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1.Wstęp 

Szanowni Państwo,  

 

przedkładam Radzie Miejskiej w Ozimku i wszystkim mieszkańcom naszej gminy „Raport o 

stanie gminy za 2020 rok” jako podsumowanie działalności samorządu w 2020 roku. 

Obejmując 17 lutego 2020r. stanowisko Burmistrza Ozimka nie myślałem, że przyjdzie mi się 

zmierzyć z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Ale to, co spotkało nas wszystkich w minionych 

miesiącach zmobilizowało nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los i 

warunki życia każdego mieszkańca. Ponieważ razem możemy więcej.  

Jest to już trzeci tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy o 

samorządzie gminnym, a pierwszy od czasu objęcia przeze mnie funkcji Burmistrza Ozimka. Mimo 

że przygotowanie Raportu jest obowiązkiem ustawowym, dążymy do tego, by był on dokumentem 

przydatnym do zarządzania, zawierającym przejrzyste informacje o kierunkach  

i celach działań gminy, osiąganych rezultatach i efektach oraz nakładach finansowych związanych 

z ich realizacją. 

Raport opisuje stan gminy Ozimek, skupiając się na najważniejszych obszarach, nie tylko tych 

finansowych. Jestem przekonany, że stanowi on kompleksowe i rzetelne podsumowanie działań 

samorządu Ozimka w roku ubiegłym. Na ponad 90 stronach prezentuje także najważniejsze 

działania Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółki 

PGKiM.  

Miniony rok będzie zapamiętany jako rok pandemii. Niemniej jednak, mimo tych trudnych czasów, 

udało się zrealizować szereg zadań w gminie Ozimek. Lecz nie da się ukryć, iż mnóstwo pracy 

wciąż przed Nami. 

Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym raporcie rzetelne i dobre informacje, szczególnie potrzebne 

w obecnych czasach dla budowy wzajemnego zaufania i współpracy.  

Zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu, zarówno w kwestii 

zawartych w nim danych, jak i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji.  

 

/-/Mirosław Wieszołek  
Burmistrz Ozimka 
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2. Informacje ogólne 
2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Ozimek leży w środkowo- wschodniej części województwa opolskiego, w granicach 

administracyjnych powiatu opolskiego. Gminę Ozimek (pow. opolski, woj. opolskie), położoną na 

powierzchni 12567 ha (126 km2), tworzy 14 miejscowości, wliczając miasto Ozimek, które jest 

stolicą gminy. Powierzchnia miasta to 325 ha (3 km2). Wsie położone w granicach 

administracyjnych gminy: Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, 

Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Nowa Schodnia, Schodnia i Szczedrzyk. Powierzchnia 

gminy stanowi 1,33 % ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2). 

Gmina Ozimek graniczy z gminami: Chrząstowice, Dobrodzień, Izbicko, Kolonowskie, 

Strzelce Opolskie, Turawa, Zębowice. Z gminami powiatu opolskiego: Chrząstowice i Turawa 

Ozimek jest związany nie tylko administracyjną przynależnością do powiatu (siedziba Starostwa 

Powiatowego jest w Opolu), ale także wspólnymi potrzebami oraz projektami związanymi 

z inwestycyjnymi komunalnymi, a także przynależnością do Aglomeracji Opolskiej (ZIT), którą 

poza wspomnianymi gminami tworzą: miasto Opole (stanowiące rdzeń aglomeracji), Dobrzeń 

Wielki, Dąbrowa, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, 

Murów, Niemodlin, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Walce i 

Zdzieszowice. Dzięki uczestniczeniu w tym stowarzyszeniu następuje naturalne przenikanie się 

pomysłów, usług, innowacji. Realizowane są wspólne cele w ramach lokalnej strategii rozwoju 

LGD „Kraina Dinozaurów”, do którego to obszaru należą prócz Ozimka gminy: Chrząstowice, 

Dobrodzień, Kolonowskie, Turawa i Zębowice. Ozimek należy także do grupy gmin tworzących 

Rybacką Lokalną Grupę Rybacką „Opolszczyzna” (w latach 2007-2013 – Lokalna Grupa Rybacka 

„Opolszczyzna”). 

Obszar gminy Ozimek zaliczany jest do makroregionu Nizina Śląska (318.5) i mezoregionu 

Równina Opolska (318.57). W ujęciu geograficznym tereny gminy leżą na obszarach Niziny oraz 

Wyżyny Śląskiej. Rzeźba terenu kształtuje się w przedziale wysokości 180-210 m n.p.m. Najwyżej 

położonym punktem jest fragment miejscowości Mnichus, natomiast najniższym obszarem jest 

odcinek znajdujący się w sołectwie Schodnia Nowa. Obszar gminy, o powierzchni całkowitej 12567 

ha, podzielony jest na 14 miejscowości. Gmina Ozimek od południa graniczy z gminą Izbicko oraz 

Strzelce Opolskie, od północy z gminami Zębowice i Turawa, od zachodu z gminą Chrząstowice, 

natomiast od wschodu z gminami Dobrodzień i Kolonowskie. 
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Tabela nr 1 :Struktura użytkowania gruntów 

Struktura użytkowania gruntów (ha) 

  Gmina Ozimek Obszar miejski Obszar wiejski 

Powierzchnia ogółem 12 567 325 12 242 

Powierzchnia lądowa 12 500 314 12 186 

Grunty orne 2 257 52 2 205 

Sady 26 4 22 

Łąki trwałe 1 521 46 1 475 

Pastwiska trwałe 54 1 53 

Grunty rolne zabudowane 155 5 150 

Grunty pod stawami 56 0 56 

Grunty pod rowami 69 5 64 

Lasy 7 486 10 7 476 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 14 0 14 

Grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi 67 11 56 

Tereny mieszkaniowe 222 61 161 

Tereny przemysłowe 108 58 50 

Tereny zurbanizowane 
niezabudowane 28 5 23 

Tereny rekreacji i wypoczynku 17 8 9 

Drogi 312 26 286 

Tereny komunikacyjne - kolejowe 31 6 25 

Użytki kopalne 4 0 4 

Użytki ekologiczne 2 0 2 

Nieużytki 61 0 61 

Tereny różne 14 0 14 
 

 
2.2. Ludność 

Gmina Ozimek jest gminą miejsko – wiejską. Na koniec roku 2020 w Ozimku zameldowanych było 

8 134 osób, natomiast w sołectwach 10 656. Łączna liczba mieszkańców gminy Ozimek w roku 

2020 wyniosła 18 790 osób. 

 
Tabela nr 2: Stan ludności 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

Stan na 01.01.2020 r. Stan na 31.12.2020 r. 

