środowiska lokalnego, wymianę informacji pomiędzy instytucjami, bieżącą
analizę sytuacji rodzin uczniów uczęszczających do szkół i dzieci uczęszczających do przedszkoli,
szczegółową diagnozę potrzeb uczniów, pozyskiwanie informacji od uczniów, ich rodziców oraz
kontakt z instytucjami wspierającymi (M-GOPS, OPiWR) kuratorami sądowymi, przedstawicielami
samorządu  (sołtysi,  przewodniczący  osiedli),  wywiady  środowiskowe,  ankiety,  rozmowy
z psychologami i pedagogami szkolnymi, współpracę z Caritas; 

-  wzmacniano  rolę  i funkcje  rodziny  oraz  wspierano  w  rozwijaniu  umiejętności  opiekuńczo-
wychowawczych przez działania edukacyjne;

Pomocą  pracowników  socjalnych  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Zdzieszowicach w 2018 r. objętych było 205 rodzin w tym 45 rodzin z dziećmi. Podczas codziennej
pracy  z  rodzinami  problemowymi  pracownicy  socjalni  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w Zdzieszowicach  podejmowali  szereg  działań  celem wzmocnienia  funkcjonowania
rodziny  min.  wewnętrzne  mediacje,  pomoc  w  rozwiązywaniu  konfliktów,  podpowiadanie  jak
poprawić  relacje  i komunikację  w rodzinie,  jakie  normy wychowawcze  wprowadzić  i stosować
względem dzieci,  jakie wprowadzać ograniczenia.  Podczas pracy z  rodziną pracownicy socjalni
ściśle  współpracowali  z  kuratorami  i asystentem  rodziny.  W  przypadkach  tego  wymagających
opracowywali spójny plan działania. Jeżeli działania podejmowane przez pracowników socjalnych
MGOPS w Zdzieszowicach podczas codziennej pracy z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-
wychowawcze  były  niewystarczające,  rodziny  kierowano  do  odpowiednich  placówek  celem
uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie rozwijania tychże umiejętności;

- prowadzono treningi umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych;

Nad rozwojem powyższych umiejętności pracował indywidualnie z każdą wymagającą tego rodziną
asystent rodziny zatrudniony przez MGOPS w Zdzieszowicach oraz pracownicy socjalni w ramach
pracy socjalnej z rodziną;

- motywowano rodziny do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej sytuacji;

Asystent  rodziny,  jak  i pracownicy  socjalni  MGOPS  w  Zdzieszowicach  stale  motywowali
podopiecznych do podejmowania działań celem poprawy swojej  sytuacji  życiowej.  Podopieczni
kierowani  byli  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  otrzymywali  oferty  pracy,  uzyskiwali  pomoc w
pisaniu cv i listów motywacyjnych, wysyłani byli do pracodawców celem aktywnego poszukiwania
pracy. Rodziców motywowano do zapewnienia opieki dzieciom przez zapisanie do przedszkola co
umożliwia  podjęcie  aktywnego  poszukiwania  pracy.  W  przypadku  trudnych  problemów
opiekuńczo-wychowawczych  podopieczni  motywowani  byli  do  poszukiwania  i korzystania  ze
specjalistycznej pomocy psychologa, terapeuty, pedagoga, psychiatry. Rodziny motywowane były
również  do  korzystania  ze  specjalistycznych  porad  lekarskich.  Środowisko  diagnozowano  pod
kątem  objęcia  pomocą  asystenta  rodziny.  Takie  przypadki  zgłaszano  przełożonemu  i rodzina
uzyskiwała  dodatkowe  wsparcie  w  postaci  pomocy  asystenta  rodziny.  Rodziny  otrzymywały
wsparcie psychiczne, przeprowadzane były rozmowy wspierające;

- informowano o możliwości uzyskania pomocy:
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Ośrodek Pomocy Społecznej informował o swojej działalności na stronach internetowych, tablicy
ogłoszeń. Seniorzy biorący udział w zajęciach domów dziennego pobytu mogli również uzyskać
informację na temat  pomocy udzielanej  przez Ośrodek.  Ponadto pracownicy Ośrodka kierowali
wszystkie wymagające tego osoby do innych instytucji udzielających pomocy;

- podnoszono świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny:

W każdej z rodzin wymagających wsparcia w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych
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 wychowania dzieci. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy socjalni pozostawali
w stałym kontakcie z wychowawcami w szkole i przedszkolu, sądem, policją, lekarzami pierwszego
kontaktu i lekarzami specjalistami;

-  organizowano  imprezy  integrujące  rodzinę,  umożliwiające  wspólne  spędzenie  czasu  wolnego
rodziców i dzieci, umożliwiające integrację rodzin ze społecznością lokalną:

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice, w dniu
08.06.2018 r.  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zdzieszowicach  po  raz  siódmy
zorganizował  Piknik  Rodzinny.  Celem  zabawy  była  integracja  rodzin  ze  środowiskiem  oraz
propagowanie dobrych wzorców wspólnego rodzinnego spędzania czasu wolnego. Rodzice wraz z
dziećmi chętnie brali udział w przygotowanych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach konkurencjach sportowych, w których każdy uczestnik mógł
wygrać atrakcyjne nagrody. Ośrodek wraz z Zarządem Osiedla Kościuszki-Korfantego przygotował
dla  bawiących  się  rodzin  bezpłatny  poczęstunek.  Przy  organizacji  Pikniku  Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej  współpracował m.in.  z:  Zarządem Osiedla Kościuszki-Korfantego,
Ochotniczą Strażą Pożarną z Januszkowic, Opolskim Bractwem Rycerskim, Akademią Sztuk Walki
Tarnów Opolski – Zdzieszowice;

-  zapewniano  pomoc  materialną  i rzeczową  rodzinom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji
materialno-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 2018r.  z  tej  formy  pomocy
skorzystało  180  rodzin.  Ponadto  Ośrodek  kwalifikował  osoby  i rodziny  wymagające  pomocy
żywnościowej do otrzymania jej w ramach programu żywnościowego FEAD.

Niejednokrotnie  pracownicy  socjalni  wspierali  podopiecznych  poprzez  organizowanie  mebli,
art. gospodarstwa domowego, odzieży. 

Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w rodzinie w Gminie Zdzieszowice

Uchwałą  Rady  Miejskiej  w Zdzieszowicach  Nr  V/43/2011  został  uchwalony  Gminny  Program
Przeciwdziałania  przemocy  w  Rodzinie  i Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  rodzinie  w  Gminie
Zdzieszowice.

Zespół Interdyscyplinarny powołany w Gminie Zdzieszowice liczy 18. członków. 
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W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sądu.

W 2018 r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 „Niebieskich Kart A”
(dane osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie)

W 2018 r. prowadzonych było 28 procedur Niebieska Karta. 

W 2018 r.  odbyły  się  4  spotkania  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  utworzonych zostało  28  grup
roboczych. Liczba posiedzeń grup roboczych wyniosła 146 spotkań.

Podczas prac grup roboczych wypełnionych zostało 25 „Niebieskich Kart – C” 

(weryfikacja danych osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą).

Podczas spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazano osobom pokrzywdzonym
„Niebieską Kartę – B” (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).

Grupy  robocze  wypełniły  17  „Niebieskich  Kart  –  D”  (dane  osoby,  wobec  której  istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

Zespół Interdyscyplinarny w 2018 r. złożył 14 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację
dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  poprzez  uczestnictwo  w
szkoleniach dotyczących przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne,
terapeutyczne i socjalne.

W 2018 r. z różnych form poradnictwa skorzystało ogółem 71 osób. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół podjął działania informacyjno-edukacyjne
w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie  poprzez  udostępnienie  plakatów  i ulotek
kierowanych do:

• rodziców /opiekunów,

• dzieci,

• współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

• osób starszych.

Udostępniono  do  publicznej  wiadomości  informacje  o  instytucjach  udzielających  pomocy  w
sytuacjach  doświadczania  przemocy  w rodzinie,  udzielanie  informacji  o  możliwości  uzyskania
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego oraz poradnictwo indywidualne.

Zespół  Interdyscyplinarny  w  ramach  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  podjął  działania
diagnozujące  poprzez  kierowanie  poszczególnych  spraw  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz diagnozę środowiska zagrożonego przemocą dokonywaną przez
pracowników 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 środowisku.
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Zespół Interdyscyplinarny wykazuje się dużą aktywnością, współdziałaniem i wymianą informacji
pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie
przemocy w rodzinie.

W roku 2018 Zespół Interdyscyplinarny zebrał się czterokrotnie. Podczas spotkań całego składu
Zespołu Interdyscyplinarnego omawiane były sprawy skierowane do grup roboczych oraz efekty
pracy  grup.  Zespół  podejmował  ocenę  sytuacji  problemowej  osoby indywidualnej,  rodziny  lub
środowiska  znajdującego  się  w  sytuacji  kryzysowej  i wypracowywał  działania  mające  na  celu
przywrócenie integralności rodziny dotkniętej przemocą.

W  roku  2018  procedura  „Niebieskiej  Karty”  została  zakończona  w  12  przypadkach,  wobec
rozstrzygnięcia o ustaniu przemocy w rodzinie, a w 1 przypadku wobec rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowanych działań.

Żłobek Samorządowy

Żłobek  Samorządowy w Zdzieszowicach  jest  jednostką  organizacyjną  gminy  powołaną  w celu
sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jest to jedyna tego typu placówka w powiecie
krapkowickim, której organem założycielskim i prowadzącym jest gmina.

Żłobek  dysponuje  60  miejscami  dla  dzieci  w  3  grupach  wiekowych.  Pierwsza  grupa  to  25
najmłodszych dzieci, drugą grupę stanowi 10 dzieci, a na trzeciej grupie jest 25 najstarszych dzieci.
Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel.

Budynek Żłobka został kompleksowo wyremontowany w okresie 2008-2016.

Całkowity koszt przebudowy budynku Żłobka to 2 838 155,93 zł, z czego 465 490,29 zł to środki
pozyskane z zewnątrz.

Część  budynku  zajmują  pomieszczenia  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
wyposażony w urządzenia odpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3. Taras przylegający do żłobka
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wyłożony  jest  bezpieczną  nawierzchnią.  Teren  przyżłobkowy jest  monitorowany.  Budynek  jest
docieplony, a sama elewacja jest kolorowa i na tle otaczających bloków mieszkalnych wyróżnia się
swoim wyglądem.

Dzieci w ramach swojej grupy mają do dyspozycji osobne szatnie, bawialnie, sypialnie i łazienki.
Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone, czyste i kolorowe.

Aby podopieczni mogli korzystać z dalszych spacerów
na  świeżym  powietrzu,  Żłobek  dysponuje  trzema
sześcioosobowymi wózkami, w których maluchy mogą
zwiedzać gminę.

Posiłki  dla  dzieci  przygotowywane  są  w  dobrze
wyposażonej  kuchni  żłobkowej  z  uwzględnieniem
ewentualnych wymagań dietetycznych. Żłobek posiada
własną  pralnię  i we własnym zakresie  pierze  bieliznę
pościelową oraz odzież ochronną pracowników. 

