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I. WSTĘP  

Szanowni MieszkańcySzanowni Mieszkańcy

Miasta iMiasta i  Gminy ZdzieszowiceGminy Zdzieszowice

Z  satysfakcją  oddaję  w  Państwa  ręce  Raport  o  stanie  Gminy  ZdzieszowiceZ  satysfakcją  oddaję  w  Państwa  ręce  Raport  o  stanie  Gminy  Zdzieszowice

zaza  20212021  r. Jest to już czwarte tego typu opracowanie, wr. Jest to już czwarte tego typu opracowanie, w  którym przedstawiam stanktórym przedstawiam stan

Gminy Zdzieszowice. Za nami trudny, pełen wyzwań rok. Musieliśmy zmienić sposóbGminy Zdzieszowice. Za nami trudny, pełen wyzwań rok. Musieliśmy zmienić sposób

myślenia  i  pracy.  Wmyślenia  i  pracy.  W  nowej  rzeczywistości,  na  nowo  ważne  stały  się  podstawowenowej  rzeczywistości,  na  nowo  ważne  stały  się  podstawowe

wartości,  do jakich przez lata przywykliśmy: bezpieczeństwo, zdrowie, solidarnośćwartości,  do jakich przez lata przywykliśmy: bezpieczeństwo, zdrowie, solidarność

czyczy  przewidywalność jutra. Jak jako gmina poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami?przewidywalność jutra. Jak jako gmina poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami?

CoCo  udało nam się  zrealizować pomimo przeciwności?  Jakie  działania  podjęliśmy,udało nam się  zrealizować pomimo przeciwności?  Jakie  działania  podjęliśmy,

abyaby  wspomóc mieszkańców?wspomóc mieszkańców?

W raporcie znajdą Państwo obiektywne informacje o tym, co zrobiliśmy, jaki jestW raporcie znajdą Państwo obiektywne informacje o tym, co zrobiliśmy, jaki jest

nasz potencjał, a także, w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy.nasz potencjał, a także, w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy.

To dokument o nas samych, dla nas samych – mieszkańców Gminy Zdzieszowice.To dokument o nas samych, dla nas samych – mieszkańców Gminy Zdzieszowice.

Planując zadania, zawsze wsłuchiwałam się w głosy mieszkańców i starałam sięPlanując zadania, zawsze wsłuchiwałam się w głosy mieszkańców i starałam się

odpowiadać naodpowiadać na  ich rzeczywiste potrzeby. Mam nadzieję, że niniejszy raport posłużyich rzeczywiste potrzeby. Mam nadzieję, że niniejszy raport posłuży

mieszkańcom  domieszkańcom  do  zwiększenia  wiedzy  na  temat  działalności  naszego  samorząduzwiększenia  wiedzy  na  temat  działalności  naszego  samorządu

orazoraz  będzie  stanowić  podstawę  dobędzie  stanowić  podstawę  do  rozmów  na  temat  kierunków  rozwoju  Gminyrozmów  na  temat  kierunków  rozwoju  Gminy

Zdzieszowice.Zdzieszowice.

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

Ogólna charakterystyka

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

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

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

L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha]

1. Zdzieszowice (miasto) 1 232,9313

2. Oleszka + Dalnie 442,9428

3. Januszkowice 995,4924

4. Jasiona 343,7771

5. Krępna 1 019,9301

6. Rozwadza 751,7100

7. Żyrowa 941,8065

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

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

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

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

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

i Kędzierzyn-Koźle.

Demografia

Sytuacja   demograficzna  

Gminę Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2021 r. zamieszkiwało 15 433 mieszkańców.

Tabela 2: Liczba mieszkańców gminy wg miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania Liczba mieszkańców

Miasto 11 161

Sołectwa 4 272

Suma: 15 433

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dynamika zmian liczby ludności w okresie 2018-2021:

Tabela 3: Dynamika zmian liczby ludności w latach 2018-2021

Stan na dzień Liczba ludności Miasto sołectwa

31.12.2018 r. 15 752 11 471 4 281

31.12.2019 r. 15 722 11 449 4 273

31.12.2020 r. 15 516 11 246 4 270

31.12.2021 r. 15 433 11 161 4 272

Z przedstawionych  danych  wynika,  iż  liczba  ludności  Gminy maleje,  od  2018 r.  do  końca

2021 r. zmniejszyła się o 319 osób. Sytuacja ta spowodowana jest ujemnym przyrostem naturalnym

i migracją ludności.

W 2021 r.  w gminie na pobyt stały zameldowało się 105 osób, w tym w mieście 56 osób,

a na terenach wiejskich zameldowało się 49 osób, wymeldowały się w gminie z pobytu stałego 164

osoby w tym z terenu miasta 107 osób, a z terenu wiejskiego 57 osób. Dane te wskazują na ujemne

saldo migracji w gminie i wynosi – 59 mieszkańców: w mieście - 51osób, w sołectwach wynosi -

8 osób.
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W 2021 r. na pobyt czasowy w naszej Gminie zameldowało się 326 osób w tym 260 osób to cu-

dzoziemcy, głównie obywatele Ukrainy.

Przyrost naturalny

W 2021r. w Gminie Zdzieszowice urodziło się 99 dzieci; miasto 60 dzieci, a na terenie sołectw

39 dzieci, w tym samym okresie odnotowaliśmy 167 zgonów: miasto 119 i 48 zgonów na terenie

sołectw, z danych tych wynika, iż saldo przyrostu naturalnego jest niestety ujemne, jednakże jest

korzystniejsze aniżeli w roku 2020. W roku 2020 wynosiło - 80, a w tym roku wynosi - 68. Porów-

nując dane urodzeń i zgonów w latach 2020 – 2021 optymistycznie można stwierdzić, iż odnotowa-

liśmy w roku 2021 więcej urodzeń a mniej zgonów, w 2020 liczba urodzeń wynosiła 90 natomiast

liczba zgonów wynosiła 170.

Poniżej przedstawiamy bilans stanu ludności, ruchu naturalnego w roku 2021.

Tabela 4: Bilans stanu ludności – ruchu naturalnego w roku 2021.

Wyszczególnienie
Liczba

ludności

Mał-
żeń-
stwa

Urodze-
nia

żywe
Zgony

Przy-
rost

natu-
ralny

Migracja na pobyt stały
Ogól-

ne
saldo

wewnętrzne zagraniczne

Napływ Odpływ saldo
Imi-

gracja
emi-

gracja
saldo

Gmina

Zdzieszowice
15433 47 99 167 -68 103 161 -58 2 3 -1 -59

mężczyźni 7580 X 57 81 -24 45 77 -32 2 1 1 -31

kobiety 7853 X 42 86 -44 58 84 -26 - 2 -2 -28

Miasto 11161 32 60 119 -59 54 105 -51 2 2 - -51

mężczyźni 5456 X 36 54 -18 20 56 -36 2 1 1 -35

kobiety 5705 X 24 65 -41 34 49 -15 - 1 -1 -16
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Ilustracja 3: Dynamika zmian ludności w latach 2017-2020
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Wyszczególnienie
Liczba

ludności

Mał-
żeń-
stwa

Urodze-
nia

żywe
Zgony

Przy-
rost

natu-
ralny

Migracja na pobyt stały
Ogól-

ne
saldo

wewnętrzne zagraniczne

Napływ Odpływ saldo
Imi-

gracja
emi-

gracja
saldo

sołectwa 4272 15 39 48  -9 49 56  -7 - 1 -1 -8

mężczyźni 2124 X 21 27  -6 25 21  4 - - - 4

kobiety 2148 X 18 21  -3 24 35 -11 - 1 -1 -12

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ochrona przyrody

Obszary chronione

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

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

1) Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”;

2) Rezerwat przyrody „Lesisko”;

3) Obszar chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”;
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Ilustracja 4: Bilans stanu ludności - ruchu naturalnego w latach 2020 – 2021
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4) Obszar Natura 2000 „Góra św. Anny”;

5) Obszar Natura 2000 „Łęg Zdzieszowicki”.

Wycinka drzew

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

przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), Burmistrz Zdzieszowic wydał zezwolenia na usunięcie drzew

i krzewów w formie decyzji administracyjnych podmiotom:

 1) fizycznym – dla 43 sztuk drzew;

 2) prawnym – dla 108 sztuk drzew.

Właściciele nieruchomości dokonali zgłoszenia zamiaru usunięcia 366 drzew, do których Bur-

mistrz wniósł sprzeciw w przypadku 3 drzew.

Podmioty władające nieruchomościami poinformowały Burmistrza Zdzieszowic o zaistniałych

złomach, wiatrołomach i wywrotach w ilości 4 szt.

Organ nakazał wykonanie nasadzeń zastępczych za usunięcie drzew w ilości 176 sztuk drzew.

Gmina Zdzieszowice usunęła ze swych terenów komunalnych 275 drzew oraz 32 m2 krzewów

natomiast nasadziła  78 drzew oraz  128 krzewów. Nie naliczono kar pieniężnych za uszkodzenie,

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

Gospodarka

Rolnictwo  

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

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

a nieużytki stanowią jedynie 1,5% powierzchni Gminy.

Infrastruktura gospodarcza  

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

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

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

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

dem w gminie zatrudniającym około 1,5 tysiąca osób.

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

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

pozwalającym na lokalizację inwestycji przemysłowych.
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Działalność gospodarcza

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Zdzieszowice funkcjonuje 1120 zarejestro-

wanych podmiotów gospodarczych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest praktycznie we wszystkich istniejących branżach.

Tabela 5: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Zdzieszowice w latach 

2018-2021.

Lp. Rok
Liczba zarejestrowanych

 podmiotów gospodarczych – ogółem
Sektor

 publiczny
Sektor

 prywatny

1. 2018 1049 30 1018

2. 2019 1089 29 1058

3. 2020 1109 28 1077

4. 2021 1120 28 1085

Źródło: www.stat.gov.pl

Tabela 6: Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Zdzieszowice w latach 2018-2021.

Podmioty gospodarcze z podziałem wg formy
własności

Liczba podmiotów na rok

2018 2019 2020 2021

W sektorze publicznym:

• podmioty gospodarki narodowej ogó-

łem,
30 29 28 28

• państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego ogółem.
24 23 22 22

W sektorze prywatnym:

• podmioty gospodarki narodowej ogó-

łem,
1018 1058 1077 1085

• osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą,
751 793 812 815

• spółki prawa handlowego, 51 52 54 55

• spółki z udziałem kapitału zagraniczne-

go,
11 11 11 8

• spółdzielnie, 2 2 2 2

• fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne.
41 41 44 45

Źródło: www.stat.gov.pl
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Tabela 7: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Zdzieszowice wg wy-

branych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w latach 2018-2021.

Nazwa sekcji wg PKD

Ilość podmiotów

w 2018 w 2019 w 2020 w 2021

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 10 10 13 13

B. Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0

C. Przetwórstwo przemysłowe 67 75 76 73

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyj-

nych

0 0 0 0

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją
1 1 1 1

F. Budownictwo 129 144 155 161

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodo-

wych, włączając motocykle
172 171 160 164

H. Transport, gospodarka magazynowa 37 39 39 39

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-

nomicznymi
41 42 43 44

J. Informacja i komunikacja 22 23 21 19

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 34 36 35 33

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 9 9 8

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 81 80 84 79
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Nazwa sekcji wg PKD

Ilość podmiotów

w 2018 w 2019 w 2020 w 2021

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca
33 38 45 43

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne
0 0 0 0

P. Edukacja 14 14 14 16

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 32 37 42 45

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22 20 20 19

S. Pozostała działalność usługowa 48 54 57 58

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

Sieć dróg

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

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

i gminne, o następujących długościach:

 1) autostrada A4 – 2,95 km,

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

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

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

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

 6) drogi gminne w granicach miasta – 25,86 km,

 7) drogi transportu rolnego – 87,30 km.

Drogi gminne

Ogólna długość dróg gminnych wynosi 68,57 km. Zajmują one powierzchnię 310,08 tys. m2.

W 2021 roku wydano 167 decyzji administracyjnych dotyczących zezwolenia na zajęcie pasa

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

i ochroną dróg, tj.:

 1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

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

trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

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

rządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

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

Sieć gazowa

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

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

Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają następujące gazociągi:

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

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

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

8 711 m,

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

PN – 4,0 MPa, DN 100 – 32 m,

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

dza, PN – 4,0 MPa, DN 100 – 334 m,

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

• przyłącza gazowe niskiego ciśnienia – 983 szt.,

• przyłącza gazowe średniego ciśnienia – 376 szt.

Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne na terenie gminy Zdzieszowice:

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

 a) 1326 punktów świetnych na terenie miasta Zdzieszowice,

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

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

S.A. Polska Energia).

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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Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna

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

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

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

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

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

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

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

we jest zasilanie poszczególnych obszarów z sąsiadujących ujęć.

Z  terenu  gminy  ścieki  odprowadzane  są  za  pomocą  74,3  km  sieci  kanalizacji  sanitarnej
i 19 przepompowni ścieków. Z sieci kanalizacji sanitarnej mogą korzystać mieszkańcy wszystkich
miejscowości oprócz Jasionej. Dla tej miejscowości Spółka posiada projekt budowlany i w 2019 r.
wykonany został odcinek tranzytu z Żyrowej do Jasionej. W 2021 r. zakończona została budowa ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka. 
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IV. FINANSE GMINY  

Budżet Gminy

Budżet Gminy na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/226/2020 w dniu

16 grudnia 2020 r.

Dochody

Plan dochodów po zmianach w kwocie 65 819 155,16 zł został wykonany w 76 901 191,18 zł,

co stanowi 116,84%.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też:

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

udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień z podatków. Decyzjami

tymi w 2021 r. uszczuplono dochody budżetowe o 2 151 411,33 zł, w tym: skutki obniżenia

górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 2 146 857,12 zł, na-

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

wynoszą 4 554,21 zł;

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

COVID-19 – 650 000,00 zł, (realizacja zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”

w 2023 r.);

 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa ulicy Wschodniej”

w Zdzieszowicach” – 1 074 081,11 zł, (wpływ środków na konto Gminy 26.11.2021 r.);

 4) mamy wyższe dochody w podatku od nieruchomości  od osób prawnych – zwiększenie

kwoty dochodów jest związane z oddaniem do użytku 6 nowych budowli (np.: gazociąg

o znaczeniu  krajowym,  Dino,  budowa  farmy  fotowoltaicznej,  wieża  telekomunikacyjna

obok Orlenu, nowe budowle w ArcelorMittal S.A. i w Tauron Dystrybucja S.A.);

 5) wyższe dochody od planowanych w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT oraz

w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT;

 6) dodatkowe środki w kwocie 2 114 697,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin (środki wpły-

nęły na konto Gminy 20.12.2021 r.);

 7) nagroda w wysokości 1 000 000,00 zł za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odpor-

ność” z tytułu podjęcia przez Gminę działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie

liczby  mieszkańców poddających  się  szczepieniu  przeciw  COVID-19  (wpływ środków

na konto Gminy 20.12.2021 r.).
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Główną pozycję w dochodach ogółem stanowią:

 1) dochody własne – 43 217 792,82 zł (t.j. 56,20 % dochodów ogółem), największą pozycją

w dochodach własnych jest:

 a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 17 847 219,96 zł, co stano-

wi 41,30% dochodów własnych,

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

20 990 947,35 zł, co stanowi 48,57% dochodów własnych;

 2) subwencja ogólna – 13 218 172,00 zł (co stanowi 17,19% dochodów ogółem), subwencja

ogólna składa się z części:

 a) oświatowej – 11 025 966,00 zł,

 b) równoważąca – 77 509,00 zł,

 c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 2 114 697,00 zł;

 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 17 283 593,91 zł (co stanowi 22,48% dochodów ogó-

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

zadań własnych, oraz na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumień z organa-

mi administracji rządowej;

19

Ilustracja 5: Dochody Gminy Zdzieszowice w roku 2021 

56,2%56,2%

17,2%17,2%

22,5%22,5%

4,1%4,1%

Dochody Gminy Zdzieszowice

Dochody własne

Subwencja ogólna

Dotacje celowe z budżetu 
państwa

Pozostałe dochody



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

 4) pozostałe  dochody  –  3 181 632,45 zł  (co  stanowi  4,14 %  dochodów  ogółem),

są to dotacje/środki pozyskane spoza budżetu gminy:

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

kresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy – 5 928 00 zł,

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

łania  COVID-19  –  650 000,00 zł,(na  realizację  zadania  „Przebudowa  ul.  Korfantego

w Żyrowej”, nabór nr 3 – PGR),

 c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa ulicy Wschod-

niej w Zdzieszowicach” – 1 074 081,11 zł,

 d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

• w  ramach  programu  dla  szkół  podstawowych  „Laboratoria  Przyszłości”  –

358 400,00 zł,

• na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkań-

ców, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 7 702,89 zł,

• nagroda otrzymana w konkursie „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na wydatki

związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 000 000,00 zł,

 e) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu

asystent rodziny – 997,65 zł,

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

przedszkola prowadzone przez siostry zakonne – 13 349,40 zł – zwrot kosztów utrzyma-

nia tych dzieci,

 g) środki europejskie na dofinansowanie realizacji Projektu LIFE „Wdrożenie systemu za-

rządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 21 201,17 zł,

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

zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice” – 3 704,67 zł,

 i) pomoc finansowa w formie dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach

projektu pn.  „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie  w latach 2020-2022” –

14 999,79 zł, w tym:

• realizacja zadania przez Sołectwo Żyrowa – 5 000,00 zł,

• realizacja zadania przez Sołectwo Krępna – 4 999,79 zł,

• realizacja zadania przez Sołectwo Rozwadza – 5 000,00 zł,

 j) środki europejskie na dofinansowanie zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjne-

go w Oleszce przy ul. Wiejskiej” – 31 267,77 zł (zadanie zrealizowane w 2020 r., środki

otrzymaliśmy w 2021 r.).

Wydatki

Plan wydatków po zmianach w kwocie 73 438 533,76 zł został wykonany: 66 672 740,95 zł,

co stanowi 90,79%. Wyżej wymienione środki w budżecie zostały przeznaczane na:
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 1) oświatę i wychowanie – 25 357 969,59 zł;

 2) pomoc społeczną i rodzinę – 20 572 281,37 zł;

 3) administrację publiczną – 7 286 931,81 zł;

 4) transport i łączność – 3 396 189,06 zł;

 5) gospodarkę  mieszkaniową  oraz  gospodarkę  komunalną  i  ochronę  środowiska  –

4 892 948,48 zł;

 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną – 3 866 687,85 zł;

 7) pozostałe wydatki: 1 299 732,79 zł i obejmują m.in.: rolnictwo i łowiectwo, bezpieczeń-

stwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, obronę narodową, ochronę zdrowia.

Na wydatki majątkowe w budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie 7 573 266,67 zł, które

zostały wykorzystane w 59,23% tj. 4 485 513,67 zł, co stanowi 6,73% wykonanych wydatków ogó-

łem.
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Różnica między dochodami i     wydatkami  

Różnica  między  dochodami  a  wydatkami  budżetu  gminy  stanowi  odpowiednio  nadwyżkę

lub deficyt  budżetu.  Budżet  Gminy  za  2021 r.  zamknął  się  nadwyżką  budżetową  w wysokości

10 228 450,23 zł.

Zobowiązania finansowe

Wg sprawozdania RB-Z na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Zdzieszowice nie posiada zobowią-

zań wymagalnych.

Zabezpieczone środki finansowe

W budżecie gminy w 2021 r. były zabezpieczone środki w kwocie 72 362,00 zł na wypłatę z ty-

tułu udzielenia przez gminę poręczenia pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”.

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  202 450,86 zł,  które  zostały  wykorzystane

w kwocie 199 988,76 zł tj. w 98,78%. 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 2021 r. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

wodnej zostały przeznaczone środki w kwocie 700 024,70 zł, które zostały wykorzystane w 73,82%

tj. 516 782,95 zł.

Przyczyny powyższego wykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania

budżetu.

Środki z OŚiGW zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

 1) termomodernizacja budynku P-6;

 2) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzieszowice;

 3) utrzymanie zieleni;

 4) prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek;

 5) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji słu-

żącym ochronie powietrza;

 6) zakup nasadzeń – drzew i krzewów;

 7) wycinka i przecinka drzew i krzewów.
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Szczegółowa analiza dochodów i wydatków została przedstawiona w sprawozdaniu z wykona-

nia budżetu za 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2024 została podjęta uchwałą nr XXIX/227/2020

w dniu 16 grudnia 2020 r. Opracowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz według wzoru określonego

w rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  10  stycznia  2013 r.  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz. 83

z późn. zm).

W 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana osiem razy następującymi uchwała-

mi:

 1) nr XXX/240/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.;

 2) nr XXXI/247/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.;

 3) nr XXXII/253/2021 z dnia 31 marca 2021 r.;

 4) nr XXXIII/265/2021 z dnia 19 maja 2021 r.;

 5) nr XXXIV/277/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.;

 6) nr XXXVI/288/2021 z dnia 30 września 2021 r.;

 7) nr XXXVII/296/2021 z dnia 28 października 2021 r.;

 8) nr XXXVIII/311/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

dżecie na 2021 r. po stronie dochodów, przychodów i wydatków, aby spełnić obowiązek wynikający

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

zie finansowej z wartościami wynikającymi z uchwały budżetowej na 2021 r. w zakresie wyniku

budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Nadwyżka operacyjna

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021-2024 planowana nadwyżka operacyj-

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

ności kredytowej kształtuje się następująco: w roku 2021 w wysokości minus (-) 1 702 558,21 zł,

powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynosi 5 916 820,39 zł, w roku 2022 w wyso-

kości  998 200,00 zł,  w  roku  2023  w kwocie  1 558 100,00 zł  i  w  roku  2024  w  wysokości

1 639 700,00 zł.
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Poręczenia spłat pożyczek

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

zie kwoty długu w latach 2021-2024 zaplanowano potencjalne wydatki niewymagalne z tytułu po-

ręczenia spłaty pożyczki w wysokości 72.362,00 zł rocznie.

Powyższa kwota wynika z umowy poręczenia pożyczki zaciągniętej 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 nie-

wymagalnych z ww. umowy poręczenia w latach 2025-2030 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 2021-2024 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o fi-

nansach publicznych.

Planowane przedsięwzięcia

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

ne były w 2021 r. oraz zadania, które zaplanowane są do realizacji w latach 2022-2024.

W ramach wydatków bieżących w 2021 r. realizowane były trzy przedsięwzięcia: 

 1)  „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opol-

skiego”, zadanie to realizowane jest przy współudziale środków europejskich z okresem re-

alizacji 2021-2022, w 2021 r. na ten cel wydano 14 927,71 zł, tj. 23,25% zaplanowanych

środków;

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

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

297 337,09 zł, tj. 85,95% planowanych wydatków;

 3) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzieszo-

wice  –  aktualizacja”,  z  okresem  realizacji  2021-2023,  w  2021 r.  wydatkowano  kwotę

18 500,00 zł, tj. 23,13% planu.

W  2021 r.  na  wydatki  majątkowe  zaliczane  do  przedsięwzięć  wydatkowano  kwotę

3 517 643,52 zł, tj. 55,93% planowanych środków. Realizowano łącznie jedenaście zadań. Najwięk-

szą inwestycją w gminie w 2021 r. była „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach” i wydat-

kowano na nią kwotę 2 606 443,32 zł. Zadanie to podlegało dofinansowaniu ze środków z Fundu-

szu Dróg Samorządowych w wysokości 1 074 081,11 zł. 

Kolejne  zadanie  inwestycyjne  realizowane  w  2021 r.  „Budowa  budynku  wielofunkcyjnego

w Januszkowicach” finansowane było ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota dofinan-
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sowania  wynosi  683 799,00 zł).  Przedsięwzięcie  zaplanowano do realizacji  w latach  2021-2022

i w 2021 r.  wydatkowano na ten cel  kwotę 478 413,25 zł,  pozostała  kwota będzie wydatkowana

w 2022 r.

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

432 786,95 zł, wśród nich możemy wymienić: 

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

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

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

 4) „Termomodernizację budynku wraz z przebudową dachu przy ul. Chrobrego 18 w Zdzie-

szowicach” (wykonanie dokumentacji projektowej);

 5) „Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu

– dz. 689/2 w Zdzieszowicach – budowa boiska do piłki plażowej”;

 6) „Budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem”.

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

Podatki lokalne

Tabela 8: Informacja o wydanych w 2021 roku decyzjach w zakresie podatków lokalnych

Rodzaj podatku:
Podatek od

nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne
zobo-
wiąza-
nie pie-
niężne 

Podatek od
środków

transportowych

Kategoria podatnika:
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby 

fizyczne
osoby

fizyczne
osoby

prawne

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

w tym w sprawie:

1) wymiaru podatku 3734 - 213 - 9 - 1451 5 -

2) zwolnień i ulg podatko-

wych z mocy ustaw
- - - 1 - - 1 - -

3) ulg i umorzeń w spłacie 

podatku na wniosek
2 - - 1 - - 3 - -

w tym: - - - - - - - -

a) rozpatrzonych pozytywnie 1 - - - - - 2 - -

b) rozpatrzonych tylko w 

części pozytywnie
- - - - - - - - -

c) rozpatrzonych odmownie 1 - - 1 - - 1 - -
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Rodzaj podatku:
Podatek od

nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Łączne
zobo-
wiąza-
nie pie-
niężne 

Podatek od
środków

transportowych

Kategoria podatnika:
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby

fizyczne
osoby

prawne
osoby 

fizyczne
osoby

fizyczne
osoby

prawne

4) orzeczenia odpowiedzial-
ności członka zarządu za za-
ległości podatkowe

- 1 - - - - - - -

Ilość złożonych odwołań

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

w tym:

1) utrzymanie zaskarżonej 
decyzji w mocy:
a) przez SKO,
b) przez WSA,
c) przez NSA

- -

2

3

- - - - - - -

2) uchylenie decyzji i umo-
rzenie postępowania, 

- - - - - - - - -

3) uchylenie decyzji i prze-
kazanie sprawy do ponow-
nego rozpatrzenia, 

1 - - - - - - - -

4) pozostających w rozpa-
trzeniu organu nadzoru 

- 1 - - - - - - -

Tabela 9: Informacja o udzielonych w 2021 r. zwolnieniach podatkowych na mocy obowiązujących 

uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:

Uchwała nr LIV/425/2010 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku

od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 134, poz.1623)

Tytuł zwolnienia: zwolnienie z podatku dla budynków
lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby:

ilość podatników
łączna kwota zwolnienia

(w złotych)

1) ochrony przeciwpożarowej 5 10 719,05 

2) kultury fizycznej i sportu 3 39 040,82

3) pomocy społecznej 2 3 739,83

4) bezpieczeństwa publicznego 1 3 791,58

5) prowadzenia nieodpłatnej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych

0 0,00

6) poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i tera-

pii uzależnień

1 923,56

7) działalności kulturalnej 2 12 449,47

razem 70 664,31
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Fundusz sołecki 2021 r.

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

z późn. zm.) oraz uchwałą nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących

fundusz sołecki.

Zadania zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 – I cel strategicz-

ny  Poprawa  warunków  życia  i  jakości  usług  świadczonych  mieszkańcom;  3  cel  operacyjny  –

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwa publicznego.

Tabela 10: Charakterystyka wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

L.P.
Fundusz

Sołecki Wsi
Nazwa zadania

Wysokość funduszu
sołeckiego [zł]

1 Januszkowice Zadanie 1. Wykonanie oświetlenia w technologii LED ul. Spokojnej

w Januszkowicach.

39.988,53

SUMA 39.988,53

2 Jasiona Zadanie 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy 

ul. Wiejskiej.

Zadanie 2. Zakup wyposażenia do sali spotkań w budynku remizy 

strażackiej w Jasionej (m.in.: piłkarzyki, stoły, telewizor).

Zadanie 3. Remont sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Ja-

sionej.

3.688,27

14.846,30

4.991,41

SUMA 23.525,98

3 Krępna Zadanie 1. Remont nawierzchni placu przed budynkiem wielofunk-

cyjnym w Krępnej.

Zadanie 2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki za 

boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad po-

tokiem Krępna.

Zadanie 3. Zakup wyposażenia do kuchni i sal w budynku wielo-

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

19.982,35

11.000,00

6.933,31

SUMA 37.915,66

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

skiej.

15.989,49

5 Rozwadza Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej. 41.252,60

6 Żyrowa Budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwier-

tem.

41.316,50
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Środki samorządowe mieszkańców Osiedli

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

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

mieszkańców.

Zadania zgodne ze Strategią rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030 – I cel strategicz-

ny  Poprawa  warunków  życia  i  jakości  usług  świadczonych  mieszkańcom;  3  cel  operacyjny  –

Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwa publicznego.

Tabela 11: Charakterystyka wydatków w ramach funduszu obywatelskiego.

L.P.
Samorząd

Mieszkańców
Nazwa zadania

Wartość zrealizowa-
nych zadań [zł]

1
Kościuszki 

– Korfantego

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

Zdzieszowicach.

Zadanie 2. Abonament RTV.

22.764,40

2
Stara Część

Miasta

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

nie orzeczenia technicznego.

Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

zadania: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Zdzie-

szowicach”.

9.996,00

3
Akacjowa –

Zielona

Zadanie 1. Remont mostku na działce 1003 „Mirabelka”
0,00*

4 Stare Osiedle
Zadanie 1. Remont budynku samorządowego.

Zadanie 2. Abonament RTV.
9.864,00

5 Piastów I

Zadanie 1. Zakup betonowych słupków parkingowych.

Zadanie 2. Wykonanie odbojnic na parkingu przy budynku samorzą-

dowym.

Zadanie 3. Abonament RTV.

9.999,80 

6 Piastów II
Zadanie 1. Zakup huśtawki typu „Bocianie gniazdo” na plac zabaw 

przy bloku nr 13.
9.890,00

* Przeznaczona kwota w wysokości 10 tys. zł była niewystarczająca na wykonanie zadania.

Środki zostały przesunięte na rok 2022, zadanie jest ujęte w tegorocznym budżecie.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

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

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

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

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

„Zakup  sprzętu  i  wyposażenia  umożliwiające  organizowanie  lokalnych  imprez  plenerowych

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

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

Grunty zarządzane przez Gminę Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała:

 1) prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni – 298,7489 ha, na które się składa:

 a) prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice – 53,6925 ha,

 b) prawo własności gruntów w obrębie Jasiona  – 10,8523 ha,

 c) prawo własności gruntów w obrębie Krępna  – 30,6360 ha,

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

 e) prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza – 39,5037 ha,

 f) prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa – 20,2599 ha,

 g) prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice – 135,4936 ha,

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

 2) prawo użytkowania  wieczystego  do  gruntów stanowiących  własnością  Skarbu  Państwa

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

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

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

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

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

ce o powierzchni 0,4971 ha;

Nieruchomości przekazane w zarząd

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2021 r., wykorzystując różne formy władania, prze-

kazała niektóre grunty w zarząd innych podmiotów:

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

na cele:

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

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

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

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

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

prawnej, których organem założycielskim jest Gmina Zdzieszowice: 

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

w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,0596 ha,

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

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

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

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

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

6 w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,3074 ha,

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

o powierzchni 0,1739 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 w Żyrowej, o powierzchni 0,4681 ha,

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

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

2,7863 ha,

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

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

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

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

0,2560 ha oraz nieruchomość lokalową – samodzielny lokal niemieszkalny nr 2 przy uli-

cy Góry Świętej Anny 21B w Zdzieszowicach, wraz z udziałem w wysokości 198/1000

w nieruchomości wspólnej o powierzchni 0,7227 ha, 

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

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

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

W roku 2021 Gmina oddała z zasobu komunalnego:

 1) w użyczenie:

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

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

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

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

wierzchni 0,3248 ha,

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

wierzchni 0,2602 ha,

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

wierzchni 0,1743 ha,

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

wej 2, o powierzchni 0,3300 ha,

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

o powierzchni 0,0535 ha,

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

o łącznej powierzchni 48,5815 ha;

 2) w dzierżawę, na cele:

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

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

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

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

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

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

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

 3) w najem:

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

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

Inne informacje dotyczące nieruchomości

Gmina Zdzieszowice była w dniu 31 grudnia 2021 r. posiadaczem części nieruchomości stano-

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

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

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

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

Sołeckiej w Rozwadzy.