S + C S C S + C S C 

ANTONIÓW 1210 1196 14 1183 1170 13 

BIESTRZYNNIK 632 621 11 643 634 9 

CHOBIE 284 281 3  285 282 3 
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DYLAKI 1169 1139 30 1173 1142 31 

GRODZIEC 1391 1371 20 1394 1372 22 

JEDLICE 93 92 1 90 89 1 

KRASIEJÓW 2004 1953 51 1983 1935 48 

KRZYŻOWA DOLINA 676 670 6 680 671 9 

MNICHUS 133 133 0 133 133 0 

NOWA SCHODNIA 242 236 6 241 231 10 

OZIMEK 8321 8073 248 8134 7917 217 

PUSTKÓW 515 513 2 533 531 2 

SCHODNIA 871 859 12 876 860 16 

SZCZEDRZYK 1436 1418 18 1442 1416 26 

RAZEM 18977 18555 422 18790 18383 407 

 
 
Tabela nr 3 :Liczbę ludności oraz dynamika zmian w okresie 2016-2020  

Stan na dzień 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Ludność 

gminy  

 

19 563 

 

19 302 

 

19 186 

 

19018 

 

18 790 

 

Jak wynika z danych zgromadzonych w gminnym rejestrze ewidencji mieszkańców zameldowanie 

na obszarze gminy posiada 18 790 osób – z czego w mieście Ozimek zamieszkuje 9321 osób. 

Najliczniejszym sołectwem jest Krasiejów – 1983 zameldowanych mieszkańców, następnie 

Szczedrzyk – 1442, Grodziec – 1394, Antoniów- 1183,Dylaki – 1142, Schodnia – 876, Krzyżowa 

Dolina – 680, Biestrzynnik – 643, Pustków – 533, Chobie– 285, Nowa Schodnia – 241,  Mnichus 

– 133, oraz Jedlice – 90. 

 

Mieszkańcy gminy Ozimek zawarli w 2020 roku 53 małżeństwa ( w tym 30 cywilnych i 23 

konkordatowe). 

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku sporządzono 55 aktów urodzenia, 232 akty 

zgonu oraz 53 akty zawartych małżeństw. 

63,87% mieszkańców gminy Ozimek jest w wieku produkcyjnym, 12,81% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 23,32% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 52,27 % ogółu 

mieszkańców stanowią kobiety ( 9609 kobiet) i 47,73 % mężczyźni (8774 mężczyzn). 
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2.3. Bezrobocie 

Tabela nr 4: Stan bezrobocia na terenie gminy  

 Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 

01.01.2020 31.12.2020 
Ogółem 302 428 

 

w
 ty

m
 

kobiet 146 207 

mężczyzn 156 221 

z prawem do zasiłku 47 67 

bez prawa do zasiłku 255 361 

 

Szanse na znalezienie zatrudnienia ma każda zarejestrowana osoba bezrobotna, 

korzystając zarówno ze zgłaszanych ofert pracy w gminie Ozimek, jak i też na całym obszarze 

powiatu opolskiego i Opola. W minionym roku do tut. urzędu zgłoszono ogółem 3 462 oferty 

na 13 411 stanowisk – w tym 618 staży. W tym samym czasie, dla obszaru gminy Ozimek 

wpłynęło 131 ofert pracy na 406 stanowisk. Wg stanu na dzień dzisiejszy aktualnych jest 254 ofert 

pracy na 1 289 wolnych miejsc pracy, w tym na terenie gminy Ozimek aktualnych jest 11 ofert na 

14 wolnych miejsc pracy (w tym 3 staże). Gmina Ozimek realizuje także obecnie prace społecznie 

użyteczne dla 80 osób bezrobotnych. 

W 2020 roku pracę podjęło 336 mieszkańców gminy Ozimek. Jednocześnie 2 osoby 

odmówiły (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy. Ponadto 36 osób nie potwierdziło gotowości do pracy. 

3.Finanse gminy 

     3.1.Dochody i wydatki gminy 

 
Budżet Gminy Ozimek realizowany jest w oparciu o uchwałę budżetową, corocznie  

uchwalaną przez Radę Miejską w Ozimku. Uchwała określa planowaną kwotę dochodów i 

wydatków budżetowych. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik o wydatkach 

majątkowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

 
Tabela nr 5: Podstawowe dane budżetowe w latach 2018-2020 
 

Podstawowe dane budżetowe w latach 2018-2020 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

1. Dochody budżetowe, w 
tym: 

dochody bieżące 
dochody majątkowe 

65 759 077,98 
 
 

64 467 892,23 
1 291 185,75 

76 475 445,38 
 
 

74 254 745,77 
2 220 699,61 

86 936 957,55 
 
 

82 756 198,17 
4 405 727,36 

2.   Wydatki ogółem
w tym:

wydatki bieżące 
wydatki majątkowe 

65 990 615,14 
 

60 329 773,50 
5 660 841,64 

72 684 578,82 
 

68 623 604,30 
4 060 974,52 

86 632 246 ,57 
 

76 632 246,57 
6 043 860,44 

 
Tabela nr 6: Wykonanie dochodów w 2020 r. 
 

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % wyk.

1. Dochody własne 39 194 654,80 39 179 133,37 99,96 

2. Subwencja z budżetu państwa 20 648 552 20 648552 100,0 

3. Dotacje celowe 27 318 718,73 27 109 272,18 99,23 
 Razem: 87 161 925,53 86 936 957,55

 
99,74 

 
Głównym  źródłem  dochodów  budżetu  były  dochody  własne,  które  w  2020  r.    wyniosły 

39 179 133,37 zł, co stanowi 45,07 % dochodów budżetu. 
 
Tabela nr 7: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
 

Nazwa Wykonanie w 2020 r. (zł) 

Udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa w tym: 

15 477 730,03 

- podatek dochodowy od osób fizycznych(udział w PIT) 14 408 508,00 

- podatek dochodowy od osób prawnych 1 069 222,03 

 
Dochód z tytułu udziału  we  wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  

jest najwyższą pozycją w budżecie naszej gminy. 
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Tabela nr 8 : Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat 2018-
2020 

 
Nazwa 2018 2019 2020 

 
Udział w PIT 

 
13 848 085 

 
15 183 567 

 
14 408 508 

 
Tabela nr 9: Podatki i opłaty lokalne 
 

Nazwa Wykonanie w 2020 r. (zł)
Podatki i opłaty lokalne w tym: 14 716 903,77 
- podatek od nieruchomości 13 941 364,31 
- podatek od środków transportowych 225 298,68 

- podatek rolny 201 012,34 
- podatek leśny 222 222,54 

- opłata targowa 127 006,00 

 
Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowią dochody podatkowe, których udział 

w dochodach budżetowych wyniósł 16,78 %. Główną pozycją w tej kategorii jest podatek 

od nieruchomości.   

W gminie  Ozimek w 2020 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez 

Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę 1.198.928,03 zł., t. j. 