Żłobek  współpracuje  z  firmą  Nutricia,  dzięki  czemu
stale podnosi wiedzę na temat prawidłowego żywienia
małych  dzieci  również  podczas  warsztatów  dla
rodziców. 

Poza  zapewnieniem  codziennej  opieki  i pielęgnacji
dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dostosowanych do ich wieku. W trakcie
roku placówka z pomocą rodziców organizuje: mikołajki, bal przebierańców, dzień babci i dziadka
połączony z poczęstunkiem i wizytą w żłobku, szukanie zajączka oraz tzw. „święto rodziny”, które
odbywa się  w plenerze  i w którym mogą uczestniczyć  całe  rodziny dzieci  uczęszczających do
żłobka.

W ciągu 2018 roku w żłobku przebywało łącznie 92 dzieci (36 dziewczynek i 56 chłopców), 32
odeszło  do przedszkola.  Dwadzieścioro  dzieci  ze  względu na  brak wolnych miejsc  nie  zostało
przyjętych  do  żłobka.  Koszt  utrzymania  jednego  podopiecznego  na  postawie  ubiegłorocznego
budżetu  to  kwota  około  2 000.00  PLN  miesięcznie.  Na  tak  wysoki  koszt  duży  wpływ  ma
frekwencja  dzieci  uczęszczających  do  żłobka  będąca  wynikiem  dużej  absencji  chorobowej
podopiecznych. Rodzic na podstawie umowy uiszcza opłatę w wysokości 17,00 zł za dzień pobytu
dziecka  w  żłobku,  z  czego  kwota  5,00  PLN  stanowi  dzienną  stawkę  wyżywieniową.  Koszty
wyżywienia w całości pokrywają rodzice. 

Dochody osiągnięte w 2018 r. to kwota 149 795,69, natomiast wydatki to kwota 1 185 713,88 zł.

W 2018  roku  do  żłobka  zakupiono  oczyszczacz  powietrza,  który  umieszczono  na  najmłodszej
grupie dziecięcej. Zamontowano również stację uzdatniania wody, dzięki której woda nie powoduje
korozji instalacji, a sprzęty AGD pozbawione są osadów i ich żywotność zostaje wydłużona.

Przeprowadzona w 2018r przez Placówkę kształcenia ustawicznego „Akademia Oświaty” kontrola
Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach wykazała, iż placówka jest bardzo dobrze prowadzona
a jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie.
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VIII. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach w 2018r.

Rada Miejska  w Zdzieszowicach odbyła  w 2018 roku czternaście  sesji,  na  których podjęła  96
uchwał (w VII kadencji  -  68,  w VIII kadencji  -  28),  z  czego 25 uchwał stanowiły akty prawa
miejscowego. 

Spośród  podjętych  uchwał  62  podlegały  nadzorowi  Wojewody  Opolskiego  a  34  uchwały
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Wobec 3 uchwał Wojewoda wszczął
postępowanie nadzorcze:

• Uchwała Nr LV/366/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania

na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

• Uchwała Nr LVII/379/2018 z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu

Gminy Zdzieszowice,

• Uchwała  Nr  III/19/2018 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach  z  dnia  18  grudnia  2018r.  w

sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na wniosek  Burmistrza  Zdzieszowic  Rada  Miejska  w Zdzieszowicach  w ramach  samokontroli
dokonała  nowelizacji  tych  uchwał  w  celu  usunięcia  naruszeń  przepisów  prawa.  Wobec  czego
organy  nadzoru  nie  podejmowały  rozstrzygnięć  nadzorczych  wobec  podjętych  uchwał  Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach.

Protokoły  sesji  oraz  podjęte  uchwały  zostały  udostępnione  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.  Urząd  Miejski  w  Zdzieszowicach  udostępnił  również  nagrania  audio  z  przebiegu
posiedzeń sesji na stronie internetowej gminy www.zdzieszowice.pl.

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach podjętych 
w 2018r.

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia
W sprawie Sposób realizacji

1. XLVIII/321/2018 24.01.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

2. XLVIII/322/2018 24.01.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018 oraz w załączniku do 
sprawozdania „stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich”
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia
W sprawie Sposób realizacji

3. XLVIII/323/2018 24.01.2018
w sprawie udzielenia

pomocy finansowej dla
Powiatu Krapkowickiego

zgodnie z podjętą uchwałą środki finansowe w 
wysokości
1 368 812,82 zł zostały przekazane w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Krapkowickiego jako 
wkład własny do realizacji inwestycji „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1808 0 ul. Góry św. Anny 
wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Nową w Zdzieszowicach”.

4. XLIX/324/2018 31.01.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

5. XLIX/325/2018 31.01.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018 oraz w 
załączniku 
do sprawozdania „stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich”

6. XLIX/326/2018 31.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od
opłaty za przekształcenie

prawa użytkowania
wieczystego w prawo

własności nieruchomości

Burmistrz Zdzieszowic wydał decyzję przyznającą 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 768, arkusz mapy 4, 
obręb Zdzieszowice stanowiącej własność Gminy, 
bonifikatę w wysokości 40% opłaty przy 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności w/w nieruchomości

7. XLIX/327/2018 31.01.2018

w sprawie uchwalenia
dopłat do ceny za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw

domowych

uchwałą ustanowiono dopłatę dla grupy odbiorców 
„gospodarstwa domowe” do ceny wody 
w wysokości 0,73 zł netto za 1m3 
i 2,51 zł netto do kanalizacji 
w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018r.Dopłata 
przekazywana była do Spółki „Wodociągi 
i Kanalizacja” w Zdzieszowicach, zgodnie z 
wystawianymi fakturami.

8. L/328/2018 28.02.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

9. L/329/2018 28.02.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018 oraz w załączniku do 
sprawozdania „stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich”
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10. L/330/2018 28.02.2018

w sprawie podziału Gminy
Zdzieszowice na okręgi
wyborcze, ustalenia ich

granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w

każdym okręgu

uchwałą dokonano podziału Gminy na 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalono
numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych 
w poszczególnych okręgach wyborczych. Zgodnie 
z dokonanym podziałem zostały przeprowadzone 
wybory do rad gmin i burmistrza.

11. L/331/2018 28.02.2018

w sprawie podziału Gminy
Zdzieszowice na stałe
obwody głosowania,

ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib

obwodowych komisji
wyborczych

uchwała dokonała podziału Gminy na 10 obwodów
głosowania, ustaliła ich numery,granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych. 
Zgodnie z dokonanym podziałem przeprowadzono 
w dniu 21 października 2018 r. wybory organów 
jednostek samorządu terytorialnego

12. L/332/2018 28.02.2018

w sprawie uchwalenia
„Wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu
„Wodociągów i Kanalizacji”

sp. z o.o. z siedzibą w
Zdzieszowicach na lata

2019-2022”

uchwalony plan na lata 2019-2022 obejmuje 
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez 
Spółkę Wodociągi i kanalizacja 
w Zdzieszowicach z zakresu usług wodociągowo-
kanalizacyjnych. Plan zawiera zaplanowane 
inwestycje, roboty modernizacyjne, określając 
termin ich realizacji i sposób finansowania

13. LI/333/2018 27.03.2018

w sprawie zasad udzielania,
w tym rozmiaru obniżek

tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono

stanowisko kierownicze
oraz w sprawie określenia

tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych

nauczycieli,
obowiązujących w

przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę

Zdzieszowice

Zgodnie z uchwałą obniżony został tygodniowy 
wymiar godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze. Ustalono 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 
nauczycieli:pedagog, psycholog, logopeda, 
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy oraz 
dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia 
w grupach mieszanych. Uchwała określiła również 
przypadki w jakich nauczycielom zatrudnionym 
w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. 
Zapisy uchwały stosuje się w placówkach 
oświatowych Gminy od 1 września 2018 r.

14. LI/334/2018 27.03.2018

w sprawie ustalenia
wysokości opłat za

korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie

przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania
i opieki oraz warunków

częściowego lub
całkowitego zwalniania z

opłat w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę

Zdzieszowice

uchwałą ustalono opłatę 
w wysokości 1 zł za godzinę świadczeń 
udzielanych przez przedszkola w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej oraz zasady zwolnień z opłat. 
Zgodnie z uchwałą dyrektorzy przedszkoli 
naliczają 
i pobierają opłaty i z upoważnienia Burmistrza 
podejmują decyzje 
w sprawie częściowych lub całościowych 
zwolnień.
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15. LI/335/2018 27.03.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

16. LI/336/2018 27.03.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018 oraz 
w załączniku do sprawozdania „stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

17. LI/337/2018 27.03.2018

w sprawie Programu opieki
nad zwierzętami

bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Zdzieszowice na rok 2018.

realizacja zapisów uchwały następowała zgodnie z 
zgłoszonymi i występującymi potrzebami 
w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 
terenie Gminy. Oddano do schroniska dla zwierząt 
sześć bezdomnych psów. Zakupiono i wydano 
społecznym opiekunom kotów wolno żyjących 
czterdzieści osiem paczek – 2kg karmy

18. LI/338/2018 27.03.2018

w sprawie uchwalenia
dopłat do ceny za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw

domowych

uchwałą ustalono dopłatę do cen wody dla 
odbiorców – gospodarstwa domowe- w wysokości 
0,73 zł netto oraz dopłatę do cen za kanalizację 
w wysokości 2,51 zł netto za 1 m3. Dopłata do cen 
obowiązywała od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. 
Dopłata została przekazywana do Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja 
w Zdzieszowicach na podstawie wystawionych 
faktur. Wysokość dopłaty w 2018 r. wyniosła: woda
– 306 343,86 zł i kanalizacja 970 162,77 zł

19. LII/339/2018 25.04.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

20. LII/340/2018 25.04.2018

w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w
Januszkowicach

zgodnie z podjętą uchwałą dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
w Januszkowicach przekazano dotację celową z 
budżetu Gminy 
w wysokości 1 100,00 zł do dofinansowanie 
zakupu agregatu prądotwórczego

21. LII/341/2018 25.04.2018
w sprawie udzielenia dotacji

celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żyrowej

zgodnie z podjętą uchwałą dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
w Żyrowej przekazano dotację celową w 
wysokości 1 590,00 zł na dofinansowanie zakupu 
wentylatora oddymiającego.
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22. LII/342/2018 25.04.2018

w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej

ze środków budżetu Gminy
Zdzieszowice na

dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na

proekologiczne

w oparciu o ustalone uchwała zasady z budżetu 
Gminy udzielane były dotacje na dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanej z zmianą systemu 
ogrzewania na proekologiczne. W 2018 r. 
z dofinansowania skorzystało 24 beneficjentów, a 
łączna kwota dofinansowania wynosiła 59 887,60 
zł

23. LII/343/2018 25.04.2018
w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz

rozliczania dotacji celowej

uchwałą ustalono wysokość dotacji udzielanej 
przez Gminę Zdzieszowice dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub 
dziennych opiekunów na każde dziecko objęte 
opieką. 
W 2018 r. nie udzielono dotacji, gdyż na terenie 
Gminy nie występują inne podmioty prowadzące tą
formę opieki nad dziećmi do lat 3