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

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

i Jasiona, wybudowaną ze środków własnych gminy.

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

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

Zdzieszowice i na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała udziały w kapitale zakładowym spółki w ilo-

ści 30728 udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział.

Nieruchomości nabyte w roku 2021

W roku 2021 do zasobu mienia komunalnego Gmina Zdzieszowice nabyła poniższe nierucho-

mości:

 1) na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej,  prawo  własności  do  nieruchomości  oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 274/4, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowi-

ce, o powierzchni 0,0126 ha, (regulacja praw do gruntu pod rowem przy ulicy Myśliwca

w Zdzieszowicach);

 2)  z mocy prawa, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Zdzieszo-

wic, Gmina Zdzieszowice nabyła prawo własności do nieruchomości oznaczonej w ewi-

dencji gruntów i budynków jako działka nr 319/3, arkusz mapy 3, obręb Rozwadza, o po-

wierzchni 0,0101 ha (pod tereny gminnych dróg publicznych). 

Nieruchomości zbyte w roku 2021

W roku 2021 Gmina Zdzieszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalne-

go:

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2/2, arkusz mapy 1, obręb Jasiona, o po-

wierzchni 0,0420 ha, na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-

głe;

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 418/10, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszo-
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wice, o powierzchni 0,0211 ha, na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo-

ści przyległej;

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 461, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o po-

wierzchni 0,1870 ha, na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-

głej;

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2663/6, arkusz mapy 5, obręb Zdzieszo-

wice, o powierzchni 0,3182 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego; 

 5) w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewi-

dencji gruntów i budynków Nr 108/70, arkusz mapy 2, obręb Januszkowice, o powierzchni

0,0481 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego;

 6) w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewi-

dencji gruntów i budynków Nr 108/72, arkusz mapy 2, obręb Januszkowice, o powierzchni

0,0438 ha, na cel zgodny z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego.

Na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej z dnia 8 listopada 2021 r. o sygnaturze sprawy IN.I.7820.14.2021.WP udzielającej

zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  na  rzecz  Zarządu  Województwa  Opolskiego

dla przedsięwzięcia  pn.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  423  w  m.  Zdzieszowice

(od km. 39+280,00 do km 40+318,73) Gmina Zdzieszowice utraciła z mocy prawa na rzecz Woje-

wództwa Opolskiego, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i bu-

dynków: 

 1) działki nr 1852/2, arkusz mapy 14, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0038 ha (pod roz-

budowę drogi wojewódzkiej nr 423);

 2) działki nr 1876/1, arkusz mapy 14, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0090 ha (pod roz-

budowę drogi wojewódzkiej nr 423).

Przekształcenia własności

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

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

w 2021 r. Burmistrz Zdzieszowic nie wydał żadnego zaświadczenia dla nieruchomości stanowiącej

własność Gminy, a oddanej w użytkowanie wieczyste, stwierdzającego przekształcenie prawa użyt-

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

I     REMONTOWYCH  

Z zakresu infrastruktury drogowej

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

Zdzieszowice na lata 2021-2030 – 3 cel strategiczny Nowoczesna infrastruktura publiczna; 3.1 cel

operacyjny – Rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia w gminie.

Tabela 12: Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie infrastruktury drogowej

L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

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

tłuczniowej na drogach gminnych publicznych, oraz wewnętrznych.

125 583,00

2 Naprawy chodników w 

mieście i gminie.

Wykonano naprawy m.in. na ul. Myśliwca, ul. Piastów i ul. Pionie-

rów w Zdzieszowicach.

14 513,84

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

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

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

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

podlegają kontroli w zakresie stanu technicznego.

8 733,00

4 Okresowe przeglądy dro-

gowych obiektów inży-

nierskich

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

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

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

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

skie podlegają kontroli w zakresie stanu technicznego.

3 677,70

5 Wykonanie projektów or-

ganizacji ruchu.

Opracowano projekty stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania

stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania

pasów ruchu dla rowerów na drodze gminnej nr 106072 O, ul. Nowa

w Zdzieszowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. Filarskiego do

ronda przy ul. Góry św. Anny.

5.000,00

6 Sprawdzanie widoczności

na przejazdach kolejo-

wych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn.

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

powiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z

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

1744), zarządca drogi przekazuje zarządcy kolei wyniki pomiaru wi-

doczności istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego przy drogach

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

Żyrowska w Rozwadzy droga nr 106023 O.

1 000,00
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L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

7 Pomiar natężenia ruchu 

drogowego na przejaz-

dach kolejowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn.

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

powiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z

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

1744), zarządca drogi przekazuje zarządcy kolei wyniki pomiaru na-

tężenia ruchu drogowego przejazdu kolejowo-drogowego przy dro-

gach gminnych ul. Górna w Zdzieszowicach droga nr 106089 O oraz

ul. Żyrowska w Rozwadzy droga nr 106023 O.

650,00

8 Naprawy awaryjne dróg W ramach zadania usunięto awarię na ul. Wodnej w Krępnej oraz na

ul. Słowackiego i ul. Górnej w Zdzieszowicach.

66 459,35

9 Remont drogi gminnej nr 

106028 O, ul. Młyńska w 

Krępnej – wykonanie do-

kumentacji projektowo – 

kosztorysowej.

Wykonano  dokumentację  projektowo-kosztorysową,  niezbędną  do

złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  zadania  w  ramach  Funduszu

Dróg Samorządowych oraz do przeprowadzenia remontu ul.  Młyń-

skiej w Krępnej.

18 450,00

10 Remont mostu na ul. Le-

siańskiej w Januszkowi-

cach

Przeprowadzono remont elementów drewnianych mostku. 11 987,70

11 Remont części ul. Wiej-

skiej oraz przepustu w 

ciągu ul. Kościuszki w 

Oleszce

Przeprowadzono remont ulicy Wiejskiej na odcinkach, gdzie nie była

budowana kanalizacja sanitarna oraz wykonano remont przepustu w

ul. Kościuszki w Oleszce.

109 867,43

12 Przebudowa ul. Wschod-

niej w Zdzieszowicach

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Wschod-

niej wraz z budową odwodnienia pasa drogowego i przebudową koli-

dujących urządzeń w m. Zdzieszowice. Odwodnienie polegało na wy-

konaniu  kanalizacji  deszczowej  i  wprowadzeniu  wód  opadowych

i roztopowych  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Karola

Miarki.  Wykonano  również  nowy  odcinek  kanalizacji  deszczowej

w ul. Bolesława Chrobrego łączący ul. Wschodnią z istniejącym ka-

nałem deszczowym w ul. Karola Miarki. W ramach inwestycji ułożo-

no nową nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik z kostki betonowej

drobnowymiarowej wraz z krawężnikami betonowymi. Uzupełniono

oznakowanie drogowe. 

2 606 443,32
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L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

13 Przebudowa ul. Alberta 

Koszyka w Żyrowej

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 109127 O

ul. Alberta Koszyka wraz z budową odwodnienia pasa drogowego w

m. Żyrowa. Wykonano kanalizację deszczową z włączeniem do ist-

niejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej. W ramach inwe-

stycji ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymia-

rowej ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem

nowych ław betonowych. Po obydwu stronach jezdni wykonano opa-

ski z kostki betonowej. Dodatkowo rozbudowano sieć kanalizacji sa-

nitarnej  oraz  sieć  wodociągową.  Istniejące  pionowe  oznakowanie

drogowe zostało wymienione na nowe. 

Płatność

za zadanie

w 2022 r.

14 Wykonanie progu zwal-

niającego na ul. Bocznej 

w Żyrowej

Dla poprawy bezpieczeństwa na ul. Bocznej w Żyrowej wykonano

próg zwalniający z kostki granitowej wraz z oznakowaniem piono-

wym. 

11 899,99

15 Przebudowa drogi gmin-

nej nr 106069 O, ul. My-

śliwca w Zdzieszowicach 

– wykonanie dokumenta-

cji projektowo – kosztory-

sowej.

W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztory-

sowej na realizację zadania.  Termin wykonania dokumentacji czer-

wiec 2022 r.

Płatność

za zadanie

w 2022 r.

16 Przebudowa ul. Korfante-

go w Żyrowej – wykona-

nie dokumentacji projek-

towo – kosztorysowej.

W 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztory-

sowej na realizację zadania. Termin wykonania dokumentacji listopad

2022 r.

Płatność

za zadanie

w 2022 r.

17 Remont drogi łączącej ul. 

Młyńską z ul. Jasiońską w

Krępnej

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni bitumicznej oraz

uzupełnienie poboczy.

57910,86

18 Remont drogi transportu 

rolnego w Krępnej – od-

noga ul. Odrzańskiej – 

wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztoryso-

wej.

Wykonano  dokumentację  projektowo-kosztorysową,  niezbędną  do

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW oraz

do przeprowadzenia remontu przedmiotowej drogi.

18 650,00

19 Utwardzenie dróg ul. 

Brzozowa, ul. Sosnowa, 

ul. Jodłowa i ul. Klonowa 

w Zdzieszowicach

W ramach zadania wykonano utwardzenie tłuczniem dróg wewnętrz-

nych dojazdowych do działek budowlanych na „Starym Osiedlu”.

109 916,53
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L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

20 Utwardzenie drogi dojaz-

dowej do ośrodka Rueda 

w Januszkowicach – wy-

konanie dokumentacji 

projektowo – kosztoryso-

wej.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do re-

alizacji przedmiotowego zadania.

19 450,00

21 Przebudowa przepustu w 

ciągu drogi wewnętrznej 

w Krępnej.

W ramach zadania przebudowano przepust w ciągu drogi wewnętrz-

nej (przedłużenie ul. Polnej w Krępnej), stanowiącej dojazd do pól

uprawnych.  W  ramach  zadania  wymieniono  rury  betonowe  oraz

utwardzono płytami ażurowymi dno rowu przy wlocie i wylocie, od-

tworzono nawierzchnię drogi nad przepustem.

18 450,00

22 Zakup wiaty przystanko-

wej na przystanek przy ul.

Zdzieszowickiej w Kręp-

nej.

Zakupiono wiatę przystankową na przystanek przy ul. Zdzieszowic-

kiej w Krępnej o konstrukcji stalowej, wypełnionej szkłem hartowa-

nym.

9 924,99

23 Utwardzenie terenu pod 

wiatę oraz zakup i montaż

wiaty przystankowej na 

przystanku przy ul. Sta-

wowej w Krępnej.

Przy ul. Stawowej w Krepnej przy przystanku autobusowym utwar-

dzono teren oraz zamontowano wiatę przystankową, która służy dzie-

ciom dojeżdżającym do szkół.

19 999,50

24 Remont zniszczonego 

oświetlenia.

W ramach remontu dokonano: - pilnej naprawy ze względów bezpie-

czeństwa a zniszczonych w wyniku celowej dewastacji opraw oświe-

tleniowych na ulicy Piastów w Zdzieszowicach, - wymieniono 109

istniejących opraw oświetleniowych na nowe, które były mocno zu-

żyte technicznie, popękane i uszkodzone w związku z wieloletnim ich

użytkowaniem na ulicy Fabrycznej, Żyrowskiej, Dworcowej i Góry

Św. Anny w Zdzieszowicach – naprawiono zniszczone w wyniku ko-

lizji drogowych 2 stanowiska słupowe oświetleniowe w Zdzieszowi-

cach na ul. Góry Św. Anny i w Rowadzy na skrzyżowaniu ulic Kor-

fantego i Zdzieszowickiej oraz wymieniono 30 zużytych technicznie,

popękanych opraw oświetleniowych  na  nowe  na  ulicy  Żyrowskiej

i Góry Świętej Anny w Zdzieszowicach. 

42 484,69

25 Wykonanie oświetlenia 

dedykowanego na przej-

ściach dla pieszych w 

Zdzieszowicach

Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul.

Chrobrego przy budynku UM Zdzieszowice. Wykonano dwie sztuki

kompletnych stanowisk słupowych oświetleniowych z oprawami kie-

runkowymi LED wraz z robotami towarzyszącymi jak przecisk pod

drogą powiatową, rury osłonowe czy układanie kabli wielożyłowych.

Wykonano również oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowane-

go  na  ul.  Chrobrego  przy  sklepie  Rossmann.  Wykonano  też  dwie

sztuki kompletnych stanowisk słupowych oświetleniowych z oprawa-

mi kierunkowymi LED i robotami towarzyszącymi.

29 980,00
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L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

26 Wykonanie oświetlenia 

ulicznego drogi dojazdo-

wej do siedziby MGOPS 

w Zdzieszowicach

Wykonano oświetlenie drogi dojazdowej do nowej siedziby Miejsko

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na której nie ma jeszcze ta-

kiego oświetlenia. Oświetlenie poprawi widoczność na drodze w po-

rach wieczornych oraz przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa

mieszkańców, petentów i pracowników MGOPS. Wykonano pięć sta-

nowisk słupowych oświetleniowych z oprawami LED wraz z liniami

kablowymi oraz robotami towarzyszącymi.

30 990,19

27 Remont kanalizacji desz-

czowej.

Wykonano remont kanalizacji deszczowej m.in.: na skrzyżowaniu ul.

Katowickiej z ul. Żwirki oraz z ul. Wigury, na ul. Piastów, ul. Korfan-

tego, ul. Miarki w Zdzieszowicach.

47 810,58

28 Wykonanie tablic z na-

zwami ulic.

Uzupełniono brakujące tablice z nazwami ulic. 14 752,62

29 Wykonanie znaków dro-

gowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach.

W ramach zadania wykonano oznakowanie poziome dróg, wymienio-

no zniszczone znaki  oraz  uzupełniono brakujące  oznakowanie,  za-

montowano lustra drogowe, uzupełniono i wymieniono uszkodzone

elementy progów zwalniających, wyznaczono pasy dla rowerów na

ul. Nowej w Zdzieszowicach.

99 939,29

Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe

Tabela 13: Pozostałe zadania inwestycyjne i remontowe

L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

1 Przebudowa dachu bu-

dynku socjalnego przy ul. 

Filarskiego 29 w Zdzie-

szowicach

Wykonano  w  2021 r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi  w miarę posiadanych środków finansowych w następnych la-

tach.

20 000,00

2 Remont budynku remizy 

strażackiej w Rozwadzy

W  ramach  zadania  wykonano  gruntowny  remont  wybranych  po-

mieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku remizy strażac-

kiej w Rozwadzy, dotyczy to części pomieszczenia kuchni wraz z za-

pleczem kuchennym, jak i dwóch pomieszczeń sanitarnych na parte-

rze (ubikacja męska i damska) oraz oddzielnego pomieszczenia sani-

tarnego (łazienka z prysznicem) dla strażaków. 

109 999,99

3 Remont uszkodzonej za-

pory szynderowej w Ja-

nuszkowicach

Wykonano naprawę uszkodzonych i pogiętych elementów stalowych

zapory szynderowej. Zapora była uszkodzona przez maszyny rolnicze

i nie spełniała swojej ważnej funkcji, jaką jest zabezpieczenie przed

powodzią lub podtopieniami wywołanymi przez wysoki poziom wód

na rzece Odrze lokalnych gospodarstw i pól.

7 000,00
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L.P.
Nazwa
zadania

Opis
Wartość
zadania

4 Remont odstojnika wody 

na działce rekreacyjnej w 

Oleszce

W ramach zadania wyremontowano stalowe zasuwy odstojnika do ła-

pania wody deszczowej w Oleszce, gdyż istniejące były już mocno

pordzewiałe, zużyte i pogięte i nie spełniały swojej funkcji.

3 340,00

5 Wykonanie murku z pali-

sady na skwerku przy 

skrzyżowaniu ulic Ko-

ściuszki i Wiejskiej w 

Oleszce

W ramach  zadania  uporządkowano  skwer  przy  skrzyżowaniu  ulic

Kościuszki i Wiejskiej w Oleszce oraz wykonano murek z palisady

betonowej o wysokości 80 cm w tym miejscu, co wpłynęło na popra-

wę estetyki wsi.

5 000,00

6 Wykonanie zagospodaro-

wania działki nr 509/2 

przy ul. Leśnej w Zdzie-

szowicach

W  2020 r.  wykonano  pierwszy  etap  zadania,  polegający  na

wykarczowaniu  działki  z  samosiejek  oraz  dziko  rosnących  drzew,

wywiezieniu zalegającego na  działce gruzu,  śmieci  itp.  Częściowo

wyrównano  i splantowano  teren  w  niezbędnym  zakresie.  W  2021

roku wykonano następny etap polegający na wykonaniu utwardzenia

działki na powierzchni ok. 778 m2 z kruszywa łamanego i stabilizo-

wanego mechanicznie pochodzenia nieorganicznego grubości 25 cm

oraz na podbudowie z warstwy mieszanki związanej cementem o gru-

bości 20 cm. 

149 296,67

7 Wykonanie utwardzenia 

na działce nr 114 w Kręp-

nej

Wykonano utwardzenie części terenu działki nr: 114 w Krępnej sta-

nowiącej wjazd na podwórko budynku wielofunkcyjnego od ulicy Ja-

siońskiej. Teren utwardzono kostką betonową gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej  oraz na podbudowie zasadniczej  z kruszywa

łamanego gr. 25 cm. Utwardzenie ograniczone będzie ułożonymi kra-

wężnikami betonowym. Powierzchnia utwardzenia 332 m2. 

63 143,87

8 Wykonanie placu zabaw 

na osiedlu Piastów I (przy

bloku nr 9)

Wykonano  w  2021 r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi w następnym 2022 roku.

9 500,00

9 Wykonanie placu zabaw 

na terenie gminnym przy 

ul. Filarskiego 25-29

W ramach zadania na terenie przy ul. Filarskiego 25 – 29 w Zdzieszo-

wicach  zamontowano urządzenie  zabawowe – „wieża  ze  zjeżdżal-

nią”, które zostało zamontowane na fundamencie betonowym i oto-

czone bezpieczną  nawierzchnią  z  piasku  oraz  drugie  urządzenie  –

„kiwak sprężynowy skuter”, które również zostało zamontowane na

fundamencie betonowym i otoczone bezpieczną nawierzchnią z pia-

sku.

20 000,00

10 Wykonanie parkingu 

za blokiem Piastów 7 

w Zdzieszowicach

Wykonano  w  2021 r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi  w miarę posiadanych środków finansowych w następnych la-

tach.

19 741,50
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11 Wykonanie projektu zago-

spodarowania terenu 

działki za boiskiem spor-

towym wraz ze ścieżką 

spacerowo-edukacyjną 

nad potokiem Krępna

Wykonano  w  2021 r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi w miarę posiadanych środków finansowych w następnych latach

oraz ze środków funduszu sołeckiego.

11 000,00

12 Zakup krzeseł do sali spo-

tkań w budynku wielo-

funkcyjnym w Krępnej

W ramach zadania zakupiono – krzesła Chic – 14 szt. w ramach zada-

nia „Zakup krzeseł do sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym w

Krępnej”. Zakupione krzesła stanowić będą wyposażenie sali w bu-

dynku wielofunkcyjnym w Krępnej, będą służyć mieszkańcom Sołec-

twa podczas różnych wydarzeń i imprez tam organizowanych. 

2 998,86

13 Remont piłkochwytów na 

boisku na oś. Piastów I 

obok PP nr 6

W ramach zadania wykonano remont piłkochwytów, które były już

mocno zniszczone wskutek długotrwałego i intensywnego użytkowa-

nia. Wymieniono siatkę sznurkową z polipropylenu, linki nośne za-

wieszenia  siatki,  druty  naciągowe  i  skorodowane  śruby  rzymskie

wsporników naciągu. Naprawiono zdewastowane i pogięte pola ogro-

dzeniowe oraz zdewastowane wzmocnienia połączeń śrubowych ist-

niejących konstrukcji stalowych.

4 850,00

14 Wykonanie pumptracku 

w Parku Miejskim w 

Zdzieszowicach

W 2021 r. rozpoczęto realizację zadania, opracowano m.in. dokumen-

tację  projektowo-kosztorysową,  montaż  samego  urządzenia  został

wykonany na początku 2022 roku. Tor rowerowy ma długość 53 mb i

kształt  zamkniętej  pętli  (składającej  się  z  licznych zakrętów, dolin

oraz wybrzuszeń zwanych muldami) jest wykonany z elementów mo-

dułowych.

28 978,92

15 Budowa instalacji nawad-

niającej boisko w Żyro-

wej wraz z odwiertem

Wykonano system nawadniający boisko polegający na budowie insta-

lacji nawadniającej płytę boiska sportowego oraz przylegającego do

niego boiska bocznego w miejscowości Żyrowa wraz ze stacją stero-

wania całym systemem nawadniania. Zamontowano 13 szt. zraszaczy

FLEX800 1,5" GW, wyłącznik deszczowy TRS, elektrozawór P-220,

położono 450 mb rur irrygacyjnych PE 63 mm oraz 30 mb rur PE 90

mm. Zainstalowano system sterowania RAIN BIRD oraz pompę na-

wadniającą. Boisko ma wymiary – 106 m x 70 m.

94 573,50

16 Termomodernizacja bu-

dynku wraz z przebudową

dachu przy ul. Chrobrego 

18 w Zdzieszowicach – 

wykonanie dokumentacji 

projektowej 

Wykonano  w  2021  r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. W wyniku przeprowa-

dzonej analizy zakresu danej inwestycji oraz po ocenie kosztów jej

wykonania stwierdzono, że jest ona nieopłacalna w stosunku do osią-

gnięcia zamierzonych efektów. Odstąpiono od realizacji przedmioto-

wego zadania ze względu na zbyt wysokie koszty. Podjęto decyzję o

rozbiórce  budynku  przy  ul.  Chrobrego  18  i  wybudowaniu  w tym

miejscu nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

42 691,00
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17 Termomodernizacja bu-

dynku (sportowca LKS 

Victoria) przy ul. Hrabiów

von Gaschin w Żyrowej –

wykonanie dokumentacji 

projektowo kosztoryso-

wej.

Wykonano  w  2021 r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi  w miarę posiadanych środków finansowych w następnych la-

tach.

15 000,00

18 Budowa budynku wielo-

funkcyjnego w Januszko-

wicach (ze środków RFIL

w ramach Funduszu Prze-

ciwdziałania COVID-19)

Inwestycja realizowana jest, ponieważ wieloletnia budowa budynku

wielofunkcyjnego spowodowała, że obecnie nie spełnia on obowiązu-

jących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych, jakie stawiane są

tego typu obiektom przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W ramach przebudowy wykonano – roboty murarskie ścian, posze-

rzenia  otworów  drzwiowych,  wykonanie  przewodów  kominowych

stalowych oraz murowanych, zabezpieczenie ogniochronne konstruk-

cji stalowej dachu oraz schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, prace

instalacyjne (instalacje wod – kan, ogrzewania oraz wentylacyjne),

wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy, uzupeł-

nienie tynków wewnętrznych, okładziny z płytek ceramicznych ścian

i  podłóg,  montaż  oświetlenia  awaryjnego,  montaż  hydrantów  we-

wnętrznych, biały montaż sanitarny oraz roboty wykończeniowe ma-

larskie.

478 413,25

19 Wykonanie ogrodzenia od

strony bocznego garażu 

(od posesji przy ul. Woj-

ska Polskiego 14) w remi-

zie OSP w Żyrowej.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie zgodnie z wytyczoną wcze-

śniej przez geodetów granicą pomiędzy budynkiem remizy OSP Ży-

rowa a sąsiadującym z nim budynkiem mieszkalno – usługowym (po-

sesja ul. Wojska Polskiego 14). Ogrodzenie wykonano jako systemo-

we z typowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych wraz z beto-

nową płytą cokołową, całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m. Łącz-

na długość ogrodzenia wynosi ok. 50 mb.

16 000,00

20 Adaptacja budynku przy 

ul. Szkolnej 3 w Rozwa-

dzy na mieszkania komu-

nalne – wykonanie doku-

mentacji projektowo-

kosztorysowej

Wykonano  w  2021  r  dokumentację  projektowo-kosztorysową  nie-

zbędną do realizacji przedmiotowego zadania. Realizacja zadania na-

stąpi  w miarę posiadanych środków finansowych w następnych la-

tach.

33 134,50

21 Zagospodarowanie terenu 

przylegającego do budyn-

ku samorządowego na 

Starym Osiedlu – 

dz. 689/2 w Zdzieszowi-

cach – budowa boiska 

do piłki plażowej

Charakterystyka: W ramach zadania wykonano boisko do piłki plażo-

wej w ramach kolejnego etapu zagospodarowania terenu przy budyn-

ku samorządowym. Boisko ma wymiary – 16,0 m x 8,0 m oraz 3-me-

trową strefę bezpieczeństwa z każdej strony ograniczoną obrzeżami

betonowymi. Nawierzchnię boiska stanowi 30 cm warstwa zagęsz-

czonego piasku.

15 000,00
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22 Remont wraz z malowa-

niem elewacji budynku 

Urzędu Miejskiego 

w Zdzieszowicach

Remont  elewacji  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

ze względu na to, że była ona zużyta technicznie i wglądała nieeste-

tycznie, polegał na odmalowaniu całej elewacji przedmiotowego bu-

dynku UM wraz z uzupełnieniem tynków i innych drobnych uszko-

dzeń.

98 507,37

23 Wykonanie klimatyzacji 

w pomieszczeniach biuro-

wych w budynku Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszo-

wicach.

Inwestycja polegała na zakupie i montażu nowych urządzeń klimaty-

zacyjnych w wybranych siedmiu pomieszczeniach biurowych zlokali-

zowanych na parterze w nowej części budynku Urzędu Miejskiego.

53 700,00
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Dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanych zadań
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Ilustracja 7: Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach – przed realizacją.

Ilustracja 8: Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach – po realizacji.
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Ilustracja 9: Remont części ul. Wiejskiej oraz przepustu w ciągu ul. Kościuszki w Oleszce – 

foto. nr 1.

Ilustracja 10: Remont części ul. Wiejskiej oraz przepustu w ciągu ul. Kościuszki w Oleszce – 

foto. nr 2.
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Ilustracja 12: Utwardzenie dróg ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa i ul. Klonowa w Zdzie-

szowicach – po realizacji.

Ilustracja 11: Utwardzenie dróg ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa i ul. Klonowa w Zdzie-

szowicach – przed realizacją.
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Ilustracja 13: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Krępnej.

Ilustracja 14: Naprawy awaryjne dróg – ul. Wodna w Krępnej.
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Ilustracja 15: Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej- przed realizacją.

Ilustracja 16: Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - po realizacji.
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Ilustracja 17: Remont drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Jasiońską w Krępnej - przed realizacją.

Ilustracja 18: Remont drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Jasiońską w Krępnej - po realizacji.
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Ilustracja 19: Wyznaczenie pasów dla rowerów na ul. Nowej w Zdzieszowicach.

Ilustracja 20: Wykonanie progu zwalniającego na ul. Bocznej w Żyrowej.
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Ilustracja 21: Utwardzenie terenu pod wiatę oraz zakup i montaż wiaty przystankowej na przy-

stanku przy ul. Stawowej w Krępnej.

Ilustracja 22: Wykonanie murku z palisady na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiej-

skiej w Oleszce.
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Ilustracja 23: Zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” na plac zabaw na os. Piastów 2 przy blo-

ku nr 13.

Ilustracja 24: Wykonanie placu zabaw na terenie gminnym przy ul. Filarskiego 25-29.
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Ilustracja 25: Remont mostu na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach.

Ilustracja 26: Zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej.
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Ilustracja 27: Zakup defibrylatora AED wraz z wyposażeniem dla OSP Żyrowa

Ilustracja 28: Fundusz Sołecki wsi Krępna - Remont nawierzchni placu przed budynkiem wielo-

funkcyjnym w Krępnej.
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Ilustracja 29: Wykonanie utwardzenia na działce nr 114 w Krępnej.

Ilustracja 30: Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych – ul. B. Chrobrego przy budynku 

UM Zdzieszowice – foto. nr 1
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Ilustracja 31: Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych – ul. B. Chrobrego przy budynku 

UM Zdzieszowice – foto. nr 2

Ilustracja 32: Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych – ul. B. Chrobrego przy sklepie 

Rossmann



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

57

Ilustracja 33: Remont sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej

Ilustracja 34: Zakup wyposażenia do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej
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Ilustracja 35: Wykonanie zagospodarowania działki nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdzieszowicach –

foto. nr 1

Ilustracja 36: Wykonanie zagospodarowania działki nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdzieszowicach –

foto. nr 2



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

59

Ilustracja 37: Wykonanie oświetlenia w technologii LED na ul. Spokojnej w Januszkowicach – 

foto. nr 1

Ilustracja 38: Wykonanie oświetlenia w technologii LED na ul. Spokojnej w Januszkowicach – 

foto. nr 2
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Ilustracja 39: Remont budynku remizy strażackiej w Rozwadzy – foto. nr 1 i 2

Ilustracja 40: Budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem.
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Ilustracja 41: Remont odstojnika wody na działce rekreacyjnej w Oleszce – foto. nr 2

Ilustracja 42: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej – foto. nr 1
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Ilustracja 43: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej – foto. nr 2

Ilustracja 44: Wykonanie murku z palisady na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiej-

skiej w Oleszce – foto. nr 1.
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Ilustracja 45: Wykonanie murku z palisady na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiej-

skiej w Oleszce – foto. nr 2

Ilustracja 46: Wykonanie ogrodzenia od strony bocznego garażu (od posesji przy ul. Wojska Pol-

skiego 14) w remizie OSP w Żyrowej – foto. nr 1
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Ilustracja 47: Wykonanie ogrodzenia od strony bocznego garażu (od posesji przy ul. Wojska Pol-

skiego 14) w remizie OSP w Żyrowej – foto. nr 2
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VII. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW  

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021-2030

Strategia  została  przyjęta,  po  konsultacjach,  uchwałą  nr  XXIV/205/2020  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach  z  dnia  30  września  2020  r.  w sprawie  przyjęcia  „Strategii  Rozwoju  Gminy

Zdzieszowice na lata 2021 – 2030”.

Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2021 – 2030 jest nadrzędnym dokumentem pla-

nistycznym gminy, który określa podstawowe kierunki rozwoju w perspektywie długookresowej.

Dokument nakreśla wizję i misję Zdzieszowic oraz cele strategiczne i plany operacyjne na najbliż-

sze lata. Strategia integruje plany rozwojowe i modernizacyjne, wynikające z wyzwań stojących

przed samorządem. Wypracowane założenia skupiają się na konieczności rozwiązania najbardziej

dotkliwych problemów dotykających mieszkańców oraz poprawy szeroko rozumianej jakości życia.