1,38 %  wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło: 

- w podatku od nieruchomości                      w wys.      1.088.772,11 zł., 

- w podatku od środków transportowych      w wys.         110.155,92 zł., 

 
 Dochody z majątku gminy 857 494,96 zł, 

 Pozostałe podatki i opłaty 976 173,13 zł, 

 Pozostałe dochody budżetu 2 310 214,35 zł. 
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Wykonanie wydatków za 2020 rok – 82 676 107,01 zł w tym: 

 wydatki bieżące 76 632 246,57 zł, co stanowi 92,69 % wydatków, 

 wydatki majątkowe 6 043 860,44 zł, co stanowi  7,31 % wydatków. 

 
Tabela nr 10: Wykonanie wydatków wg działów 
 
Dział Nazwa Kwota (zł)
010 Rolnictwo i łowiectwo 227 854,94 

600 Transport i łączność 4 962 011,40 

700 Gospodarka mieszkaniowa 755 833,41 

710 Działalność usługowa 83 401,90 

750 Administracja publiczna 8 423 755,58 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 219 249,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 669 921,10 

757 Obsługa długu publicznego 364 420,38 

758 Różne rozliczenia 10 698,36 

801 Oświata i wychowanie 27 169 910,34 

851 Ochrona zdrowia 287 037,15 

852 Pomoc społeczna 3 925 043,29 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 164 658,86 

855 Rodzina 22 122 882,11 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 187 800,75 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 486 178,93 

926 Kultura fizyczna 614 949,51 

 Ogółem: 82 676 107,01 
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Najwięcej środków  w  budżecie  gminy  wydaje  się  na  zadania  oświatowo-

wychowawcze, a od 2016 roku ogromną cześć wydatków stanowi realizacja programu 

rządowego „Rodzina 500+” wraz z pomocą społeczną. Kolejne duże pozycje w budżecie 

Gminy Ozimek to transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego. 

 

 3.1.2.Zadłużenie Gminy Ozimek 

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosi 19 753 846,40 zł. 
 
Tabela nr 11: Zadłużenie Gminy Ozimek w latach 2018-2020 (w zł) 
 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

14 053 846,40 14 553 846,40 19 753 846,40 

 
3.2.Dotacje rozwojowe pozyskane w 2020 roku 
 
3.2.1 środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu 

„Przebudowa centrum Szczedrzyka”–w wysokości 420 386,83 zł,  

3.2.2  środki z Interreg VA Republika Czeska -Polska na realizację projektu „Aktywni uczniowie”  

w wysokości 53 920,96  zł ,  
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3.2.3  środki w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektów „Zdalna 

szkoła w gminie Ozimek „ i „Zdalna Szkoła + „w wysokości 124 446,00 zł , 

3.2.4  środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest w wysokości  3 680,96 zł, 

3.2.5 dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-2022 w wysokości 3 605 265,00 

zł, na realizację zadań : 

 Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku w kwocie  1 714 365,00 zł 

 Modernizacja holu w SP-3 w Ozimku w kwocie 656 100,00 zł 

 Budowa przedszkola w Grodźcu w kwocie  1 234 800,00 zł. 

3.2.6 dotacja celowa z Samorządu Województwa Opolskiego na realizację projektu 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” w wysokości  24 122,18 zł, 

3.2.7 dotacja z rządowego „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na 

wydatki związane z utrzymaniem miejsc w żłobku, w wysokości 76 140,00 zł, 

3.2.8 dotacja z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w 

wysokości 100 000,00 zł, 

3.2.9 środki z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie dla gmin i powiatów do 

realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację projektu 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: obręb 0005 Dylaki km2 działka 

283/57 i obręb 0004 Biestrzynnik km2 działka 283/57 i 259/95” w wysokości 169 776,22 zł. 

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań finansowych Gminy (wg starej ustawy) w 

stosunku do wykonanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 22,73 % i spełnia 

warunek określony w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty 

zobowiązań wynoszącego 60%. 

Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 

sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem  sprawozdań za rok 2020 pozwalają pozytywnie ocenić realizację 

budżetu gminy i jej zadłużenie. 

 

Rozliczeniem wykonania budżetu za 2020r  są : 
 

1) wolne środki w kwocie 9.509.083,69 zł., oraz 

2) przychody pochodzące : 

a) z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
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w kwocie 3.783.644,47 zł., w tym: 

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  w wys. 3.605.265,00 zł., 

 Środki alkoholowe w wys. 178.379,47 zł.; 

b) ze spłaty udzielonych pożyczek w 2020r. w kwocie 85.332,00 zł., 

 
Łączna kwota przychodów w wysokości 13.378.060,16 zł pochodząca z w/w rozliczenia podlega 

wprowadzeniu do budżetu roku 2021r. 

 

3.3.Zamówienia Publiczne 

 
Zestawienie zamówień publicznych prowadzonych przez Referat funduszy zewnętrznych i 
zamówień publicznych. 
 
Tabela nr 12: Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
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Tabela nr 13: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
 

Numer    ogłoszenia/numery 
ogłoszeń o udzieleniu 

zamówienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 

Rodzaj zamówienia 
Tryb udzielenia 

zamówienia albo 
zawarcia umowy 

ramowej 

Wartość 
zawartych 

umów 
bez podatku od 
towarów i usług 

(w złotych) 

Dz.Urz.U.E. 
2020/S 182-438900 

 
Usługi Przetarg 

nieograniczony 

 
6 953 268,29 

Dz.Urz.U.E. 
2020/S 135-331767 

 
Dostawy Przetarg 

nieograniczony 

 
1 117 720,72 

 
 
 
Tabela nr 14: Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy PZP 
 

Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na 
wartość zamówienia 

Łączna wartość udzielonych zamówień bez 
podatku od towarów i usług 

(w złotych) 

Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 
ustawy18) 

6 107 426,78 

 

W analizowanym roku budżetowym 2020 gmina realizowała różnego rodzaju przedsięwzięcia 

inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede wszystkim bieżącymi 

potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na zebraniach wiejskich. Wydatki majątkowe 

kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia, utrzymanie 

zieleni.  

 
3.4.Budżet obywatelski 

Na początku stycznia 2020r. ruszyła kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok. Opracowane komunikaty zostały rozmieszczone w 

kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta Ozimka. Pojawiły się na słupach ogłoszeniowych,  w 

Urzędzie Gminy i Miasta, Domu Kultury oraz w  filiach  Miejskiej  i  Gminnej   Biblioteki   



16 
 

Publicznej,   .Poinformowano regionalne i lokalne media o Budżecie Obywatelskim. Uruchomiono 

stronę internetową www.bo.ozimek.pl 

W IV edycji budżetu obywatelskiego w sumie złożono 15 wniosków  z czego 2 zostały odrzucone. 