24. LII/344/2018 25.04.2018

w sprawie wyrażenia woli
na zawarcie porozumienia

pomiędzy Gminą
Zdzieszowice a Gminą

Krapkowice

W dniu 27 czerwca 2018 r. zostało zawarte 
porozumienie w sprawie przekazania środków 
przez Gminę Zdzieszowice Gminie Krapkowice 
w formie dotacji celowej z tytułu uczęszczania 
dziecka zamieszkałego na terenie Gminy 
Zdzieszowice do żłobka w Krapkowicach. 
Wysokość dotacji w 2018 r. wyniosła 2 700,00 zł

25. LII/345/2018 25.04.2018

w sprawie pozbawienia
kategorii drogi publicznej

gminnej drogi nr 106046 O
ul. Leśna w Żyrowej

zgodnie z podjętą uchwałą z dniem 1 stycznia 2019
r. droga nr 106046 O ul. Leśna w Żyrowej o 
przebiegu od skrzyżowania z drogą publiczną 
powiatową ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z
drogą publiczną gminną ul. Kasztanowa została 
pozbawiona kategorii drogi publicznej gminnej 
i została zaliczona do kategorii drogi publicznej 
powiatowej

26. LII/346/2018 25.04.2018

w sprawie wykazu kąpielisk
zorganizowanych na terenie

Gminy Zdzieszowice w
roku 2018

Po podjęciu uchwały Burmistrz przekazał 
organizatorowi kąpieliska informację o wyrażeniu 
zgody na jego zorganizowanie na wnioskowanym 
obszarze na Jeziorze Srebrnym w Januszkowicach. 
Przekazał również informację 
o liczbie kąpielisk na terenie Gminy. Utworzona 
została ewidencja kąpielisk, do której zgodnie 
z podjętą uchwałą wpisano kąpielisko na Jeziorze 
Srebrnym 
w Januszkowicach wraz z danymi dotyczącymi 
jego funkcjonowania.
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27. LII/347/2018 25.04.2018

w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru
w obrębie Rozwadza

uchwała wprowadziła zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działki nr 738/2 
poprzez zniesienie funkcji UO – usługi oświaty w 
budynku byłej szkoły podstawowej w Rozwadzy 
i wprowadzenie na tym obszarze funcji dających 
możliwość ożywienia tego obszaru poprzez 
wprowadzenie funkcji:1 UP- Tereny sług 
publicznych i 1MW/MN/U – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej

28. LIII/348/2018 30.05.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

29. LIII/349/2018 30.05.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018 oraz w załączniku do 
sprawozdania „stopień zaawansowania realizacji 
programów wieloletnich”

30. LIII/350/2018 30.05.2018
w sprawie udzielenia

pomocy finansowej dla
Województwa Opolskiego

zgodnie z podjętą uchwała 
w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki 
finansowe 
w wysokości 100 000,00 zł na udzielenie pomocy 
finansowej 
w formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego na współfinansowanie zadania”Remont
ciągu pieszo – rowerowego przy DW nr 234 w m. 
Zdzieszowice ul. Kozielska. Przekazana dotacja 
wyniosła 96 838,93 zł

31. LIII/351/2018 30.05.2018
w sprawie ustalenia statutu
Żłobka Samorządowego w

Zdzieszowicach

zapisy uchwalonego Statutu Żłobka 
Samorządowego w Zdzieszowicach są realizowane 
przez Burmistrza sprawującego nadzór nad 
działalnością oraz dyrektora kierującego 
działalnością żłobka

32. LIII/352/2018 30.05.2018

w sprawie zaopiniowania
projektu planu ochrony dla

rezerwatu przyrody
„Lesisko”

zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, pozytywną opinię Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach dotyczącą 
przedłożonego projektu ochrony dla rezerwatu 
„Lesisko” wyrażoną w przedmiotowej uchwale, 
Burmistrz przesłał do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu
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33. LIV/353/2018 28.06.2018

w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy

za 2017 r.

Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za 2017 r.

34. LIV/354/2018 28.06.2018
w sprawie udzielenia

absolutorium Burmistrzowi
Zdzieszowic za 2017 r.

Rada Miejska w Zdzieszowicach udzielił 
Absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2017 r.

35. LIV/355/2018 28.06.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

36. LIV/356/2018 28.06.2018
w sprawie zmiany

wynagrodzenia Burmistrza
Zdzieszowic

Realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych Rada Miejska 
obniżyła wynagrodzenie Burmistrza do stawek 
obowiązujących w rozporządzeniu. Obniżenie 
wynagrodzenie nastąpiło z dniem 1 lipca 2018 r.

37. LIV/357/2018 28.06.2018

w sprawie uchwalenia
planów pracy Rady

Miejskiej na II półrocze
2018 r.

zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady 
Miejskiej 
w Zdzieszowicach Przewodniczący Rady zwoływał
sesje Rady Miejskiej

38. LIV/358/2018 28.06.2018

w sprawie uchwalenia
planów pracy stałych

komisji Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach na II

półrocze 2018 r.

zgodnie z ustalonym planem odbywały się 
posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach w II półroczu 2018 r.

39. LIV/359/2018 28.06.2018

w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów
we wsi Januszkowice

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów wsi Januszkowice wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko został 
opracowany przez projektanta uprawnionego do 
projektowania w planowaniu przestrzennym. 
Przygotowany projekt wraz z prognozą został 
skierowany do opiniowania i uzgadniania, uzyskał 
pozytywne wymagane opinie i uzgodnienia, 
w tym wynikające z procedury strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko. Obecnie projekt 
oczekuje na opinie Miejskiej Komisji 
Architektoniczno – Urbanistycznej. Po uzyskaniu 
opinii, zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
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40. LIV/360/2018 28.06.2018

w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie zasad

gospodarowania
nieruchomościami

uchylenie uchwały w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomości spowodowało iż 
czynności związane z nabywaniem, zbywaniem 
i obciązaniem nieruchomości oraz ich 
wydzierżawianiem lub wynajmowaniem na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, a także gdy po upływie zawartej na 
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, Burmistrz dokonuje wyłącznie za 
zgodą rady gminy, przekładając Radzie stosowne 
projekty uchwał.

41. LIV/361/2018 28.06.2018
w sprawie nadania nazwy

ulicy w Żyrowej

Nadana nazwa ulicy w Żyrowej – Bukowa – 
została wprowadzona do Ewidencji Miejscowości 
Ulic i Adresów. Informacja o nadaniu nazwy ulicy 
w Żyrowej została również przekazana do 
powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz do systemu identyfikacji 
adresowej ulic.

42. LIV/362/2018 28.06.2018

w sprawie zmiany
Wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych

i kanalizacji
Przedsiębiorstwa

„Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z o.o. z siedzibą w

Zdzieszowicach na lata
2014-2018

zgodnie z uchwałą do wieloletniego planu zostały 
wprowadzone dwa dodatkowe zadania; 
przebudowa kanalizacji sanitarnej Żyrowa Pałac 
i przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w Żyrowej ul. Boczna. 
Wprowadzone zadania do planu zostały wykonane 
w 2018 r.

43. LIV/363/2018 28.06.2018

w sprawie ustalenia
przebiegu istniejących dróg
publicznych gminnych na

terenie Gminy
Zdzieszowice

zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych Rada Miejska 
w Zdzieszowicach ustaliła przebieg istniejących 
dróg gminnych

44. LV/364/2018 08.08.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

45. LV/365/2018 08.08.2018
w sprawie udzielenia

pomocy finansowej dla
Województwa Opolskiego

zgodnie z uchwała w budżecie Gminy zostały 
zabezpieczone środki finansowe w wysokości 325 
000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Województwa 
Opolskiego, jako wkład własny do realizacji 
zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w
m. Januszkowice” Zadanie zrealizowano 
i przekazano środki finansowe w wysokości 325 
000,00 zł.
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46. LV/366/2018 08.08.2018

w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie

gminy Zdzieszowice miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Rada określiła obiekty (placówki wychowawcze, 
opiekuńcze, oświatowe, kościoły, placówki opieki 
społecznej z wyjątkiem już istniejących oraz 
targowiska) od których w odległości mniejszej niż 
50 metrów nie mogą być usytuowane punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych. W związku z 
wszczętym przez Wojewodę Opolskiego 
postępowaniem nadzorczym wobec uchwały, 
utraciła ona moc obowiązującą w dniu wejścia w 
życie Uchwały Nr LVII/380/2018 z dnia 17 
października 2018r. w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

47. LV/367/2018 08.08.2018

w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby

zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na

terenie gminy Zdzieszowice

Określono maksymalne liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży (dotyczy 
placówek handlowych) 
i w miejscu sprzedaży dotyczy lokali 
gastronomicznych) dla poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych.
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy Zdzieszowice wg 
stanu na dzień 31.12.2018r.:
1. Do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo: 23
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 
wyjątkiem piwa): 17
- powyżej 18% zawartości alkoholu: 20
2. Do spożycia w miejscu sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo: 21
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 
wyjątkiem piwa): 10
- powyżej 18% zawartości alkoholu: 13

48. LV/368/2018 08.08.2018

w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu
dostarczania wody

i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie
Gminy Zdzieszowice oraz
przekazania go do organu

regulacyjnego

Rada przyjęła projekt regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy 
Zdzieszowice i przekazała go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu – Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą 
w Gliwicach. 
W dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęło do Urzędu 
postanowienie przedstawiające opinię organu 
regulacyjnego w sprawie przesłanego do 
zaopiniowania projektu regulaminu. W dniu 27 
marca 2019 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/
65/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Zdzieszowice

49. LV/369/2018 08.08.2018
w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w

Zdzieszowicach

zgodnie z podjętą uchwałą została nabyta 
darowizna do zasobu komunalnego gminy – 
działka nr 509/2 w Zdzieszowicach.
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50. LV/370/2018 08.08.2018

w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu

Opieki nad zabytkami dla
Gminy Zdzieszowice na lata

2018-2021”

uchwałą został przyjęty”Gminny Program Opieki 
nad zabytkami dla Gminy Zdzieszowice na lata 
2018 – 20121”.Z uwagi na brak wniosków nie 
wszczęto żadnych postępowań 
w zakresie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorski lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Wydano 4 zaświadczenia z informacją o ujęciu 
nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków.

51. LV/371/2018 08.08.2018

W sprawie zmiany uchwały
w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady

Miejskiej w Zdzieszowicach
i nadania jej „statutu”

wprowadzone do uchwały zmiany związane były 
wprowadzoną reforma oświatową, likwidacją 
z dniem 31 sierpnia 2018 r. gimnazjum 
i przywróceniem ośmioletnich szkół 
podstawowych. Uchwałą dodano okręgi wyborcze 
w publicznych szkołach podstawowych Gminy 
Zdzieszowice, w których wybierani będą uczniowie
od klas szóstych 
i dokonano zmiany ilości wybieranych radnych 
w poszczególnych okręgach. Zgodnie z 
dokonanymi zmianami 29 listopada 2018 r. zostały 
przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.

52. LV/372/2018 08.08.2018
w sprawie pozostawienia
skargi bez rozpoznania

podjęta uchwała pozostawiła bez rozpoznania 
anonimową skargę na Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 
w Zdzieszowicach z uwagi na brak imienia, 
nazwiska oraz adresu skarżącego. 