Zadania zrealizowane zgodnie z niżej wymienioną strategią.

I cel strategiczny Poprawa warunków życia i jakości usług świadczonych mieszkańcom:

 1)  3 cel operacyjny – Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwa publicz-

nego:

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

ŁECKI”,

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

SAMORZĄDOWE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA – 10.000,00 ZŁ”,

 c) zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

 d) Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

II cel strategiczny Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz rozwijanie przedsię-

biorczości:

 1) 1 cel operacyjny – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zdzieszowice:

 a) Tworzenie i aktualizacja MPZP również w kontekście rozwoju gospodarczego

III cel strategiczny Nowoczesna infrastruktura publiczna:

 1) 1 cel operacyjny – Rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia

w gminie:

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

GMINNE”,
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 b) realizacja publicznego transportu w ramach działalności związku gminno-powiatowego

„JEDŹ Z NAMI”, do którego przynależy gmina,

 c)  udział w realizowanym przez  Zarząd Województwa Opolskiego projekcie pn.: „Opol-

skie na rowery”;

 2) 2 cel operacyjny – Poprawa stanu środowiska i efektywności energetycznej:

 a) wykonanie oświetlenia w technologii LED ul. Spokojnej w Januszkowicach,

 b) udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie

systemu ogrzewania na proekologiczne.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-

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

bą w Zdzieszowicach na lata 2019-2022

Realizując „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kana-

lizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Zdzieszo-

wicach na lata 2019-2022” przyjęty uchwa-

łą nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzie-

szowicach z dnia 28 lutego 2018 r., spółka

w 2021 r. wykonała niżej opisane zadania:

Roboty modernizacyjne na sieci wodo-

ciągowej

W roku 2021 Spółka wykonała prace

mające na celu likwidację starej azbestowej

sieci  wodociągowej  położonej  w  ul.  Ko-

ściuszki w Oleszce. Wykonano nowe przy-

łącza wodociągowe dla nieruchomości zlo-

kalizowanych przy tej ulicy, podłączając je

do tranzytu Oleszka-Żyrowa.

Roboty modernizacyjne na sieci kanali-

zacyjnej

Wykonano  modernizację  sieci  kanali-

zacji sanitarnej w ul. Harcerskiej (wymiana

studni  kanalizacyjnej  wraz  z odcinkiem

sieci) oraz w ul. Zielonej (wymiana odcinka sieci).
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Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa ujęcia wody

W  roku  2021  Spółka  wykupiła  sieć  wodociągową  o długości  609 m,  zlokalizowaną

w ul. św. Tomasza w Rozwadzy wykonaną przez prywatnego inwestora.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W roku 2021 Spółka  wykupiła  sieć  kanalizacji  sanitarnej  o  długości  218 m,  zlokalizowaną

w ul. św. Tomasza w Rozwadzy wykonaną przez prywatnego inwestora.

Budowa kanalizacji sanitarnej – Oleszka

W 2021 r. zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oleszce. W ramach inwestycji

wybudowano  3,2  km  sieci  wraz  z  przepompownią  ścieków.  Budowa  umożliwia  podłączenie

do zbiorczego systemu odbioru ścieków nieruchomościom zlokalizowanym w Oleszce oraz przy
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ul. Kościuszki w Jasionej (kolonia Jasiona). Inwestycja została wykonana dzięki otrzymaniu pomo-

cy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jagodowej i Granicznej

Spółka zleciła i otrzymała opracowany projekt budowlano-wykonawczy inwestycji pn. „Rozbu-

dowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jagodowej w Żyrowej oraz w rejonie ul. Granicznej i Pio-

nierów w Zdzieszowicach”. Inwestycja ma na celu podwyższenie ciśnienia oraz zapewnienie bez-

pieczeństwa dostaw wody w rejonie Starego Osiedla w Zdzieszowicach, poprzez połączenie wodo-

ciągu Oleszka z wodociągiem Zdzieszowice. Budowa zaplanowana jest na 2022 r.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna Żyrowa

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

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

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

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

nalizacji sanitarnej, umożliwiając tym samym podłączenie do zbiorczego systemu odbioru ścieków

nowym nieruchomościom.

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

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

zacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i

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

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

tywą na lata 2023-2026.

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

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

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

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

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

ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa.

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

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

oraz określono główne cele i priorytety działań ekologicznych.

W programie zawarto informacje dotyczące możliwych form finansowania działań proekolo-

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

do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, priorytetowe kierunki działań,
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a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej. Na podstawie analizy

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

ny.

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

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

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

ciepła.

We wrześniu  2021 roku opracowano Raport  z  wykonania  „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022, z perspektywą na lata 2023-2026”, który miał na celu

zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji

celów wynikających z programu ochrony środowiska. Raport obejmował lata 2019-2020. 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice

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

uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice”.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

• wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Zdzieszowice, 

• ułatwienie  podejmowania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  przemysłowych,  usługowych

i mieszkaniowych,

• umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

• zwiększenie efektywności energetycznej. 

Finansowanie inwestycji i  działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzi

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

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

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

leżą od wdrażanych programów dotacyjnych. 

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

• prognozowane oszczędności energii na poziomie 2374 MWh/rok, 

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

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

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

emisyjnej obejmowały oraz będą obejmować zadania w postaci: 

• termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

• termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

• zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, 
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• ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

• zwiększeniu efektywności energetycznej, 

• zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

W „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice” zostały określone wskaźniki,

które umożliwiają monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emi-

sji CO2. Zmiana uchwały nr XXIX/238/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia

2020 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice” wyni-

ka z konieczności wprowadzenia korekt do PGN narzuconych przez Doradców Energetycznych

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przede wszystkim

zmieniono wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie wyników w zakresie działań zrealizowa-

nych wdrożonych.

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2032

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

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

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

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

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

• minimalizacja  negatywnych  skutków  zdrowotnych  spowodowanych  obecnością  azbestu

na terytorium gminy,

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ramach realizacji programu gmina realizuje następujące zadania:

• gromadzenie 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 Progra-

mie,

• inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwa-

niem wyrobów zawierających azbest,

• współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających

azbest oraz opracowywania programów usuwania tych wyrobów, w szczególności w zakre-

70



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

sie lokalizacji  składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do

przetwarzania odpadów zawierających azbest,

• współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz roz-

powszechniania 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).

W 2021 r. przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na ob-

szarze gminy Zdzieszowice. Na podstawie przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji obiektów

określono, że na terenie gminy występuje: 21237,51 m2 wyrobów zawierających azbest, czyli ok.

317608 kg.  Wyroby zawierające  azbest  zlokalizowane są  na  114 posesjach  na  obszarze  gminy

Zdzieszowice. Koszt aktualizacji inwentaryzacji wyniósł 15.375,00 zł, z czego Gmina Zdzieszowi-

ce otrzymała 12.300,00 zł dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

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

szowice w roku 2021 r.” usunięto łącznie 10,62 Mg wyrobów azbestowych z 10 nieruchomości po-

łożonych na terenie gminy.

Całkowita wartość zadania wyniosła 10896,12 zł, w tym:

• 1 525,45 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Opolu,

• 2 179,22 zł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej,

• 7 191,45 zł – udział środków własnych wnioskodawców.

Tabela 14: Ilość wniosków dotyczących unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zdzieszowice w latach 2019-2021

Rok Beneficjenci Ilość usuniętego azbestu Kwota 

2019 14 wniosków, w tym:

- 13 wniosków zrealizo-

wanych,

- 1 wniosek niezrealizo-

wany (beneficjent zrezy-

gnował).

14,020 Mg, w tym:

- 5,38 Mg demontaż, trans-

port, unieszkodliwianie,

- 8,64 Mg zbieranie, transport,

unieszkodliwianie.

8 600,16 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie 

(35%) - 3 010,06 zł,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (35%) - 

3 010,05 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końco-

wych (30%) - 2580,05 zł.
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2020 7 wniosków zrealizowa-

nych.

8,85 Mg, w tym:

- 6,225 Mg demontaż, trans-

port, unieszkodliwianie,

- 2,625 Mg zbieranie, trans-

port, unieszkodliwianie.

8 899,20 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie 

(32,40%) - 2 883,34 zł,

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

- 2 883,35 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końco-

wych (35,20%) - 3132,51 zł.

2021 12 wniosków, w tym:

- 10 wniosków zrealizo-

wanych,

- 2 wnioski niezrealizowa-

ne (jeden beneficjent zre-

zygnował, jednemu Gmi-

na odmówiła udzielenia 

dotacji).

10,62 Mg, w tym:

- 7,610 Mg demontaż, trans-

port, unieszkodliwianie,

- 3,010 Mg zbieranie, trans-

port, unieszkodliwianie.

10 896,12 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie 

(20,0%) - 2 179,22 zł,

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu (14,0%) -

1 525,45 zł,

- udział środków własnych beneficjentów końco-

wych (66,0%) - 7 191,45 zł.

Realizacja zadań wynikających z programu zakłada demontaż, transport oraz utylizację wyro-

bów zawierających azbest. 

Głównym problemem związanym z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców realizacją usu-

wania wyrobów zawierających azbest jest konieczność wymiany zdemontowanych poszyć dacho-

wych, co niejednokrotnie stanowi bardzo wysoki koszt inwestycji.

Gospodarka odpadami

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w 2021     r.  

W 2021 r. gmina realizowała zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

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

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2016-2021 zrealizowano 71 wniosków, unieszkodli-

wiając ok. 68,12 Mg wyrobów zawierających azbest.

Likwidacja tzw. „dzikich   wysypisk  ” na terenie Gminy Zdzieszowice  

W 2021 r. usunięto 23 tzw. „dzikie wysypiska” z terenu Gminy Zdzieszowice. Były one zlokali-

zowane na działkach będących własnością Gminy Zdzieszowice (m.in. w miejscowościach Janusz-

kowice, Zdzieszowice, Rozwadza, Oleszka). Odpady zostały usunięte przez firmy wybrane w po-

stępowaniach ofertowych, z którymi Gmina Zdzieszowice zawierała umowy na realizację przed-

miotowego  zadania.  Łączna  kwota  wydatkowana  na  powyższe  zadanie  wyniosła  w 2021 r.

44 934,65 zł.
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Usuniecie odpadów z   miejsc   nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania  

W 2021 r. Urząd Miejski w Zdzieszowicach wszczął 7 postępowań administracyjnych w spra-

wie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowani lub magazynowania. Wyda-

no:

• 3 decyzje nakazujące posiadaczom odpadów ich usuniecie w wyznaczonym terminie

(w przypadku dwóch postępowań odpady zostały usunięte, natomiast w przypadku

jednego postępowania odpady nie zostały usunięte – sprawa nadal jest prowadzona);

• 4 decyzje umarzające postępowania (odpady zostały usunięte po wszczęciu postępo-

wania).

Usuwanie odpadów

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

mości zamieszkałych organizuje Związek Międzygminny „Czysty Region”, którego gmina Zdzie-

szowice jest członkiem. 

W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicz-

nego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą jest „Usługi Komunalne”

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

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

tywnej. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element syste-

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

kowym z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpa-

dy ulegające biodegradacji.

W 2021 r. z terenu Gminy Zdzieszowice odebrano 3421,76 t odpadów, w tym: 

• papier i tektura – 182,79 t, 

• szkło – 280,80 t, 

• tworzywa sztuczne – 1,35 t,

• niebezpieczne – 3,85 t,

• baterie i akumulatory – 0,27 t,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 18,05 t,

• wielkogabarytowe – 421,48 t,

• biodegradowalne – 1237,98 t,

• zmieszane odpady opakowaniowe – 423,68 t,

• pozostałe (w tym popiół) – 478,28 t,

• odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi – 373,22 t.
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Plan ochrony powietrza

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

wane były w zakresie:

• promocji i wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii,

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

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

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

• edukacji ekologicznej w przedmiocie poszanowania energii cieplnej i elektrycznej.

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 

na proekologiczne.

Priorytetowym działaniem dla Gminy Zdzieszowice jest udzielanie dotacji celowej ze środków

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

się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła

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

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

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

płowniczego, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła. 

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

Gminy Zdzieszowice na 2021 r. wyniosły 119024,47 zł.

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

wanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w 2021 roku Gmina udzieliła dotacji jak po-

niżej:

• kocioł c.o. gazowy: 29 beneficjentów,

• pompa ciepła: 5 beneficjentów,

• panele fotowoltaiczne 3 beneficjentów.

Łącznie wypłacono dotacje dla 37 wniosków na kwotę 96 500,00 zł.

W poniższej tabeli porównano rok 2021 z latami poprzednimi.

Tabela 15: Ilość wypłaconych dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekolo-

giczne w latach 2019-2021

Rok Ilość wypłaconych dotacji Łączna kwota wypłaconych dotacji

2019 25 wniosków, w tym: 

- 22 wnioski na kocioł c.o. gazowy,

- 1 wniosek na kocioł c.o. elektryczny,

63 500,00 zł
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- 1 wniosek na panele fotowoltaiczne,

- 1 wniosek na pompę ciepła.

2020

25 wniosków, w tym: 

- 21 wnioski na kocioł c.o. gazowy,

- 2 wnioski na kocioł c.o. elektryczny,

- 1 wniosek na podłączenie do węzła ciepłowniczego,

- 1 wniosek na pompę ciepła.

63 000,00 zł

2021

37 wniosków, w tym: 

- 29 wniosków na kocioł c.o. gazowy,

- 5 wniosków na pompę ciepła,

- 3 wnioski na panele fotowoltaiczne.

96 500,00 zł

Edukacja ekologiczna

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

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

Powiatowego  w  Krapkowicach  i  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki

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

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

Zdzieszowic w celu przekazania ich mieszkańcom gminy. Ulotki można pobrać także w siedzibie

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

wszystkich sołectw i przewodniczącym Zarządów Osiedli przekazano ulotkę w formie plakatu do

wywieszenia na tablicach informacyjnych.

Informowanie społeczeństwa o jakości powietrza w Gminie

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

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

blikowane były Komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (powiadomienia o prze-

kroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu) przekazywane do tu-

tejszego Urzędu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z Planem Działań

Krótkoterminowych (zwanym dalej  PDK)  stanowiącym część  Planu  Zarządzania  Kryzysowego

Gminy Zdzieszowice ww. komunikaty przekazywane były jednostkom oświatowym i opiekuńczym,

a także podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach wdrażania procedur PDK Urząd Miejski w Zdzieszowicach powiadamiał dyrektorów

jednostek oświatowych i opiekuńczych oraz zarządców podmiotów wykonujących działalność lecz-

niczą, a także pozostałe jednostki wyszczególnione na stronie internetowej Gminy (w zakładce Za-

rządzanie kryzysowe)  o procedurach postępowania przewidzianych w PDK, m.in.:  informacjach

o grupach narażonych, informacjach o zagrożeniu oraz działaniach, które powinny być podejmowa-

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

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

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

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

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

system monitoringu jakości powietrza.

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw do celów 

grzewczych oraz zakazu spalania odpadów przez Straż Miejską w Zdzieszowicach.

Kontrole przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw do celów grzewczych oraz

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

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

skiwania środków Pozabudżetowych. W 2021 r. przeprowadzono 51 kontroli w gminie Zdzieszowi-

ce, w tym:

• 38 kontroli  w zakresie  przestrzegania wymagań określonych w uchwale,  o  której

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

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

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

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

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

przeznaczonych – stwierdzono 12 popełnionych wykroczeń – wystawiono 3 manda-

ty, udzielono 12 pouczeń.

Gospodarka przestrzenna

Podstawowe uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Zdzieszowice:

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

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowi-

ce, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 120 z dnia 25 li-

stopada 2002 r, poz. 1554;

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołec-

twach  Oleszka  –  Żyrowa  –  Jasiona,  w obrębie  Gminy  Zdzieszowice,  opublikowana

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

 3) nr XXXI/208/98 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonego obszaru
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w gminie  Zdzieszowice  w obrębie  sołectwa  Januszkowice,  opublikowana  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego nr 8 z dnia 15 kwietnia 1997 r, poz. 55;

 4) 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;

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

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna;

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

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza.

Przy czym dwie ostatnie są nowymi uchwałami, dzięki którym całe sołectwa Rozwadza oraz

Krępna  zostały  objęte  nowym,  kompleksowym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Prze-

strzennego.

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

nym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 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 brzmieniu

wprowadzonym ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi obowiązek przy-

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

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

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

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

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

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

wiązującego prawa.

W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice” stwierdzono

potrzebę weryfikacji  i uaktualnienia ustaleń studium. Niezbędne jest wykonanie nowelizacji  stu-

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

wadzenie  do  zgodności  z wymogami  znowelizowanej  ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ww. ustawie

w studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i możliwości
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rozwoju gminy, uwzględniających analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy de-

mograficzne, w tym uwzględniające tam, gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich ob-

szarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, możliwości finansowania przez gminę wykonania

sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących reali-

zacji  zadań własnych gminy,  bilans  terenów przeznaczonych pod zabudowę.  Ustalenie  rozwoju

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

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

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

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

darowania przestrzennego gminy Zdzieszowice, dokumenty zachowują swą moc.

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 pod-

stawę analiz dla obszaru całej gminy pochodzą z lat 2005 – 2009. Nowe studium jest w przygoto-

waniu a jego przyjęcie w drodze uchwały planowane jest w roku 2022.

Burmistrz Zdzieszowic w 2021 roku wydał:

• 288 zaświadczeń z MPZP,

• 17 wypisów i wyrysów z MPZP,

•  9 postanowień opiniujących zgodność podziałów z MPZP,

• 2 decyzje inwestycji celu publicznego,

• 0 decyzji o warunkach zabudowy.

System Informacji Przestrzennej

Od lipca 2021 r. Gmina Zdzieszowice na swojej stronie internetowej udostępniła SYSTEM IN-

FORMACJI PRZESTRZENNEJ.

System Informacji Przestrzennej przeznaczony jest do publikowania części graficznych i opiso-

wych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz SuiKZP Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). Jego podstawowym celem jest uła-

twienie dostępu do tych dokumentów, wygodnego przeglądania ich zawartości przez mieszkańców

i inwestorów oraz lokalizowania wybranego fragmentu planu na podstawie numerów działek ewi-

dencyjnych.

78

Ilustracja 50: System Informacji Przestrzennej



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Podstawa prawna, na której opiera się program:

• Uchwała nr XXXII/257/2021 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z  dnia 31 marca

2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-

go zasobu gminy Zdzieszowice,

• Uchwała nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia

2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym

gminy Zdzieszowice na lata 2020-2024.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkanio-

wego należy do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca

1990  r. o samorządzie gminnym.

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

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

gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzą-

dowej.

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

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

skich dochodach, wykorzystując do realizacji tego zadania mieszkaniowy zasób gminy.

W 2021 r. wielkość mieszkaniowego zasobu gminy nie uległa zmianie i tworzyło go: 48 lokali

komunalnych oraz 92 lokale socjalne o łącznej powierzchni 4.078,32 m² łącznie usytuowanych w

24 budynkach.

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

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

Wspólnoty Mieszkaniowe.

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miejska w Zdzieszowicach podjęła nową Uchwałę w sprawie

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zdzieszowice.

Podjęcie uchwały było spowodowane koniecznością dostosowania treści do przepisu ustawy z dnia

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego wg t. j. Dz. U z 2020 r. poz.611).

Przepis upoważniający do podjęcia Uchwały został zmieniony ustawą z dnia 22 marca 2018 r.

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noc-

legowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W świetle art.17 tej ostatniej ustawy- uchwały, o których mowa w art.21 ustawy o ochronie

praw lokatorów (w tym Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali  wchodzących w skład
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mieszkaniowego zasobu gminy) w brzmieniu dotychczasowym, podjęte przed dniem 21 kwietnia

2019 r.,  zachowują swoją ważność i  mogą być zmieniane,  jednakże nie  dłużej  niż  24 miesiące

od wejścia w życie zmiany tejże ustawy. Termin ten upłynął zatem 21 kwietnia 2021 r.  Podjęta

nowa Uchwała reguluje zasady przeznaczania do wynajmowania lokali osobom niepełnosprawnym

na mieszkania wspomagane i mieszkania chronione.

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

utrzymywanie istniejącej substancji mieszkaniowej w należytym stanie technicznym.

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

wy wynikające  z  obowiązków wynajmującego w ramach zaplanowanych środków finansowych

w budżecie gminy na 2021 r.

Tabela 16: Zestawienie zrealizowanych zadań remontowych w zasobach komunalnych Gminy 

Zdzieszowice w roku 2021.

LP Nazwa zadania
Wartość

(w złotych)

1 Remont lokalu socjalnego nr 103 przed zasiedleniem ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 1 240,48

2 Remont lokalu socjalnego ul. Filarskiego 29B/12 – wymiana pieca 1 278,74

3 Remont lokalu socjalnego ul. Filarskiego 29B/19 – wymiana pieca oraz drzwi zewnętrznych 2 734,38

4 Remont lokalu socjalnego przed zasiedleniem, ul. Filarskiego 29/4 11 457,16

5 Usunięcie śniegu, lodu z dachów budynku mieszkalnego ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 3 750,00

6 Remont zadaszenia wejścia głównego budynku mieszkalnego ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 967,49

7 Remont dachu budynku gospodarczego ul. Szkolna 20 w Rozwadzy 8 388,32

8 Remont mieszkania ul. Szkolna 20 w Rozwadzy 19 572,26

9 Remont lokalu socjalnego nr 105 przed zasiedleniem ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 2 452,76

10 Remont lokalu socjalnego nr 29B/13 ul. Filarskiego w Zdzieszowicach, wymiana drzwi i szyby 1 425,07

11 Remont lokalu socjalnego nr 29/5 ul. Filarskiego w Zdzieszowicach, wymiana drzwi 905,90

13 Remont lokalu socjalnego nr 106 przed zasiedleniem ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 3 584,00
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14 Remont świetlicy po zalaniu ul. Nowa B3 w Zdzieszowicach 979,87

16 Solownia 23 remont dachu – PROM 6 394,20

17 Wymiana pieca gazowgo pl. 1-go Maja 16/3 21 187,61

18 Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu socjalnym przy ul Filarskiego 29/12 w Zdzieszowicach. 1 397,65

19 Zdzieszowice, Chrobrego 17 remont dachu 12 272,80

20 Wymiana urządzeń elektrycznych w szalecie miejskim 4 086,06

21 Malowanie powierzchni wew. w szalecie miejskim 1 202,29

22 Remont lokalu socjalnego przed zasiedleniem Filarskiego 29/9 7 774,79

23 Remont lokalu socjalnego przed zasiedleniem Filarskiego 27/4 9 607,36

24 Naprawa instalacji i wymiana jarzeniówek K. Miarki 36 Zdzieszowice 1 230,00

25 Remont dachu – szalet miejski ul. Filarskiego 9 120,37

26 Remont dachu Rozwadza ul. Szkolna 20 16 120,48

27 Remont dachu Zdzieszowice ul. Filarskiego 25 9 575,92

28 Remont dachu Zdzieszowice ul. Filarskiego 27 9 680,01

29 Remont lokalu socjalnego po włamaniu Filarskiego 29/9 5 136,22

W 2021 r. na wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przydzielono 5 lokali socjalnych oso-

bom, które złożyły wniosek ze względu na trudną sytuację mieszkaniową i życiową. 

Zasady  polityki  czynszowej  zasobów  mieszkaniowych  gminy  Zdzieszowice  uchwala  Rada

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

bazową czynszu. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa m.in. zasady polityki czyn-

szowej oraz warunki obniżania czynszu, które mają na celu prowadzenie jednolitych zasad polityki

czynszowej w całym zasobie mieszkaniowym Gminy.
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Stawka bazowa czynszu za najem lokali  komunalnych podlega zróżnicowaniu i  wylicza się

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

• położenia budynku w strefie pozamiejskiej; 

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

bez WC i łazienki, bez instalacji centralnego ogrzewania; 

• za mieszkanie substandardowe. 

Wzrost stawki bazowej czynszu odbywa się nie częściej niż raz w roku i nie przekracza 3%

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkal-

nych określonego przez Wojewodę Opolskiego.

W 2021 r. obowiązywała stawka bazowa czynszu za najem lokali komunalnych w wysokości

3,30 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Stawkę bazową czynszu za lokale so-

cjalne określa się na poziomie ½ stawki najniższego czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu

mieszkalnego  obowiązującego  w  gminnym  zasobie  mieszkaniowym  i  w  2021 r.  wynosiła  ona

1,16 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

W dniu 15 września 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.0050.423.2021 wpro-

wadzono nową stawkę bazową w wysokości 3,96 zł z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Stan zadłużenia związanego z najmem lokali na dzień 31.12.2021 r. bez odsetek za zwłokę wy-

niósł 607.359,04 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o ok. 30 000 zł.

Najbardziej zadłużeni są najemcy lokali socjalnych – dług w wysokości 265.572,24 zł oraz oso-

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

osiągnęło kwotę 258.554,19 zł. 

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

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

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

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

wanego lokalu. Z takiej możliwości w 2021 r. korzystało nieprzerwanie ok. 30 uprawnionych na-

jemców gminnych lokali. 

Przeciwko dłużnikom zwłaszcza tym, którzy nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanych

lokali, stosuje się procedury zmierzające do ich eksmisji z lokalu. W omawianym roku budżetowym

wystąpiono do radcy prawnego z 7 wnioskami o wszczęcie postępowania dot. eksmisji lokatorów

i opróżnienia lokali z rzeczy.

Zgodnie z art. 15zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 roku nie nastąpiła realizacja żadnego tytułu wyko-

nawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego.
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Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na wypłatach świadczeń na rzecz

osób fizycznych w ramach dodatków mieszkaniowych w 2021 r. wydano 176 decyzji administra-

cyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy i wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę

189 360,83 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania zleconego gminie finansowanego z dotacji ce-

lowej z budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 9 104,00 zł. Z tej formy

wsparcia skorzystało 61 gospodarstw domowych.

Program opieki nad zabytkami

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

w dniu 8 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr LV/370/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Progra-

mu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2018-2021”. Uchwała została opubliko-

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

2303. 

Na terenie gminy znajdują się: 

a) obiekty nieruchome ujęte w Rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego,

Tabela 17: 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.
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Miejscowość Obiekt Datowanie

• Zespół pałacowy: czworak II połowa XVIII

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

skiego.

Tabela 18: Obiekty zabytkowe ruchome ujęte w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Województwa 

Opolskiego

Lp Miejscowość Obiekt Adres 

1 Żyrowa Kapliczka Kapliczka przy drodze

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

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

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

Magdaleny

ul. Myśliwca 4, Jasiona

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

Januszkowice

Ponadto gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełniają:

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

 2) 72 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Celem wsparcia zadań polityki gminnej związanej z ochroną zabytków w Gminie obowiązuje

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

tacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-

ków.

W roku 2021 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 roku 2021 Burmistrz Zdzieszowic wydał trzy 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 zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r.

Uchwałą Nr XXXII/259/2021 Rada Miejska w Zdzieszowicach w dniu 31 marca 2021 r. przyję-

ła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-

nie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego dnia 2 kwietnia 2021 r. pod pozycją 954. Program obejmował w szcze-

gólności:

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

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

dzibą w Żędowowicach;

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

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

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

lem jest ochrona zwierząt;

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

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

stwo rolne;

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

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

rych nie udało się odnaleźć właściciela;

 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – realizowane poprzez informowanie

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

nie gminy, w tym na stronach internetowych gminy;

 6) usypianie  ślepych miotów –  realizowane wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii  Andrzeja

Skórę,  prowadzącego Gabinet  Weterynarii  w  Krapkowicach, przy ulicy  Kozielska 1,  na

koszt gminy;

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

realizowane przez gospodarstwo rolne przy ulicy Wiejskiej 34 w Oleszce;

 8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt – realizowane wyłączenie przez lekarza weterynarii  Andrzeja Skórę,

prowadzącego Gabinet Weterynarii w Krapkowicach, przy ulicy Kozielska 1.

Na realizację programu w budżecie na 2021 r. Gmina przeznaczyła środki finansowe w kwo-

tach: 

 1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 1 000 zł;
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 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych tj. umo-

wa z zakładem weterynaryjnym – 14 000 zł;

 3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy –

1 000 zł;

 4) usypianie ślepych miotów – 2 000 zł;

 5) interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących zagrożenie – współpraca  ze schroni-

skiem dla zwierząt – 15 000 zł.

Natomiast wydatkowanie środków finansowych następowało według zaistniałych potrzeb i wy-

nosiło odpowiednio: 

 1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie – 599,11 zł;

 2) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  –

7334,00 zł;

 3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy –

0 zł;

 4) usypianie ślepych miotów – 0 zł;

 5) interwencyjne wyłapywanie  zwierząt  stanowiących zagrożenie – współpraca  ze schroni-

skiem dla zwierząt – 3930,92 zł.

Łącznie  na  opiekę  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie  bezdomności  zwierząt

Gmina wydatkowała 11 864,03 zł.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii

Do realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

jako zadań własnych gminy podjęto uchwałę nr XXX/245/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla gminy Zdzieszowi-

ce”.

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia-

łania narkomanii na terenie gminy Zdzieszowice zaplanowano w dziale 851 ochrona zdrowia roz-

dział  85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  rozdział  85153  zwalczanie  narkomanii  kwotę

382 100,00 zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wyniosły 296 976,32 zł. 

Dodatkowe środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczonych na realizacje międzysektorowej

polityki  przeciwdziałania  negatywnym  skutkom  spożywania  alkoholu  (ze  środków  uzyskanych
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przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych

o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – tzw „małpki”) wyniosły 34 885,50 zł.

Realizatorem zadań był Ośrodek Profilaktyki i  Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny dysponował wykwalifikowana kadrą zatrudnioną

w pełnym wymiarze czasu pracy – psychologiem, terapeutą rodzinnym. Ze względu na panującą sy-

tuację epidemiologiczną dostępność konsultacji na umowę zlecenie została ograniczona. W okresie

obostrzeń Ośrodek cały czas pełnił telefoniczny dyżur, udzielając porad i konsultacji psychologicz-

nych i terapeutycznych zdalnie w godzinach pracy ośrodka.

Ośrodek oferował  pomoc psychologiczną  i  terapeutycznej  w każdy roboczy dzień tygodnia

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 co w przeliczeniu miesięcznym średnio

daje 189 godzin otwarcia Ośrodka.

Realizując gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii zadania obejmowały zgodnie z ustawą następujący zakres działań:

 1) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób uzależnionych, osób nadmiernie pijących

oraz pijących w sposób ryzykowny;

 2) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób współuzależnionych;

 3) pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób, rodzin doświadczających przemocy za-

równo ofiarom, jak i sprawcom przemocy;

 4) praca z rodziną w szczególności wzmacnianie roli i funkcji rodziny poprzez terapię rodzin-

ną i małżeńską, poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, wychowawcze, edukacja rodziców,

treningi umiejętności  społecznych, wychowawczych,  ekonomicznych z rodzicami,  praca

nad postawami rodzicielskimi, nauka radzenia z ryzykownymi zachowaniami u dzieci, mo-

tywowanie rodzin do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej trudnej sytuacji,

praca w zakresie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej;

 5) pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z powodu zabu-

rzeń zachowania, problemów emocjonalnych, problemów komunikacji z rodzicami, trudno-

ści szkolnych, demoralizacji, zaburzeń neurologicznych, uzależnień behawioralnych, zabu-

rzeń odżywiania, przebytej traumie, zaburzeń psychicznych u rodziców;
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Ilość udzielonych porad w 2021 r.: przez pracowników Ośrodka wyniosła następująco: psy-

cholog – 680 porad, terapeuta rodzinny – 168 porad, terapeuta uzależnień – 17 porad realizo-

wane od września (raz w tygodniu).