Złożone propozycje poddane zostały weryfikacji pod względem formalnoprawnym, możliwości ich 

realizacji, jakości zaproponowanych rozwiązań oraz wykonalności załączonego kosztorysu. 

Mieszkańcy Ozimka w głosowaniu mogli wybrać z listy 13 projektów na łączną kwotę 250 000,00 

zł 

Na wszystkie zadania mieszkańcy Ozimka oddali w sumie 675 głosów ważnych, przy czym w 
głosowaniu internetowym oddano 375 głosów a 300 w głosowaniu tradycyjnym. 
W głosowaniu mieszkańców do realizacji wybrano 7 projektów. 
 

Tabela nr 15:Wykaz projektów zakwalifikowanych do realizacji 

Tytuł projektu 
 

PLAN WYKONANIE 

Remont chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę 
betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego 2, 46-040 Ozimek 
 

45 992,16 45 979,99 

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka - lepsze życie poprzez 
edukację i integrację osób starszych 
 

10 000,00 10 000,00 

Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy 
Sikorskiego 6 a-d 
 

48 117,60 
 

48 100,00 

Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom-Festiwal piosenek z 
bajek i baśni 
 

10 000,00 9 900,00 

Wyspa zdrowia 
 

49 716,00 49 124,00 

Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa 
Rehdanz’a w Ozimku 
 

50 000,00 
 

33 749,62 

Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim 35 000,00 
 

23 493,00 
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Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim 
 

 
Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 6 a-d 
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3.5. Fundusz sołecki 

 
Fundusz sołecki realizowany był w 13 sołectwach. Kwota ujęta w budżecie na rok 2020 wynosiła  

346 864,21 zł. Zaplanowano kilkadziesiąt głównych przedsięwzięć, które bardzo często składały 

się z kilku mniejszych poddziałań. Fundusz był zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw.  

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w 

budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa, podejmują 

decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom 

zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. 

 
 
Tabela nr16:Wykonanie - podział na sołectwa: 
 

Nazwa - Treść Plan Wydatkowano  

SOŁECTWO ANTONIÓW 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450,00 1 447,40 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 997,40 

Utrzymanie zieleni wiejskiej 1 000,00 997,40 

Pozostała działalność 450,00 450,00 

Utrzymanie placu zabaw i siłowni 450,00 450,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 425,01 31 314,83 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Wydarzenia kulturalne i sportowe 0,00 0,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 545,01 20 544,84 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie 2 345,01 2 344,98 

Remont świetlicy 18 200,00 18 199,86 

Pozostała działalność 10 880,00 10 769,99 

Zakup zestawów biesiadnych, ławek oraz stojaka na 
rowery 7 280,00 7 169,99 

Zakup namiotu 3 600,00 3 600,00 

Razem: 32 875,01 32 762,23 
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SOŁECTWO BIESTRZYNNIK   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00 3 495,51 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 500,00 3 495,51 

Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w 
świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół  3 500,00 3 495,51 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 016,38 24 009,75 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Wydarzenia kulturalne  0,00 0,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 016,38 24 009,75 

Wymiana rynien w świetlicy 4 500,00 4 499,59 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 12 338,84 12 337,42 

Założenie monitoringu 3 677,54 3 677,54 

Zakup opału do świetlicy 2 000,00 1 995,20 

Naprawa ogrodzenia przy świetlicy 1 500,00 1 500,00 

Razem: 27 516,38 27 505,26  
SOŁECTWO CHOBIE   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 950,00 11 950,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 951,92 951,92 

Utrzymanie zieleni wiejskiej 951,92 951,92 

Pozostała działalność 10 998,08 10 998,08 

Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu 
zabaw 1 800,00 1 800,00 

Doposażenie placu zabaw 4 859,25 4 859,25 

Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt 4 338,83 4 338,83 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 093,00 4 078,23 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Działalność kulturalna 0,00 0,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 093,00 4 078,23 

Utrzymanie mienia gminy 50,00 49,73 

Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy 
wiejskiej  3 043,00 3 043,00 

Doposażenie świetlicy  1 000,00 985,50 

Razem: 16 043,00 16 028,23 

SOŁECTWO DYLAKI   

Transport i łączność 13 676,21 13 499,25 

Drogi Publiczne Gminne 13 676,21 13 499,25 

Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej 13 676,21 13 499,25 

Oświata i wychowanie 9 165,00 9 165,00 

Pozostała działalność  9 165,00 9 165,00 

Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w 
Dylakach w rolety wewnętrzne do okien 3 165,00 3 165,00 

Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dylakach 6 000,00 6 000,00 



20 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 200,00 9 196,50 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 2 996,50 

Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej 3 000,00 2 996,50 

Oświetlenie ulic, placów, dróg 6 200,00 6 200,00 

Wykonanie projektów technicznych  oświetlenia 
ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej i 
Sosnowej 6 200,00 6 200,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 833,80 833,80 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 833,80 833,80 

Spotkania i wydarzenia kulturalne 833,80 833,80 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 

Remont świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 

Gabloty do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 

Razem: 32 875,01 
32 694,55 

  
SOŁECTWO GRODZIEC   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 800,03 3 000,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 3 000,00 

Utrzymanie zieleni 3 000,00 3 000,00 

Oświetlenie ulic, placów, dróg 24 800,03 24 800,00 

Zakup i montaż lamp solarnych  24 800,03 24 800,00 

Pozostała działalność 0,00 0,00 

Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod 
ławkami 0,00 0,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 074,98 5 060,69 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 699,97 699,97 

Spotkania i wydarzenia kulturalne 699,97 699,97 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 375,01 4 360,72 

Doposażenie świetlicy  700,00 691,81 

Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu 2 000,00 2 000,00 

Utrzymanie świetlicy    1 675,01 1 668,91 

Razem: 32 875,01 32 860,69 

SOŁECTWO JEDLICE   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 800,00 4 736,91 

Oczyszczanie miast i wsi 3 500,00 3 500,00 

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie 3 500,00 3 500,00 

Pozostała działalność 1 300,00 1 236,91 

Utrzymanie mienia gminnego 1 300,00 1 236,91 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 865,25 4 545,00 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Organizacja festynu rodzinnego 0,00 0,00 

Pozostała działalność 4 865,25 4 545,00 
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Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla 
ogrodowego przenośnego 4 865,25 4 545,00 

Razem: 9 665,25 9 281,91 

SOŁECTWO KRASIEJÓW   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 3 000,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 3 000,00 

Poprawa estetyki wsi 3 000,00 3 000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 875,01 28 117,97 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 186,92 2 429,88 

Działalność kulturalna i promocja wsi 4 186,92 2 429,88 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 688,09 25 688,09 