53. LVI/373/2018 26.09.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

54. LVI/374/2018 26.09.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018 oraz 
w załączniku do sprawozdania „stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

55. LVI/375/2018 26.09.2018

w sprawie oceny
aktualności studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego oraz
miejscowych planów

zagospodarowania
przestrzennego Gminy

Zdzieszowice

W podjętej uchwale dokonującej oceny aktualności
studium 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rada Miejska stwierdziła 
potrzebę weryfikacji 
i uaktualnienia ustaleń studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego. 
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56. LVI/376/2018 26.09.2018

w sprawie wyrażenia opinii
w kwestii ustanowienia
zastawu rejestrowego na

udziałach Przedsiębiorstwa
„Wodociągi i Kanalizacja”

Spółka z o.o. w
Zdzieszowicach

zgodnie z postanowieniem uchwały Burmistrz 
poinformował Prezesa Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja 
w Zdzieszowicach,że działając 
w imieniu Gminy Zdzieszowice poręczy dla Spółki
pożyczkę ze Środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 
Opolu dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Januszkowice – etap III” w formie zastawu 
rejestrowego w wysokości 500 udziałów o wartości
500 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 r. Spółka 
nie wystąpiła do Burmistrza o podpisanie umowy 
poręczenia.

57. LVII/377/2018 17.10.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018

58. LVII/378/2018 17.10.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018 oraz w 
załączniku do sprawozdania „stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

59. LVII/379/2018 17.10.2018
w sprawie uchwalenia

Statutu Gminy
Zdzieszowice

Uchwalono nowy Statut Gminy Zdzieszowice, w 
którym uwzględniono zmiany przepisów 
wprowadzonych ustawą w dniem 11 stycznia 2018 
r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
Uchwalony statut wszedł w życie 6 listopada 2018 
r.

60. LVII/380/2018 17.10.2018

w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie

gminy Zdzieszowice miejsc
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Uchwała określiła obiekty (szkoły, 
przedszkola,żłobki, kościoły placówki opieki 
społecznej) od których w odległości mniejszej niż 
50 metrów nie mogą być usytuowane miejsca 
sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. Wydając 
zezwolenia na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych Burmistrz 
wypełnia postanowienia uchwały.

61. LVII/381/2018 17.10.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy

dzierżawy po umowie
zawartej na czas oznaczony

do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą Burmistrza zawarł 
kolejną umowę dzierżawy działki nr 108/35 
w Januszkowicach, 
z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat.

Strona 82 z 113



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia
W sprawie Sposób realizacji

62. LVII/382/2018 17.10.2018
w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości w

Januszkowicach

rozpoczęto procedurę administracyjną mającą na 
celu sprzedaż działki nr 108/35 
w Januszkowicach. Uzyskano operat o wartości 
nieruchomości 
i przygotowano wykaz do publikacji.

63. LVII/383/2018 17.10.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

położonych w
Zdzieszowicach

Toczy się postępowanie administracyjne mające na 
celu nabycie działek 236 i 237 w Zdzieszowicach. 
Przedstawiono stronom propozycję warunków na 
jakich Gmina jest zainteresowana nabyciem 
działek. Brak uregulowanego stanu prawnego
(nie przeprowadzone postępowanie spadkowe) 
uniemożliwia spisanie umowy notarialnej.

64. LVII/384/2018 17.10.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

położonej w
Zdzieszowicach

Uzgodniono ze stroną zbywająca warunki nabycia 
nieruchomości. Spisanie umowy notarialnej 
przewidziane jest w 2019 r.

65. LVIII/385/2018 14.11.2018
w sprawie określenia

wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Uchwałą zostały określone stawki 
w podatku od środków transportowych na rok 
podatkowy 2019.

66. LVIII/386/2018 14.11.2018

w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla

celów wymiaru podatku
rolnego

uchwała określa stawki w podatku rolnym na rok 
podatkowy 2019

67. LVIII/387/2018 14.11.2018
w sprawie określenia

wysokości stawek podatku
od nieruchomości

uchwałą zostały określone stawki 
w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 
2019

68. LVIII/388/2018 14.11.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy

dzierżawy po umowie
zawartej na czas oznaczony

do 3 lat

Realizując postanowienia uchwały została zawarta 
przez Burmistrza kolejna umowa dzierżawy części 
działki nr 433/8 w Januszkowicach
 z jej dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 
lat.

69. I/1/2018 21.11.2018
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach

Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach został radny Edward Paciorek.

70. I/2/2018 21.11.2018

w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach został radny Zbigniew Józefiok.

71. I/3/2018 21.11.2018

w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach został radny Mirosław Hankus.
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72. I/4/2018 21.11.2018
w sprawie ustalenia

wynagrodzenia Burmistrza
Zdzieszowic

Ustalono wynagrodzenie miesięczne dla 
Burmistrza Zdzieszowic Pani Sybili Zimerman w 
wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4 800 zł;
2) dodatek funkcyjny - 2 100 zł;
3) dodatek za wieloletnią pracę 
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 
960 zł;
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego tj. 2760 zł. 

73. II/5/2018 05.12.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018

74. II/6/2018 05.12.2018
w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy
finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018 oraz w 
załączniku do sprawozdania „stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

75. II/7/2018 05.12.2018
zmieniająca uchwałę w

sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Zdzieszowice

Znowelizowano zapisy uchwały m.in. dotyczące 
zwoływania sesji Rady Miejskiej tak, aby nie 
pozostawały w sprzeczności z zapisami ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 
Uchwałę podjęto w trybie samokontroli wobec 
wszczętego przez Wojewodę Opolskiego 
postępowania nadzorczego.

76. II/8/2018 05.12.2018
w sprawie zakresu pracy

stałych komisji Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach

Uchwała realizowana jest przez Przewodniczących 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach, którzy opiniują projekty uchwał 
oraz materiały, sprawozdania przedkładane przez 
Burmistrza Zdzieszowic zgodnie z ustaloną przez 
Radę właściwością przedmiotową.

77. II/9/2018 05.12.2018

w sprawie powołania
i ustalenia składów

osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach

Rada Miejska w Zdzieszowicach ustaliła skład 
osobowy poszczególnych stałych komisji Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach.

78. II/10/2018 05.12.2018
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
objął radny Piotr Adamski.

79. II/11/2018 05.12.2018

w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego

i Budżetu

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu objąła radna Klaudia 
Kazik.
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80. II/12/2018 05.12.2018
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji
Spraw Społecznych

Funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych objął radny Józef Wilczek.

81. II/13/2018 05.12.2018
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu objął radny Karol Kowalski.

82. II/14/2018 05.12.2018
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji objął radny Jan Kuska.

83. III/15/2018 18.12.2018
w sprawie uchwały

budżetowej na 2019 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018

84. III/16/2018 18.12.2018
w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy

finansowej

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 
15 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Zdzieszowice za rok 2018 oraz w 
załączniku do sprawozdania „stopień 
zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

85. III/17/2018 18.12.2018

w sprawie uchwalenia
dopłat do ceny za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gospodarstw

domowych

Ustanowiono dopłaty do ceny wody za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę
 i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
gospodarstw domowych pod obrady Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach. Wysokość dopłat dla 
taryfowej grupy odbiorców o symbolu W1 - 
gospodarstwa domowe wynosi 0, 73 zł. netto do 1 
m3, oraz dopłat dla taryfowej grupy odbiorców o 
symbolu S i - gospodarstwa domowe wynosi 2, 51 
zł. netto do 1 m3 
Uchwała realizowana jest w roku 2019. 

86. III/18/2018 18.12.2018

w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad

ponoszenia odpłatności za
pobyt mieszkańców Gminy
Zdzieszowice w ośrodkach

wsparcia

Uchwała realizowana w 2019r. 

87. III/19/2018 18.12.2018

w sprawie programu
osłonowego „Posiłek w
szkole i w domu” na lata

2019-2023

Uchwała realizowana w latach 2019-2023
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88. III/20/2018 18.12.2018

w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego

uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie

pomocy w zakresie
dożywiania oraz określenia
zasad zwrotu wydatków dla
osób objętych programem

wieloletnim „Posiłek w
szkole i w domu” na lata

2019-2023 w formie
pieniężnej

Uchwała realizowana w latach 2019-2023

89. III/21/2018 18.12.2018

w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy
Gminy Zdzieszowice z

organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku
publicznego na rok 2019

Uchwała realizowana w 2019r. 

90. III/22/2018 18.12.2018
w sprawie planu pracy Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach

na 2019 r.

Plan pracy Rady realizowany jest przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach.

91. III/23/2018 18.12.2018

w sprawie planów pracy
stałych Komisji Rady

Miejskiej w Zdzieszowicach
na 2019 r.

Plany pracy komisji realizowane
 są przez Przewodniczących poszczególnych 
komisji. 

92. III/24/2018 18.12.2018
w sprawie dokonania zmian

budżetu na 2018 r.

realizacja uchwały została szczegółowo 
przedstawiona 
w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Zdzieszowice za rok 2018

93. III/25/2018 18.12.2018

w sprawie zmiany
„Wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych

i kanalizacji
Przedsiębiorstwa

„Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z o.o. z siedzibą w

Zdzieszowicach na lata
2014-2018”

Opracowano projekt budowlany dla realizacji III 
etapu budowy kanalizacji sanitarnej 
w Januszkowicach. 

Strona 86 z 113



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia
W sprawie Sposób realizacji

94. III/26/2018 18.12.2018

w sprawie zmiany
„Wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu
„Wodociągów i Kanalizacji”

Spółki z o.o. z siedzibą w
Zdzieszowicach na lata

2019-2022”

Dokonano korekty kwot w poszczególnych 
pozycjach planu oraz wprowadzono do planu nowe
zadanie do realizacji w 2019r. „Rozbudowa sieci 
wodociągowej 
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Brzozowej w Zdzieszowicach.” Realizacja w 
2019r.

95. III/27/2018 18.12.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od

opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w
prawo własności gruntów,

stanowiących własność
Gminy Zdzieszowice

Udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie gruntu na wniosek
zainteresowanych stron nastąpi od dnia 1 stycznia 
2019 r.

96. III/28/2018 18.12.2018

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy

dzierżawy po umowie
zawartej na czas oznaczony

do 3 lat

Realizując postanowienia uchwały została zawarta 
przez Burmistrza kolejna umowa dzierżawy działki
nr 108/20 w Januszkowicach z jej dotychczasowym
dzierżawca na okres do 3 lat.
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IX. 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:

• autostrada A4 – 2,95 km,

• droga wojewódzka nr 423 –11,24 km,

• drogi powiatowe poza miastem – 24,28 km,

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

• drogi gminne poza miastem – 42,71 km,

• drogi gminne w granicach miasta – 25,69 km,

• drogi transportu rolnego - 87,30 km

Drogi gminne

Ogólna długość dróg gminnych wynosi 68,41 km. Zajmują one powierzchnię 308,26 tys. m2.