 6) działania edukacyjne i  profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych na terenie

gminy Zdzieszowice w szkołach podstawowych poprzez warsztaty profilaktyczne, prelek-

cje, spektakle;

Z zakresu profilaktyki wśród dzieci i młodzieży od maja do czerwca 2021 r. zrealizowano 

warsztaty o tematyce profilaktyki pierwszorzędowej prowadzone przez psychologa zatrud-

nionego w OPiWR oraz firmy zewnętrzne. W zajęciach realizowanych w szkołach podsta-

wowych na terenie gminy Zdzieszowice wzięło udział 131 dzieci;

 7) przeciwdziałanie narkomanii poprzez poradnictwo terapeuty uzależnień dla osób ekspery-

mentujących,  uzależnionych od narkotyków,  udzielanie  informacji  na  temat  możliwości

podjęcia leczenia oraz dostępności placówek odwykowych dla osób uzależnionych od nar-

kotyków i ich rodzin;

 8) wspieranie działalności grupy Anonimowych Alkoholików poprzez użyczanie pomieszcze-

nia na prowadzone mitingi, pomoc w organizacji imprez trzeźwościowych;

 9) współpraca z instytucjami na rzecz klientów w szczególności z pracownikami socjalnymi

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, psychologami i peda-

gogami szkolnymi ze szkół z terenu gminy, kuratorami Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-

Koźlu, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, Powiato-

wego Urzędu Pracy w Krapkowicach, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psy-

chologiczno – Pedagogiczną w Krapkowicach, Komisariatu Policji w Zdzieszowicach;

 10)  dostępność telefonu zaufania w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowi-

cach dla osób w sytuacjach kryzysowych i potrzebujących pomocy;

 11)  działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowi-

cach, w skład której wchodziło 7 członków, opierała się na następujących zadaniach:

 a) inicjowanie działań stanowiących zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych,

 b) podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie

lecznictwa odwykowego,
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 c) podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności prowadze-

nie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami ich

rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej,

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

alkoholowych,

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

Rynek napojów alkoholowych w gminie Zdzieszowice kształtował się następująco: 

 1) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-

scem sprzedaży (sklepy) wynosiła 21 punktów;

 2) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła 15 punktów;

 3) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 18 punktów;

 4) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %

przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży  (lokale  gastronomiczne)  wynosiła

8 punktów;

 5) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza

miejscem sprzedaży w 2021 r. (sklepy) wynosiła 55 punktów;

 6) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miej-

scu sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosiła 29 punktów.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii jako program długofalowy zapewnia mieszkańcom gminy Zdzieszowice wszechstronną

pomoc psychologiczną, terapeutyczną i pedagogiczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dostęp-

ność  porad  dostosowana  jest  do  trybu  życia  mieszkańców,  w  szczególności  osób  pracujących

do późnych godzin popołudniowych – do godziny 17:00 w każdy dzień roboczy. Poradnictwo obej-

muje nie tylko problemy uzależnień występujące w rodzinach, lecz także działania profilaktyczne

sprzyjające wyeliminowaniu zagrożeń. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na realizacje zadań Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

w  zakresie  udzielanych  porad  psychologiczno-terapeutycznych  oraz  działań  profilaktycznych

w szkołach na terenie gminy. W związku z obostrzeniami został ograniczony bezpośredni kontakt

z petentami w kontakcie osobistym – dystans, maseczki – zgodnie z wymogami sanitarnymi w ga-

binetach, a w dalszych obostrzeniach poradnictwo udzielane telefonicznie. Stanowiło to duże wy-

zwanie, zarówno dla pracowników, jak i klientów, w dostosowaniu się do nowych metod pracy i

wymagało elastyczności w kontakcie terapeutycznym. Zwiększyła się liczba zgłaszanych proble-

mów w związku z nauką zdalną dzieci i młodzieży – jak stres emocjonalny, brak kontaktu z rówie-

śnikami, osłabienie funkcji poznawczych, niechęć do nauki, uzależnienie od internetu. Wśród doro-
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słych stres, izolacja oraz poczucie bezradności i niepewności skutkowały lękami, napięciem z po-

czuciem braku kontroli, zaburzeniami depresyjnymi. Dostosowywanie się do sytuacji epidemiolo-

gicznej i  reżimu sanitarnego wymagało przeorganizowania codziennego funkcjonowania i  dużej

elastyczności zarówno ze strony jednostki i instytucji.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXX/242/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku

została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata

2021 – 2030.

Cel strategiczny 1. Rozbudowanie systemu wspomagania rodzin ze szczególnym uwzględnie-

niem realizacji potrzeb związanych z prawidłowym rozwojem dzieci i młodzieży.

Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, który

umożliwia rodzinom korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa. W szkołach rodzice mogą sko-

rzystać z pomocy pedagogów i psychologów. W przypadku występowania trudności w nauce czy

też  zachowaniu,  rodzice  mogą  udać  się  po  pomoc  do  poradni  psychologiczno-pedagogicznej

w Krapkowicach.

Od 2016 roku funkcjonuje świadczenie wychowawcze 500+ które w znacznym stopniu przy-

czyniło się do poprawy sytuacji materialnej rodzin. Należy podkreślić, że w najtrudniejszej sytuacji

pozostają samotni rodzice z jednym dzieckiem, których dochody minimalnie przekraczają kryteria

dochodowe umożliwiające uzyskanie pomocy finansowej w formie świadczeń rodzinnych, fundu-

szu alimentacyjnego jak i pomocy społecznej.

Rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą skorzystać z pomocy asystenta ro-

dziny zatrudnionego  przez  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zdzieszowicach.

W 2021 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 13 rodzin, które przejawiały proble-

my w opiece i wychowaniu dzieci – zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy. W rodzinach obję-

tych pomocą asystenta przebywało łącznie 29 dzieci. We wszystkich rodzinach realizowano plan

pracy z rodziną i regularnie go modyfikowano, dostosowując do bieżących potrzeb rodziny.

Na terenie gminy w 2021 r. funkcjonowała 1  świetlica podwórkowa. W placówce wsparcia

dziennego dla dzieci, prowadzonej w formie pracy podwórkowej zajęcia prowadził wychowawca

podwórkowy zatrudniony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych 3 razy w tygodniu

przez 3 godziny. W czasie wolnym od nauki szkolnej zajęcia odbywały się w godzinach przedpołu-

dniowych. Wychowawca realizuje wymagane kompetencje i pracuje z dziećmi nad rozwiązywa-

niem bieżących problemów m.in.  problemy szkolne,  przygotowanie do zajęć,  odrabianie lekcji.
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Współpracuje ściśle z nauczycielami, pedagogami, asystentem rodziny, pracownikami socjalnymi.

Wspiera również rodziców i stara się wspomóc rodzinę w rozwiązywaniu problemów w tym opie-

kuńczo-wychowawczych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku do świetlicy zapisanych było 21 dzieci. Ze względu na pojawie-

nie się w 2020 roku epidemii Covid-19 zajęcia prowadzone przez wychowawcę podwórkowego zo-

stały dostosowane do poleceń Wojewody oraz wytycznych GIS. 

Program „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”

W 2021 roku funkcjonował „Program posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”, który ad-

resowany jest głównie do osób starszych i niepełnosprawnych. Daje również gminom możliwość

powrotu do uruchomienia stołówek szkolnych. W 2021 roku z pomocy w ramach programu skorzy-

stało ogółem 53 osoby (w tym 11 zamieszkujących wieś). Z czego 35 osób posiadających dochód

do 100% kryterium dochodowego,  obowiązującego na  podstawie  ustawy o  pomocy społecznej,

(w tym 6 osób z terenów wiejskich) oraz 18 osób posiadających dochód w granicach 100-150%

kryterium dochodowego w tym 5 z terenów wiejskich.

Rodzice mogą również uzyskać pomoc w formie stypendium szkolnego i  zasiłku szkolnego

po spełnieniu kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Stypendium można przezna-

czyć na zabezpieczenie takich potrzeb dziecka jak: podręczniki, przybory szkolne, pomoce dydak-

tyczne, odzież sportowa, obuwie, opłacenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. Z tej formy pomocy

w 2021 roku skorzystało 21 osób.

Gminny Program Wspierania Rodziny

Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. uchwalo-

no „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata 2019-2021”. Gminny

Program Wspierania Rodziny skierowany jest  do rodzin zamieszkujących teren miasta  i  gminy

Zdzieszowice przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak

również do dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz rodzin wymagają-

cych wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych.

1. Cel główny programu – poprawa jakości funkcjonowania rodzin i opieki nad dzieckiem w ro-

dzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Cele szczegółowe:

1) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny;

2) stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych;

3) poprawa funkcjonowania rodziny zagrożonej;

4) zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;
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5) zminimalizowanie liczby dzieci i młodzieży kierowanej do pieczy zastępczej;

6) podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

W realizacji założeń Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2021 roku aktywnie uczestni-

czyło 13 jednostek z terenu Gminy Zdzieszowice.

W ramach realizacji powyższych celów szczegółowych w 2021 roku podjęto szereg działań.

Rozeznano potrzeby środowiska lokalnego.

Potrzeby środowiska lokalnego rozpoznawane są podczas bieżącej pracy jednostek biorących

udział w realizacji Programu m.in. poprzez: wywiady z poszczególnymi przedstawicielami środo-

wiska, obserwację środowiska lokalnego, wymianę informacji pomiędzy instytucjami, bieżącą ana-

lizę sytuacji  rodzin uczniów uczęszczających do szkół i  dzieci  uczęszczających do żłobka oraz

przedszkoli, szczegółową diagnozę potrzeb uczniów, pozyskiwanie informacji od uczniów, ich ro-

dziców oraz kontakt z instytucjami wspierającymi (MGOPS, OPiWR) kuratorami sądowymi, przed-

stawicielami samorządu (sołtysi, przewodniczący osiedli), wywiady środowiskowe, ankiety, rozmo-

wy z psychologami i pedagogami szkolnymi. W 2021 roku ze względu na panującą sytuację epide-

mii Covid-19 część kontaktów odbywała się telefonicznie oraz poprzez komunikatory internetowe.

Wzmacniano  rolę  i  funkcję  rodziny  oraz  wspierano  w  rozwijaniu  umiejętności  opiekuńczo-

wychowawczych przez działania edukacyjne.

Pomocą pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszo-

wicach w 2021 r. objętych było 138 rodzin w tym 14 rodzin z dziećmi. 

Podczas codziennej pracy z rodzinami problemowymi pracownicy socjalni Miejsko Gminnego

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zdzieszowicach  podejmują  szereg  działań  celem wzmocnienia

funkcjonowania rodziny m.in. wewnętrzne mediacje, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, podpo-

wiadanie jak poprawić relacje i komunikację w rodzinie, jakie normy wychowawcze wprowadzić

i stosować względem dzieci,  jakie  wprowadzać  ograniczenia.  Poruszana  była  również  tematyka

związana z podniesieniem świadomości rodzin w zakresie rzeczywistych problemów wynikających

z nałogów. Podczas pracy z rodziną pracownicy socjalni ściśle współpracują z kuratorem i asysten-

tem rodziny w przypadkach tego wymagających, opracowuje się spójny plan działania. Jeżeli dzia-

łania podejmowane przez pracowników socjalnych MGOPS w Zdzieszowicach podczas codziennej

pracy z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze są niewystarczające, rodziny są

kierowane do odpowiednich placówek celem uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie rozwi-

jania tychże umiejętności. Ze względu na wystąpienie stanu epidemii Covid-19 pracownicy socjalni

realizowali swoje obowiązki zarówno osobiście, jak i za pomocą systemów teleinformatycznych,

stosując się do instrukcji i wytycznych GIS.

92



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

Prowadzono treningi umiejętności społecznych, ekonomicznych i wychowawczych.

Nad rozwojem powyższych umiejętności pracuje indywidualnie z każdą wymagającą tego ro-

dziną  asystent  rodziny  zatrudniony  przez  MGOPS w Zdzieszowicach  oraz  pracownicy  socjalni

w ramach pracy socjalnej z rodziną;

Motywowano rodziny do zwiększenia aktywności w zakresie poprawy swojej sytuacji.

Asystent rodziny, jak i pracownicy socjalni MGOPS w Zdzieszowicach stale motywują pod-

opiecznych do podejmowania działań celem poprawy swojej sytuacji życiowej. Podopieczni kiero-

wani są do Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymują oferty pracy, uzyskują pomoc w pisaniu cv i li-

stów motywacyjnych, wysyłani są do pracodawców celem aktywnego poszukiwania pracy. Rodzice

są motywowani do zapewnienia opieki dzieciom przez zapisanie do przedszkola, co umożliwia pod-

jęcie aktywnego poszukiwania pracy. 

W  przypadku  trudnych  problemów  opiekuńczo-wychowawczych  podopieczni  motywowani

są do poszukiwania i korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologa, terapeuty, pedagoga, psy-

chiatry. Rodziny motywuje się również do korzystania ze specjalistycznych porad lekarskich. Śro-

dowisko jest diagnozowane pod kątem objęcia pomocą asystenta rodziny. Takie przypadki zgłasza-

ne są przełożonemu i rodzina uzyskuje dodatkowe wsparcie w postaci pomocy asystenta rodziny.

Rodziny otrzymują wsparcie psychiczne, przeprowadzane są rozmowy wspierające.

Informowano o możliwości uzyskania pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej informował o swojej działalności na stronach internetowych i ta-

blicy ogłoszeń. Seniorzy biorący udział w zajęciach domów dziennego pobytu mogli również uzy-

skać informację na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek. Ponadto pracownicy Ośrodka kierowa-

li wszystkie wymagające tego osoby do innych instytucji udzielających pomocy.

Podnoszono świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.

W każdej  z  rodzin wymagających wsparcia  w zakresie  problemów opiekuńczo-wychowaw-

czych, pracownicy MGOPS w Zdzieszowicach udzielali pomocy, przeprowadzali rozmowy na te-

mat  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;
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Zapewniano pomoc materialną i rzeczową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji mate-

rialno-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 2021r. z tej formy pomocy sko-

rzystało 138 rodzin. Niejednokrotnie pracownicy socjalni wspierali podopiecznych poprzez organi-

zowanie mebli, art. gospodarstwa domowego, odzieży. 

Na dzień 31.12.2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 25 dzieci z terenu Gminy

Zdzieszowice. MGOPS pokrywał częściowe koszty pobytu 19 dzieci umieszczonych w rodzinnej

pieczy zastępczej.

Cel strategiczny 2. Stworzenie programów prozdrowotnych nakierowanych na promocję profi-

laktyki zdrowotnej oraz stworzenie udogodnień dla mieszkańców gminy Zdzieszowice związa-

nych z korzystaniem ze specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W 2021 roku na terenie gminy Zdzieszowice została przeprowadzona kampania informacyjna

promująca szczepienie się przeciwko COVID-19. W wyniku akcji „Szczepimy się”, która odbyła

się podczas festynu rekreacyjnego „Pożegnanie Lata” w dniu 11 września 2021 r. w Parku Miejskim

w Zdzieszowicach, zaszczepiło się 109 osób.

Cel strategiczny 3. Budowanie spójnego systemu opieki i wsparcia dla osób ze specjalnymi

potrzebami.

Osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności mogą

skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Bezpłatne usługi opiekuńcze przysługują oso-

bom spełniającym kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, natomiast pozostałe pono-

szą  odpłatność  ustaloną  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  XXIII/151/04  z  dnia  28.09.2004 r.

w 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.

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby. Liczba godzin świadczonej pomocy

wyniosła 5 419. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach na podstawie umów zleceń. W 2021 roku

usługi opiekuńcze świadczyło 15 osób.

Osoby niesamodzielne wymagające wsparcia psychologicznego mogą korzystać ze wsparcia

udzielanego  przez  specjalistów  zatrudnionych  w  Ośrodku  Profilaktyki  i  Wspierania  Rodziny

w Zdzieszowicach. 
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Pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pod-

czas pełnienia obowiązków pomagają podopiecznym poprzez prowadzenie rozmów wspierających

oraz kierowanie do specjalistów, jeżeli sytuacja tego wymaga.

Systematycznie  zmienia  się  grupa  docelowa  beneficjentów pomocy społecznej.  W związku

z rozwiniętym systemem świadczeń rodzinnych w systemie pomocy społecznej pozostały w znacz-

nej mierze osoby starsze i niepełnosprawne, którym udzielana jest pomoc w formie usług opiekuń-

czych, zasiłków stałych oraz kierowania i pokrywania odpłatności za pobyt w domach pomocy spo-

łecznej. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie

ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. wyniosła 151 osób.

Główne przyczyny udzielania świadczeń w 2021 roku to: ubóstwo, długotrwała lub ciężka cho-

roba, niepełnosprawność, bezrobocie.

W 2021 roku 21 osób z terenu Gminy Zdzieszowice przebywało w placówkach zapewniających

całodobową opiekę (Dom Pomocy Społecznej). Liczba osób bezdomnych, dla których główne miej-

sce przebywania uznaje się daną gminę,  wynosiła w gminie Zdzieszowice 6 osób. Zasiłki  stałe

w pobierało 45 osób. Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w 2021 r. - 138 ro-

dzin (202 osób w rodzinach).

Liczba  osób,  które  skorzystały  ze  świadczeń  z  zakresu  pomocy  społecznej  z  podziałem

na świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych (np. 500+):

 1) zasiłek rodzinny – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2021 r. - 126;

 2) świadczenie  rodzicielskie  –  liczba  osób,  którym  przyznano  decyzją  świadczenie

w 2021 r.-30;

 3) zasiłki pielęgnacyjne – liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2021 r. - 312;

 4) świadczenie  pielęgnacyjne  –  liczba  osób,  którym  przyznano  decyzją  świadczenie

w 2021 r.-51;

 5) specjalny  zasiłek  opiekuńczy  –  liczba  osób,  którym  przyznano  decyzją  świadczenie

w 2021 r. - 0;

 6) fundusz alimentacyjny – świadczeniobiorcy w 2021 r. - 67;

 7) świadczenie 500+ /liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2021 r. - 1 256;

 8) świadczenie 500+ /liczba świadczeniobiorców w 2021 r. - 1 905;

 9) świadczenie 300+ /liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2021 r. - 17;

 10) świadczenie 300+ /liczba świadczeniobiorców w 2021 r. - 13.

Na terenie gminy działają 2 Domy Dziennego Pobytu dla osób starszych. Placówki są ogrom-

nym wsparciem dla osób w tzw. wieku poprodukcyjnym, osób z orzeczeniem o stopniu niepełno-

sprawności, samotnych lub wykluczonych społecznie. Głównym celem działalności domów jest po-

budzenie oraz motywowanie podopiecznych do szeroko rozumianej aktywności życiowej oraz spo-
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łecznej, zapewnienie im możliwie realnego wparcia, służącego do utrzymania sprawności psychofi-

zycznej (zgodnie z wiekiem), rozumianego jako pomoc w zaradzaniu trudnościom życiowym, pro-

blemom osobistym, sytuacjom stresowym. Wspólnota, którą tworzą beneficjenci domów stanowi

ogromną wartość,  która ujawnia się w formie zawierania i  pielęgnowania przyjacielskich więzi,

szczerej, wrażliwej bliskości, a nade wszystko współodpowiedzialności za siebie oraz spełnienia

zwyczajnej ludzkiej intencji bycia zauważonym i potrzebnym.

Domy Dziennego Pobytu, zgodnie z założeniami statutowymi oferują szeroki wachlarz zajęć

aktywizujących i integrujących poprzez działalność:

 1) kulturalno-oświatową: organizowanie uroczystości okolicznościowych, świętowanie kolej-

nych rocznic urodzin podopiecznych, jubileuszy, świąt,  imprez kulturalnych przypadają-

cych w ciągu roku;

 2) zdrowotną: uczestnictwo w organizowanych prelekcjach, wykładach, pogadankach na te-

mat  zdrowia;  korzystanie  z  oferty  comiesięcznych  usług  pielęgniarki  środowiskowo-

rodzinnej (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie poziomu cukru we krwi, udziela-

nie porad z zakresu medycyny i zdrowia publicznego);

 3) edukacyjno-poradniczą:  dostęp do literatury,  prasy,  telewizji,  internetu;  udzielanie  porad

oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych w zakresie rozwiązywania pro-

blemów życiowych;

 4) terapeutyczną indywidualną oraz grupową, a są to:

 a) ergoterapia: ogrodnictwo, krawiectwo, dziewiarstwo, 

 b) socjoterapia: 

• ruchowa: gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia uelastyczniająco-rozciągające

z elementami jogi, taniec towarzyski, taniec współczesny, zajęcia usprawniające na

basenie,

• rekreacyjna: spacery, gry zespołowe (szachy, warcaby, gry planszowe, gry karciane),

udział w występach artystycznych, olimpiadach sportowych, zabawach tanecznych,

wycieczkach rowerowych, pieszych, turystyczno-krajoznawczych,

• trening umiejętności społecznych: trening nawiązywania relacji,  prowadzenia roz-

mów, podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności, rozwiązywa-

nia konfliktów poprzez udział w spotkaniach z psychologiem oraz warsztatach psy-

chologicznych;

 c) arteterapia:

• rysunek,

• sztuki użytkowe: collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie

pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi (kronika),
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• zdobnictwo, dekoratorstwo: dekoracje okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki wiel-

kanocne, bożonarodzeniowe, zdobienie kartek świątecznych i innych przedmiotów,

• muzykoterapia: muzyka aktywizująca, relaksacyjna; trening relaksacyjny Schultza;

muzykowanie poprzez grę na instrumentach (gitara, bęben, tamburyno, harmonijka

ustna), nauka śpiewania piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popular-

nych ludowych oraz biesiadnych.

W 2021 roku w związku z panującą epidemią Covid-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami

Domy Dziennego Pobytu znacznie ograniczyły swoją działalność, ściśle stosując się do wytycznych

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się

choroby zakaźnej COVID-19 w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 15.06.2021 r. Domy Dzienne-

go Pobytu były zamknięte. Zajęcia odbywały się w trybie online. Utrzymywano również stały tele-

foniczny  kontakt  z  Seniorami.  Instruktorzy  prowadzący  zajęcia  w  Domach  Dziennego  Pobytu

udzielali wsparcia emocjonalnego podopiecznym w tym trudnym czasie. Zachęcali Seniorów do

przestrzegania zaleceń związanych ze stosowaniem maseczek, płynów dezynfekujących, ogranicze-

nia kontaktów oraz zachowania bezpiecznej odległości, proponowali pomoc w robieniu zakupów

oraz załatwieniu spraw codziennych. W późniejszym okresie Domy Dziennego Pobytu funkcjono-

wały w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Pensjonariusze domów dziennego pobytu: 

 1) korzystali z zajęć gimnastyki, jogi, wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy,

 2) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na basenie, rekreacyjnych grach zespołowych,

 3) brali udział w warsztatach manualnych i plastycznych,

 4) brali udział w zajęciach sekcji szachowej i karcianych, muzykoterapii.

Pomimo utrudnień związanych z panującym stanem epidemii, instruktorzy starali się zapewnić

Seniorom dodatkowe i ciekawe zajęcia. W 2021 roku udało się zorganizować m.in.:

 1) wycieczkę integracyjna do Turawy;

 2) wycieczkę do Wrocławia – ogród botaniczny, ogród japoński;

 3) Beatch Party na Dębowej;

 4) udział w mistrzostwach gry w kręgle w Opolu;

 5) zabawę integracyjna „Zakończenie lata”;

 6) udział w Olimpiadzie Sportowej Seniorów w Opolu;

 7) wycieczkę integracyjną do Częstochowy;

 8) biesiadę „October Fest”;

 9) Wieczór Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości;
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 10) warsztaty informacyjno-edukacyjne z pielęgniarką, dietetykiem i trenerem.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W 2021 roku Gmina Zdzieszowice po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Programu „Asy-

stent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Całość Programu finansowana była ze środ-

ków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z re-

alizacją programu, zatrudniono, w ramach umowy zlecenia, 2 asystentów osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta wspierającego dla:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-

nie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współ-

udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• osób  niepełnosprawnych  posiadających  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym

stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orze-

czenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program zapewnia:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami z pomocą

asystenta,

• ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania niezależnego życia,

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przeciwdziałać

wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:

• wyjściu,  powrocie  lub  dojazdach  w  wybrane  przez  uczestnika  Programu  miejsce

(np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdro-

wia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, insty-

tucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

• załatwianiu spraw urzędowych,

• nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
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Projekt "Nie-Sami-Dzielni"

Na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Marszałkiem Woje-

wództwa Opolskiego w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz

wspierających osoby niesamodzielne” mieszkańcy Gminy Zdzieszowice zostali objęci wsparciem

w formie bezpłatnych obiadów dostarczanych do osób najbardziej potrzebujących przez 7 dni w ty-

godniu w okresie od 1.01.2021 roku do 31.01.2021 roku. W ramach projektu wydawanych było

bezpłatnie 60 posiłków dziennie. 

Zadanie realizowane było w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni" - rozwój usług społecznych

wspierających osoby niesamodzielne, którego Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Opolu. W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego

we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu umożliwili gminom woje-

wództwa opolskiego włączenie się w realizację zadań projektu i zainicjowali akcję wsparcia miesz-

kańców całego regionu. Gmina Zdzieszowice podpisała porozumienie, na mocy którego wdrożyła

w życie powyższe działanie. Program realizowany w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19.

Cel strategiczny 4. Zogniskowane działania na rzecz profilaktyki, edukacji i zapewnienia od-

powiednich warunków wychowawczych dzieci i młodzieży oraz eliminowanie zagrożeń z jakimi

mogą się stykać

Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w tym zapewnienie opieki i wspar-

cia psychologicznego, pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z wiekiem dojrzewania

oraz poradnictwo w 2021 roku realizowane było zarówno przez placówki oświatowe z terenu Gmi-

ny, jak i przez Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach oraz przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. 

Podczas codziennej pracy jednostki prowadziły również działania nakierowane na zwiększenie

świadomości społecznej i udostępnianie informacji w zakresie realnego wpływu substancji psycho-

aktywnych i innych nałogów (np. uzależnienie od nowych technologii i świata wirtualnego) na ży-

cie młodego człowieka w kontekście bieżących spraw związanych ze szkołą, kontaktami z rówie-

śnikami i rodziną, oraz w odniesieniu do jego przyszłości.

Cel strategiczny 5. Zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz pomoc i wsparcie dla środo-

wisk narażonych marginalizacją

W 2021 roku sytuacja osób bezdomnych była stale monitorowana przez pracowników socjal-

nych, zwłaszcza w okresie jesienno zimowym. Podczas przygotowań do okresu zimowego odbyło

się spotkanie z Policją, Strażą Miejską oraz sołtysami i przewodniczącymi osiedli w celu uwrażli-

wienia na potrzeby osób bezdomnych. Poprzez strony internetowe informowano mieszkańców gmi-

ny o konieczności zwrócenia uwagi na osoby bezdomne. Umieszczono również informacje, gdzie
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można  uzyskać  pomoc.  Osobom nieposiadającym schronienia  oferowana  była  pomoc  zarówno

w formie  finansowej,  rzeczowej,  pracy  socjalnej,  jak  i  możliwości  skierowania  do  schroniska

dla osób bezdomnych.  Wsparciem Ośrodka z  powodu bezdomności w 2021 roku objętych było

6 osób.

Osoby bezrobotne z terenu gminy Zdzieszowice w 2021 roku otrzymały wsparcie w ramach

świadczonej pracy socjalnej udzielanej przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.

Podczas codziennych obowiązków pracownicy udzielali wsparcia w formie pomocy w wyszukiwa-

niu  ofert  pracy,  kierowaniu  do  pracodawców posiadających wole  etaty,  pisaniu  podań o  pracę,

cv oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów, kierowaniu do powiatowego urzędu pracy, mo-

bilizowaniu  do  podjęcia  działań  przez  zawieranie  kontraktów  socjalnych.  Pracownicy  udzielali

wsparcia  psychicznego,  pomagali  w  organizowaniu  opieki  nad  dziećmi,  np.  motywowali  pod-

opiecznych do zapisywania dzieci do żłobka, przedszkola. 

W okresie od kwietnia do listopada 2021 roku osoby bezrobotne mogły uczestniczyć w pracach

społecznie użytecznych zorganizowanych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krap-

kowicach. Za wykonywane prace osoby uczestniczące otrzymywały wynagrodzenie i jednocześnie

mogły korzystać ze świadczeń finansowych pomocy społecznej. Zgodnie z art.  11 ust 2 ustawy

o pomocy społecznej nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie wykonywania prac społecz-

nie użytecznych mogło stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji

o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

W 2021 roku w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 9 osób. Osoby bezrobotne będą-

ce jednocześnie dłużnikami alimentacyjnymi były aktywizowane w zakresie  wymaganym przez

ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2021 roku o aktywizację dłużnika ali-

mentacyjnego wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w 4 przypadkach. Z tytułu bezrobocia

wsparciem Ośrodka było objętych 55 rodzin.

W 2021 r. w ramach świadczonej pracy socjalnej pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejsko

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach udzielali wsparcia osobom nadużywają-

cym alkoholu i środków psychoaktywnych, kierowali osoby tego wymagające do specjalistów i te-

rapeutów uzależnień, motywowali podopiecznych do zachowania abstynencji oraz podjęcia czy też

kontynuowania terapii. Wysyłali wnioski do Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych o podję-

cie stosownych działań. Wsparciem objęte były również rodziny osób uzależnionych. 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się

choroby zakaźnej COVID-19, pomocy udzielano w ograniczonym zakresie, głównie poprzez roz-

mowy telefoniczne.

W Gminie Zdzieszowice rozwijaniem systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależ-

nień zajmuję się Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, zatrudniający specjalistów w tym za-

kresie. W 2021 r. 5 rodzin zgłosiło się do Ośrodka z problemem alkoholowym.
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Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

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 Zdzieszo-

wice.

Zespół Interdyscyplinarny powołany w Gminie Zdzieszowice liczył 11 członków. W skład Ze-

społu weszli przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sądu.

W 2021 r. do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 „Niebieskich Kart A”

(dane osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) dotyczące

13 rodzin. Prowadzone były 22 procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Inter-

dyscyplinarnego, utworzone zostały 22 grupy robocze. Liczba posiedzeń grup roboczych wyniosła

112 spotkań. Podczas prac grup roboczych wypełnionych zostało 7 „Niebieskich Kart – C” (weryfi-

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

Podczas spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazano osobom pokrzywdzo-

nym „Niebieską Kartę – B” (pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).

Grupy robocze wypełniły 5 „Niebieskich Kart – D” (dane osoby, wobec której istnieje podej-

rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).

Zespół Interdyscyplinarny w 2021 r. złożył 5 wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację

dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie poprzez uczestnictwo w szko-

leniach dotyczących przemocy w rodzinie, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, tera-

peutyczne i socjalne. W 2021 r. z różnych form poradnictwa skorzystało ogółem 32 osoby.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół podjął działania informacyjno-eduka-

cyjne w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez udostępnienie plakatów i ulotek kie-

rowanych do:

• rodziców /opiekunów,

• dzieci,

• współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

• osób starszych.