Remont "Starej Szkoły" 18 380,25 18 380,25 

Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i 
ławy) 3 800,00 3 800,00 

Wykonanie monitoringu przy "Starej Szkole" w 
Krasiejowie 3 507,84 3 507,84 

Razem: 32 875,01 31 117,97 

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA   

Transport i łączność 6 500,00 6 500,00 

Drogi Publiczne Gminne 6 500,00 6 500,00 

Remont ulicy Polnej cd. 6 500,00 6 500,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 255,50 17 250,80 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 400,00 3 395,30 

Utrzymanie zieleni w sołectwie 3 400,00 3 395,30 

Oświetlenie ulic, placów, dróg 3 000,00 3 000,00 

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na 
ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 
km 1 3 000,00 3 000,00 

Pozostała działalność 10 855,50 10 855,50 

Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż 10 855,50 10 855,50 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 338,88 5 318,08 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, sportowych 0,00 0,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 338,88 5 318,08 

Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz 
pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw 1 100,00 1 098,07 

Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych 
przy świetlicy 4 238,88 4 220,01 

Razem: 29 094,38 

29 068,88 
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SOŁECTWO MNICHUS   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 414,50 5 380,78 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 209,96 209,96 

Działania kulturalne 209,96 209,96 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 204,54 5 170,82 

Utrzymanie mienia gminy 1 700,00 1 697,56 

Zakup kuchni węglowej  2 100,00 2 068,72 

Doposażenie świetlicy 1 404,54 1 404,54 

Zakup cymbergaja 0,00 0,00 

Kultura fizyczna 5 500,00 5 500,00 

Obiekty sportowe 5 500,00 5 500,00 

Utworzenie boiska do siatkówki plażowej  5 500,00 5 500,00 

Razem: 10 914,50 10 880,78 

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA    

Transport i łączność 29 275,01 29 275,00 

Drogi Publiczne Gminne 29 275,01 29 275,00 

Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej 24 348,35 24 348,35 

Utwardzenie części drogi Przemysłowej  4 926,66 4 926,65 

Oświata i wychowanie 1 800,00 1 798,20 

Pozostała działalność  1 800,00 1 798,20 

Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 1 800,00 1 798,20 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800,00 1 800,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 800,00 1 800,00 

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie   1 800,00 1 800,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych 0,00 0,00 

Razem: 32 875,01 32 873,20 

SOŁECTWO PUSTKÓW   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 301,40 2 301,40 

Oświetlenie ulic, placów, dróg 2 301,40 2 301,40 

Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej 2 301,40 2 301,40 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 204,23 21 193,67 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 005,63 2 995,07 

Działalność kulturalna 3 005,63 2 995,07 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 198,60 18 198,60 

Zakup i montaż altany ogrodowej  15 000,00 15 000,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej  3 198,60 3 198,60 

Razem: 23 505,63 23 495,07 

SOŁECTWO SCHODNIA    

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 16 202,28 16 202,28 

Ochotnicze Straże Pożarne 16 202,28 16 202,28 
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Doposażenie OSP w Schodni - zakup 
umundurowania specjalnego 16 202,28 16 202,28 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 208,19 11 156,15 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 3 000,00 

Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie 3 000,00 3 000,00 

Pozostała działalność 8 208,19 8 156,15 

Doposażenie placu zabaw 8 208,19 8 156,15 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 464,54 5 463,90 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 

Wydarzenia kulturalne 0,00 0,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 464,54 5 463,90 

Założenie monitoringu na budynku świetlicy 
wiejskiej w Schodni 3 964,54 3 964,53 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni 1 500,00 1 499,37 

Razem: 32 875,01 

32 822,33 
 
  

SOŁECTWO SZCZEDRZYK    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 875,01 32 869,96 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 700,00 700,00 
Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące 
mieszkańców sołectwa Szczedrzyk 700,00 700,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 585,01 7 579,96 

Doposażenie świetlicy 7 585,01 7 579,96 

Pozostała działalność 24 590,00 24 590,00 

Zakup sceny estradowej 24 590,00 24 590,00 

Razem: 32 875,01 32 869,96 

 

 
Siłownia w m. Krzyżowa Dolina 
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3.6.Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

Umowa o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. 

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” została podpisana 11 marca 

2020r. Projektem zostało objętych 5 sołectw. Całkowita planowana wartość realizacji zadań 

wynosiła 42 948,73 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 24 122,18 zł.  

Tabela nr 17: Wykaz zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 

 

3.7.Transport publiczny:  

 

W 2020 r. w ramach transportu publicznego uruchomionych zostało 8 linii autobusowych  na 

których wykonywane było łącznie 40 kursów dziennie łączących ościenne sołectwa z miastem 

Ozimek. Wielkość pracy eksploatacyjnej wynosiła 111 119,40 km (w ciągu 4 miesięcy).  

• Dofinansowanie: 265 967,zł 

• Wkład własny: 65 558,98 zł 

• Naprawy przystanków: 2 632,20 zł 

Sprawy lokalnego transportu zbiorowego należą do zadań własnych gminy. Na rzecz Gminy 

Ozimek Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A świadczy usługi  

przewozowe, na określonych przez Gminę trasach, według ściśle określonych rozkładów jazdy, z 

podziałem na dni robocze, soboty, niedziele i święta. 

 

l.p. Nazwa 
sołectwa 

Nazwa zadania Koszt zadania 
brutto  

W tym 
Środki własne Pomoc 

finansowa z 
MIS 

1 Antoniów Zakup i montaż karuzeli 
tarczowej z siedzeniami 

5 413,85 1 082,77 4 331,08 

2 Chobie Ogrodzenie placu zabaw 
w Chobiu 

6 200,00 1 200,00 5 000,00 

3 Dylaki Budowa oświetlenia 
ulicznego w 
miejscowości Dylaki, ul. 
Poliwodzka 

18 450,00 13 450,00 5 000,00 

4 Jedlice Montaż huśtawki 
bocianie gniazdo 
oraz  zabawki kółko i 
krzyżyk 

5 988,88 1 197,78 4 791,10 

5 Pustków Montaż zestawu 
zabawowego ze 
ślizgawką 

6 576,20 1 576,20 5 000,00 
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W wyniku prowadzonych przewozów komunikacja miejska dociera na terenie Gminy Ozimek do 

wszystkich miejscowości.  

 

Z publicznego transportu zbiorowego w 2020 roku skorzystało 6885 mieszkańców( zakupiono 948 

sztuk biletów jednorazowych i 5937 sztuk miesięcznych). 

3.8. Inwestycje  

Największe zadania i inwestycje zrealizowane w 2020 roku: 
 
Dział 600 Transport i łączność 
1.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w 

miejscowości Krasiejów – 1 765 776,68 zł; 

 
 
2.Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Sikorskiego 6a-d – 48 100,00 zł; 
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3.Remont chodnika wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy ul. 

Sikorskiego – 45 979,99 zł; 

4.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Biestrzynnik i Dylaki- ul. 