W 2018  roku  wydano  97  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
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania  w  pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych  z  potrzebami
zarządzania 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,

• 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,

Strona 88 z 113



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2018

• 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
Rozwadza, 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.

Stacje redukcyjno – pomiarowe

Na terenie gminy Zdzieszowice znajduje się pięć stacji redukcyjno – pomiarowych:

• stacja redukcyjno – pomiarowa IO Zdzieszowice, ul.  Żyrowska – przepustowość 3200
Nm3/h,  MOP  –  3,6/0,5  MPa,  ciśnienie  robocze  wylotowe  0,28  MPa,  stopień
wykorzystania przepustowości – 48 %, rezerwa – 52 %, ocena stanu technicznego – 4,

• stacja  redukcyjno – pomiarowa IO Rozwadza – przepustowość 3200 Nm3/h,  MOP –
3,6/0,5  MPa,  ciśnienie  robocze  wylotowe  0,28  MPa,  stopień  wykorzystania
przepustowości – 16 %, rezerwa – 84 %, ocena stanu technicznego – 4,

• SOK Zdzieszowice ul. Wojska Polskiego /teren SRP IO Żyrowa/ – ochrona gazociągu
Zdzieszowice – Brzeg Opolski, DN 400, PN 4,0 MPa,

• stacja gazowa IIO Zdzieszowice, ul. Karola Miarki o przepustowości Q = 3200 m3/h,

• stacja gazowa IIO Żyrowa, ul. Wojska Polskiego o przepustowości Q = 3200 m3/h.

Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zdzieszowice:

1) 1766 punktów świetlnych – niskich – stanowiących własność Gminy Zdzieszowice:

a) 1306 punktów świetnych na terenie miasta Zdzieszowice,

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

2) oświetlenie drogowe – 718 punktów (słupy oświetleniowe stanowiące własność Tauron S.A.
Polska Energia).

Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna

Miasto i Gmina Zdzieszowice zaopatrywane są w wodę z 4 ujęć wody poprzez 84,670 km sieci
wodociągowej.

Wszystkie miejscowości Gminy są zwodociągowane i zaopatrywane są z następujących ujęć wody: 

• miasta Zdzieszowice - zakup wody hurtowej z ujęcia wody Zakładów Koksowniczych
i częściowo z SUW Raszowa,

• Januszkowice - SUW Raszowa,

• Krępna, Rozwadza - SUW Krępna,
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• Jasiona, Oleszka, Żyrowa - SUW Oleszka,

• Dalnie - zakup wody hurtowej z KPW Gogolin. 

Sieć  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  ma  długość  69,417  km  i pracuje
18 przepompowni ścieków.

Sieci kanalizacji sanitarnej nie posiadają miejscowości Jasiona i Oleszka.

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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X. Oświata

Realizacja  zadań organu prowadzącego wobec szkół  i placówek wymaga właściwej  organizacji,
zarówno funkcji nadzorczych, jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych
w ustawie Prawo oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. 

Celem niniejszej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest pokazanie radzie miejskiej
oraz  lokalnej  społeczności  jasnego  i zwięzłego  obrazu,  w  jaki  sposób  gmina  wypełnia  swoje
zobowiązania w obszarze oświaty i wychowania, a także postępu i trudności w poprawianiu szans
edukacyjnych  swoich  dzieci  i młodzieży.  Jakość  edukacji  kształtuje  przyszłość  najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.

Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie
oświaty,  bezpośrednio wpływa na kształt  sieci  przedszkoli  i szkół,  na wykorzystanie budynków,
pomieszczeń  i wyposażenia,  a  także  na  koszty  prowadzenia  każdej  placówki.  Z  tego  powodu
znajomość  trendów  demograficznych  ważna  jest  dla  planowania  przyszłego  rozwoju  sieci
placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na
utrzymanie przedszkoli i szkół.

Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy oraz wyodrębnieniem 
szkół i innych placówek oświatowych.

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie  przedszkolne  jest  pierwszym  szczeblem  w  systemie  edukacji,  gdzie  w  sposób
świadomy  i zaplanowany  oddziałuje  się  na  dziecko.  Na  terenie  Gminy  Zdzieszowice  działa
5 przedszkoli,  z  których  jedno  jest  przedszkolem  integracyjnym.  Ponadto  w  Gminie  w  roku
szkolnym 2017/2018 funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne,  które zgodnie z art.  17 ust  1
ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych otrzymuje dotację z
Gminy.  W  2018  roku  była  to  kwota  509.806,38  zł.  Placówki  oferują  zajęcia  dodatkowe,
wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Zapewnienie dziecku w
tym  wieku  odpowiednich  warunków  do  rozwijania  wrodzonych  umiejętności  twórczych
i intelektualnych czy odkrywania nowych zdolności ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości.
Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka.
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Przedszkola działające w Gminie Zdzieszowice, dla których gmina jest organem prowadzącym:

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,

6) Oddział przedszkolny w Krępnej,

7) Oddział przedszkolny w Januszkowicach.

Edukacja szkolna

Gmina  Zdzieszowice  prowadzi  6  szkół  podstawowych,  z  których  jedna  posiada  oddziały
integracyjne. W mieście funkcjonuje 1 gimnazjum, które wygaśnie w sierpniu 2019 roku. Określone
obwody  szkół  zapewniają  wszystkim  dzieciom  zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice
możliwość  spełniania  obowiązku  szkolnego  a  Gmina  zapewnia  uczniom  realizację  uprawnień
wynikających z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018 r. poz. 996).

Szkoły działające w Gminie Zdzieszowice, dla których gmina jest organem prowadzącym:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 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,

7) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Tabela 28: Liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych

Szkoła

KLASY Razem
ilość

uczniów

Razem
oddzia

łyI II III IV V VI VII VIII

l.
u.

oddz. l. u. oddz. l. u. oddz. l. u. oddz. l. u. oddz. l. u. oddz. l. u. oddz. l. u oddz.

PSP 1 25 1 25 1 16 1 60 3 47 2 41 2 42 2 39 2 295 14

PSP 2 25 1 25 1 0 0 42 2 46 2 24 1 37 2 20 1 219 10

PSP 3 62 3 46 2 18 1 52 2 48 2 41 2 45 3 52 3 364 18

PSP J 8 1 11 1 0 0 11 1 12 1 11 1 0 0 0 0 53 5

PSP K 7 1 10 1 0 0 0 0 9 1 7 1 0 0 0 0 33 4

PSP Ż 13 1 9 1 14 1 17 1 12 1 11 1 9 1 15 1 100 8

1064 59

PG 0 0 0 0 128 6 128 6

Razem 140 8 126 7 176 9 182 9 174 9 135 8 133 8 76 7 1192 65

Źródło: SIO z 30 września 2018 r.

Tabela 29: Wskaźniki szkół w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu do roku 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJUM

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

53
oddziały

933
uczniów

59
oddziałów

1064
uczniów

12
oddziałów

247
uczniów

6
oddziałów

128
uczniów

W szkołach podstawowych w roku 2018/2019 jest 59 oddziałów a w nich 1064 uczniów – o 6
oddziałów i 131 uczniów mniej niż w roku poprzednim. W gimnazjum, które będzie funkcjonowało
do 31 sierpnia 2019 roku, jest 6 oddziałów z 128 uczniami – w roku poprzednim było 12 oddziałów
i 247  uczniów.  W  roku  szkolnym  2018/2019  sieć  szkół  podstawowych  i gimnazjów  w  pełni
zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców.

Tabela 30: Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2018

PRZEDSZKOLE ILOŚĆ DZIECI

Publiczne Przedszkole nr 2 50

Publiczne Przedszkole nr 3 105

Publiczne Przedszkole nr 5 93

Publiczne Przedszkole nr 6 114

Publiczne Przedszkole w Żyrowej 36

ODDZIAŁ JANUSZKOWICE 14

ODDZIAŁ KRĘPNA 11

RAZEM 423
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Tabela  31:  Liczba  oddziałów  przedszkolnych  i uczących  się  w  nich  dzieci  w  porównaniu
z poprzednim rokiem 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

2017/2018 2018/2019

20 oddziałów 437 uczniów 20 oddziałów 423 uczniów

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

2017/2018 2018/2019

3 oddziały 51 uczniów 3 oddziały 51 uczniów

W obecnym  roku  szkolnym  w  przedszkolach  publicznych  jest  o  14  dzieci  mniej  niż  w  roku
poprzednim. Gmina Zdzieszowice posiada 491 miejsc w przedszkolach publicznych i 50 miejsc w
przedszkolu niepublicznym. Liczba miejsc w przedszkolach w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby
mieszkańców. 

Kadra pedagogiczna

W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum zatrudnionych jest 260 nauczycieli:

• pełne etaty – 185,

• niepełne etaty – 86,

• razem – 214,18 etatu.

Liczba nauczycieli w roku 2018:

• dyplomowanych – 153,

• mianowanych – 59,

• kontraktowych – 40,

• stażystów- 8.

W roku 2018 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskało 3 nauczycieli.

Poziom  zatrudnienia  nauczycieli  wynika  przede  wszystkim  z  liczby  oddziałów  i godzin  zajęć
obowiązkowych oraz dodatkowych. Efektem właściwej polityki kadrowej jest fakt, że większość
nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania, co najmniej dwóch przedmiotów. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli  w roku 2018 przeznaczono kwotę 105 526,37 zł  w tym 33 221,00 zł  na doradztwo
metodyczne nauczycieli.

Dowóz uczniów

Realizując  obowiązki  określone  w art.  39  ustawy Prawo oświatowe,  dowozi  się  lub  refunduje
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych
w znacznym oddaleniu od szkół i przedszkola. Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły wynosi
maksymalnie 20 minut.
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Tabela 32: Koszty dowozu uczniów w roku 2018

styczeń - czerwiec wrzesień - grudzień

Liczba uczniów przewożonych do szkół 168 172

Uczniowie niepełnosprawni 4 3

Łączny koszt dowozu za rok 2018 108,33 zł

Inwestycje i     remonty wykonane w placówkach w 2018     r.  

W ramach posiadanych środków finansowych wykonano prace remontowe wynikające z zaleceń
pokontrolnych oraz z przeglądów technicznych.

Tabela 33: Wysokość nakładów na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych

INWESTYCJE REMONTY

21 000,00 zł 193 506,26 zł

214 506,26 zł

Remonty i inwestycje w szkołach:

• PSP nr 1- remont ławek przy boisku szkolnym, malowanie pomieszczeń i zaplecza
sportowego,  remont  części  rekreacyjnej  świetlicy,  uszczelnienie  stolarki  okiennej,
dostosowanie pomieszczeń na urządzenie pracowni chemicznej – 40 636,80 zł;

• PSP  nr  2  –  remont  schodów  wejściowych  do  budynku,  wymiana  wpustów
podłogowych w pomieszczeniach socjalnych – 60 498,73 zł;

• PSP  nr  3  -  remont  schodów  wejściowych  do  budynku  PSP  3  oraz  schodów
wejściowych i murków przed budynkiem pływalni – 10 982,03 zł;

• PSP Januszkowice – malowanie sali lekcyjnej – 3 500,00 zł;

• PSP Krępna – remont ogrodzenia – 7 593,86 zł;

• PSP Żyrowa – awaryjna naprawa kotła gazowego i instalacji CO, remont wentylacji w
pomieszczeniu  magazynu  chemicznego,  wykonanie  i montaż  pochwytów
przyściennych do pomieszczeń piwnic – 3 265,02 zł; 

• PG Zdzieszowice – rozbudowa systemu monitoringu w budynku pływalni, wymiana
orynnowania  segmentu  „K”,  wymiana  pionów kanalizacyjnych  w  budynku  „H”  –
14 473,05 zł.