Udostępniono do publicznej wiadomości informacje o instytucjach udzielających pomocy w sy-

tuacjach doświadczania przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o możliwości uzyskania bez-

płatnego zaświadczenia lekarskiego oraz poradnictwo indywidualne.

Zespół Interdyscyplinarny w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjął działania

diagnozujące poprzez kierowanie poszczególnych spraw do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

101



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

blemów Alkoholowych oraz diagnozę środowiska zagrożonego przemocą dokonywaną przez pra-

cowników socjalnych. 

Udzielono profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do punktu

konsultacyjnego  w  celu  skorzystania  z  pomocy  psychologicznej  bądź  terapeutycznej,  prawnej,

a także w formie poradnictwa medycznego, pracy socjalnej, w tym cyklicznych wizyt w środowi-

sku.

Zespół  Interdyscyplinarny  omawiał  działania  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych

w czasie  pandemii.  Z  uwagi  na  doniesienia  medialne,  potwierdzenia  trudnych  sytuacji  rodzin,

a w szczególności dzieci, które nie radzą sobie w okresie pandemii, instytucje, których przedstawi-

ciele  wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego,  wzmogły czujność i  podejmowały szereg

działań. 

Placówki edukacyjne prowadziły działania edukacyjne, poprzez m.in. udostępnianie informacji,

ulotek z danymi teleadresowymi systemu wsparcia. Systematycznie pozostawano w kontakcie tele-

fonicznym lub e-mailowym z rodzicami oraz  dziećmi. Zapewniane było wsparcie ze strony wycho-

wawców, pedagogów, którzy pozostawali ze sobą w ścisłej współpracy. W sytuacjach interwencyj-

nych podejmowana była współpraca z Policją, kuratorami.  Kuratorzy pozostawali w telefonicznym

kontakcie z dozorowanymi, współpracowali z Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Omawiano działania w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,

który w tym roku trwał od 22 do 28 lutego 2021 r. oraz przekazanie informacji o możliwości uzy-

skania bezpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

Udostępniono  do  publicznej  wiadomości  informacje,  że  w  dniach  od  25.11.2021 r.

do 10.12.2021 r.  realizowana  jest  ogólnopolska  kampania  „16  Dni  Bez  Przemocy”.  Przekazano

również listę instytucji świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny wykazywał się dużą aktywnością, współdziałaniem i wymianą infor-

macji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowa-

nie przemocy w rodzinie.

W roku 2021 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 śro-

dowiska znajdującego się w sytuacji kryzysowej i wypracowywał działania mające na celu przy-

wrócenie integralności rodziny dotkniętej przemocą.

W związku z ogłoszonym w Polsce od 20 marca 2020 r. do odwołania stanem epidemii jedynie

w listopadzie 2021 r. Zespół zebrał się w sposób tradycyjny, tj. członkowie Zespołu Interdyscypli-

narnego stawili  się  osobiście  na spotkaniu.  Inne spotkania,  które miały miejsce w lutym, maju

i sierpniu 2021 r. odbywały się w sposób zdalny. 
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W roku 2021 procedura „Niebieskiej Karty” została zakończona w 8 przypadkach, wobec roz-

strzygnięcia o ustaniu przemocy w rodzinie, a w 5 przypadkach wobec rozstrzygnięcia o braku za-

sadności podejmowanych działań.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Wyżej wymieniony program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-

bardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski po-

mocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej ce-

lami szczegółowymi są:

 1) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organi-

zacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ;

 2) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych

źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;

 3) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy

żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ;

 4) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebu-

jących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie

społeczne.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest  przez Banki Żywności do Organizacji  Partnerskiej

Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich Rzeczpospolitej Polskiej, która przekazuje żywność bezpo-

średnio do osób potrzebujących. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które

z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywno-

ściowych (posiłków)  i  dlatego też  trafiać  będzie  do  ograniczonej  liczby  osób znajdujących się

w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium docho-

dowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (w okresie do listopada 2020) (tj. 1 402,00 zł

dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne

wsparcie oraz 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej

(w  okresie  grudzień  2020  –  sierpień  2021)  (tj.  1542,20 zł  dla  osoby  samotnie  gospodarującej

i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie

w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej  potrzebującym

bezpłatnie. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośred-

nictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek

żywnościowych. Należy dodać, iż wsparcie w powyższym zakresie będzie kontynuowane w roku

2022.
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Program „Nie Marnuj Jedzenia 2021”

Celem programu jest przekazanie nieodpłatnie artykułów spożywczych dostępnych i przekaza-

nych od „Darczyńców” w ramach współpracy z Bankiem Żywności w ramach zapobiegania marno-

waniu żywności w rozumieniu przepisu art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziała-

niu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz.1645 z późn. zm.). Nadmienia się, iż w ramach po-

wyższego programu została podpisana umowa pomiędzy Bankiem Żywności a Gminą Zdzieszowi-

ce. Umawiające się strony, kierując się zadaniami partnerstwa, życzliwości i lojalności oraz chęcią

wzajemnego wsparcia prowadzonej działalności, wyrażają wolę współdziałania w zakresie zmniej-

szenia obszaru niedożywienia.

Cel strategiczny 6. Rozbudowa i zwiększenie dostępności do infrastruktury i usług związa-

nych ze świadczeniem pomocy społecznej

W 2021 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zmienił siedzi-

bę. Dzięki większej powierzchni ośrodka powstała możliwość zorganizowania miejsca do przecho-

wywania rzeczy przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących. Zwiększył się również kom-

fort obsługiwanych osób, które niejednokrotnie przychodzą po pomoc z powodu bardzo trudnych

problemów życiowych i wymagają odpowiednich i bezpiecznych warunków do przeprowadzania

rozmów. Ośrodek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki podjazdom oraz win-

dzie. Tablice informacyjne zostały dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

Program współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz in-

nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-

miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przyjęty został przez Radę

Miejską w Zdzieszowicach uchwałą nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

16 grudnia 2020 r.

Współpraca Gminy Zdzieszowice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wiąże się z realizacją zasady pomocniczości, oraz

służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

Działalność  osób zrzeszonych w wymienionych wyżej  podmiotach  sprzyja  tworzeniu  więzi

społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup miesz-

kańców.  Wyrazem  dążenia  Gminy  Zdzieszowice  do  wspierania  tej  działalności  jest  ,,Program

współpracy Gminy Zdzieszowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Program ten reguluje zakres współpracy

w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.
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Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych i in-

nych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapew-

nienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Zdzieszowice.

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi jest dą-

żenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Zdzieszowice

oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju po-

przez:

 1) poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a administracja

publiczną;

 2) wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Gminie Zdzieszowice będącego jednym

z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców regionu;

 4) rozwój partnerstwa publiczno – społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań pu-

blicznych organizacjom pozarządowym;

 5) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Zdzieszowice;

 6) podnoszenie standardów współpracy Gminy Zdzieszowice i organizacji pozarządowych w

aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,

uczciwej konkurencji i jawności;

 7) współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz nowatorskie roz-

wiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym, oraz umożliwiają-

ce rozwiązywanie problemów społecznych.

Celami szczegółowymi Programu są m.in.:

 1) utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania

Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi;

 2) zwiększanie udziału zadań realizowanych przez Gminę Zdzieszowice we współdziałaniu

z organizacjami  pozarządowymi,  promocja  powierzania  zadań  organizacjom pozarządo-

wym;

 3) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społecz-

ności w regionie;

 4) włączanie sektora pozarządowego we współpracę międzyregionalną, ogólnopolską i mię-

dzynarodową realizowaną przez Gminę Zdzieszowice oraz wspieranie inicjatyw organizacji

pozarządowych w tym zakresie;

 5) współdziałanie Gminy Zdzieszowice i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania

środków z funduszy krajowych i międzynarodowych.
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Program określa również zasady oraz formy współpracy Gminy Zdzieszowice z organiza-

cjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe za-

dania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program pre-

cyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opi-

niowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Wysokość dotacji

Poniżej wymieniona została liczba i wartość dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym

na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

Tabela 19: Dotacje przyznane w ramach konkursu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-

nej".

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”

47 – 330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4

4 000,00 zł

2. Stowarzyszenie „Osiedlok”

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Wigury 29

1 000,00 zł

RAZEM 5 000,00 zł

Tabela 20: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Pomoc społeczna realizowana poprzez świad-

czenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”.

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Caritas Diecezji Opolskiej 

45 – 010 Opole, ul. Szpitalna 5a

20 000,00 zł

RAZEM 20 000,00 zł

Tabela 21: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Góry św. Anny 21 a

20 000,00 zł

RAZEM 20 000,00 zł

Poniżej wymieniona została liczba i wartość dotacji, które zostały udzielone organizacjom po-

zarządowym na podstawie ustawy o sporcie:
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Tabela 22: Dotacje przyznane w ramach konkursu „Poprawa warunków uprawiania sportu na tere-

nie Gminy Zdzieszowice w 2021 r”

L.p. Nazwa oferenta Kwota przyznana

1. Opolski Klub Taekwon – Do 

45 – 765 Opole, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 40

9 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację „Koksownik” 

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Filarskiego 17/2 

34 000,00 zł

3. Miejski Klub Sportowy „Ruch” Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa A 2

152 000,00 zł

4. „Górnik” Januszkowice

47 – 330 Januszkowice, ul.Lompy 9

17 000,00 zł

5. Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice

47 – 320 Gogolin, ul. Róż 19/2

13 000,00 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”

47 – 330 Zdzieszowice, Pl. 1 Maja 1

8 000,00 zł

7. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa 

47 – 330 Żyrowa, Hrabiów von Gaschin 1 

48 000,00 zł

8. Stowarzyszenie "Połączeni Tańcem"

47 – 330 Januszkowice, ul. Olszowa 2

3 000,00 zł

9. LUKS "Rospondek"

47 – 330 Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4

6 000,00 zł

10. LUKS "WINNER", 

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3

5 000,00 zł

11. Ludowy Klub Sportowy „Korona” Krępna 

47 – 330 Krępna, ul. Jasiońska 11a

21 000,00 zł

12. Klub Sportowy "Masters" Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Korfantego 28 e/9

4 000,00 zł

13. LUKS Azymek Zdzieszowice

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3

30 000,00 zł

RAZEM 350 000,00 zł

Łącznie  w roku 2021 Gmina  Zdzieszowice  przekazała  organizacjom pozarządowym środki

w wysokości 395 000,00 zł.
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VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY   

MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH PODJĘTYCH   

W     2021     R.  

Rada  Miejska  w  Zdzieszowicach  odbyła  w  2021  roku  dziesięć  sesji,  na  których  podjęła

81 uchwał, z czego 17 uchwał stanowiły akty prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm) wszystkie posiedzenia

Sesji odbywały się zdalnie za pomocą wideokonferencji.

Spośród podjętych uchwał 53 podlegało nadzorowi Wojewody Opolskiego, a 27 uchwał przeka-

zano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

W uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach organy nadzorcze tj. Wojewoda

Opolski i Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości, po-

twierdzając tym samym fakt, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają

właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

Uchwały realizowane były z zachowaniem procedur i terminów określonych przepisami prawa.

Protokoły sesji, podjęte uchwały, wykazy głosowań imiennych oraz nagrania z przebiegu sesji

zostały  udostępnione  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy

http://www.zdzieszowice.pl .

Tabela 23: Szczegółowa realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zdzieszowicach 

w 2021 r.

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

1. Uchwała Nr

XXX/239/2021

27.01.2021r. w sprawie dokonania 

zmian budżetu na 

2021r.

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

2. Uchwała Nr

XXX/240/2021

27.01.2021r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej.

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 14 marca 2022 r. w

sprawie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok

2021 oraz w załączniku do sprawozdania „stopień za-

awansowania realizacji programów wieloletnich”.
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Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

3. XXX/241/2021 27.01.2021r. uchwalenia dopłaty do

ceny za zbiorowe od-

prowadzenie ścieków 

dla gospodarstw do-

mowych.

uchwałą ustanowiono dopłatę dla taryfowej grupy od-

biorców o symbolu S 1 - gospodarstwa domowe w wy-

sokości  1,25 zł.  netto  do  lm3 na  okres  od  1  stycznia

2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

4. XXX/242/2021 27.01.2021r. przyjęcia strategii 

Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych 

Gminy Zdzieszowice 

na lata 2021 - 2030

Uchwała jest realizowana w 2022 r. Zgodnie z celami

strategicznymi zawartymi w dokumencie.

5. XXX/243/2021 27.01.2021r. udzielenia ulg w spła-

cie należności pie-

niężnych mających 

charakter cywilno-

prawny.

Niniejszą uchwałą zostały określone szczegółowe zasa-

dy,  sposób i  tryb  udzielania  ulg  w spłacie  należności

pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny,  przy-

padających  Gminie  Zdzieszowice  oraz  jej  jednostkom

budżetowym i  samorządowym instytucjom kultury;  w

2021 roku na mocy niniejszej uchwały udzielono ulg w

formie umorzeń w łącznej kwocie: 25.180,12 zł (przy-

czyny  udzielania  ulg  m.in.:  ważny  uzasadniony  interes

dłużnika, bezskuteczna egzekucja,  uzasadnione przypusz-

czenie, iż koszty egzekucji przewyższą dochodzoną należ-

ność).

6. XXX/244/2021 27.01.2021r. przystąpienia Gminy 

Zdzieszowice do 

Związku Powiatowo –

Gminnego „JEDŹ Z 

NAMI”.

Gmina  Zdzieszowice  przystąpiła  do  związku  Powia-

towo-Gminnego „JEDZ Z NAMI” z siedzibą w Strzel-

cach Opolskich w celu realizacji zadań związanych z lo-

kalnym transportem zbiorowym. Ma to związek z real-

nym wpływem na ilość i jakość usług transportu zbioro-

wego  dla  mieszkańców  gminy  Zdzieszowice,  możli-

wość rozwoju siatki połączeń w przyszłości oraz wspól-

na  realizacja  zadań  związanych z  Ustawą o  funduszu

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze uży-

teczności publicznej. 

Związek wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół

spraw  dotyczących  lokalnego  transportu  zbiorowego,

pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbioro-

wego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010  r. o

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2015 r.,

poz. 1440 ze zm.) i realizując zadania zdefiniowane w

art. 8 i 15 tej ustawy.

W szczególności do zadań Związku należy realizowanie

zadań w zakresie:
• zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komuni-

kacji zbiorowej na obszarach powiatu oraz gmin ob-
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jętych działaniem Związku;
• koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegają-

cych przez obszar Członków;
• efektywnego wykorzystania majątku Związku;
• zapewniania funkcjonowania pasażerskiej komuni-

kacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i przed-

szkoli.

7. XXX/245/2021 27.01.2021r. przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholo-

wych oraz Przeciw-

działania Narkomanii 

na 2021r., dla Gminy 

Zdzieszowice

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w

trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  zadania

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych  jest  prowadzona  w  postaci  uchwalanego

przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i roz-

wiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciw-

działania narkomanii.

8. XXXI/

246/2021

24.02.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

9. XXXI/2472021 24.02.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu Burmistrza z dnia 14 marca 2022 r. w

sprawie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za rok

2021 oraz w załączniku do sprawozdania „stopień za-

awansowania realizacji programów wieloletnich”

10. Uchwała Nr

XXXI/2482021

24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie ko-

lejnych umów po 

umowach dzierżawy 

lub najmu zawartych 

na czas oznaczony do 

3 lat 

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejne umowy do-

tyczące wydzierżawienia części  działek nr  206,  433/8

i 433/10 w Zdzieszowicach, z dotychczasowymi dzier-

żawcami,  będącymi  właścicielami  pawilonów  handlo-

wych  oraz  kolejne  umowy  najmu  lokali  użytkowych

w budynku  Piastów  1A,  oraz  przystani  promowej

w Zdzieszowicach na okres do 3 lat. 

11. XXXI/

249/2021

24.02.2021 r. wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości 

położonej w Żyrowej 

Zgodnie z podjętą uchwałą przeprowadzono postępowa-

nie, w ramach którego Gmina Zdzieszowice zbyła nie-

ruchomość położoną w Żyrowej, oznaczoną w ewiden-

cji  gruntów i  budynków jako  działka  ewidencyjna  nr

461, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa.

12. XXXI/

250/2021

24.02.2021 r. wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości 

położonej w Jasionej 

Zgodnie z podjętą uchwałą przeprowadzono postępowa-

nie, w ramach którego Gmina Zdzieszowice zbyła nie-

ruchomość położoną w Jasionej, oznaczoną w ewidencji

gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/2,

arkusz mapy 1, obręb Jasiona.
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13. XXXI/

251/2021

24.02.2021 r. rozpatrzenia petycji w

sprawie podjęcia 

uchwały o określonej 

treści 

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia  11  grudnia  2020  r.  Komisji  Skarg,  Wniosków

i Petycji  w  przedmiotowej  sprawie,  uznała  petycję

za bezzasadną.

14. XXXII/

252/2021

31.03.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

15. XXXII/

253/2021

31.03.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za

rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „stopień

zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

16. XXXII/

254/2021

31.03.2021 r. przekazania petycji 

według właściwości

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia 6 marca 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze stano-

wiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała się

za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i uznaje,

że petycję należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie z

właściwością.

17. XXXII/

255/2021

31.03.2021 r. rozpatrzenia petycji w

sprawie szczepień 

przeciwko COVID - 

19

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sta-

nowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przed-

miotowej sprawie, uznała petycję za nieuzasadnioną.

Wykonanie  uchwały  powierzono  Przewodniczącemu

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go do

przesłania  wnoszącemu  petycję  odpisu  niniejszej

uchwały wraz z uzasadnieniem.

18. XXXII/

256/2021

31.03.2021 r. rozpatrzenia petycji w

sprawie udzielenia po-

parcia dla Tymczaso-

wej Rady Stanu Naro-

du Polskiego Społecz-

nego Komitatu Kon-

stytucyjnego

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia 2 marca 2021 r. Komisji Skarg, Wniosków i Pety-

cji w przedmiotowej sprawie, uznała petycję za bezza-

sadną.

Wykonanie  uchwały  powierzono  Przewodniczącemu

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go do

przesłania  wnoszącemu  petycję  odpisu  niniejszej

uchwały wraz z uzasadnieniem.
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19. XXXII/

257/2021

31.03.2021 r. zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w

skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Zdzie-

szowice

Podjęcie uchwały było spowodowane koniecznością do-

stosowania treści do przepisu ustawy z dnia 21 czerwca

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wg t. j. Dz.

U z 2020 r. poz.611).

Przepis  upoważniający  do  podjęcia  Uchwały  został

zmieniony ustawą z dnia 22 marca 2018 r.  o zmianie

ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal-

nych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla

bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-

go oraz niektórych innych ustaw.

20. XXXII/

258/2021

31.03.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych 

umów po umowach 

dzierżawy lub najmu 

zawartych na czas 

oznaczony do 3 lat

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto umowę dzierżawy

części  działki  nr  442/2  w  Zdzieszowicach,  z  nowym

właścicielem  pawilonu  handlowego,  będącego  odręb-

nym od gruntu przedmiotem własności osoby fizycznej

oraz kolejną umowę dzierżawy działki rolnej nr 1404/2

w Zdzieszowicach z dotychczasowym dzierżawcą. 

21. XXXII/

259/2021

31.03.2021 r.  przyjęcia programu 

opieki nad zwierzęta-

mi bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na tere-

nie Gminy Zdzieszo-

wice na rok 2021

Realizacja  zapisów  uchwały  następowała  zgodnie  ze

zgłoszonymi  i  występującymi  potrzebami  w  zakresie

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice.

Szczegółowy sposób realizacji uchwały opisano w roz-

dziale VII – Realizacja strategii, programów i planów. 

22. XXXII/

260/2021

31.03.2021 r. określenia wykazu ką-

pielisk oraz sezonu 

kąpielowego na tere-

nie Gminy Zdzieszo-

wice na rok 2021

Uchwałą wyrażono zgodę na utworzenie w 2021 roku

kąpieliska na terenie Gminy Zdzieszowice, pod nazwą

"Jezioro  Srebrne"  w miejscowości  Januszkowice  przy

ulicy Lesiany 2. Określono sezon kąpielowy na okres od

1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. oraz wpisano do

ewidencji kąpielisk. 

23. XXXII/

261/2021

31.03.2021 r. wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy 

Zdzieszowice do pro-

jektu pn. „Wdrożenie 

systemu zarządzania 

jakością powietrza w 

samorządach woje-

wództwa Opolskiego”

w ramach programu 

LIFE

W kwietniu 2021 r.  pomiędzy Gminą Zdzieszowice a

Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Opolskiego

została zawarta Umowa o Partnerstwie dotyczącą reali-

zacji programu LIFE zadania pn. „Wdrożenie systemu

zarządzania  jakością  powietrza  w  samorządach  woje-

wództwa opolskiego”. Realizacja programu ma na celu

poszerzenie wiedzy mieszkańców Gminy Zdzieszowice

w dziedzinie jakości powietrza.

Gmina uzyskała dotację na realizacje programu LIFE w

wysokości  18.808,00  Euro,  wkład  własny  wyniósł

3.000,00  Euro.  Program  realizowany  będzie  do  paź-
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dziernika 2022 r.

W ramach realizacji programu w Urzędzie Miejskim w

Zdzieszowicach został zatrudniony na okres 12 miesię-

cy Gminny Koordynator Programu ochrony powietrza.

Głównymi  zadaniami  Gminnego  Koordynatora  POP

będą:

- uczęszczanie na roczne studia podyplomowe, uzyska-

nia dyplomu i certyfikatu audytora standardu środowi-

skowego budynku mieszkalnego;

- przeprowadzenie minimum 10 spotkań o charakterze

szkoleniowo-edukacyjnym z mieszkańcami gminy (spo-

tkania przeprowadzone będą w I i II kwartale 2022 r.);

- opracowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza,

czyli zaprojektowanie działań naprawczych związanych

z ochroną powietrza oraz planu ich realizacji.

24. XXXII/

262/2021

31.03.2021 r. przyjęcia „Planu Roz-

woju Sieci Dróg 

Gminnych w Gminie 

Zdzieszowice na lata 

2021 - 2025”

Na  podstawie  przyjętego  „Planu  Rozwoju  Sieci  Dróg

Gminnych  w  Gminie  Zdzieszowice  na  lata  2021  –

2025”,  gmina  planuje  zadania  związane  z  rozwojem

gminnej infrastruktury drogowej na dany rok budżeto-

wy.

25. XXXII/

263/2021

31.03.2021 r. zwolnienia z opłat za 

korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży w roku 

2021

Rada  Miejska  w  związku  z  pandemią  SARS-CoV-2

zwolniła przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napo-

jów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice

z opłaty II raty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia

26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w trzeźwości

i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  należnej  w  2021 r.

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda-

ży, Ponadto przyznano zwrot 1/3 opłaty za korzystanie

z zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  prze-

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży pobranej

od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłaty jednorazowo

za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r.

26. XXXIII/

264/2021

19.05.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 r.

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

27. XXXIII/

265/2021

19.05.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „sto-

pień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”
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28. XXXIII/

266/2021

19.05.2021 r. udzielenia pomocy fi-

nansowej dla Gminy 

Krapkowice

Po podjęciu uchwały została podpisana umowa w spra-

wie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krapko-

wice z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosz-

tów związanych z działalnością i utrzymaniem Warszta-

tu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. Dotacja w wy-

sokości 5.000,00 zł została przekazana i następnie rozli-

czona.

29. XXXIII/

267/2021

19.05.2021 r. zmiany uchwały Nr 

XVIII/161/2020 z 

dnia 26 lutego 2020 r.,

w sprawie przystąpie-

nia do opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

obszaru wsi Żyrowa

Rada Miejska wprowadziła zmianę granic opracowania

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

dla obszaru we wsi Żyrowa, polegająca na zmniejszeniu

granic opracowania o obszar, dla którego brak jest moż-

liwości rozwiązania układu komunikacyjnego w ustalo-

nych granicach planu.

30. XXXIII/

268/2021

19.05.2021 r. zmiany uchwały Nr 

XXIX/238/2020 Rady

Miejskiej w Zdzieszo-

wicach z dnia 16 

grudnia 2020 r., w 

sprawie uchwalenia 

„Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Gminy Zdzieszowice”

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości

i sposobów  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych

do roku 2027, zwiększenia udziału energii pochodzącej

ze  źródeł  odnawialnych  oraz  redukcji  energii  finalnej

na terenie Gminy Zdzieszowice.

W celu realizacji zadań związanych z gospodarką nisko-

emisyją, a więc z ochroną powietrza Gmina Zdzieszo-

wice udziela dotacji do wymiany ogrzewania na proeko-

logiczne. W 2021 r. na powyższe zadanie przeznaczono

w budżecie gminy kwotę 119.024,47 zł, z czego wydat-

kowano 96.500,00 zł. Gmina Zdzieszowice udzieliła do-

tacji do wymiany ogrzewania 37 wnioskodawcom.

Kolejnym zadaniem związanym z gospodarką niskoemi-

syją  jest  przeprowadzanie  na  terenie  gminy  licznych

kontroli  palenisk  domowych  przez  Straż  Miejską.

W 2021 r.  przeprowadzono  51  kontroli  w  gminie

Zdzieszowice,  stwierdzono  12  popełnionych wykro-

czeń.
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31. XXXIII/

269/2021

19.05.2021 r. przyjęcia projektu re-

gulaminu dostarczania

wody i odprowadza-

nia ścieków na terenie

Gminy Zdzieszowice

Projekt regulaminu określa prawa i obowiązki Przedsię-

biorstwa oraz Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

które  są  realizowane na  terenie  Gminy Zdzieszowice.

Uchwalony w drodze uchwały regulamin określa m.in.:
• Minimalny poziom usług świadczonych przez przed-

siębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
• Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami 

usług,
• Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki określo-

ne w taryfach,
• Warunki przyłączania do sieci,
• Warunki techniczne określające możliwości dostępu 

do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
• Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodo-

ciągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłą-

cza,
• Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania 

ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostar-

czanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyj-

nej ścieków,
• Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby 

załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji do-

tyczących w szczególności zakłóceń w dostawie 

wody i odprowadzaniu ścieków,
• Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

32. XXXIII/

270/2021

19.05.2021 r. udzielenia dotacji ce-

lowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 

Krępnej.

Zgodnie z podjętą uchwałą przekazano dotację celową

w wysokości 3.354,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Krępnej na dofinansowanie zakupu hełmów stra-

żackich.

33. XXXIII/

271/2021

19.05.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych 

umów po umowach 

najmu lub dzierżawy 

zawartych na czas 

oznaczony do 3 lat.

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto kolejne umowy do-

tyczące  wydzierżawienia  działek  nr  492/2  w Żyrowej

oraz nr 525/2 w Zdzieszowicach jako ogrodów przydo-

mowych  z  dotychczasowymi  dzierżawcami,  kolejną

umowę dzierżawy części działki 433/8 obręb Zdzieszo-

wice  z  właścicielem  pawilonu  handlowego  będącego

odrębnym od gruntu przedmiotem własności osoby fi-

zycznej oraz kolejne umowy najmu lokali użytkowych

w budynku przy ul. Nowa B3 i ul. Bolesława Chrobrego

18, oraz garażu w budynku Piastów 1A w Zdzieszowi-

cach na okres do 3 lat. 

115



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

Lp. Nr uchwały
Data

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

34. XXXIII/

272/2021

19.05.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy 

dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż

3 lata w trybie bez-

przetargowym.

Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  zawarto  kolejne  umowy

dzierżawy działki nr 207/1 w Jasionej na ogródki przy-

domowe  osobom  fizycznym  będącym  mieszkańcami

miejscowości Jasiona i wieloletnimi dzierżawcami ww.

ogródków na 10 lat.

35. XXXIV/

273/2021

30.06.2021 r. udzielenia wotum za-

ufania Burmistrzowi 

Zdzieszowic

Rada Miejska w Zdzieszowicach, po zakończeniu deba-

ty nad raportem o stanie gminy Zdzieszowice za 2020 r.

udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Zdzieszowic.

36. XXXIV/

274/2021

30.06.2021 r. rozpatrzenia i zatwier-

dzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wy-

konania budżetu gmi-

ny za 2020 rok.

Rada  Miejska  zatwierdziła  sprawozdanie  finansowe

wraz  ze sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy

Zdzieszowice za 2020 r.

37. XXXIV/

275/2021

30.06.2021 r. udzielenia absoluto-

rium Burmistrzowi 

Zdzieszowic za 2020 

rok.

udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Zdzieszowic

za 2020 r. 

38. XXXIV/

276/2021

30.06.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok.

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

39. XXXIV/

277/2021

30.06.2021 r. wieloletniej prognozy 

finansowej.

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „sto-

pień  zaawansowania  realizacji  programów  wielolet-

nich”.

40. XXXIV/

278/2021

30.06.2021 r. uchwalenia „Założeń 

do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazo-

we gminy Zdzieszo-

wice na lata 2021 - 

2036

Elementem bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu

gminnym  jest  zabezpieczenie  zbiorowych  potrzeb

mieszkańców w zakresie szeroko pojętych potrzeb ener-

getycznych. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólno-

ty  należy  do  zadań  własnych  gminy.  Zadania  własne

obejmują  m.in.:  zaopatrzenie  w  ciepło,  energię  elek-

tryczną i paliwa gazowe.

Niniejsze opracowanie ma na celu: 

-  współdziałanie  planistyczne  w  zakresie  planowania

urbanistycznego,  planowania energetycznego i  planów

rozwojów przedsiębiorstw energetycznych,

- określenie terenów rozwojowych gminy
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-  określenie  potrzeb  energetycznych  terenów  istnieją-

cych oraz terenów rozwojowych,

-  ustalenie  oczekiwań  w stosunku  do  przedsiębiorstw

energetycznych.

41. XXXIV/

279/2021

30.06.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych 

umów po umowach 

najmu lub dzierżawy 

zawartych na czas 

oznaczony do 3 lat.

Zgodnie z podjętą uchwała zawarto kolejne umowy naj-

mu części działki nr 1053/11 w Zdzieszowicach pod ta-

blicę reklamową, dzierżawy części działki nr 206 obręb

Zdzieszowice jako dojazd do garażu, dzierżawy części

działki nr 150/33 w Zdzieszowicach pod sprzedaż cho-

inek, dzierżawy części działki 2196 obręb Zdzieszowice

pod parkowanie samochodu oraz dzierżawy działek rol-

nych nr 855/2 i 856/2 w Januszkowicach na czas ozna-

czony do 3 lat.

42. XXXIV/

280/2021

30.06.2021 r. wyrażenia zgody na 

na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 4 po-

łożonego w Zdzieszo-

wicach Plac 1 Maja 

10

Na podstawie uchwały rozpoczęto procedurę mającą na

celu  zbycie  lokalu  mieszkalnego  nr  4  położonego  w

Zdzieszowicach przy Plac 1 Maja 10, w ramach której

została określona wartość lokalu. Sprzedaż prawa wła-

sności do lokalu zaplanowano na rok 2022. 

43. XXXIV/

281/2021

30.06.2021 r. ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę 

Zdzieszowice w roku 

szkolnym 2021/2022

Podjęta w związku z powstaniem w granicach admini-

stracyjnych  miasta  Zdzieszowice  trzech  nowych  ulic:

Klonowa, Jodłowa, Sosnowa oraz z potrzebą przypisa-

nia numerów 23 i 25 przy ulicy Góra Św. Anny należą-

cych do obwodu PSP Nr 2 im. Artura Gadzińskiego – do

obwodu usytuowanej bliżej  PSP Nr 3 im. Władysława

Sikorskiego w Zdzieszowicach.