Poliwodzka i Michalońska – 504 697,04 zł; 

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w m. Grodźcu etap III- 324 560,28 zł; 

6. Modernizacja drogi gminnej ul. Rzeczna w m. Schodnia- 444 312,90 zł 

 
 
 
7. Modernizacja drogi gminnej ul. Sosnowa w m. Szczedrzyk- 120 285,88 zł 
 
8. Modernizacja drogi gminnej ul. Polna w m. Pustków- 343 807,14 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż. 
 1.Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów – 95 525,00 zł; 
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2. Bezpieczne przejścia dla pieszych-  151 587,70 zł; 
 

 
 
 
3. Doposażenie OSP Schodnia – zakup umundurowania – 16 202,28 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +- zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej -124 746,00 zł 
 
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
1.Budowa nowych punktów świetlnych -126 318,50 zł 
 
Tabela nr 18: Lokalizacja nowych punktów świetlnych 
 

L.p. MIEJSCE LOKALIZACJI 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

WARTOŚĆ 

NETTO 
1. 

GRODZIEC ul. Klasztorna/Spacerowa 
2 

Solarna lampa LED 
20 162,60 zł  

w tym 19 200,00 zł 

2. KRASIEJÓW ul. Wrzosowa 4 39 000,00 zł 

3. OZIMEK ul. Powstańców Śl. 5-7 1 13 500,00 zł 

4. DYLAKI ul. Poliwodzka 1 15 000,00 zł 

5. DYLAKI ul. Ozimska (boczna) 1 15 000,00 zł 
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2. Plac zabaw i strefa/fitness usytuowany w parku-Wyspa Rehdanz’a – 33 749,62 zł; 
 
 

 
 
 
3. Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację – 928 852, 70 zł; 

4. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- 24 178,93 zł  

w tym: 

Plac zabaw w Antoniowie- 5 413,85 zł; 

Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu- 6 200,00 zł; 

Plac zabaw w Jedlicach- 5 988,88 zł; 

Plac zabaw w Pustkowiu- 6 576,20 zł 
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

1. Remont świetlicy w Antoniowie- 18 199,86 zł 

2. Remont starej szkoły w Krasiejowie- 18 380,25 zł 

3. Zakup sceny estradowej- 24 590,00 zł 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

1. Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim- 23 493,00 zł; 

2. Zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Grodźcu- 14 399,00 zł. 

 

4. Informacje o stanie mienia komunalnego 

4.1.Majątek Gminy Ozimek 

Wartość majątku trwałego Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi       

85.573.779,41 zł. 

Tabela nr 19: Ogólna wartość środków trwałych gminy wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

Grupy środków trwałych Stan na 31.12.2019 
Wartość netto 

31.12.2020 

Grunty - grupa 0 38.968.032,94 39.009.382,14 

Budynki i lokale mieszkalne(gr. I) 30.710.074,32 17.980.054,31 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II) 45.694.189,43 27.991.616,93 
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Kotły i maszyny energetyczne (gr. III) 85.414,85 34.841,29 
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania (gr. IV) 588.848,10 47.600,00 

Specjalistyczne urządzenia, maszyny i 

aparaty (gr. V) 60.262,74 42.776,14 

Urządzenia techniczne (gr. VI) 650.007,32 246.958,30 

Środki transportu (gr. VII) 1.388.379,83 0,00 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
Wyposażenie (gr. VIII) 999.680,80 185.431,61 

Wartości niematerialne i prawne 681.291,22 35.118,69 

Razem: 119.826.181,55 85.573.779,41 
 
4.2.Mienie komunalne – grunty 

Wartość  gruntów  gminnych  według   stanu   na   dzień   31   grudnia   2020   r.   wynosiła 

39.009.382,14 zł. 

Łączna powierzchnia gruntów gminnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

359,6750 ha. 

 
Tabela nr 20: Powierzchnia gruntów gminny wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. 
 

 
 

 

 

OBRĘB POWIERZCHNIA 

„ha” WARTOŚĆ (w zł) 

1. ANTONIÓW 27,0077 1.415.159,41 

2. BIESTRZYNNIK 24,1740 1.760.860,36 

3. CHOBIE 6,0070 281.735,20 

4. DYLAKI 25,6032 1.996.426,79 

5. GRODZIEC 46,5193 3.361.293,75 

6. KRASIEJÓW 90,4112 9.348.385,57 

7. KRZYŻOWA DOLINA 7,9836 603.673,00 

8. MNICHUS 5,6327 414.646,84 

9. NOWA SCHODNIA 9,2618 1.455.765,16 

10. OZIMEK 51,5725 12.694.857,71 

11. SCHODNIA 14,7370 1.380.405,00 

12. SZCZEDRZYK 50,7650 4.296.173,35 

RAZEM 359,6750 39.009.382,14 
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4.3.Informacja o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność 

praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 

31.12.2020r. 

4.3.1W użytkowaniu wieczystym gruntów: 

Wykonanie dochodów w roku 2020 wynosi 53.350,33 zł 

4.3.2 Udziały w spółkach – pieniężne: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie- 

11.820.300,00 zł. 

2.Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Antoniowie 5.000,00 zł. 

4.3.3 Składniki majątku trwałego, jako udziały rzeczowe /aport/ do Spółki Gminnej 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, w której Gmina 

posiada 100 % udziałów. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o w Antoniowie- 

39.855.500,00- zł 

 

5.Spółki z udziałem Gminy Ozimek 
 
5.1.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest podmiotem 

gospodarczym powołanym przez Gminę Ozimek w celu wypełniania podstawowych obowiązków 

Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosił 50 288 163,44 zł: 

z tego: 

 

- kapitał podstawowy- 39 943 600,00 zł 

- kapitał zapasowy- 7 187 149,08 zł 

- kapitał z aktualizacji wyceny- 1 739 106,92 zł 

- zysk netto- 1 108 307,44 zł 

- pozostałe kapitały rezerwowe -310 000,00 zł 

Na kapitał zakładowy składało się 398 555 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 

Właścicielem wszystkich udziałów była Gmina Ozimek, wartość umorzonych udziałów 88 100,00. 
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Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd. Prezesem Zarządu jest Mirosław Wiciak. Prezes Zarządu jest 

jednocześnie Dyrektorem Przedsiębiorstwa, któremu podlegają działy i wydziały: 

- Dział Finansowo-Księgowy 

- Wydział Cieplny, 

- Wydział Wodociągów i Kanalizacji, 

- Wydział Zarządzania Nieruchomościami, 

- Wydział Komunalny, 

- Jednostka Realizująca Projekt. 

oraz samodzielne stanowiska do spraw: obsługi sekretariatu, BHP i ppoż, Ochrony Środowiska i 

Inwestycji, Kadr i Płac, Informatyki. 

Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główna Księgowa, Prokurent Spółki. Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej kieruje Kierownik Wydziału, Prokurent Spółki. Pozostałymi Wydziałami 

kierują ich Kierownicy. 