Remonty i inwestycje w przedszkolach:

• PP nr 5 – remont zmywalni, malowanie szatni, wykonanie klimatyzacji w sali zabaw
nr 1, usunięcie awarii  rur wodno-kanalizacyjnych w pionie kuchnia-zmywalnia i w
szatni dla dzieci - 28 563,03 zł;

• PP nr 6 - wykonanie klimatyzacji w sali zabaw i zajęć nr 1,2 i 4, malowanie szatni
oraz sali zabaw i sali zajęć nr 4 – 20 459,21 zł;

• PP Żyrowa – remont ogrodzenia – 44 993,74 zł.
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Dotacja podręcznikowa.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów skorzystali z bezpłatnego dostępu do podręczników
lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Otrzymane środki na ten cel wyniosły w roku
2018 - 154 202,00 zł.

Każdy uczeń w gminie otrzymał podręczniki za darmo.

Stypendia za wyniki w nauce i     osiągnięcia sportowe.  

W roku 2018 – 142 uczniów uzyskało stypendia na ogólną sumę 22 626,00 zł. W bieżącym roku
szkolnym na  stypendia  dla  uczniów zaplanowana  jest  kwota  26 000,00 zł  z  czego  wydano  już
16 568,00 zł. W roku 2018 dofinansowano 10 pracodawcom koszty kształcenia 16 młodocianych
pracowników na sumę 104 058,80 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Program realizowany był przez dwa kolejne lata. Umożliwił on przede wszystkim zakup książek do
bibliotek szkolnych w celu promocji  czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich
kompetencji  i zainteresowań  czytelniczych.  Wielkość  środków  przyznanych  szkołom  na  zakup
książek w roku 2018 to 12 000,00 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 zakupiła za tą sumę 580
egzemplarzy książek.

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 6 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat),
a  obowiązkowi  nauki  uczniowie  od  16  do  18  roku  życia.  Niespełnienie  obowiązków  podlega
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

W roku 2018 obowiązkowi nauki podlega 241uczniów. Wobec nikogo nie wszczęto postępowania
egzekucyjnego. Na bieżąco dostarczane są oświadczenia rodziców o kontynuowaniu nauki przez
dzieci.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego za rok 2017/2018 potwierdzają, że zastosowane metody i środki
nauczania są adekwatne do osiąganych wyników. Gimnazjum utrzymuje dobry poziom nauczania,
a uczniowie dobrze radzą sobie w szkołach ponadgimnazjalnych.

Tabela 34: Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ich porównane do wyników w kraju

Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Część językowa

J.POLSKI HIS+WOS MATEMAT. P.PRZYROD. J.ANG_POD. J.NIEM_POD

średni
wynik

stanin
średni
wynik

stanin
średni
wynik

stanin
średni
wynik

stanin
średni
wynik

stanin
średni
wynik

stanin

Szkoła 67% 5 55% 5 50% 5 56% 6 61% 4 69% 8

Powiat 67% 5 58% 5 52% 5 57% 6 74% 6 73% 8

wojew. 67% 5 58% 5 51% 5 55% 6 70% 6 65% 7

Kraj 68% 5 59% 6 52% 5 56% 6 68% 5 52% 6
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Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych 

W roku 2018 w konkursach przedmiotowych w etapie szkolnym wzięło udział 318 uczniów, czyli
55 % wszystkich uczniów klas IV-VII. W szkołach podstawowych było 12 finalistów i 4 laureatów
konkursów przedmiotowych.

Osiągnięcia uczniów gimnazjum

W roku 2018 w etapie szkolnym udział wzięło 47% uczniów z czego do etapu gminnego przeszło
68  uczniów,  czyli  59  %  uczniów  biorących  udział  w  etapie  szkolnym.  W  gimnazjum  było
2 finalistów i 7 laureatów konkursów przedmiotowych.

Zajęcia specjalistyczne i     doradztwo  

Gmina w pełni zabezpiecza środki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizując
zajęcia  rewalidacyjne,  dydaktyczno-wyrównawcze,  specjalistyczne – korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne,  socjoterapeutyczne,  inne  o  charakterze  teraputycznym  jak  również  związane
z wyborem  kierunku  kształcenia,  planowaniem  kształcenia  i kariery  zawodowej.  Uczniowie
korzystają z więcej niż z jednej formy zajęć.

Projekty unijne realizowane w 2018     r. w szkołach podstawowych  

Tabela 35: Projekty unijne realizowane w szkołach Gminy Zdzieszowice w roku 2018 

Liczba
uczniów

biorących
udział

Liczba
nauczycieli
biorących

udział

Pozyskane środki, korzyści Formy doskonalenia

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZDZIESZOWICACH

SZTUCZNA INTELIGENCJA RZPWE

66 uczniów
(klasy I-III)

3 Kompetencje miękkie, 
materiały papiernicze: papier ksero, mazaki, nożyczki, 
kleje
tablet do programowania
gry dydaktyczne do programowania Scottie GOO

Sztuczna inteligencja
i programowanie 

w szkole Opolskiego Nuts - 3

MĄDRZY CYFROWO FUNDACJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

30 uczniów
(klasa VI a, b)

2 Kompetencje miękkie
Półkolonie dla uczniów z wyżywieniem – 5 dni

Konferencja

EFEKTYWNE WSPOMAGANIE TO WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI WSZiA

275 uczniów 1 koordynator,
3 nauczycieli
uczestników

Kompetencje miękkie
Diagnoza potrzeb i Roczny plan wspomagania szkoły
Przeprowadzenie 1 WDN i warsztaty dla uczniów klas IV 
i V

Kurs „Efektywny nauczyciel” –
koordynator,

Warsztaty dla nauczycieli w
zakresie innowacyjności,

kreatywności i pracy zespołowej

MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI AO RZPWE

72 uczniów
(klasy I,I,II,
Va, VIIa, b)

4 Pomoce dydaktyczne z fizyki o wartości 10 400 zł
Materiały plastyczne
Środki dydaktyczne w postaci lup, globusów
Wycieczki i wyjazdy do teatru, nadleśnictwa
Zajęcia w Zaczarowany Świat – Centrum Nauki 
i Eksperymentu RCRE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZDZIESZOWICACH
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Liczba
uczniów

biorących
udział

Liczba
nauczycieli
biorących

udział

Pozyskane środki, korzyści Formy doskonalenia

TUTORING SZKOLNY – „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO”

120 21 21 nauczycieli uzyskało certyfikat Tutora – koszt 
kształcenia 1 nauczyciela to 2 500zł x 21 osób tj. 52 500 zł
Szkoła otrzymała meble wypoczynkowe w kwocie 2 200 zł
Wyjazd na warsztaty do Płońska o wartości 1 600 zł

Wdrożenie nowatorskiej metody
wychowawczo-rozwojowej w

pracy z uczniem w
zindywidualizowanej formie

AKTYWNA TABLICA

wszyscy
uczniowie

60 Edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych,
Rozwiązania mobilne – mogą korzystać wszyscy 
uczniowie i nauczyciele

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JANUSZKOWICACH

SZTUCZNA INTELIGENCJA i OPOLSKI NUTS RZPWE

Klasa I, 
8 uczniów

1 Materiały papiernicze, papier ksero, nożyczki, kleje),
Gra Scottie GOO – gra edukacyjna z interaktywnym 
kursem oprogramowania

RZPWE „Sztuczna inteligencja
i – programowanie w szkołach
opolskiego NUTS 3”, szkolenie

komputerowe (40 godzin)

MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI - KONTYNUACJA

Klasa V-VI
23 uczniów

2 Zestawy edukacyjne – zjawiska elektryczne i magnetyczne,
zjawiska mechaniczne, elektrostatyka, ciepło, magnetyzm

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYROWEJ

MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI

10 2 4 zestawy edukacyjne (zjawiska mechaniczne, 
elektrostatyka, ciepło, magnetyzm) na kwotę 8 368,92 zł

Współpraca z zagranicą

Wymiana Międzynarodowa w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach

Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach w 2018 r. kontynuowało wymianę międzynarodową ze
szkołą niemiecką Realschule w Altenkirchen. Wymiana odbyła się po raz 17 i jak zwykle należała
do niezwykle udanych. Szkoły spotykają się co roku, cyklicznie co dwa lata w danym kraju, tzn. w
jednym roku  w Polsce,  w drugim Niemczech.  Całość  przedsięwzięcia  finansowana  była  przez
Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży i przez Gminę Zdzieszowice.

Rok 2018 był  rokiem wyjątkowym,  ponieważ  Gimnazjum zorganizowało  wymianę  trójstronną.
Trzecią szkołą była szkoła węgierska - Szkoła Podstawowa im. Karola Kernstok w Nyergesújfalu.
W wymianie wzięło udział prawie 60 uczniów, poznawali siebie nawzajem, swoją kulturę. Uczyli
się wzajemnego szacunku i tolerancji. Oprócz tego, że w wymianie brały udział 3 narodowości to
jeszcze wśród młodzieży znajdowały się osoby z pochodzeniem rosyjskim czy tureckim. Ogromną
przyjemnością  było  obserwowanie  jak  wśród  młodych  ludzi  pochodzenie,  kolor  skóry,  czy
przekonania w ogóle nie  miały znaczenia.  Dzieci  podczas  pobytu w Polsce  zwiedziły Kraków,
spędziły dzień w Jura Parku w Krasiejowie, brały udział w Dniu Europejskim, który odbył się w
Publicznym Gimnazjum,  przebyły  pieszą  wycieczkę  na  Górę  Św.  Anny i miały  zorganizowany
piknik.  Oprócz  tego  spotkały  się  z  włodarzami  miasta  Zdzieszowice,  poznawały  miasto  i jego
historię.
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Wydatki poniesione na oświatę w roku 2018

Tabela 36: Wydatki poniesione na oświatę w roku 2018

Wydatki
2018 Rok

Plan Wykonanie

Szkoły Podstawowe 11 839 053,00 11 633 188,24

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 285 800,00 275 106,64

Przedszkola +Ochronka 6 348 019,83 6 208 579,64

Gimnazjum 3 593 811,00 3 205 814,73

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 143 700,00 1 132 949,93

Dowożenie uczniów do szkół 113 000,00 110 108,33

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 739,00 105 526,37

Pomoc zdrowotna 8 500,00 8 500,00

Realizacja zadań wymagających

Szkoły podstawowe 758 700,00 756 575,22

Gimnazjum 246 200,00 243 873,58

Przedszkola 341 100,00 340,678,92

Stypendia o charakterze motywacyjnym 23 470,00 22 626,00

Razem 24 812 092,83 24 043 527,60

Dochody otrzymane na oświatę w 2018     r.  

Tabela 37: Dochody otrzymane na oświatę w 2018 r.