44. XXXIV/

282/2021

30.06.2021 r. określenia średniej 

ceny jednostek paliwa

w Gminie Zdzieszo-

wice w roku szkolnym

2021/2022

Na  rok  szkolny  2021/2022  sporządzono  z  rodzicami

dzieci niepełnosprawnych 4 umowy, z czego 1 została

rozwiązana  za  porozumieniem stron  (obecnie  dziecko

jest dowożone do placówki oświatowej przez firmę RO-

TERTRANS) Z firmą tą Gmina Zdzieszowice zawarła

razem 2 umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych

do:
• Podstawowej Szkoły Specjalnej Nr 1 w Zespole Pla-

cówek Oświatowych w Leśnicy,
• Podstawowej Szkoły Specjalnej w Zespole Szkół 

Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-

Koźlu.

Koszt dowozu dzieci:

- w okresie styczeń — grudzień 2021 r. – 16 207,49 zł

(w tym w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. – 12 816,83

zł (rodzice + firma Rotertrans).
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45. XXXIV/

283/2021

30.06.2021 r. rozpatrzenia petycji w

sprawie szczepień 

przeciwko COVID - 

19

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia  9  kwietnia  2021  r.  Komisji  Skarg,  Wniosków

i Petycji  w  przedmiotowej  sprawie,  uznała  petycję

za bezzasadną.

46. XXXV/

284/2021

31.08.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 r. 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

47. XXXV/

285/2021

31.08.2021 r. uchwalenie "Regula-

minu dostarczania 

wody i odprowadza-

nia ścieków na terenie

Gminy Zdzieszowice"

Rada gminy, na podstawie projektu regulaminu dostar-

czania  wody i  odprowadzania  ścieków opracowanego

przez  przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne,

uchwaliła regulamin dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

48. XXXV/

286/2021

31.08.2021 r. wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o do-

chodach gospodarstwa

domowego 

W drodze uchwały Rada Miejska określiła:
• wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe-

go,
• wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domo-

wego.

Uchwała miała charakter obligatoryjny.

49. XXXVI/

287/2021

30.09.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 r. 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

50. XXXVI/

288/2021

30.09.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za

rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „stopień

zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

51. XXXVI/

289/2021

30.09.2021 r. powierzenia reprezen-

towania Gminy Zdzie-

szowice w Zgroma-

dzeniu Związku Gmin

Śląska Opolskiego 

W skład zgromadzenia związku z mocy ustawy z dnia

8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wchodzą wójtowie gmin

uczestniczących  w związku.  Zgodnie  z  art.  70  ust.  2

ustawy rada gminy, na wniosek wójta, może powierzyć

reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta

albo radnemu. Wyznaczenie dodatkowo osoby reprezen-

tującej Gminę na posiedzeniach Zgromadzenia Związku

umożliwi  uczestnictwo  w posiedzeniach  Zgromadzeni

przedstawiciela Gminy Zdzieszowice w sytuacji braku

możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Burmistrza

Zdzieszowic.
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52. XXXVI/

290/2021

30.09.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych 

umów po umowach 

najmu lub dzierżawy 

zawartych na czas 

oznaczony do 3 lat 

Zgodnie  z  podjętą  uchwała  zawarto  kolejne  umowy

na czas  oznaczony  do  3  lat:  dzierżawy  części  działki

433/8  obręb  Zdzieszowice  z  właścicielem  pawilonu

handlowego będącego odrębnym od gruntu przedmio-

tem  własności  osoby  fizycznej,  dzierżawy  działki

nr 1336/2 obręb Zdzieszowice jako ogródka przydomo-

wego. Dla działek rolnych nr 1386 i 1927/5 w Zdzieszo-

wicach oraz nr 190/4 w Januszkowicach zawarto umo-

wy z podmiotem, który wygrał przetarg na dzierżawę.

Cześć działki nr 442/2 w Zdzieszowicach została odda-

na w dzierżawę producentowi rolnemu celem umiesz-

czenia  automatu  do  sprzedaży  jaj.  Zgodnie  z  podjętą

uchwałą  została  przygotowana  umowa  najmu  lokalu

użytkowego w budynku przy ul. Piastów 1A w Zdzie-

szowicach  dla  osoby  wnioskującej  o  najem.  Najemca

zrezygnował z zawarcia umowy ww. lokalu. 

53. XXXVI/

291/2021

30.09.2021 r. wyrażenia zgody na 

sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 1 po-

łożonego w Zdzieszo-

wicach Plac 1 Maja 3 

Na  podstawie  uchwały  rozpoczęto  procedurę  mającą

na celu  zbycie  lokalu  mieszkalnego  nr  1  położonego

w Zdzieszowicach przy Placu 1 Maja 3, w ramach któ-

rej  została  określona  wartość  lokalu.  Sprzedaż  prawa

własności do lokalu zaplanowano na rok 2022. 

54. XXXVI/

292/2021

30.09.2021 r. udzielenia dotacji ce-

lowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ży-

rowej

zgodnie z podjętą uchwałą przekazano dotację celową

w wysokości 1.449,97 zł dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Żyrowej na dofinansowanie zakupu lancy gaśni-

czej z młotem.

55. XXXVI/

293/2021

30.09.2021 r. pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia 

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu petycji

z dnia 8 czerwca 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sta-

nowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przed-

miotowej sprawie, rozpatrzyła petycję negatywnie. 

56. XXXVI/

294/2021

30.09.2021 r. umieszczenia tablicy 

pamiątkowej 

W dniu 13 września 202 lr. Ochotnicza Straż Pożarna w

Rozwadzy  wystąpiła  z  wnioskiem  o  upamiętnienie

śp. Helmuta Polewki, uzasadniając,  że był on zasłużo-

nym strażakiem,  kronikarzem OSP Rozwadza a  także

znanym na całym Śląsku działaczem społecznym i wy-

bitnym historykiem. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowa-

nie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów

będących  drogami  publicznymi  lub  nazw  dróg  we-

wnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985

r.  o  drogach  publicznych,  a  także wznoszenia pomni-

ków. Ustanowienie tablicy pamiątkowej na budynku bę-
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dącym  własnością  Gminy  Zdzieszowice  wymaga

uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

57. XXVII/

295/2021

28.10.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

58. XXVII/

296/2021

28.10.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „sto-

pień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”

59. XXVII/

297/2021

28.10.2021 r. wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych 

umów po umowach 

najmu lub dzierżawy 

zawartych na czas 

oznaczony do 3 lat 

Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  zawarto  kolejne  umowy

na czas oznaczony do 3 lat: dwie umowę dzierżawy czę-

ści działki 206 obręb Zdzieszowice z właścicielami pa-

wilonów będących  odrębnym od  gruntu  przedmiotem

własności, umowę najmu części działki 150/33 w Zdzie-

szowicach pod tablicę informacyjną oraz umowę dzier-

żawy działki nr 738/1 w Rozwadzy jako ogrodu przydo-

mowego.

60. XXVII/

298/2021

28.10.2021 r. nadania nazwy ulicy 

w Miejscowości Ja-

nuszkowice 

W ramach realizacji uchwały nadano drodze wewnętrz-

nej, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, położo-

nej w miejscowości Januszkowice, na działce ewiden-

cyjnej oznaczonej numerem 78, z arkusza mapy 2, ob-

ręb Januszkowice, nazwę ulicy „Żwirowa”.

61. XXVII/

299/2021

28.10.2021 r. określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości 

Niniejszą uchwałą zostały określone stawki w podatku

od nieruchomości na rok podatkowy 2022, gdzie wpro-

wadzono kwotowe wzrosty stawek (w przedziale 0,02-

2,21  zł/m2)  w stosunku  do  obowiązujących

w 2021 roku.

62. XXVII/

300/2021

28.10.2021 r. określenia wysokości 

stawek podatku od 

środków transporto-

wych 

Niniejszą uchwałą zostały określone stawki w podatku

od środków  transportowych  na  rok  podatkowy  2022,

gdzie wprowadzono wzrost  stawek średnio o ok.  7 %

w stosunku do obowiązujących w 2021 roku.

63. XXVII/

301/2021

28.10.2021 r. przekazania wniosku 

według właściwości 

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu wnio-

sku z dnia 23 września 2021 r. oraz po zapoznaniu się

ze stanowiskiem  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji

uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wnio-

sku. 
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64. XXVII/

302/2021

28.10.2021 r. przekazania wniosku 

według właściwości 

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu wnio-

sku z dnia 4 października 2021 r. oraz po zapoznaniu się

ze  stanowiskiem  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji

uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wnio-

sku.

65. XXVIII/

303/2021

01.12.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.

66. XXVIII/

304/2021

01.12.2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia

"Wieloletniego planu 

rozwoju i moderniza-

cji urządzeń wodocią-

gowych i urządzeń ka-

nalizacyjnych będą-

cych w posiadaniu 

„Wodociągi i Kanali-

zacja” Sp. Z o.o. w 

Zdzieszowicach na 

lata 2019 - 2022" 

W  drodze  uchwały  do  Wieloletniego  planu  rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-

nalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągi i Ka-

nalizacja" Sp. Z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2019 –

2022 wprowadzone zmiany związane ze zmianą kwot w

poszczególnych pozycjach planu oraz dodaniem do re-

alizacji  zadań zgodnie z  bieżącymi potrzebami miesz-

kańców.

Do realizacji przewidziano rozbudowę sieci wodociągo-

wej w rejonie ulicy Jagodowej w Żyrowej, łącząc wodo-

ciąg Oleszka z wodociągiem w rejonie ulicy Granicznej

w Zdzieszowicach. Inwestycja ma na celu podwyższe-

nie ciśnienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw

wody w rejonie Starego Osiedla w Zdzieszowicach. 

W związku z kończącym się pozwoleniem na budowę,

na rok 2022 przewidziano do realizacji prace budowlane

rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejo-

nie  ulicy  Bukowej  w  Żyrowej.  Do  realizacji  w roku

2022 dodano zgodnie z wnioskiem mieszkańców, rozbu-

dowę sieci wodociągowej przy ulicy Kasztanowej w Ży-

rowej. Do planu wprowadzono kwotę zabezpieczoną na

wykonanie projektu budowlanego. Kwota potrzebna na

realizację prac budowlanych zostanie określona na pod-

stawie kosztorysu inwestorskiego.

67. XXVIII/

305/2021

01.12.2021 r. przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy 

Zdzieszowice z orga-

nizacjami pozarządo-

wymi oraz innymi 

podmiotami prowa-

dzącymi działalność 

pożytku publicznego 

na rok 2022.

Realizacja uchwały zostanie szczegółowo przedstawio-

na przez Burmistrza Zdzieszowic Radzie w sprawozda-

niu z realizacji Programu w 2022 r. do 31 maja 2023 r.
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Data

podjęcia 
W sprawie Sposób realizacji 

68. XXVIII/

306/2021

01.12.2021 r. Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Nar-

komanii na 2022 rok 

dla gminy Zdzieszo-

wice 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych  jest  prowadzona  w  postaci  uchwalanego

przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i roz-

wiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciw-

działania narkomanii.

69. XXVIII/

307/2021

01.12.2021 r. zmiany wynagrodze-

nia Burmistrza Zdzie-

szowic 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.

1372 i 1834) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  z

2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834) ustalenie wyna-

grodzenia Burmistrzowi Zdzieszowic należy do wyłącz-

nej kompetencji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. W

związku z wejściem w życie od 1 listopada 202lr. nowe-

lizacji ustawy o pracownikach samorządowych i wyda-

nym w związku  z  powyższym rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 25 października 202lr. w sprawie wy-

nagradzania pracowników samorządowych należało do-

stosować  wynagrodzenie  Burmistrza  Zdzieszowic  do

obowiązujących przepisów.

70. XXVIII/

308/2021

01.12.2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania i 

wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów po-

dróży radnym Rady 

Miejskiej w Zdzieszo-

wicach 

Zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202l r. poz.

1372 i 1834) zmianie uległa maksymalna wysokość diet

przysługujących radnemu. Zgodnie art. 25 ust. 6 ustawy

wysokość diet przysługujących radnemu nie może prze-

kroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty

bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zaj-

mujących kierownicze stanowiska państwowe na pod-

stawie  przepisów  ustawy  z  dnia  23  grudnia  1999 r.

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze bu-

dżetowej  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw  (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1658). Maksymalna wysokość diet przy-

sługujących radnemu w gminach od 15 tys. do 100 tys.

mieszkańców została określona w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 27 października 202lr. w sprawie mak-

symalnej wysokości diet przysługujących radnemu gmi-

ny i wynosi 75% maksymalnej wysokości diety określo-

nej w art. 25 ust. 6 ustawy 
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71. XXVIII/

309/2021

01.12.2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad 

otrzymania i wysoko-

ści diet przysługują-

cych przewodniczące-

mu organu wykonaw-

czego jednostki po-

mocniczej oraz zwro-

tu kosztów podróży 

służbowej 

Zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

rada może ustanowić zasady, na jakich przewodniczące-

mu organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  bę-

dzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot  kosztów podróży

służbowej. Zmieniła wskaźnik procentowy wg, którego

naliczane są diety dla sołtysów i przewodniczących za-

rządów osiedla oraz zmieniła wysokości kwoty, od któ-

rej naliczane są diety.

72. XXVIII/

310/2021

01.12.2021 r. przekazania wniosku 

według właściwości 

Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu wnio-

sku z dnia 4 listopada 2021 r.  oraz  po zapoznaniu się

ze stanowiskiem  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji

uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wnio-

sku.  Wniosek  przekazano  do  realizacji  Burmistrzowi

Zdzieszowic.

73. XXVIII/

311/2021

01.12.2021 r. zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021 oraz w załączniku do sprawozdania „sto-

pień  zaawansowania  realizacji  programów  wielolet-

nich”.

74. XXXIX/

312/2021

16.12.2021 r. uchwały budżetowej 

na 2022 r 

Uchwała jest realizowana w 2022 r.

75. XXXIX/

313/2021

16.12.2021 r. uchwalenia wielolet-

niej prognozy finanso-

wej 

Uchwała jest realizowana w 2022 r.

76. XXXIX/

314/2021

16.12.2021 r. planu pracy Rady 

Miejskiej w Zdzieszo-

wicach na 2022 r 

Plan pracy Rady Miejskiej realizowany jest przez Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

77. XXXIX/

315/2021

16.12.2021 r. planów pracy stałych 

komisji Rady Miej-

skiej w Zdzieszowi-

cach na 2022 r 

Plany  pracy  komisji  realizowane są  przez  Przewodni-

czących poszczególnych komisji.

78. XXXIX/

316/2021

16.12.2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia

Statutu Gminy Zdzie-

szowice 

Ustawa  z  dnia  20  kwietnia  2022r.  o  zmianie  ustawy

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powia-

towym, ustawy o samorządzie województwa oraz usta-

wy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 202lr. poz. 1038) wprowadzająca nowe prze-

pisy  regulujące  możliwość  tworzenia  młodzieżowych

rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego
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dała możliwość młodzieżowym radom gmin oraz gmin-

nym radom seniorów zgłaszania wniosków o podjęcie

inicjatywy uchwałodawczej do właściwych podmiotów.

Spowodowało to jednocześnie konieczność dostosowa-

nia statutu Gminy w zakresie ustalenia trybu wnoszenia

przez  Młodzieżową  Radę Miejską  oraz  Gminną  Radę

Seniorów wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodaw-

czej.

79. XXXIX/

317/2021

16.12.2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Zdzieszo-

wicach i nadania jej 

statutu 

Zgodnie z nowymi przepisami, organy stanowiące jed-

nostek samorządu terytorialnego, tworząc młodzieżową

radę,  nadają jej  statut  określający  szczegółowe reguły

jej funkcjonowania, w tym m.in. zasady działania, tryb

i kryteria  wyboru  jej  członków,  zasady  wygaśnięcia

mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady, a tak-

że szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady de-

legowania przedstawicieli młodzieżowej rady na zorga-

nizowane wydarzenia, na których reprezentują oni mło-

dzieżową  radę.  Samorządowe  organy  stanowiące

miały  obowiązek  dostosować  statuty  młodzieżowych

rad do obecnych przepisów. 

80. XXXIX/

318/2021

16.12.2021 r. dokonania zmian bu-

dżetu na 2021 rok 

Realizacja uchwały została szczegółowo przedstawiona

w sprawozdaniu  Burmistrza  z  dnia  14  marca  2022 r.

w sprawie  wykonania  budżetu  Gminy  Zdzieszowice

za rok 2021.
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IX. REALIZACJA ZADAŃ GMINY ZWIĄZANYCH   

Z     OŚWIATĄ  

Realizacja zadań oświatowych w gminie Zdzieszowice w 2021 r.

Edukacja jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Prowadzenie polityki oświa-

towej przez gminę, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej i możliwości budżetu, jest zada-

niem niełatwym i złożonym, ze względu na zróżnicowanie spraw i problemów. W związku z tym

istotną sprawą dla gminy jest określenie planu działań mających na celu zagwarantowanie wszyst-

kim uczniom wysokiego poziomu nauczania. Gmina Zdzieszowice w roku 2021 prowadziła 5 szkół

podstawowych i 5 przedszkoli, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania

i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzie-

ci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. W ramach ustawowych zadań wykonywane były

remonty oraz zadania inwestycyjne. Szkoły i przedszkola na bieżąco doposażano w pomoce dydak-

tyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych,

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniono obsługę

administracyjną, prawną i finansową. Ponadto gmina udzielała dotacji dla niepublicznego przed-

szkola.

Rok 2021 był rokiem wyjątkowym, w którym szkoły i przedszkola prowadziły nauczanie zdal-

ne wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Zdzieszowice.
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Ilustracja 51: Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Liczba uczniów..................................229

Liczba oddziałów.................................11

Średnia liczba uczniów na oddział....20,8
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Ilustracja 52: Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowi-

cach

Liczba uczniów..................................211

Liczba oddziałów.................................10

Średnia liczba uczniów na oddział....21,1

Ilustracja 53: Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszo-

wicach

Liczba uczniów..................................428

Liczba oddziałów.................................21

Średnia liczba uczniów na oddział....20,4

Ilustracja 54: Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. księdza Jana Twardowskiego w Januszko-

wicach

Liczba uczniów....................................41

Liczba oddziałów...................................5

Średnia liczba uczniów na oddział......8,2

Oddział przedszkolny.............................1

Liczba dzieci........................................25

Ilustracja 55: Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Rosponda w Żyrowej

Liczba uczniów..................................102

Liczba oddziałów...................................8

Średnia liczba uczniów na oddział....12,8
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Gmina Zdzieszowice prowadzi 5 szkół podstawowych z klasami I — VIII, z których jedna

w Januszkowicach posiada oddział przedszkolny. W szkole podstawowej nr 2 i nr 3 prowadzone są

klasy sportowe. Szkoła Podstawowa nr 3 prowadzi klasy integracyjne. Określone obwody szkół za-

pewniają  wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie  gminy możliwość spełniania  obowiązku

szkolnego, a gmina zapewnia uczniom dowóz do szkół i przedszkoli.

W roku 2021 do szkół uczęszczało 1011 uczniów. 
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Ilustracja 56: Publiczne Przedszkole nr 2 

im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

Liczba dzieci........................................50

Liczba oddziałów...................................2

Średnia liczba uczniów na oddział.......25

Ilustracja 57: Publiczne Przedszkole nr 3 

im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

Liczba dzieci........................................86

Liczba oddziałów...................................5

Średnia liczba uczniów na oddział....17,2

Ilustracja 58: Publiczne Przedszkole nr 5 

im. Tęczowa Piątka w Zdzieszowicach

Liczba dzieci........................................82

Liczba oddziałów...................................4

Średnia liczba uczniów na oddział....20,5
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W gminie  jest  jedno  Katolickie  Przedszkole  Niepubliczne  „Ochronka”,  prowadzone  przez

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, które otrzymuje dotację z Gminy. Do przedszkola uczęszcza

48 dzieci w 2 oddziałach.

Do przedszkoli w całej gminie uczęszczało 445 dzieci.

Demografia

Zmieniająca się liczba dzieci w wieku szkolnym zmusza gminy do przystosowania systemu

edukacji  do potrzeb lokalnej  społeczności.  Przemiany demograficzne na terenie poszczególnych

gmin i prognozy na następne lata mogą rzutować na funkcjonowanie i potrzebę zmian w oświacie.

Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest w zarządzaniu siecią szkół.
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Ilustracja 60: Publiczne Przedszkole w Żyro-

wej

Liczba dzieci........................................32

Liczba oddziałów...................................2

Średnia liczba uczniów na oddział.......16

Ilustracja 59: Publiczne Przedszkole nr 6

Liczba dzieci......................................122

Liczba oddziałów...................................5

Średnia liczba uczniów na oddział....24,4
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Analizy demograficzne dokonane na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskie-

go w Zdzieszowicach wskazują spadek liczby urodzeń. Jako główne przyczyny takiego stanu rze-

czy należy wskazać procesy migracyjne, które to w sposób szczególny dotykają małe miejscowości.

Przemiany demograficzne wpływają także na strukturę wydatków przeznaczonych przez Gminę

Zdzieszowice  na  edukację.  Z  każdym  nowym  rokiem  szkolnym  obserwuje  się  spadek  liczby

uczniów i dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Głównym powodem jest niż demogra-

ficzny.

Kadra pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi  

W okresie sprawozdawczym w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 214 nauczycieli

(w tym 7 przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia, 6 – na urlopie macierzyńskim i ro-

dzicielskim, 2 na urlopie wychowawczym, 5 na długotrwałym L-4) oraz 107 osób z administracji

i obsługi. Zmiany w strukturze zatrudnienia w trakcie roku szkolnego powodowane są konieczno-

ścią zatrudniania pracowników na zastępstwo w przypadku długotrwałej choroby lub macierzyń-

stwa.

W roku 2021 stopień awansu zawodowego nauczyciela:

 1) nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel;

 2) nauczyciela mianowanego uzyskał 1 nauczyciel;

 3) nauczyciela kontraktowego uzyskało 5 nauczycieli.

Na  emeryturę  przeszedł  1  nauczyciel,  a  na  nauczycielskie  świadczenie  emerytalne

6 nauczycieli.
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Ilustracja 61: Demografia - Liczba urodzeń - Gmina Zdzieszowice
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Poziom zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach wynika przede wszystkim z liczby

oddziałów, ramowych planów nauczania, liczby orzeczeń i opinii wydanych dla przez poradnie psy-

chologiczno – pedagogiczne oraz tygodniowej liczby godzin w przedszkolach zgodnej z zapotrze-

bowaniem rodziców na opiekę przedszkolną.  Nauczyciele,  zatrudnieni  w gminnych jednostkach

oświatowych, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz dzięki wypracowanym systemom doskona-

lenia, w przeważającej większości, uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. 

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w jednostkach oświato-

wych zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia pracowników niepeda-

gogicznych w szczególności uwarunkowany jest potrzebami wynikającymi z liczby uczniów, po-

wierzchni do sprzątania, liczby wydawanych posiłków, konieczności wspierania pracy nauczyciela

w związku z opieką nad uczniem z orzeczeniem o specjalnej organizacji nauki. 

Tabela 24: Wykaz zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednost-

kach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Zestawienie zbiorcze zatrudnienia w placówkach oświatowych w 2021

Nazwa PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP J PSP Ż PP 2 PP 3 PP 5 PP 6 PP Ż Razem

Liczba nauczycieli 36 26 59 17 17 7 19 11 14 8 214

Liczba admin. i obsł. 9 8 29 6 4 7 15 10 13 6 107

Etaty nauczycieli 35,55 24,14 62,9 12,51 16,62 4,83 18,32 8,89 13,97 55,41 253,14

Etaty admin. i obsł. 8,75 7,25 25 4 3,5 5,75 15 10 12 4,25 95,5

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży realizowane jest w ramach:

 1) pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  była  udzielana  uczniom o specjalnych  potrzebach

edukacyjnych; w ramach pomocy prowadzono następujące zajęcia: z rewalidacji, korekcyj-

no – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze;

Tabela 25: Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rodzaj zajęć
PSP 1 PSP 2 PSP 3 PSP J PSP Ż PP 2 PP 3 PP 5 PP 6 PP Ż Razem

Liczba uczniów

rewalidacyjne 6 6 19 1 4 - 13 0 0 0 49

dydaktyczno-wyrównawcze 26 2 40 8 10 - - - - - 86

sp
ec

ja
li

- korekcyjno-kompen-

sacyjne
27 4 62 4 8 - 5 - - - 110

logopedyczne 14 2 38 10 6 - 37 29 32 18 186
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styc

zne

zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjo-

nalno-społeczne

5 4 10 - - - - - - - 19

Zajęcia rozwijające 

umiejętności uczenia 

się

4 3 4 - - - - - - - 11

Zajęcia w grupie 

do 5 osób
- 10 - - - - - - - - 10

Wczesne wspomaga-

nie rozwoju dziecka
- - - - 1 - 12 - - - 13

Ogółem liczba uczniów 82 31 173 23 29 - 67 29 32 18 484

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania spe-

cjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  na  rok  2021  wyniosła

1 965 590 zł.

 2) prowadzenie biblioteki szkolnej;

 3) zatrudnienia pedagoga i psychologa;

 4) prowadzenie zajęć wspomagających naukę i rozwój ucznia: zajęcia rozwijające umiejęt-

ność uczenia się, kodowania i programowania, nauki pływania oraz przygotowujące do eg-

zaminów zewnętrznych;

 5) zajęcia na świetlicy wspomagają pracę szkoły w zakresie opieki w ramach, której zaspokaja

się podstawowe potrzeby uczniów, zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi

jak i po ich zakończeniu;

 6) Stypendia za wyniki w nauce i sporcie.

Tabela 26: Stypendia sportowe i naukowe w roku 2021

Placówka
Stypendium sportowe Stypendium naukowe

Ilość przyznanych Kwota Ilość przyznanych Kwota

PSP 1 0 0 52 7 000,00 zł.

PSP 2 20 2 000,00 zł. 58 5 800,00 zł.

PSP 3 0 0 24 5 880,00 zł.

PSP J 0 0 12 2 280,00 zł.

PSP Ż 1 155,00 zł. 19 3 435,00 zł.

Razem 21 2 155,00 zł. 165 24 395,00 zł.
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Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły w ramach

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. W 2021 roku przyzna-

no 186 stypendiów, w tym 165 naukowych i 21 sportowych na łączną kwotę 26 550,00 zł.

Wyniki konkursów i egzaminów

Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Konkursy Gminne organizowane przez szkoły mają na celu rozwijanie zainteresowań i talentów

uczniów oraz zwiększenie ich motywacji do pracy. Biorąc udział w konkursach uczniowie mają

okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy, a także rozwijania swoich pasji.

Organizacja konkursów ma na celu podnoszenie jakości pracy ucznia, jak i również budowanie po-

zytywnego wizerunku szkoły.

Tabela 27: Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Gminie Zdzieszowice

Konkurs etap szkolny  etap gminny etap wojewódzki  finalista laureat

Język polski 28 7 2 2  

Język angielski 60 12 0   

Język niemiecki 35 14 2  2

Historia 33 8 0   

Matematyka 33 9 1  1

Biologia 32 12 0   

Fizyka 9 4 1  1

Geografia 36 7 2   

Chemia 15 3 1  1

Razem 281 76 9 2 5

W konkursach przedmiotowych w etapie szkolnym wzięło udział 281 uczniów. Do etapu gmin-

nego przeszło 76 uczniów. Do etapu wojewódzkiego przeszło 9 uczniów. Jeden uczeń został potrój-

nym laureatem z matematyki, fizyki i chemii, a dwóch uczniów uzyskało tytuł laureata Wojewódz-

kiego Konkursu Języka Niemieckiego.  Dwóch uczniów uzyskało tytuł  finalisty  Wojewódzkiego

Konkursu Języka Polskiego.

Wyniki egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty

Do egzaminu przystąpiło 129 uczniów z 4 szkół podstawowych. Każdy ósmoklasista przystąpił

do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka ob-

cego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy

132



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany

w formie pisemnej. Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści

opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych −

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. W pomiarze

dydaktycznym stosuje się skalę staninową, która odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik

osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez wszystkie badane w kraju szkoły.

Tabela 28: Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty w Gminie Zdzieszowice w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła 
Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki

% stanin % stanin % stanin % stanin

PSP 1 59 5 44 5 55 4 80 8

PSP 2 57,9 5 39 4 66,9 6 - - 

PSP 3 52 3 43 5 55 4 67 8

PSP Ż 54,8 4 56,4 7 72,25 6 56,5  7

Porównanie wyników w skali kraju, województwa, powiatu

Kraj 60 5 47 5 66 6 49 6

Województwo 58 5 45 5 66 6 60 7

Powiat 60 5 47 5 66 6 65 7

Gmina 56 4 43 5 58 4 70 8

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Do egzaminu przystą-

piło  109  uczniów.  Wprowadzenie  nauczania  zdalnego  znacząco  osłabiło  motywację  uczniów

do uczenia się, co było widoczne w spadku frekwencji uczniów na konsultacjach. Mimo trudności

wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty są zadowalające. Należy szczególną

uwagę poświęcić nauczaniu języka angielskiego. We współpracy z dyrektorami szkół powstanie

sieć nauczycieli języka angielskiego, matematyki i języka polskiego celem wymiany doświadczenia

i dobrych  praktyk,  aby  w  perspektywie  czasu  osiągnąć  jeszcze  wyższy  poziom przygotowania

uczniów do szkoły ponadpodstawowej.

Najważniejsze wydarzenia w szkołach i przedszkolach

Imprezy i uroczystości szkolne i przedszkolne są integralnym i stałym elementem życia na-

szych jednostek oświatowych. Placówki posiadają kultywowane wieloletnie tradycje, do których

można zaliczyć organizowanie następujących uroczystości: ślubowanie na przedszkolaka i pierw-

szoklasistę, uczestnictwo w obchodach Świąt 3 Maja i 11 Listopada, obchody związane z dniem pa-

trona itp. Tradycją są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego.

Różnorodność przeprowadzonych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 29: Najważniejsze osiągnięcia szkół i przedszkoli.

Szkoły

PSP 1 • Udział szkoły w projekcie „Lekcja: Enter”. Celem przedsięwzięcia jest rozwój

kompetencji  cyfrowych w polskich  szkołach.  W ramach tej  inicjatywy zostali

przeszkoleni nauczyciele, którzy dowiedzieli się, jak w większym stopniu wyko-

rzystywać  technologie  informacyjno-komunikacyjne  w  codziennej  pracy

z uczniami. Projekt grantowy „Opolskie z TIK”.

• Udział szkoły w projekcie „Przystań w sieci” pod patronatem premiera Mora-

wieckiego - ogólnopolski program edukacyjny dedykowany rozwojowi kompe-

tencji nauczycieli i uczniów w zakresie świadomego oraz bezpiecznego korzysta-

nia z mediów społecznościowych i internetu. 

• Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznego nauki matematyki w klasie

IV oraz udział w projekcie „Matematyka- wstęp do kariery”. 

• Udział w programie „Trzymaj formę”, którego celem było promowanie zdrowego

stylu życia i aktywności.

• Realizacja nauki gry w szachy w klasie 4 oraz uczniów młodszych. 

• -  Organizacja  Igrzysk  Młodzieży  Szachowej  -  cykl  turniejów  (w  sumie  było

ich 5).