Głównym obszarem działalności Spółki jest teren Gminy Ozimek. 

Podstawowy zakres działalności oraz udział w sprzedaży za 2020r. poszczególnych komórek 

przedsiębiorstwa przedstawia się następująco: 

a. Wydział Wodociągów i Kanalizacji (NW-K) zajmuje się wydobyciem, uzdatnianiem i 

rozprowadzaniem wody na terenie Gminy Ozimek, odbiorem i oczyszczaniem ścieków a także 

eksploatacją kanalizacji deszczowej - 43,7 % sprzedaży, 

b. Wydział Cieplny (NC) zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej 

- 31,8 % sprzedaży, 

c. Wydział Zarządzania Nieruchomościami zajmuje się zarządem i administracją gminnych oraz 

własnych zasobów mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, 

realizacją robót remontowo-budowlanych - 13,8 % sprzedaży, 

d. Wydział Gospodarki Komunalnej (NK) zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, wywozem nieczystości stałych i płynnych, dystrybucją gazu bezprzewodowego, 

eksploatacją targowiska, usługami sprzętowo-transportowymi - 10,7 % sprzedaży. 

Kondycja ekonomiczno-finansowa spółki w roku 2020 poprawiła się czego pozytywnym 

skutkiem jest zmiana wielkości zysku ze sprzedaży do wartości 133.929,15 zł  w porównaniu do 

wartości ujemnej wynoszącej w 2019 roku -343.105,69 zł. Po uwzględnieniu pozostałej działalności 

operacyjnej (dotacje i inne przychody operacyjne) wartość dodatnia wyniku finansowego brutto 

Spółki osiąga wartość 1.540.179,68 zł.  

Dalsza analiza rachunku zysków i strat pokazuje, że sprzedaż w 2020 roku wzrosła o ok. 5,3 
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% (przy wzroście przychodów ogółem o ok. 7,8%) przy jednoczesnym wzroście kosztów  

o ok. 7 %. Odwrócony został niebezpieczny trend obniżania efektywności odzwierciedlany 

obniżaniem  się wartości wskaźnika rentowności sprzedaży do poziomu -2,0 w 2019 roku. 

Aktualnie w 2020 roku rentowność sprzedaży przyjęła wartość dodatnią i wyniosła 0,7. Również  

obniżanie kapitału pracującego zostało zatrzymane, a jego wartość z 188,2 tys. zł wzrosła do 

3.681,3 tys. zł.  

W roku obrotowym 2020 wystąpiły następujące istotne zdarzenia: 

- zakończenie realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Ozimku, Schodni i Pustkowie oraz 

budowy systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekt budowy kanalizacji 

zakończył się odbiorem w grudniu 2019r. Zakończenie kontraktu związanego z systemem 

monitoringu sieci nastąpiło w kwietniu 2020 roku. 

- istotne rozszerzenie powyższego projektu o modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 

podpisanie stosownych umów o dotację oraz pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozpoczęcie procedur przetargowych. 

- zlecenie opracowania koncepcji przebudowy systemu ciepłowniczego w system efektywny oraz 

opracowania stosownych wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji tego projektu 

- wyjście ciepłowni z systemu handlu uprawnieniami do emisji co2, 

- znaczny wzrost cen przyjęcia odpadów przez regionalne instalacje w całej Polsce, w tym również 

w Opolu, 

- przygotowania do realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zabudowy 

wielorodzinnej w Ozimku, 

- realizacja dla ugim usługi dystrybucji kilkunastu tysięcy pojemników na odpady dla mieszkańców 

gminy Ozimek. 

 

5.2.Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. została założona 19 lipca 2017 r. na mocy 

Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr XXXVII/230/17 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 

utworzenia przez Gminę Ozimek spółki komunalnej działającej pod firmą Ozimskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

OPK zostało powołane , w celu realizacji zadań własnych Gminy Ozimek o charakterze 

użyteczności publicznej obejmujących sprawy: 

1) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów 

komunalnych; 
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2) zieleni gminnej i zadrzewień; 

3) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 

4) targowisk. 

 

OPK Sp. z o.o. z uwagi na nierealizowanie podstawowych zadań została 1 września 2017 r. została 

zawieszona i ten stan trwa do dziś. 

Kapitał zakładowy spółki na dzień dzisiejszy wynosi 5000,00 zł, a gmina objęła tam 100% 

udziałów. 

 

6.Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 
6.1 Strategia Rozwoju Gminy na lata  2016- 2022 r. 

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016- 2022 roku, przyjęta przez Radę Miejską w Ozimku w 

czerwcu 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/152/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję 

i strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji misji 

sformułowano dwa cele strategiczne, spójne z celami określonymi w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz 

zadania, spodziewane efekty i mierniki realizacji im przypisane. W 2020 roku wszystkie zadania 

były realizowane zgodnie z zapisami powyższego dokumentu, obecnie trwa ewaluacja strategii 

celem przygotowania się do opracowania nowego dokumentu na kolejne lata zgodnie z 

obowiązującymi politykami krajowymi i unijnymi. 

 
6.2 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ozimka 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ozimka został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 

Ozimku nr XXVII/171 /2016 z dnia 26 września 2016 roku. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Ozimek powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Wykorzystano w tym względzie zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji. Miasto pozyskało dofinansowanie na przedmiotową aktualizację ze środków 

pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przeprowadzono szerokie 

badanie ankietowe, które nadało kierunek dalszym działaniom rewitalizacyjnym. Zorganizowane 

zostały 2 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Ozimka i interesariuszami. Niniejszy program 
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rewitalizacji, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr XXVII/171 /2016 z dnia 26 września 

2016 powstał w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz przy udziale partycypacji 

społecznej.  

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wykazano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Ozimka obszary najbardziej zdegradowane, wyznaczając obszar rewitalizacji z wyróżnieniem 2 

podobszarów rewitalizacji: 

1. Ozimek -miasto 

2. Ozimek- Huta 

W programie rewitalizacji założono, że obszar rewitalizacji stanie się centrum aktywności 

społeczno-gospodarczej gminy, wykorzystującym potencjał terenów poprzemysłowych oraz 

walorów rekreacyjnych, turystycznych i sportowych. 