Dochody Gminy Plan Wykonanie

Subwencja oświatowa 11 287 199,00 11 287 199,00

Dotacje

Aktywna Tablica 70 000,00 70 000,00

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 12 000,00

Podręczniki 130 040,67 129 927,14

Dotacje dla przedszkoli 483 610,00 481 335,80

Dotacja na zakup podnośnika dla niepełnosprawnych 11 250,00 11 250,00

Projekt unijny „Przedszkole na wymiar” 10 370,83 10 026,10

Razem 12 004 470,50 12 001 738,04

Koszty ponoszone przez Gminę Zdzieszowice w przeliczeniu na 1 ucznia
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Tabela 38: Koszty ponoszone przez Gminę Zdzieszowice 2018 roku w przeliczeniu na 1 ucznia

Placówka Wydatki

Liczba dzieci 
(SIO stan na
30.09.2018

i 31.03.2018) -
uśrednione

Koszt na 1 dziecko 

w miesiącu w roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 2 587 816,60 285 756,67 9 080,05

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 2 159 182,20 200 899,65 10 795,91

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 3 699 028,87 329 936,93 11 243,24

Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach 1 144 035,83 75 1 271,15 15 253,81

• w tym w oddziale przedszkolnym 152 087,76 15 844,93 10 139,18

• w szkole 991 948,07 60 1 377,70 16 532,46

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej 985 017,24 55 1 492,45 17 909,40

• w tym w oddziale przedszkolnym 123 018,88 13 788 58 9 462,99

• w szkole 861 998,36 42 1 710,31 20 523,77

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej 1 333 214,14 96 1 157,30 13 887,64

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE + ODDZIAŁY 11 908 294,88 1040 954,19 11 450,28

OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE 11 633 188,24 1012 957,93 11 495,24

Gimnazjum 3 205 814,73 188 1 421,01 17 052,20

Publiczne Przedszkole nr 2 660 065,83 50 1 100,10 13 201,31

Publiczne Przedszkole nr 3 1 548 024,49 107 1 205,62 14 467,51

Publiczne Przedszkole nr 5 1 262 391,34 95 1 107,36 13 288,32

Publiczne Przedszkole nr 6 1 561 490,48 120 1 084,35 13 012,20

Publiczne Przedszkole w Żyrowej 596 039,49 36 1 379,72 16 556,65

RAZEM W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNE 5 628 011,63 408

Najważniejsze wydarzenia w szkołach i     przedszkolach  

W roku 2018 szkołach i przedszkolach na terenie gminy odbyły się:

• II  Konfrontacje  Teatralne  szkół  podstawowych pod patronatem Opolskiego Kuratora
Oświaty (PSP 1).

• Ogólnopolski  Dzień  Praw Dziecka  – debata  na  temat  pięciu  postawionych tez,  a  w
świetle tworzonego Statutu Szkoły (PSP 2).

• Organizacja imprezy środowiskowej w kinie w ramach dni Europy – Dzień Francuski
(PSP 3). 

• Święto Szkoły - uroczyste otwarcie placu zabaw (PSP Januszkowice).

• „Festiwal nauki – pokazy eksperymentów” (PSP Krępna).

• Znaczenie symboli narodowych - spotkanie z Wojewodą Opolskim (PSP Żyrowa).

• XV lecie nadania imienia kard. St. Wyszyńskiego na uroczystości obecni byli Wojewoda
Opolski, Kurator Opolski, biskup Rudolf Pierskała (PG).

• Gminny Konkurs Zdobieni Jaj dla dzieci z wszystkich przedszkoli (PP 2).
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• Akcja charytatywna „Pszczółka Maja dla Kingi” (PP 3).

• Festiwal  Piosenki  Przedszkolnej  „Przedszkolak  2017  Cztery  pory  roku w piosence”
(PP 5).

• XII –Przegląd Tańców Regionalnych „Raz na Ludowo” (PP 6).

• Udział  przedszkolaków  w  Pieszym  Rajdzie  Przedszkolaka  zorganizowanym  przez
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (PP Żyrowa).

Za  wzorową  realizację  programu  „Bezpieczne  Przedszkole”  Gmina  Zdzieszowice  otrzymała
statuetkę Gminy Bezpiecznych Przedszkoli.

Najważniejsze osiągnięcia uczniów

Tabela 39: Najważniejsze osiągnięcia uczniów w 2018 roku

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Tenis stołowy – indywidualny/ powiat/ VII miejsce
Wojewódzki Konkurs „W Świecie Finansów” – finalista
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund” – i miejsce w kraju/ Laureat – 6 miejsce w kraju
Ogólnopolski Interaktywny Konkurs „Verstehen” - Laureat – 3 miejsce w kraju 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Mistrzostwa Polski w Rowerowej jeździe na Orientację w Miliczu – i miejsce na dystansie sprinterskim, i miejsce na dystansie 
średnim, II miejsce na dystansie klasycznym
Wojewódzki Konkurs języka angielskiego – II miejsce
Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus; Lingua Plus – j. angielski – edycja XXX – laureatka i stopnia z wyróżnianiem (100%)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Ogólnopolski konkursu fizycznego - opolska liga robotów III – finalistka
Wojewódzkie biegi Przełajowe – i miejsce
Dwubój pływacki – II miejsce
Wojewódzki konkurs recytatorski w języku angielskim - II miejsce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JANUSZKOWICACH

Zawody Lekkoatletyczne etap powiatowy: - i miejsce (bieg na 100 m), II miejsce (bieg na 300m)
Powiatowe Konfrontacje Teatralne w Zdzieszowicach – i miejsce
Konkurs fotograficzny „Cztery żywioły” – II miejsce, wyróżnienie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRĘPNEJ

Powiatowe Igrzyska Dzieci Szkolnych w Mini Piłce Siatkowej Chłopców – III miejsce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYROWEJ

Wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Miejsko – gminny przegląd piosenki obcojęzycznej
Konkurs biblioteczny „Biblioteka nas łączy”

PUBLICZNE GIMNAZJUM W ZDZIESZOWICACH

Opolska Liga Robotów (Lego Sumo) - III miejsce (województwo)
Konkurs fotograficzny „Pamiętnik fotografią pisany” – i miejsce, 3 wyróżnienia
Halowa piłka nożna - Namysłów 23.11.2017: chłopcy – i miejsce awans do finału wojewódzkiego
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny – 3 laureatów, 1 wyróżnienie
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XI. Kultura, Sport i Rekreacja

Sport i Rekreacja

Obiekty sportowo rekreacyjne

Gmina posiada następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

1) Stadion Miejski (koszty utrzymania obiektu wynoszą 233.140 zł), na którym znajduje się:

• płyta główna pełnowymiarowa do rozgrywania meczów wraz z widownią 

• boisko boczne, które służy do celów treningowych i meczów trampkarzy, juniorów,

• bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal,

• korty tenisowe – 3 szt.,

• budynek socjalny z zapleczem,

• parking wewnętrzny i zewnętrzny,

• studnia głębinowa wraz z kompletem zraszaczy na płycie głównej;

2) Hala Sportowa – pełnowymiarowy obiekt sportowy (koszty utrzymania obiektu wynoszą
236.531 zł):

• boisko do piłki ręcznej – 20x40 m,

• boisko do siatkówki,

• boisko rekreacyjne do siatkówki,

• ścianka wspinaczkowa o pow. 200 m2,

• 5 szatni, toalety,

• zaplecze gospodarcze,

3) Kąpielisko  Miejskie  –  oddane  do
użytku  po  remoncie  kapitalnym  w
2011 r.; 

• basen  rekreacyjny  z  atrakcjami
wodnymi,

• basen pływacki 25 m 

• brodzik,

• Boisko do plażowej siatkówki,

• boisko do plażowej piłki nożnej, 

• dwa place zabaw.

• pawilon,  w  którym  znajdują  się
pomieszczenia dla obsługi, toalety, magazyny oraz Dom Dziennego Pobytu.
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Koszty utrzymania obiektu wynoszą 452.084 zł. Przychody z biletów wyniosły 228.095 złotych.
Z obiektu skorzystało ponad 40.000 tysięcy ludzi.

4) Boiska piłkarskie:

a) Januszkowice;

• szatnie,

• trybuny,

• oświetlenie.

b) Krępna (remont całego obiektu ukończony w 2014 r.)

• szatnie,

• trybuny,
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• boisko boczne do treningu (niepełnowymiarowe)

• oświetlenie.

c) Żyrowa.

• szatnie,

• trybuny,

• boisko boczne niepełnowymiarowe.

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:

• boisko asfaltowe,

• skate park,

• street workout (zestaw drążków gimnastycznych),

• siłownia plenerowa,

• rampa,

• 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

1) Turnieje Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy, Juniorów, Seniorów

2) Turnieje Grand Prix Zdzieszowic w Piłce Siatkowej Amatorów,

3) Turnieje Grand Prix Zdzieszowic w Tenisie Stołowym,
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4) Bike Maraton,

5) Turnieje Piłki Nożnej na Stadionie Miejskim,

6) Rodzinne Rajdy Rowerowe,

7) „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

8) „Bieg Między Pomnikami”

Kultura

Obiekty kulturalne

Główny obiektem kulturalnym jest siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach, w którym znajdują się:

1) sala widowiskowo-kinowa,

2) sala 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.

Imprezy kulturalne

M-GOKSiR zorganizował w 2018 roku:

1) 13 koncertów – m.in.:

• koncert Noworoczny,

• WOŚP,

• Irlandia – taniec i śpiew,

• Koncert dla Pań,

• Reprezentacyjna Orkiestra Prezydenta Mołdawii,

• Ela Dębska,

• Yaga Kowalik – Piosenka Francuska,

2) 7 spektakli teatralnych dla najmłodszych,

3) 4 wystawy,

4) Akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, 

5) Obchody świąt Narodowych,
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6) Dni Zdzieszowic – wystąpili m.in.:

• ŁZY,

• RED LIPS,

• BOVSKA,

• ALEKSANDER MARTINEZ.

7) 4 konkursy

8) Współorganizacja 32 imprez – w szczególności:

• IX Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza Śląskiego,

• Koncert charytatywny dla Aleksandra (z PSP nr 3),

• XII Przegląd Tańców Regionalnych RAZ NA LUDOWO,

• Europejskie Dni Ptaków w Zdzieszowicach,

• Gminny Dzień Seniora,

• „SPRAWNY DZIECIAK” Turniej Tańca Nowoczesnego,

• Koncert  Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  z  Leśnicy  z  Marktmusikkapelle  Grödig
z Austrii,

• kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,

• koncert kolęd w kościele.

Liczba  wydarzeń  kulturalnych  w  samorządowych  instytucjach  kultury  na  1000  mieszkańców
wynosi około 11.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zdzieszowicach działają sekcje:

1) Tańca Nowoczesnego „Junipax” – 4 grupy,

2) Ceramiczna,

3) Plastyczna,

4) Teatralna ( młodzieżowa i dorosłych)

5) Studio Piosenki,

6) Fotograficzna. 