• Udział w III Szachowym Turnieju Grand Prix Województwo Opolskie, 

uczeń klasy 2 zdobył 10 miejsce (na 87 graczy).

• Opolskie EDUKO - autorski projekt pt. „Taniec, słowo, malowanie = emocji po-

znawanie"  -  projekt  realizowany  ze  środków  UE  i Województwa  Opolskiego

w partnerstwie z Biblioteką Miejską w Zdzieszowicach i Muzeum Śląska Opol-

skiego. 

• Wyróżnienie  "Najaktywniejsza  szkoła  programu  Otwarta  Firma"  za  udział

w dwunastej  edycji  programu Otwarta  firma w ramach Światowego Tygodnia

Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsię-

biorczości.

• Udział w finale wojewódzkiego konkursu Europejski Quiz Finansowy. Laureat-

kami konkursu na etapie wojewódzkim zostały 2 uczennice ·kl. 7b oraz 8a. 

• Zdobycie przez certyfikatu „Złotej Szkoły NBP”. 

• Udział w projekcie UW w Opolu „Inspirują - decydują!...” celem rozwoju aktyw-

nego i świadomego uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym.

• Udział uczniów klasy I  w akcji  „Czytam sobie.  Pierwsza klasa!” realizowanej

przez  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  we  współpracy  z  programem  Szkoła

Ucząca Się, która promowała czytelnictwo. Uczniowie otrzymali 25 egzemplarzy

książek. 
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• Udział w Światowym Dniu Tolkiena w ramach, którego we współpracy z Miejską

i Gminną Biblioteką Publiczną w Zdzieszowicach nagrany został rozdział lektury

„Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

PSP 2 • Udział  całej  społeczności  szkolnej  w  akcji  „Sprzątanie  Świata”  pod  hasłem

„PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ”. Sprzątanie terenu wo-

kół  szkoły.  Uczniowie  klasy  VIII  przygotowali  kampanię  edukacyjną  mającą

na celu promowanie produktów wielokrotnego użycia,  a dzięki temu promocję

nie śmiecenia.

• Przystąpienie szkoły do projektu „Złote Szkoły NBP - Giganci finansów osobi-

stych” Szkoła uzyskała certyfikat „Złotej Szkoły NBP”.

• Zorganizowanie debaty (online) pt.: „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza –

sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników” z ekspertem prowadzącym - Panią

prof. dr hab. Sabiną Kauf,

• Udział w projekcie Kuratorium Oświaty w Opolu – „Gry komputerowe i wideo

w szkołach”.

• Uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w warsztatach edukacyjnych Narodowego

Banku Polskiego „Strażnik banknotów”, „Waluty świata”, „Poszukiwacz zaginio-

nego pieniądza”.

• Udział w projekcie „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” Zrealizowanie

projektu zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa.

• Projekt edukacyjny „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” W ramach projektu ucznio-

wie otrzymali  bezpłatne egzemplarze książek z serii „Czytam sobie”. Program

ma na celu zachęcać dzieci do nauki samodzielnego czytania.

• Udział uczniów klas czwartych w projekcie "Matematyka - wstęp do kariery wy-

nalazcy" organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Po-

litechniki Warszawskiej. 

• Udział uczniów klasy pierwszej w programie ”Dobrze Jemy - Fundacja Szkoła na

Widelcu”. Celem programu jest edukacja dotycząca zasad zdrowego odżywiania

oraz jak jedzenie wpływa na nasz organizm. 

• Udział uczniów we wszystkich etapach Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy

Parki Krajobrazowe Polski” i zajęcie I miejsca w etapie wojewódzkim, w etapie

ogólnopolskim – IV miejsca.  Udział  zaproszonych gości  z  Zespołu Opolskich

Parków Krajobrazowych w uroczystym zakończeniu roku szkolnego – nagrodze-

nie zwycięskiej drużyny. 

• Udział  uczniów-  zwycięzców  i  wyróżnionych  w  uroczystym  podsumowaniu

Konkursu „Omnibus Przyrodniczy” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym

nr V w Opolu. Uczennica kl.8 zajęła III miejsce w konkursie i uczeń kl. 8 – wy-
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różnienie.

• Uczestnictwo  uczniów  w  zawadach  sportowych  oraz  klubowych  zawodach:

w Biegu na Orientację (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików), Rowero-

wej Jeździe na Orientację,  (Otwarte Mistrzostwa Wrocławia,  Puchar Najmłod-

szych, Ogólnopolskich zawodach w RJNO – Pomerania Cup 2021), zakończo-

nych wieloma sukcesami – I, II, III m.

• Udział  w  programie  profilaktycznym  „Ratujemy  i  uczymy  ratować”  -  nauka

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia prowadzone w klasach I –

III.

PSP 3 • Udział w akcji pomocy dla Ukrainy organizowanej przez SU szkoły.

• Udział w akcji dzieci dzieciom „Przylądek Nadziei”.

• Zbiórka karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu.

• Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne dla rodziców i uczniów w czasie

zdalnego nauczania podczas spotkań z rodzicami - omówienie problemu depresji

wśród dzieci/młodzieży, przekazanie ulotek informacyjnych oraz telefonów za-

ufania. 

• Światowy Dzień  Ziemi  -  Przywróć  naszą  Ziemię!  Uczniowie  klas  siódmych

wzięli udział w webinariach przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Śro-

dowiska.

• Wycieczki klas 1 – 8, reintegracja zespołów klasowych po zdalnym nauczaniu,

rozmowy z uczniami, wzmacnianie relacji między uczniami oraz uczniów z na-

uczycielami.

• Wycieczka dydaktyczna klas siódmych do obozu pracy Lamsdorf w Łambinowi-

cach. Poznanie historii obozu jenieckiego, zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeń-

ców Wojennych, lekcja muzealna o dziejach obozu jenieckiego i losach przeby-

wających w nim jeńców, zwiedzanie cmentarza jenieckiego z okresu I i II wojny

światowej i pomnika oraz oddanie czci zmarłym jeńcom. 

• Udział  klas  ósmych  w  Międzynarodowym  Dniu  Języków  Obcych  w ramach

współpracy z LO nr 5 w Opolu i Biblioteką Obcojęzyczną w Opolu. 

• Udział klas ósmych w spotkaniu online z Hubertem Żakiem na temat "Kultury

Chin i języka". Współpraca z Biblioteką Obcojęzyczną

• Akademia Młodych Programistów-warsztaty programowania dla klas 1-3.

• Spotkanie z przedstawicielem „Czystego Regionu” – lekcje o ekologii i ochronie

środowiska.

• Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z udzia-

łem Burmistrza Zdzieszowic i Dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach.
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PSP Ży-

rowa
• Udział  w  ogólnopolskiej  kampanii  promującej  czytelnictwo  „Mała  książka  –

wielki człowiek”.

• Dzień Patrona Szkoły.  Przypomnienie sylwetki  Patrona -  profesora Stanisława

Rosponda. Wizyta w izbie pamięci Patrona. Utrzymywanie kontaktu z rodziną

Patrona. 

• Środowiskowa wigilia dla samotnych - paczka z życzeniami dla samotnych. 

• Dzień Przebierańców - nauka przez ruch Doroty Dziamskiej „Zima", spotkanie

z książką, zabawy muzyczne.

• „Udział w projekcie realizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk Informa-

tycznych Politechniki Warszawskiej dla klas IV.

• Symbole narodowe. Święta Majowe. Polska i jej symbole.

• Zajęcia edukacyjne z Panią prof. dr hab. Sabiną Kauf nt. „Co to jest konto banko-

we? Jak posługiwać się kartą płatniczą? 

• Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego Czysty Region. Roz-

mowa na temat: „Nie marnuję, segreguję. Segreguj z nami w kolorach recyklin-

gu".

• Giganci Programowania (praca na platformie edukacyjnej) Klub Młodego Pro-

gramisty (webinaria), Code.org (praca na platformie edukacyjnej).

• Udział w programie profilaktycznym IMPACT (Interdyscyplinarny Model Prze-

ciwdziałania Agresji i cyberprzemocy Technologicznej), realizacja projektu IM-

PACT.

• Zajęcia praktyczne – warsztaty z pielęgniarką nt. udzielania pierwszej pomocy. 

• Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.

• Udział dwóch uczniów w konsultacjach dla młodzieży z Pełnomocnikiem Rządu

ds. Polityki młodzieżowej. 

• „Żyrowik 2021” – aktywne spędzanie czasu- biegi w wyznaczonych grupach bie-

gowych.

• Spotkanie z policjantem: bezpiecznie na wakacje.

PSP

Januszko-

wice

• Udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

• Realizacja ogólnopolskiego projektu: „Odpowiedź na wyzwania klimatyczne za-

czyna się w szkole”.

• Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego Czysty Region na te-

mat: "Nie marnuję. Segreguję".

• Zbiórka środków higienicznych na rzecz hospicjum dla dzieci oraz osób bezdom-

nych.

• Wydanie publikacji - zbiórka pieniędzy za sfinansowanie edukacji dziewczynki

z Togo- program edukacyjny „Dać im nadzieję”.
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• „Cała Polska programuje - tydzień z programowaniem”.

• Udział w programie profilaktycznym IMPACT (Interdyscyplinarny Model Prze-

ciwdziałania Agresji i cyberprzemocy Technologicznej).  

• Pixblocks (praca na platformie edukacyjnej) – udział w kursach i w konkursach

Pixblocks.

• Projekt „Technikoludek – czyli  przedszkolak w świecie technologii” – oddział

przedszkolny. 

• Projekt „Kreatywna Opolszczyzna”.

• Projekt „Op@lskie dla Podstawówek”.

• Zajęcia szachowe – udział w ogólnopolskich turniejach online.

• Przygotowywanie do konkursów i zawodów („Poznajemy Parki  Krajobrazowe

Polski”,  TopMaths,  Śląskie  Beranie,  „Bezpiecznie  na  wsi  mamy  –  od 30 lat

z KRUS  wypadkom  zapobiegamy”,  „Konkurs  Piosenki  Niemieckiej  „Super

Star”, „Ogólnopolski Turniej Szachowy”, „Jesienny Bieg Przełajowy Grand Prix

Mondo SZS Opolskie” i inne).

• Spotkanie w siedzibie OSP – pokaz strażacki (jesień).

Przedszkola

PP 2 • Organizacja Dzień Mamy i Taty oraz Pożegnanie 6-latków przy udziale rodziców,

a także „Noc w przedszkolu” dla dzieci żegnających przedszkole.

• W tym roku szkolnym odbyły się uroczystości przedszkolne tj.: Dzień Chłopaka,

Dzień Edukacji Narodowej, Urodziny Kubusia Puchatka, Spotkanie z Mikołajem,

Bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, Kolorowe dni w przedszkolu, Dzień

Dziecka.

• Zorganizowano  Przedszkolny  Konkurs  Recytatorski,  podczas  którego  dzieci

przedstawiły wiersze o tematyce ekologicznej, a grupa maluszków przygotowała

przedstawienie nt. ochrony ziemi, czystości lasów i wody.

• Zorganizowano Gminny Konkurs Kroszonkarski,  na który w tym roku zostały

dostarczone  piękne  pisanki  wykonane  przez  dzieci  ze  wszystkich  przedszkoli

z Gminy Zdzieszowice.

• Zorganizowano Konkurs dla dzieci i ich rodziców „Matematyczna gra planszo-

wa”, o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Do tworzenia gry wykorzystano

materiały wtórne, a zgromadzone gry posłużyły do utrwalenia liczenia i rozwija-

nia współdziałania wśród dzieci.

• Udział w zawodach sportowych „Żyrowik 2021”, a także w rodzinnym „Biegu

dla Europy”, podczas których dzieci zdobywały czołowe lokaty w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych.

• Odbyły się dwie wycieczki: do Opola do ogrodu zoologicznego i do Stumilowego
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Lasku do Żyrowej.

• W przedszkolu były prowadzone różne zajęcia o tematyce przyrodniczej i doty-

czące ochrony środowiska: Światowy Dzień Wody, Dzień Białego Bociana, zaję-

cia edukacyjne na temat segregacji śmieci przeprowadzone przez przedstawiciela

firmy Czysty Region.

• Udział w Ogólnopolskich Programach Edukacyjnych i Profilaktycznych:

• - „Dzieci Uczą Rodziców”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą pro-

dukty ekologiczne”, „Dzieciaki – Mleczaki”, „Wszystkie przedszkolaki lubią kur-

czaki”, „Akademia Dobrych manier – zwroty grzecznościowe”.

• Uruchomienie systemu ATMS Kids oraz e-Przedszkole, który służy do monitoro-

wania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, naliczania opłat za przedszkole oraz

do komunikacji przedszkola z rodzicami. 

PP 3 • Uzyskanie Ogólnopolskiego Certyfikatu Jakości PARTNERSKIE PRZEDSZKO-

LE.

• Przedstawienia Jasełkowe w poszczególnych grupach nagrane w formie filmiku

i udostępnione na Fanpage przedszkolnym.

• Dzień Babci i Dziadka w postaci filmików z poszczególnych grup i nagrywane

na płyty dla babć i dziadków.

• „Trudne słówka” – przegląd zorganizowany w przedszkolu z udziałem naszych

dzieci.

• Dzień Mamy i Taty – w poszczególnych grupach dzieci przygotowywały progra-

my artystyczne, które były nagrywane na płyty i wraz z upominkami wręczane

rodzicom.

• Dzień Dziecka – uroczystość na przedszkolnym placu zabaw z zabawami, dmu-

chanymi zamkami i różnymi atrakcjami dla dzieci.

• Pożegnanie przedszkola – uroczystość pożegnania dzieci 6 letnich z przedszko-

lem w formie programu artystycznego przygotowanego przez dzieci 5 i 6 letnie.

PP 5 • „Dzień Kropki” - święto podnoszenia samooceny i kreatywności wśród dzieci. 

• Dzień Ziemi – tego dnia nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dotyczą-

cych dbania o nasza planetę, utrwaliły sposoby segregacji śmieci.

• Majowe święta – Święto Pracy, Dzień Flagi, Dzień Konstytucji 3 Maja – zwróce-

nie uwagi na przynależność do narodu, utrwalenie hymnu narodowego oraz sym-

boli narodowych, akademia „Jestem Polką i Polakiem”.

• X Ogólnopolskie Święto Optymizmu – tego dnia odbyło się uroczyste odśpiewa-

nie optymistycznego hymnu, zostały również przygotowane specjalne,  optymi-

styczne atrakcje dla dzieci, wizyta w BA-EO oraz w Urzędzie Miejskim w celu

przekazania plakatów.

139



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

• Uroczyste zakończenie i pożegnanie grupy sześcioletniej. 

• Teatrzyk „Alicja w krainie czarów” - dzieci uczestniczyły w teatrzyku multime-

dialnym, który odwiedził nasze przedszkole

• Wycieczka do Hoplandii – wspólny wyjazd dzieci przedszkolnych z okazji dnia

dziecka do Sali Zabaw Hoplandia w Opolu - 11 maj

• Cała grupa dzieci 6 letnich brała udział w ogólnopolskim konkursie „Genialny

Przedszkolak” zdobywając dyplomy, certyfikat genialnych przedszkolaków i na-

grody.

• Zajęcie I miejsca przez naszego przedszkolaka w ogólnopolskim konkursie pla-

stycznym Czytać chce MI-Się „Misie i niedźwiadki z literackiej chatki”.

• Otrzymanie Certyfikatu Freblowskiej grupy za realizację innowacyjnego progra-

mu F. Froebla „Dar Zabawy” przez grupę dzieci 6 letnich „Freblowskie pszczół-

ki”.

• Uroczyste podsumowanie projektu czytelniczego „Czytamy książeczki z naszej

biblioteczki” przy ścisłej współpracy z Biblioteką Miejską. 

• Ekologiczna akcja charytatywna „Kolorowe kredki” – która polegała na recyklin-

gu starych kredek.

• Udział  w ogólnopolskiej  akcji  #dziecidziękująmedykom, której  zadaniem było

propagowanie wśród najmłodszych okazywane wdzięczności za niesioną pomoc.

PP 6 • „Zdrowo i sportowo” – propagowanie codziennej aktywności fizycznej. 

• Udział  w  ogólnopolskim  programie  edukacji  zdrowotnej  dla  przedszkolaków

„Klub Mleczaka”.

• Inscenizacje z okazji Dnia Babci i Dziadka w każdej grupie.

• Obchody Dnia Patrona – „Witajcie w naszej bajce”.

• Wyjazd dzieci do „Zaczarowanego Świata” w Opolu.

• Zakończenie przedszkola – pożegnanie 6-latków połączone z ogniskiem i „zielo-

ną nocą”.

• Projekt „Mięso kurczaka w diecie dzieci ”„Wszystkie przedszkolaki lubią kurcza-

ki”.

• „Zdrowo jem, więcej wiem” - Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

• Gminny konkurs kroszonkarski.

• Konkurs piosenki niemieckiej – „Poczuj magię świąt”.

• Towarzystwo Nasz Dom „Góra grosza”.

• Projekt  „Strażnicy Recyklingu” -  prowadzenie działań informacyjno-edukacyj-

nych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej.

• Zajęcia z programowania i kodowania z Robotem Photon.

• Ogólnopolski konkurs Polskiego Stowarzyszenia Dalton dla nauczycieli na pro-

140



Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2021

pozycje aktywności w oparciu o metodę Storyline – „Snuj się snuj bajeczko”.

• Projekt „Jestem małym Europejczykiem”.

PP Żyro-

wa
• Pasowanie na przedszkolaka zorganizowane razem z balem karnawałowym. Uro-

czysty występ artystyczny dzieci, po którym nastąpiło pasowanie oraz wspólna

zabawa karnawałowa, której towarzyszyły zabawy muzyczno-ruchowe o tematy-

ce baśni i bajek.

• Wizyta iluzjonisty – we współpracy z Radą Rodziców zorganizowano pokaz ilu-

zji. 

• Spotkanie z policjantami – rozmowa na temat zasad bezpiecznego korzystania

z ruchu drogowego, ale również zwrócenie uwagi dzieci na to by nie podejmowa-

ły kontaktów z nieznajomymi.

• Spotkanie  z  zajączkiem  –  wręczenie  paczek,  które  zorganizowane  zostały

we współpracy z Radą Rodziców, zabawy muzyczno-ruchowe w ogrodzie przed-

szkolnym.

• Wzięcie  udziału  w  VII  Ogólnopolskim  Maratonie  Przedszkolaków  „Sprintem

do maratonu”.

• Udział w XIV Gali Sportu Polska Biega & Żyrowik 2021.

• Pożegnanie starszaków – występ artystyczny oraz uroczyste pożegnanie i wręcze-

nie upominków od grupy młodszej.

• W roku  szkolnym 2020/2021  realizowaliśmy  projekt  „Teatrzyk  Kamishibai  –

Kino dla oczu i uszu”, który polegał na poszerzeniu oferty zajęć o program czy-

telniczo plastyczny oparty na założeniach teatru Kamishibai. 

•  „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Dzięki realizacji czterech modułów

placówka uzyskała Certyfikat Wzorowej Placówki. 

• Projekt edukacyjny „Dziecięcy Atlas Świata – Bajkowym Pociągiem Ruszamy

w Świat”, który przez zabawę i twórcze myślenie zachęca do uruchomienia wy-

obraźni dziecka oraz umożliwia poznanie bohaterów bajek i piękna ich fikcyjne-

go świata. 

• Projekt edukacyjny „Wspólnie świętujemy urodziny F. Froebla”, który przybliżył

dzieciom postać F. Froebla.

• Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu

• Wycieczka do agroturystyki na warsztaty: „Od ziarenka do bochenka”, „Skąd się

bierze mleko”, „W ulu”.

• Akcje charytatywne: „Szkoła dla hymnu” – pod patronatem Ministra Edukacji

i Nauki, „Razem na święta” – pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Szla-

chetna Paczka, Zbiórka nakrętek dla Lenki.
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Udział w projektach unijnych i rządowych realizowanych w szkołach i przedszkolach

Szkoły i przedszkola uczestniczyły w następujących projektach:

 1) „Laboratoria przyszłości” – zakup środków dydaktycznych w kwocie – 228 036,10 zł.

 2) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia

zdalnego” – pozyskano 39 sztuk laptopów o łącznej wartości – 63 570,00 zł.

 3) „Projekt Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża” – pozyskano 66 sztuk

laptopów o łącznej wartości - 197 934,00 zł.

 4) Ogólnopolska Sieć  Edukacyjna „Szkolny  zestaw multimedialny  OSE” –  pozyskano

100 sztuk pakietów multimedialnych (tablet, oprogramowanie, akcesoria) o łącznej warto-

ści – 97 044,00 zł.

 5) „Kreatywna Opolszczyzna” – pozyskano 36 laptopów o łącznej wartości 89 377,00 zł,

36 zestawów słuchawki i mikrofon oraz 5 wizualizery o wartości – 8 780 zł., 6 tabletów

o wartości – 4 644,00 zł., 6 sztuk monitorów interaktywnych o wartości – 39 852,00 zł.,

3 zestawy teatralne o wartości – 3 273,00 zł., Licencje i zeszyty ćwiczeń dla dzieci o warto-

ści – 48 240 zł. 

 6) „Mała książka – wielki człowiek” – nieodpłatne wyposażenie 36 uczniów klas I w wy-

prawki czytelnicze.

 7) „Szkolny  klub  sportowy 2021” –  nieodpłatne  zajęcia  sportowo-  rekreacyjne  realizuje

51 uczniów.

 8) „Lekcja ENTER” – bezpłatne szkolenia w ramach nauczania zdalnego dla 50 nauczycieli.

 9) „Biblioteka przedszkolaka” – otrzymane pomoce to kuferek wraz z książkami literatury

dziecięcej oraz 10 – cio godzinne warsztaty dla nauczycieli. 

 10) „Dwujęzyczna  Opolszczyzna” –  pomoce  dydaktyczne,  licencje  programów,  wyjazdy

do teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz bezpłatne formy doskonalenia zawodowego w tym

studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 11) „Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii” – wyposażenie przedszkola

w Genibota oraz bezpłatne szkolenie jak pracować z Genibotem.

W szkołach i przedszkolach oprócz wymienionych wyżej projektów są realizowane projekty,

których wartość dodana opiera się na rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsz-

tatu pracy nauczycieli. 

Ogólna wartość pozyskanych środków z programów unijnych,  rządowych i  samorządowych

w 2021 roku to około 800 000 zł.
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pra-

cownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosz-

tów kształcenia. Wykonując dyspozycje ustawowe na bieżąco przyjmowane są wnioski pracodaw-

ców o dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawo-

dowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych  pracowników jest  finansowane  ze  środków

Funduszu Pracy.

W 2021 r. wydano 14 decyzji na łączną kwotę 74 973,73 zł.

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,  zamieszkałą

na terenie gminy oraz prowadzenie ewidencji spełniania w/w obowiązku jest obowiązkiem gminy.

W 2021 r. liczba młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie gminy wynosiła 532. Kon-

trola obowiązku odbywa się na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyska-

nych z placówek ponadpodstawowych. Niespełnienie obowiązków podlega egzekucji w trybie prze-

pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W omawianym okresie podjęto 3 interwen-

cje, w wyniku których uczniowie ponownie rozpoczęli naukę. Nie wszczęto postępowania egzeku-

cyjnego.

Wydatki poniesione na cele związane z oświatą

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty

w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła 1 358 133,26 tj. 98,05 %. Podstawowe wydatki biura

to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 129 668,32 zł., co sta-

nowi 83,18 % wszystkich wydatków.

Wydatki  bieżące  zrealizowano  na  poziomie  97,99 %  a  wydatki  majątkowe  na  poziomie

99,91 % - zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem 182 uczniów do szkół i przedszkoli były realizowane przez Biu-

ro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach.
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Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 194 527,73 zł co stanowi 96,78 %

budżetu przeznaczonego na ten cel. 

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy realizowany był przez PKS Strzel-

ce Opolskie i Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie. Wydano na ten cel

178 320,24 zł. 

W  rozdziale  tym  zostały  również  poniesione  koszt  na  dowóz  dzieci  niepełnosprawnych

do szkoły w Krapkowicach, Kędzierzynie – Koźlu i Leśnicy. Dowóz ten był realizowany we wła-

snym zakresie przez rodziców, a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartą umową

(na kwotę 6585,48) oraz firmę transportową ROTERTRANS Usługi Transportowe i Pomoc Drogo-

wa Robert Roter (na kwotę 9 625,01 zł).

Mniejsze wykonanie związane było z zamknięciem szkół w związku z pandemią i nauczaniem

zdalnym.

Rozdział 80146– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wszyscy nauczycieli doskonalili swój warsztat pracy w różnych formach doskonalenia zawo-

dowego, takich jak szkolenia, kursy, warsztaty doskonalące, warsztaty metodyczne, webinaria, kon-

ferencje, konferencje i kursy on-line, seminaria. Ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół

i przedszkoli nauczyciele uczestniczyli w wielu szkoleniach prowadzonych zdalnie. Na dokształce-

nie i doskonalenie nauczycieli wydano 85 894,79 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z Zarządze-

niem Burmistrza nr SG.0050.328.2021 z 11.01.2021 r. Realizacja na poziomie 92,58% związana

jest z odwoływaniem szkoleń w związku z panującą pandemią oraz brak kosztów dojazdu na szko-

lenia. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna

bardzo dobra struktura w zakresie  poziomu wykształcenia nauczycieli,  oraz szeroki  „wachlarz”

form i metod pracy nauczycieli.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania i faktycznymi potrzebami.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ma-

teriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom – uczniowie szkół podstawowych korzystają

z bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczenio-

wych,  przeznaczonych  do obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogólnego.

Na realizacje zadań zleconych gmina otrzymała dotację na zakup – wyposażenie szkół w podręczni-

ki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości  138 891,24 zł. Każdy uczeń w gminie

otrzymał podręczniki za darmo.
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Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zakupu podręczników i mate-

riałów edukacyjnych dla  uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełno-

sprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Wniosek złożyło 5 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszo-

wicach. Dofinansowanie otrzymało 3 uczniów. Środki wydatkowano na zakup podręczników i ma-

teriałów  edukacyjnych  zgodnie  z  przedstawioną  dokumentacją  zakupu  przez  wnioskujących.

Na ten cel wydano kwotę 692,82 zł. Tak niskie wykonanie związane jest z niedostarczeniem dowo-

du zakupu przez 2 uczniów oraz z  niewykorzystaniem pełnej  kwoty należnego dofinansowania

przez pozostałych.

Naprawy, remonty i inwestycje zrealizowane w szkołach i przedszkolach w 2021 r.

W ramach posiadanych środków finansowych przede wszystkim wykonano prace remontowe

wynikające z zaleceń ujętych w protokołach z przeglądów technicznych i wartości użytkowej bu-

dynków oraz BHP. W roku budżetowym 2021 wydatki wyniosły 197 569, 37 zł.

Tabela 30: Naprawy, remonty i inwestycje zrealizowane w szkołach i przedszkolach w 2021 r.

Placówka Zadanie remontowe i inwestycyjne
Kwota

(w złotych)

PSP nr 1 Wymiana wykładziny w sali lekcyjnej nr 3

Remont placu przy wejściu do szkoły oraz przełożenie odprowadzenia rur spustowych

Malowanie pokoju nauczycielskiego WF (po zalaniu)

Wymiana desek na poddaszu szkoły

Naprawa instalacji elektrycznej

14 992,20

13 082,65

3 131,69

12 499 79

2 569,51

PSP nr 2 Awaryjny remont ścian sali gimnastycznej zalanych po roztopach

Malowanie klatki schodowej

Wymiana wykładziny w sali lekcyjnej nr 27

8 152,60

14 999,86

11 987,52

PSP nr 3 Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia pomieszczenia dydaktycznego sala nr 214

Malowanie holu na parterze w segmencie B

Malowanie holu na I piętrze i klatki schodowej w segmencie H

Remont systemu filtrowania na krytej pływalni

Wymiana rur grzewczych w kotłowni w segmencie K i pionu ciepłej wody

Wymiana drzwi w segmencie B

Remont łącznika D

13 017,94

7 769,21

7 551,76

10 114,04

8 000,00

4 998,30

13 012,99

PSP

Januszkowice

Przebudowa przeszklonej werandy na parterze budynku szkoły

Remont klatki schodowej

Naprawa instalacji elektrycznej

119 588,84

4 950,55

1 025,48

PSP Udrożnienie instalacji wentylacyjnej w łazienkach 3 890,32
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Placówka Zadanie remontowe i inwestycyjne
Kwota

(w złotych)

Żyrowa Remont schodów zewnętrznych (wyjście ewakuacyjne)

Naprawa instalacji odgromowej

Naprawa oświetlenia

4 966,10

1 598,42

3 487,87

PP nr 2 Naprawa kotła

Naprawa instalacji elektrycznej

1 660,50

1 238,61

PP nr 3 Remont pomieszczeń sanitarnych i sal zabaw na parterze i I piętrze

Remont gabinetu dyrektora

Remont szatni

Naprawa systemu oddymiania

Naprawa instalacji elektrycznej

Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw

21 800,00

14 617,79

11 880,79

3 939,69

1 900,00

7 810,00

PP nr 5 Remont instalacji odgromowej budynku przedszkola 19 975,20

Remont reduktora oraz silnika dźwigu towarowego

Wymiana uszkodzonego sterownika w wymiennikowni

Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia

Konserwacji podłogi

3 563,29

4 501,06

8 053,65

2 880,00

PP nr 6 Remont kuchni

Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń kuchni przedszkola

Remont magazynu żywnościowego

Konserwacja parkietu

76 259,90

12 128,99

4 000,00

1 360,00

SUMA: 197 569,37
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Finansowanie zadań oświatowych

Tabela 31: Wydatki na Szkoły Podstawowe w 2021 w złotych

PSP nr 1 3 353 619

PSP nr 2 2 664 994

PSP nr 3 7 146 018

PSP Januszkowice 1 348 285

PSP Żyrowa 1 760 969

razem wydatki szkoły 16 273 885

W 2021 roku subwencja oświatowa wyniosła 11 025 966 zł, natomiast wydatki na prowadzenie

szkół  bez  oddziałów  przedszkolnych  wyniosły  16 273 885  zł.  Subwencja  oświatowa  pokrywa

w 67,8% wydatki na prowadzenie szkół w gminie. Zatem gmina w 2021 roku dołożyła 32,2% wła-

snych środków finansowych na kwotę 5 247 919 zł.

Tabela 32: Wydatki na Przedszkola w 2021 w złotych

PP nr 2 839 368

PP nr 3 2 476 103

PP nr 5 1 564 497

PP nr 6 2 173 907

PSP Januszkowice oddz. Przedszkolny 226 939

PP Żyrowa 741 424

razem wydatki przedszkola 8 022 238

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie samorządowych przedszkoli. W 2021 roku wydat-

kowano na ten cel kwotę 8 022 238 zł.  Z budżetu państwa otrzymano dotację na przedszkola w

kwocie 497 698 zł, co stanowi 6,20% wydatków ponoszonych na przedszkola. 

Gmina w 2021 roku dotowała 1 niepubliczne przedszkole „Ochronka” w kwocie 768 189 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 95,07%. Do naj-

większych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz po-

chodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2021 wyniosły 12 642 190,67 zł, co stanowi

82,60% ogólnego wykonania budżetu szkół.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków w związku z zamknięciem szkół i na-

uką zdalną wydano mniej środków na zastępstwa oraz w związku z dużą absencją spowodowaną
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pandemią część pracowników „weszła” w zasiłki chorobowe oraz zasiłki opiekuńcze, które są fi-

nansowane ze środków ZUS.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach

Oddział  przedszkolny  w  gminie  występuje  w  PSP  w  Januszkowicach.  Wydatki  na  dzień

31.12.2021 kształtowały się na poziomie 226 938,77 zł, tj. zostały zrealizowane w 93,20%. Naj-

większe  wydatki  to  wydatki  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń,  które  wyniosły

176 461,14 zł, co stanowi 77,76% wszystkich wydatków poniesionych w oddziale.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 7 230 124,45 zł.. Tak jak

w szkołach podstawowych, tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki

na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2021 r.  wyniosły

5 607 998,92 zł., co stanowi 77,56 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli.

Tabela 33: Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2021 w złotych

Szkoły Podstawowe 16 273 885 

Przedszkola 8 022 238

Dotacja na przedszkole "Ochronka" 768 189

Dowóz 194 528

Wydatki na podręczniki 1 411

Razem wydatki 25 260 251

Tabela 34: Dochody otrzymane na oświatę i wychowanie w roku 2021 w złotych

Subwencja 11 025 966

Dotacje na szkoły - podręczniki 140 304

Dotacja na przedszkola 358 400

Razem dochody 497 698

Różnica 12 022 368

Wydatki Gminy ogółem -13 237 883

Wszystkie  wydatki  związanie  z  realizacją  zadań  oświatowych  w  2021 r.  wyniosły

25 260 251 zł, co stanowi 37,9% wydatków budżetowych.

Przedmiotowa informacja obejmuje zadania oświatowe zrealizowane przez Gminę Zdzieszowi-

ce w 2021 roku. Zebrane informacje dają obraz stanu oświaty w zakresie organizacji, kadry pedago-
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gicznej, informacji o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminach, a także obraz nakładów

finansowych ponoszonych przez gminę na wykonanie zadań oświatowych. Wiele zadań na bieżąco

dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania oświaty w odniesie-

niu do nowych standardów. Analiza wydatków, jakie gmina ponosi z tytułu prowadzenia placówek

oświatowych jednoznacznie wskazuje, że nakłady są zdecydowanie większe niż otrzymywana sub-

wencja.
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X. INFORMACJE Z REALIZACJI POZOSTAŁYCH ZADAŃ   

GMINY  

Kultura

Głównym obiektem kulturalnym jest siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-

kreacji w Zdzieszowicach, w którym się znajduje:

 1) sala widowiskowo – kinowa

 2) pomieszczenia do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży:

 a) dwie sale prób dla zespołów muzycznych,

 b) sala taneczna,

 c) sala ceramiczna,

 d) sala malarstwa.

 3) kawiarenka, w której prowadzone są zajęcia yogi, wystawy i spotkania,

 4) scena - wykorzystywana przez sekcję aktorską,

 5) pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

W związku obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 nie wszystkie zaplanowane im-

prezy mogły się odbyć, natomiast pozostałe odbyły się częściowo w zmienionej formie.

Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Zdzieszowicach  zorganizował

w 2021 roku:

 1) koncerty:

 a) koncert Hip-Hop „LAX” i „Noemi”,

 b) koncert Guitar Mark of Gospelblues,

 c) koncert zespołu Backstage,

 d) Koncert „Pożegnanie Lata”- impreza plenerowa,

 e) Koncert Fabrizio Walker,

 f) POSITIVE Winter Day,

 g) koncert charytatywny dla Kasi – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy- współpraca z

PSP 3 w Zdzieszowicach,

 h) Biesiada Śląska,

 i) Spotkanie z kulturą Sląska;

 2) filmy plenerowe – 4 projekcje:
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 a) 02.07- „Palm Springs” – film,

 b) 23.07- „Za jakie grzechy dobry Boże”- film,

 c) 06.08- „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”- film,

 d) 20.08- „Amy”- film;

 3) seanse filmowe – 2 projekcje:

 a) seans filmu „Julietta” z okazji Dnia Kobiet,

 b) Dzień Dziecka – Film „Amazonia. Przygody Małpki Sai”;

 4) Spektakle teatralne:

 a) Spektakl „BIBLIOTEKA”;

 5) Akcja „ Lato w mieście”,

 6) Obchody świąt narodowych,

 7) Kino Konesera: 

 a) „Parasite” – film w wersji czarno-białej,

 b) „Życie Adeli” – film,

 c) „Szarlatan” – film,

 d) „Lato” – film,

 e) „Ludzki Głos”- film,

 f) „La Gomera”- film,

 g) „Barany. Islandzka Opowieść” – film,

 h) „Oficer i Szpieg” – film,

 i) „Daleko od Reykjaviku” – film,

 j) „Poznajmy się jeszcze raz” – film.

 8) Konkursy – 2.

 9) Warsztaty dla dorosłych -1.

 10) Przejazd Mikołaja przez Gminę Zdzieszowice.

 11) Współorganizacja imprez – 12 imprez:

 a) „Dzień Dziecka” – współorganizacja z sołectwem Żyrowa,

 b) „Dzień Dziecka” – współorganizacja z samorządem Piastów I i Piastów II,

 c) „Festyn Rodzinny” – współorganizacja z sołectwem Rozwadza,

 d) „Wakacyjnie, aktywnie i kulturalnie na Mirabelce” – współpraca z samorządem Aka-

cjowa-Zielona,

 e) Piknik Rodzinny – współpraca z samorządem Stara Część Miasta,

 f) Pożegnanie lata- współpraca z sołectwem Jasiona,
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 g) „Zakończenie wakacji na stawie w Oleszce”- współorganizacja z sołectwem Oleszka,

 h) „Festyn Dożynkowy” – współorganizacja z sołectwem Krępna,

 i) „Biesiada Dożynkowa” – współorganizacja z sołectwem Januszkowice,

 j) „Rymowanie na szczekanie” – współorganizacja z samorządem osiedla Kościuszki-Kor-

fantego,

 k) „Octoberfest”- współorganizacja z samorządem Stare Osiedle,

 l) Wieczór Bożonarodzeniowy – współpraca z sołectwem Rozwadza.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach działają sekcje:

 1) tańca nowoczesnego Junipax – 4 grupy,

 2) tańca towarzyskiego (dorośli),

 3) ceramiczna (dzieci, młodzież, dorośli),

 4) plastyczna (dzieci, młodzież, dorośli),

 5) teatralna (młodzieżowa i dorosłych),

 6) fotograficzna,

 7) Studio Piosenki.

Świetlice działające na terenie gminy:

 1) Zdzieszowice – Piastów I i II,

 2) Zdzieszowice – Kościuszki/Korfantego,

 3) Objazdowa dla dzieci (Rozwadza, Krępna, Żyrowa, Stara Część Miasta – Zdzieszowice),

 4) Objazdowa dla seniorów (Rozwadza, Krępna, Żyrowa, Stara Część Miasta – Zdzieszowi-

ce).

Sport i Rekreacja

Gmina posiada następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:

 1) Stadion Miejski, na którym znajduje się: 

 a) płyta główna pełnowymiarowa do rozgrywania meczów wraz z widownią 

 b) boisko boczne, która służy do celów treningowych i meczy trampkarzy, juniorów, mło-

dzików

 c) bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal,

 d) korty tenisowe – 3 szt.,

 e) budynek socjalny z zapleczem,

 f) parking wewnętrzny i zewnętrzny,

 g) studnia głębinowa wraz z kompletem zraszaczy na płycie głównej;
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W 2021 roku koszty utrzymania obiektu wyniosły 242 162 złotych.

 2) Hala Sportowa – pełnowymiarowy obiekt sportowy:

 a) boisko do piłki ręcznej – 20x40 m,

 b) boisko do siatkówki,

 c) 3 boisko rekreacyjne do siatkówki odgrodzone kotarami,

 d) ścianka wspinaczkowa o pow. 200 m2,

 e) 5 szatni, toalety,

 f) zaplecze gospodarcze;

W 2021 roku koszty utrzymania obiektu wyniosły 352 264 złotych.

 3) Kąpielisko Miejskie – oddane do użytku po remoncie kapitalnym w 2011 r.

 a) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi,

 b) basen pływacki 25 m 

 c) brodzik,

 d) boisko do plażowej siatkówki,

 e) boisko do plażowej piłki nożnej, 

 f) dwa place zabaw,

 g) linowy plac zabaw,

 h) zestaw street workaut,

 i) pawilon, w którym znajdują się pomieszczenia dla obsługi, toalety, magazyny oraz Dom

Dziennego Pobytu;

Koszty utrzymania obiektu wyniosły 478 002 złotych. Przychody z biletów wstępu wyniosły

117 326 złotych.

 4) Boiska piłkarskie:

 a) Januszkowice:

• szatnie,

• trybuny,

• oświetlenie,

 b) Krępna:

• szatnie,

• trybuny,

• boisko boczne do treningu (niepełnowymiarowe),

• oświetlenie,

• studnia głębinowa wraz z systemem nawadniającym,
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 c) Żyrowa:

• szatnie,

• trybuny,

• oświetlenie,

• boisko boczne niepełnowymiarowe,

• studnia głębinowa wraz z systemem nawadniającym;

 5) Boiska osiedlowe:

 a) Piastów I:

• tartanowe – do gier zespołowych,

• asfaltowe – koszykówka,

 b) Piastów II:

• trawiaste – rekreacyjne z siłownią plenerową,

 c) Akacjowa – Zielona:

• asfaltowe;

 6) Park Miejski:

 a) boisko asfaltowe,

 b) skate park,

 c) street workout (zestaw drążków gimnastycznych),

 d) siłownia plenerowa,

 e) 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) Cykl zimowych zawodów na orientacje,

 2) Silverman Cross Triathlon,

 3) Dzień Dziecka,
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 4) Zawody rowerowe XC wiosna,

 5) „Lato w mieście”,

 6) Jesienny rajd rowerowy,

 7) Grand Prix Tenisa Stołowego,

 8) Bieg Między Pomnikami,

 9) Cykl zimowych zawodów na orientacje,

 10) Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów,

 11) Turniej Piłki Nożnej Młodzików i Trampkarzy.

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju i obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd nie od-

były się wszystkie imprezy planowe w 2021 r.

Biblioteka

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach posiada 4 filie biblioteczne w miej-

scowościach:

• Januszkowice

• Krępna

• Rozwadza

• Żyrowa

Wszystkie filie biblioteczne posiadają komputery z dostępem do internetu oraz urządzenie wie-

lofunkcyjne. Biblioteka umożliwia mieszkańcom bezpłatne korzystanie z Internetu oraz usługi kse-

ro, laminowania, bindowania.

Zarówno biblioteka główna jak i file biblioteczne pracują w zintegrowanym systemie biblio-

tecznym SOWA2/MARC21. Wszystkie procesy biblioteczne są skomputeryzowane, biblioteka oraz

filie posiadają katalog online, a księgozbiory zostały wprowadzone do systemu komputerowego w

100%. Czytelnicy mają możliwość zamawiania i rezerwowania książek przez internet, a także wy-

pożyczenia Czytaka – urządzenia dla osób słabowidzących. W 2019 w ramach współpracy z Stowa-

rzyszeniem LARIX urządzenie zostało wymienione na nowe z dodatkowymi funkcjami. Biblioteka

oferuje również dostęp do zasobów czytelni Ibuk Libra, największej w Polsce czytelni online, po-

zwalającej na pracę z książką 24 godziny na dobę. W związku z pandemią i związanymi z nią ogra-

niczeniami, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach wykupiła dostęp do Legimi,

czyli nieograniczony dostęp do ponad 60 000 książek (ebooków i audiobooków).

Biblioteka wyposażona jest w 4 czytniki książek, które również można wypożyczyć.

Statystyka dotycząca Biblioteki i jej działalności:

• liczba woluminów na 1000 mieszkańców – 4 435 w roku 2021 (4 553 w roku 2020),
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• liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców – 1 983 w roku 2021 (2 238 w roku 2020) (w tym

wypożyczenia  książek,  gazet,  audiobooków,  nie  zostały  wliczone  wypożyczenia  książek

elektronicznych czytelni I-buk – liczba sesji 964 (785 w roku 2020), liczba pobranych doku-

mentów – 5571 w roku 2021 (12 829 w roku 2020),

• frekwencja na wydarzeniach to 1 512 osób w ciągu roku, (w roku 2020 – 8 179 osób),

• liczba wydarzeń kulturalnych 71 – łącznie imprezy dla dzieci i dorosłych oraz wystawy w

roku 2021 (liczba wydarzeń kulturalnych – 84 w roku 2020),

• ilość zakupionych książek w roku 2021 to 2 013 woluminów, (w roku 2020 – 2 100 wolumi-

ny).

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach pracuje 12 osób, w tym 1 oso-

ba w wymiarze ¾ etatu i 5 osób w wymiarze ½ etatu.

Przychody Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach w roku 2021:

 1) dotacja od organizatora (Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach) w wysokości 764 143,93 zł

(w roku 2020 – 745 530,51 zł) – została wykorzystana na cele statutowe Biblioteki;

 2) pozyskane środki finansowe z: „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” na zakup

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 10 000,00 zł (w roku 2020

– 10 000,00 zł);

 3) przychody z następujących źródeł: usług ksero, udostępniania zestawów komputerowych

(wydruki),  upomnień  za  nieterminowy  zwrot  książek,  sprzedaży  książek  wycofanych

z księgozbiorów – w wysokości 6 294 zł (w roku 2020 – 4 288,70 zł).

W 2021 roku MiGBP w Zdzieszowicach poniosła koszty w wysokości 778 049,49 zł (w roku

2020 – 785 907,67 zł), na które składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce,

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Imprezy, działania których organizatorem lub współorganizatorem w roku 2021 była Miejska

i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach:

• Cykl spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki,

• Spotkanie z okazji Święta Niepodległości – we współpracy z Domem Dziennego Pobytu

„Jarzębina”,

• Realizacja projektu „Mała Książka, Wielki Człowiek”,

• Wakacje w bibliotece w Zdzieszowicach oraz Filiach,

• Konkurs „Zgadnij kto?”,

• Tydzień bibliotek 8-15 maja,

• Nauka programowania przez zabawę z robotem Photon,

• Narodowe czytanie,

• Teatrzyk Kamishibai,

• Realizacja projektu „Z książką na start”,
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• Darmowe kursy językowe on-line,

• Nauka gry w szachy – cykl spotkań,

• Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską,

• Wernisaż Haliny Veres oraz wystawa prac wykonanych japońską techniką sumi-e.

Żłobek samorządowy

Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach jest jednostką organizacyjną gminy powołaną w celu

sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Żłobek dysponuje 60 miejscami dla dzieci w 3 grupach wiekowych. Pierwsza grupa to 25 naj-

młodszych dzieci, drugą grupę stanowi 10 dzieci, a na trzeciej grupie jest 25 najstarszych dzieci.

Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel.

Tabela 35: Pracownicy Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach

Lp. Stanowisko Ilość etatów

1 Dyrektor 1

2 Główna Księgowa 1

3 Pielęgniarka 2

4 Położna 1

5 Opiekun 6

6 Pokojowa 3

7 Magazynier Intendent 1

8 Kucharka 1

9 Pomoc kuchenna 1

10 Szwaczka-praczka 1

11 Konserwator ¼

Budynek Żłobka jest w dobrym stanie technicznym.

Dzieci uczęszczające do placówki mają zapewnione bardzo dobre warunki pobytu. Żłobek jest

ogrodzony, posiada miejsca parkingowe (również dla osób niepełnosprawnych), plac zabaw wypo-

sażony w urządzenia odpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3. Taras przylegający do żłobka wyło-

żony jest bezpieczną nawierzchnią. Teren przy-żłobkowy jest monitorowany. Budynek jest docie-

plony.

Dzieci w ramach swojej grupy mają do dyspozycji osobne szatnie, bawialnie, sypialnie i łazien-

ki. Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone, czyste i kolorowe.

Posiłki dla dzieci przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni żłobkowej z uwzględnie-

niem ewentualnych wymagań dietetycznych. 
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W związku z sytuacją epidemiologiczną kilkakrotnie poszczególne grupy dzieci przebywały na

kwarantannach, co z kolei generuje niższą realizację dochodów. W roku 2021 realizacja dochodów

kształtuje się na poziomie 77,16%.

W 2021 roku doposażono dzięki współpracy z Radą Rodziców zewnętrzny plac zabaw w 2 ża-

gle zacieniające, a także wewnętrzny plac zabaw znajdujący się na holu w nowe urządzenie zaba-

wowe ze zjeżdżalnią. Odmalowano również hol, klatkę schodową i szatnie dziecięcą na parterze.

Realizacja wydatków bieżących za rok 2021 kształtuje się na poziomie 96,46%.

W związku z sytuacją epidemiologiczną żłobek zrezygnował z organizacji cyklicznych imprez,

takich jak: dzień babci, święto rodziny, aby nie stwarzać sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu

się Covid 19.

Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach jest członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pu-

blicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, które zrzesza instytucje opieki nad

dziećmi do trzeciego roku życia (Żłobki, Kluby Dziecięce, Opiekunów Dziennych) w całym kraju.

Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie standardów opieki nad małymi dziećmi, wsparcie kadry

w codziennym funkcjonowaniu,  podnoszenie  świadomości  oddziaływań  edukacyjno-wychowaw-

czych, propagowanie dobrych praktyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących roz-

wój psychofizyczny dzieci, a także wspieranie osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia

nowych miejsc opieki nad dziećmi. 

W 2021 roku Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach uzyskał zewnętrzne środki z Krajowego

Funduszu szkoleniowego w kwocie 11 616,00 zł. Dzięki tym środkom i dzięki współpracy z I Ogól-

nopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych odbył

się w zdzieszowickim żłobku szereg szkoleń, zarówno tych online, jak i spotkań połączonych z pra-

cą warsztatową.

4 czerwca 2021 odbyły się warsztaty z zakresu integracji sensorycznej dla opiekunek z udzia-

łem dzieci. Dzieci miały okazję doświadczyć różnych struktur, faktur, dzięki przygotowanym mate-

riałom i masom. Stało się to inspiracją do przeprowadzania kolejnych tego typu zajęć. 

5 czerwca 2021 część pracowników zdzieszowickiego żłobka spotkała się w Krapkowicach

na kolejnych warsztatach dotyczących współpracy w zespole oraz zagadnień z zakresu nauki czyta-

nia u dzieci w wieku żłobkowym. Treści poruszane podczas spotkania pozwoliły inaczej spojrzeć

na pracę w grupie oraz wprowadzić wiele innowacji do pracy z dzieckiem.

18 czerwca odbyła się próbna ewakuacja połączona z ćwiczeniami na obiekcie. W ćwiczeniach

uczestniczyły  jednostki  OSP:  Żyrowa,  Rozwadza,  Januszkowice,  Krępna  oraz  jednostka  PSP

w Krapkowicach. Korzyści z tych ćwiczeń były wielostronne. Dzieci mogły zasiąść i poznać wypo-

sażenie wozów strażackich, schłodzić się w upalny dzień przy rozstawionych kurtynach wodnych,

a strażacy z gminnych jednostek OSP mieli okazję do ćwiczeń w specyficznym obiekcie, którym

jest żłobek. Również mieszkańcy osiedla na którym mieści się placówka, jak i pracownicy MGOPS
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w Zdzieszowicach, mieszczącego się wówczas w budynku żłobka mogli zaobserwować, jak prawi-

dłowo przebiega ewakuacja.

19 czerwca 2021 pracownicy Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach, zajmujący się żywie-

niem dzieci wzięli udział w warsztatach polegających na układaniu jadłospisów. Dzięki tym warsz-

tatom zmieniło się podejście do pewnych praktyk żywieniowych, wprowadzono kilka innowacji.

19 listopada 2021 r. w żłobku w Zdzieszowicach zorganizowane zostało spotkanie z neurologo-

pedą, pt. „Od karmienia do mówienia – o wspieraniu rozwoju mowy niemowlęcia i małego dziec-

ka” dla opiekunek nie tylko zdzieszowickiej placówki, ale także innych opolskich żłobków. W spo-

tkaniu udział wzięli pracownicy ze żłobków w: Opolu, Krapkowicach, Gogolinie, Strzelcach Opol-

skich, Kietrzu i Polskiej Nowej Wsi. W związku z tematem spotkania powstał projekt ulotki dla ro-

dziców dzieci w wieku żłobkowym i nie tylko pt. „Kiedy do logopedy”. Ulotki trafiły do rodziców

dzieci żłobkowych, nie tylko zdzieszowickiej placówki, ale również ze żłobka w: Opolu, Kędzie-

rzynie-Koźlu,  Krapkowicach,  Gogolinie,  Walcach,  Głogówku,  Ujeździe,  Polskiej  Nowej  Wsi,

Strzelcach Opolskich, Ozimku. Leśnicy, Kietrzu i Pruszkowie. Ulotka w formie elektronicznej zo-

stała udostępniona również przez I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych

Żłobków i Klubów Dziecięcych.
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Ochotnicze Straże Pożarne

Gmina Zdzieszowice posiada na swoim terenie 5 jednostek OSP (w tym 2 z nich są włączone

do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego):

 1) OSP Jasiona (KSRG);

 2) OSP Żyrowa (KSRG);

 3) OSP Januszkowice;

 4) OSP Krępna;

 5) OSP Rozwadza.

Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami, które skupiają w swoich szeregach ludzi dzia-

łających społecznie w celu zapobiegania i zwalczania nie tylko pożarów, ale również innych zagro-

żeń związanych z ochroną środowiska oraz wszelkich klęsk czy negatywnych zdarzeń. Nasi straża-

cy biorą też czynny udział w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Gminę i Powiat.

Tabela 36: Działania, które są w stanie podjąć jednostki z terenu Gminy Zdzieszowice.

Jednostka OSP
Ochrona

przeciwpożarowa
Ratownictwo

wodne
Ratownictwo

drogowe
Ratownictwo

medyczne

 Rozwadza x x x

 Jasiona x x x x

 Januszkowice x x x x

 Krępna x x x x

 Żyrowa x x x

Na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych (na dzień 31.12.2021 r.) było 13 samochodów pożar-

niczych, w tym: 8 średnich, 5 lekkich, 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,  7  zestawów hydraulicznych i  elektro-hydraulicznych

do ratownictwa  drogowego,  5  zestawów  do  zabezpieczania  budynków  i  dachów  budynków

po uszkodzeniach spowodowanych wichurami (m.in. piły szablaste, wiertarko – wkrętarki i szlifier-

ki akumulatorowe, skrzynie narzędziowe, plandeki), 3 defibrylatory, 1 sprężarka do napełniania bu-

tli do aparatów powietrznych, agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne, torby medyczne, radiote-

lefony, poduszki wysokociśnieniowe, parawany osłaniające miejsce zdarzenia, trójnogi ratownicze

oraz pozostały sprzęt umożliwiający strażakom prowadzenie działań ratowniczych.

W 2021  roku  zostały  wymienione  instalacje  radiowego  systemu  alarmowania  DSP i  DTG

w jednostkach OSP Januszkowice i OSP Rozwadza w celu poprawienia bezprzewodowej łączności
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jednostek z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania (PSK) w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Krapkowicach. Łączność bezprzewodowa była utrudniona w związku z częstymi

awariami urządzeń DSP i DTG występującymi z powodu ich zużycia w efekcie długotrwałej eks-

ploatacji. Zakup został zrealizowany ze środków z budżetu gminy (21.648,00 zł). Poza tym zostały

udzielone dotacje dla jednostki OSP Krępna do zakupu 15 hełmów strażackich (3.331,90 zł) i zesta-

wu do wyważania drzwi i cięcia pedałów (2.700,00 zł) oraz dla jednostki OSP Żyrowa do zakupu

lancy gaśniczej z młotem (1.449,97 zł). 

Nasi strażacy są wyposażeni w sprzęt umożliwiający zabezpieczanie budynków uszkodzonych

w wyniku niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych przed zalaniem i dewastacją. Wszystkie jed-

nostki posiadają akumulatorowe urządzenia do cięcia, wiercenia i wkręcania śrub do drewna i bla-

chy (piły szablaste, wiertarko – wkrętarki i szlifierki) oraz plandeki do zabezpieczania uszkodzo-

nych dachów. Sprzęt ten pozwala na natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych i zabezpiecze-

nie mienia mieszkańców przed dalszym uszkodzeniem, zmniejszając w ten sposób straty material-

ne. W związku ze zmieniającym się klimatem i coraz częstszym występowaniem gwałtownych wi-

chur i huraganów, taki sprzęt jest bardzo potrzebny naszym ratownikom.

W szeregach ochotniczych straży pożarnych mamy członków czynnych, honorowych i wspiera-

jących.  Strażacy ratownicy  wyjeżdżający  do akcji  to  strażacy  czynni  w przedziale  wiekowym:

18 do 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i przeszkolenie. W ostatnich la-

tach utrzymuje się pewien pozytywny trend, tzn. wzrosło zainteresowanie młodzieży służbą w OSP,

w większości jednostek przybywa osób młodych chętnych do pracy w straży.

W 2021 roku w naszych jednostkach było 125 strażaków ratowników, z tego:

 1) 31 – w OSP w Jasionej;

 2) 30 – w OSP w Żyrowej.

 3) 26 – w OSP w Januszkowicach;

 4) 20 – w OSP w Krępnej;

 5) 18 – w OSP w Rozwadzy;

Jednostki OSP mają bezpośrednią łączność poprzez radiostację DSP-50 z Powiatową Państwo-

wą Strażą Pożarną w Krapkowicach (Powiatowe Stanowisko Kierowania), co umożliwia szybkie

alarmowanie danej OSP w razie pożaru lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, jak również posiada-

ją powiązany z DSP system powiadamiania sms-owego poprzez terminal GSM DTG-52 na telefony

komórkowe (otrzymują wiadomość sms w momencie uruchomienia syreny alarmowej przez PSK).

Ochotnicze Straże Pożarne oprócz działań ratowniczych prowadziły w 2020 roku również –

zgodnie ze statutem – działalność społeczno – wychowawczą, jak i kulturalno – oświatową (np. po-

gadanki z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach mające na celu zwiększenie świadomo-
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ści zagrożeń i sposobów na ich unikanie, wodzenie niedźwiedzia przez grupę ”Krampskie Bery”

z OSP Krępna, organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców itp.). Wszystkie przedsięwzię-

cia były organizowane z uwzględnieniem reżimów sanitarnych.

Z powodu pandemii kolejny rok z rzędu nie odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze.

Również konkursy wiedzy pożarniczej, w których regularnie bierze udział nasza młodzież zostały

odwołane. 

Sprawne i bezpieczne działanie naszych druhów jest możliwe nie tylko dzięki bardzo dobremu

wyposażeniu w sprzęt ratowniczy, ale również dzięki szkoleniom, jakie regularnie odbywają, a któ-

rych organizatorem jest Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach. Strażacy biorą udział w szkole-

niach podstawowych, z zakresu ratownictwa technicznego, szkoleniach dowódców, kursach udzie-

lania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i szkoleniach z obsługi trójnoga ratowni-

czego (w ubiegłym roku pandemia koronawirusa przyczyniła się do odwołania niektórych szkoleń).

Szkolenia są bardzo ważnym elementem, który umożliwia podejmowanie właściwych działań

podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. W jednostkach co roku przybywa nowoczesnego sprzętu ra-

towniczego, do obsługi którego jest wymagane posiadanie specjalistycznych szkoleń. Odpowiedni

poziom wyszkolenia ratowników jest więc konieczny do prowadzenia szybkich, sprawnych i bez-

piecznych działań ratowniczo – gaśniczych. 

Tabela 37: Zestawienie wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczych w roku 2021:

Jednostki OSP Pożary Miejsce zagrożenia Alarmy fałszywe Razem

Jasiona 10 11 0 21

Żyrowa 24 41 5 70

Januszkowice 3 17 0 20

Krępna 31 8 0 39

Rozwadza 15 6 0 21

Razem ilość wyjazdów OSP 83 83 5 171

Ilość zdarzeń

w Gminie Zdzieszowice
54 85 7 146

Źródło: KP PSP Krapkowice
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Straż Miejska w Zdzieszowicach

Straż Miejska w Zdzieszowicach jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku

i poprawy bezpieczeństwa publicznego. Pełni ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej, a tak-

że podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w różnych jego aspektach.

Na chwilę obecną stan etatowy jednostki liczy 3 funkcjonariuszy. Swoim działaniem strażnicy obej-

mowali teren miasta, jak też sołectwa gminy Zdzieszowice, czyli miejscowości Rozwadza, Krępna,

Jasiona, Oleszka, Żyrowa oraz Januszkowice. Podstawową formą działań straży są patrole prewen-

cyjne.  Strażnicy  korzystają  zarówno  z  oznakowanego  pojazdu  służbowego  marki  Opel  Combo

LIFE, jak też w okresie wiosenno – letnim, gdy tylko zezwala na to aura pogodowa, również ze

służbowych rowerów. Strażnicy na ogół  prowadzą służbę w godzinach pracy Urzędu,  to jest  w

godz. 7:30 – 15:30. W ramach potrzeb odbywały się również służby w godzinach popołudniowych,

przeważnie w godz. od 10:00 do 18:00, niemniej jednak w jednym przypadku pracowano w godzi-

nach nocnych, po uzyskaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Sytuacja  pandemiczna  w kraju  spowodowała  fakt,  iż  decyzją  Wojewody Opolskiego straże

gminne (miejskie) zostały podobnie jak w roku 2020, zadysponowane do wspólnych służb z właści-

wymi terytorialnie  jednostkami  policji.  W 2021 roku odbyły  się  53 wspólne  patrole  mieszane,

to jest strażnik + policjant, podczas których głównie kontrolowano obowiązkowy pobyt osób zaka-

żonych na COVID-19, w miejscach swojego pobytu czy też zameldowania. Wspólnie z funkcjona-

riuszami Policji zabezpieczano też mecze piłkarskie klubu MKS „Ruch” Zdzieszowice na szczeblu

IV ligi oraz rozgrywek Pucharu Polski. Ponadto wspólne zabezpieczenie „Biegu Między Pomnika-

mi” oraz uroczystości sakralnych „Wszystkich Świętych”. Na przełomie ubiegłego roku osiągnięte

wyniki  były  na  podobnym poziomie  co  w 2020 roku.  I  tak  strażnicy  miejscy  nałożyli  łącznie

63 mandaty karne na łączną kwotę 7 100,00 zł. Zastosowali 236 środków oddziaływania wycho-

wawczego nazywanych potocznie pouczeniami oraz skierowali 5 wniosków o ukaranie do Sądu Re-

jonowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

W  ubiegłym  roku  przyjęto  28  zgłoszeń  dot.  zakłócenia  porządku  i  spokoju  publicznego,

30 zgłoszeń dot. zagrożenia w ruchu drogowym, 101 zgłoszeń z ochrony środowiska i gospodarki

gruntami, 19 zgłoszeń zagrożeń życia i zdrowia, 6 dot. zagrożeń pożarowych, 22 zgłoszenia doty-

czące awarii technicznych oraz 73 zgłoszenia dot. zwierząt.

Tradycyjnie, co roku, na początku miesiąca września, przeprowadzili akcję prewencyjną w ra-

mach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, gdzie strażnicy zostali zaangażowani do pilnowania po-

rządku przy przejściu dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bolesła-

wa Chrobrego ze szczególnym zwróceniem uwagi na poruszające się pojazdy samochodowe.
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