Świetlice działające na terenie gminy:

1) Zdzieszowice – Piastów i i II,

2) Zdzieszowice – Kościuszki/Korfantego,

3) Januszkowice,

4) Jasiona,

5) Rozwadza,

6) Żyrowa.
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Biblioteka

Miejska  i Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Zdzieszowicach  posiada  4  filie  biblioteczne
w miejscowościach:

1) Januszkowice

2) Krępna

3) Rozwadza

4) Żyrowa

Wszystkie filie biblioteczne posiadają komputery z dostępem do internetu. Biblioteka umożliwia
mieszkańcom bezpłatne korzystanie z Internetu. 

Zarówno biblioteka główna jak i file biblioteczne pracują w zintegrowanym systemie bibliotecznym
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
wypożyczenia Czytaka – urządzenia dla osób słabowidzących. Biblioteka oferuje również dostęp do
zasobów czytelni Ibuk Libra, największej w Polsce czytelni online, pozwalającej na pracę z książką
24 godziny na dobę. Biblioteka wyposażona jest w komputery, tablety oraz roboty Photon Edu.
Dzięki  współpracy  z  szkołami  podstawowymi  uczniowie  mogą  uczestniczyć  w  dodatkowych
zajęciach z robotyki.  Dla seniorów stale prowadzone są kursy komputerowe oraz kursy obsługi
Smartfona.  Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki,  który tworzą czytelnicy w różnym
wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Dla dzieci oraz ich rodziców
organizowane  są  „Grupy  zabawowe  Aktywny  Maluch  w  Bibliotece”  -  zajęcia  mające  na  celu
zaszczepienie nawyku czytania i korzystania z biblioteki od najmłodszych lat.

Liczba woluminów na 1000 mieszkańców - 4 009 w roku 2018 (4 011 w roku 2017)

Liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców - 3 523 w roku 2018 (3 684 w roku 2017) (w tym
wypożyczenia  książek,  gazet,  audiobooków,  nie  zostały  wliczone  wypożyczenia  książek
elektronicznych czytelni I-buk – liczba sesji 808, Liczba pobranych dokumentów – 10 617)

Frekwencja na wydarzeniach 8474 osoby w ciągu roku, (W roku 2017 - 9 369 osób)

Liczba wydarzeń kulturalnych 327 (Łącznie imprezy dla dzieci i dorosłych oraz wystawy w roku
2018)

Liczba wydarzeń kulturalnych 346 (Łącznie imprezy dla dzieci i dorosłych oraz wystawy w roku
2017)

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pracuje 12 osób, w tym 6 osób w
wymiarze ½ etatu

W roku 2018 do biblioteki zakupiono 2 124 woluminy (w roku 2017 – zakupiono 2 237).

MiGBP w Zdzieszowicach w roku 2018 otrzymała dotację od organizatora (Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach)  w  wysokości  703  193,34  (W  roku  2017  –  693  150,00).  Dotacja  ta  została
wykorzystana na cele statutowe Biblioteki.
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach w roku 2018 pozyskała środki finansowe
z:  „Narodowego  programu rozwoju  czytelnictwa  -  Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibliotek
publicznych” w wysokości 12 043,00 zł (w roku 2017 – 11 670,00 zł)

MiGBP w 2018 roku uzyskała przychody w wysokości 10 232,90 (w roku 2017 – 10 520,90) z
następujących źródeł:

usług  ksero,  upomnień  za  nieterminowy  zwrot  książek,  sprzedaży  książek  wycofanych  z
księgozbiorów, sprzedaży makulatury.

W ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała
od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Roboty Photon EDU, matę edukacyjną, gry
Scotti Go oraz Tablety o wartości 2 740,92 zł.

W 2018 roku MiGBP w Zdzieszowicach poniosła koszty w wysokości 730 625,49 zł (W roku 2017
– 716 954,06 zł),  na które składają się:  amortyzacja,  zużycie materiałów i energii,  usługi obce,
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Ilość zakupionych książek w roku 2018 to 2 124, (w roku 2017 – 2237 woluminów.)

Imprezy,  działania  których  organizatorem  lub  współorganizatorem  w  roku  2018  była  Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach:

• Ferie zimowe z książką

• Kolędowanie z zespołem „Rozśpiewane serce Opolszczyzny” 

• Rozstrzygnięcie konkursu „Moja szopka betlejemska”

• Finałowa gala podsumowująca konkurs na Czytelnika Roku

• Warsztaty enkaustyczne

• „Bibliotekarz  –  zawód  przyszłości”  -  spotkanie  w  ramach  światowego  Dnia
Przedsiębiorczości

• „Spotkania z pasjami” - cykl spotkań na filiach w Rozwadzy i Krępnej

• kurs komputerowy dla dorosłych

• „Noc z Andersenem”

• „Opowieść kirgisko-chińska – spotkanie z podróżnikiem Radzimirem Burzyńskim

• „Niebezpieczna  wiara  –  o  trudnej  sytuacji  na  Bliskim  Wschodzie”  -  spotkanie  z
Dariuszem Pacanem

• Facebook bez tajemnic – cykl konsultacji dla seniorów

• „Super Niania” - spotkanie autorskie z Dorotą Zawadzką

• „Oni też byli bibliotekarzami” - piknik z okazji Dnia bibliotekarza połączony z wystawą
i prezentacją multimedialną

• „Zdzieszowice. Notatki historyczne – spotkanie autorskie z Arthurem Schulwitzem

• Sztuka Batiku – warsztaty malowania woskiem

• Współorganizacja IX Wojewódzkiego Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego 
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• „Odjazdowy Bibliotekarz na 100 Niepodległej” - rajd rowerowy

• Wakacje z Biblioteką

• „Piękne zdjęcia ze smartfonu w zasięgu Twojej ręki – spotkanie autorskie z podróżnikiem
i fotografem Mariuszem Stachowiakiem.

• „Jak nie czytam, jak czytam – akcja masowego czytania

• „W plenerze z książką” - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

• Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią

• „Narodowe czytanie przy fontannie”

• Spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek

• Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel

• Współorganizacja Pikniku Rodzinnego

• Współorganizacja Gminnego Dnia Seniora

• Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską

• „Książka  w  obozach  polskich  jeńców  wojennych  na  terenie  III  Rzeszy  i krajów
okupowanych (1939-1945) – wystawa

• „Polskie drogi do Niepodległości” - spotkanie z Ryszardem Mozgolem

• „Z jakich klocków zbudować ten dom – o relacjach małżeńskich” - spotkanie autorskie z
Ewą i Mirosławem Szatkowskimi

• Obchody Dnia Niepodległości – we współpracy z PSP Żyrowa

• Obchody Dnia Pluszowego Misia

• Autorski wieczór poetycki z Danutą Małecką, mieszkanką Zdzieszowic promujący tomik
poezji „Meandry miłości”

• „Afryka  w  sercu  misjonarki”  -  spotkanie  autorskie  z  siostrą  Dolores  Zok  promujące
książkę „Matka Afryki”

• Jasełka w bibliotece we współpracy z biblioteką szkolną PSP Żyrowa

• Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią
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XII. Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Zdzieszowice posiada na swoim terenie 5 jednostek OSP:

1) OSP Jasiona

2) OSP Januszkowice

3) OSP Krępna 

4) OSP Rozwadza

5) OSP Żyrowa

Ochotnicze  Straże  Pożarne  są  stowarzyszeniami,  które  skupiają  w  swoich  szeregach  ludzi
działających  społecznie  w  celu  zapobiegania  i  zwalczania  pożarów  oraz  innych  zagrożeń
związanych z ochroną środowiska, jak również wszelkich innych klęsk czy zdarzeń.

Jednostki z terenu naszej gminy są w stanie podjąć następujące działania ratownicze:

Tabela 40: Gminne jednostki OSP 

Jednostka OSP Ochrona p-poż. 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  31.12.2018  r.)  było  10  samochodów
pożarniczych,  w  tym:  7  średnich,  3  lekkie,  a  oprócz  tego  1  łódź  płaskodenna  z  silnikiem
strugowodnym, 2 łodzie ratownicze i 2 pontony z silnikiem zaburtowym, 10 motopomp, 5 pomp
szlamowych, 2 pompy zatapialne,  5 pomp pływających, 6 zestawów hydraulicznych i elektro –
hydraulicznych  do  ratownictwa  drogowego,  2  defibrylatory,  agregaty  prądotwórcze,  aparaty
powietrzne, torby medyczne oraz pozostały sprzęt umożliwiający strażakom prowadzenie działań
ratowniczych.

W  szeregach  ochotniczych  strażach  pożarnych  mamy  członków  czynnych,  honorowych
i wspierających.  Strażacy  ratownicy  wyjeżdżający  do  akcji  to  strażacy  czynni  w  przedziale
wiekowym: 18 do 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i przeszkolenie.
W 2018 roku w naszych jednostkach było 101 strażaków ratowników, z tego:

• 21 – w OSP w Jasionej,

• 23 – w OSP w Januszkowicach,

• 18 – w OSP w Krępnej,

• 16 – w OSP w Rozwadzy,
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• 23 – w OSP w Żyrowej.

Jednostki OSP mają bezpośrednią łączność poprzez radiostację DSP-50 z Powiatową Państwową
Strażą  Pożarną  w  Krapkowicach  (Powiatowe  Stanowisko  Kierowania),  co  umożliwia  szybkie
alarmowanie  danej  OSP  w  razie  pożaru  lub  innego  nieszczęśliwego  zdarzenia,  jak  również
posiadają 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  2018  roku  również  –
zgodnie ze statutem – działalność społeczno – wychowawczą, jak i kulturalno – oświatową (np.
pogadanki  z  dziećmi  i  młodzieżą  w  szkołach  i  przedszkolach  mające  na  celu  zwiększenie
świadomości zagrożeń i sposobów ich unikania, wodzenie niedźwiedzia przez grupę: „Krampskie
Bery” z OSP Krępna, organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców itp.).

Wszystkie  jednostki  z  terenu  naszej  gminy  nie  tylko  uczestniczyły  w  organizowaniu  imprez
propagujących kulturę fizyczną, ale sami czynnie brali w nich udział. 

Co  roku  odbywają  się  gminne  zawody  sportowo  –  pożarnicze.  Po  eliminacjach  gminnych
zwycięzcy startują  w zawodach na wyższych szczeblach.  Młodzież  bierze  udział  w konkursach
wiedzy pożarniczej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, a nawet i kraju.

Sprawne i bezpieczne działanie naszych druhów strażaków jest możliwe dzięki szkoleniom, jakie
regularnie  odbywają,  a  których  organizatorem jest  Państwowa Straż  Pożarna  w Krapkowicach.
W 2018  roku  strażacy  brali  udział  w  szkoleniach  podstawowych,  z  zakresu  ratownictwa
technicznego,  szkoleniach  dowódców  i  kursach  udzielania  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.  Szkolenia  są  bardzo  ważnym  elementem,  który  umożliwia  podejmowanie
właściwych  działań  podczas  akcji  ratowniczo  –  gaśniczych.  Odpowiedni  poziom  wyszkolenia
ratowników  jest  warunkiem  koniecznym  do  prowadzenia  szybkich,  sprawnych  i  bezpiecznych
zarówno dla poszkodowanych, jak i dla samych ratowników działań ratowniczo – gaśniczych. 
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