Z 16 zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych w okresie od 2016 do 2020 roku zrealizowano w 

pełni 2 projekty. 7 projektów jest w fazie realizacyjnej, 2 projekty będą realizowane w nadchodzącej 

pespektywie. Jednocześnie 5 projektów nie będzie realizowanych. Na 5 projektów, które nie będą 

realizowane, 4 zgłoszone do realizacji były przez lokalne organizacje pozarządowe. Brak 

pozyskania środków na te projekty spowodował, że nie zostały one zrealizowane. 1 projekt nie 

będzie realizowany przez Gminę ze względu na zmianę uwarunkowań (Przebudowa budynku 

dawnej centrali telefonicznej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i centrum usług 

społecznych), tj. budynek, w którym miał być realizowany projekt został sprzedany. Łącznie z 

planowanych na kwotę 14,8 mln zł projektów wydatkowano na realizację programu rewitalizacji w 

Ozimku 4,2 mln zł, co oznacza 28,4% pierwotnego planu. Oznacza to umiarkowany stan wdrażania 

założeń programu rewitalizacji, biorąc pod uwagę ocenę śródokresową. Warto podkreślić, iż w 

Ozimku zrealizowano ważne dla obszaru rewitalizacji inwestycje z zakresu infrastruktury 

społecznej (Dom Kultury, Przedszkole nr 2, Żłobek) oraz infrastruktury i przestrzeni publicznych 

(Park Rehdanza, Stadion Miejski). Część projektów jest w fazie realizacji, co oznacza, że ich 

założenia zostaną prawdopodobnie osiągnięte w perspektywie 2023 roku.  
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Tabela nr 21:. Szczegółowe dane stanu wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Projekt rewitalizacyjny Cel Stan wdrażania Planowane 
koszty (zł) 

Poniesione 
koszty (zł) 

 
Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

 
1. Artystyczny Ozimek – Remont 
wnętrza Domu Kultury w Ozimku 
na cele edukacji artystycznej i 
działalności regionu. 

1 Zrealizowany 1 000 000,00  430 325,67 

2. Przebudowa budynku dawnej 
centrali telefonicznej z 
przeznaczeniem na mieszkania 
socjalne i centrum usług 
społecznych. 

1 Odstąpienie od realizacji 2 600 000,00 - 

3. Dzienny Dom Pobytu „Senior-
Wigor”. 

1 Niezrealizowany, możliwa 
realizacja do 2026 roku 

2 000 000,00 - 

4. Pociąg do zmian - rewitalizacja 
obiektu Dworca Kolejowego w 
Ozimku i przestrzeni wokół Niego. 

1 Niezrealizowany, możliwa 
realizacja do 2026 roku 

500 000,00 - 

5. Rewitalizacja i ożywienie Parku 
Rehdanz’a w Ozimku. 

3 W trakcie realizacji (zrealizowano 
część) 

1 500 000,00 81 473,62 

 
Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

 
1. Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Publicznego nr 2 w 
Ozimku. 

1 Zrealizowany 2 100 000,00 2 158 618,68 

2. Remont dachu Gminnego 
Zespołu Szkół oraz wymiana 
podłóg przy szatniach wraz z 
kompleksową modernizacją 
boksów szatniowych. 

1 W trakcie realizacji (zrealizowano 
część) 

1 000 000,00 98 214,00 

3. Centrum Muzyki Liturgicznej w 
Ozimku. 

1 W trakcie realizacji (zrealizowano 
część) 

1 000 000,00 403 843,10 

4. Klub Nowoczesnego Seniora.  1 Odstąpienie od realizacji 50 000,00 - 
5. Obywatelski Ozimek.  1 Odstąpienie od realizacji 50 000,00 - 
6. Skuteczne służby – bezpieczna 
rodzina. 

1 Odstąpienie od realizacji 50 000,00 - 

7. Wielokulturowy Ozimek. 1 Odstąpienie od realizacji 50 000,00 - 
8. Szczęśliwe dziecko-aktywny 
rodzic. 

1 W trakcie realizacji (łączny budżet 
zwiększy się do 2 650 143,02 zł) 

1 000 000,00 687 455,02 

9. Poprawa jakości i standardu 
dróg  
i chodników na rewitalizowanym 
obszarze miasta. 

1 W trakcie realizacji 700 000,00 - 

10. Rewitalizacja ciągu 
komunikacyjnego łączącego ul. 
Korczaka z ul. Sikorskiego i ul. 
Słowackiego wraz z dojazdem do 
obiektów Gminnego Zespołu 
Szkół. 

1 W trakcie realizacji 1 000 000,00 207 825,46 

11. Modernizacja trybun na 
Stadionie Miejskim w Ozimku 
wraz z oświetleniem obiektu – etap  
II. 

3 W trakcie realizacji  200 000,00 149 939,31 
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6.3 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 
 
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest problematyka ochrony 

dziedzictwa kulturowego gminy Ozimek. Celem tego opracowania sporządzonego na okres 4 lat 

jest określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. 

W roku 2020 obowiązywał program opieki nad zabytkami przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 

Ozimku nr XXXVI/226/17 z dnia 29 marca 2017r a wykonywanie zadań w zakresie kultury i 

ochrony zabytków należy do zadań własnych gminy. Program opieki nad zabytkami zawiera 

Gminną Ewidencje Zabytków, która obejmowała 557 obiektów zabytkowych, 37 stanowisk 

archeologicznych, 15 zabytków techniki z zabytkowym wiszącym mostem żelaznym z 1827r., który 

został uznany za Pomnik Historii. Na terenie Gminy Ozimek są 2 zabytkowe układy zieleni 

kształtowej znajdujące się w rejestrze zabytków oraz 10 zespołów zieleni kształtowej w gminnej 

ewidencji. Ochronie podlega również 5 pomników przyrody ożywionej (łącznie 8 drzew), użytek 

ekologiczny „Antoniów”, Stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Antoniowie, obszar chronionego 

krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, oraz korytarze ekologiczne doliny Małej Panwi, Libawy 

i Myśliny.  

 
6.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ozimek 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy opracowany został w 2015 roku i przyjęty uchwałą 

nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25.11.2015 r. W 2018 roku przystąpiono do 

aktualizacji dokumentu. Uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

Zaproponowana aktualizacja została również pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek jest dokumentem strategicznym, opisującym 

kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. 

redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw 

konsumpcyjnych użytkowników energii. 
 

Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazały wymagania wobec 

niniejszego dokumentu.  

Celem strategicznym dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek  jest ograniczenie 

Zużycia energii końcowej , zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej 



38 
 

z  odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy Ozimek 

W 2020r. złożono 51 wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Ozimek dotacji celowej na 

dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, z których 3 wnioskodawców 

złożyło rezygnację, 3 wnioskodawców nie spełniło wymogów formalnych. Dofinansowanie 

otrzymało 45 wnioskodawców, na łączną kwotę 94.000 zł  (41 wnioskodawców otrzymało 2.000 zł 

dotacji, 4 wnioskodawców otrzymało 3.000 zł dotacji).  

Z tego: 

- 14 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł co opalany biomasą (peletem) – łączna 

powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 2265 m2. 

-  14 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł co gazowy - łączna powierzchnia użytkowa 

ogrzewanych budynków – 2251 m2. 

- 11 wnioskodawców otrzymało dotację na kocioł co opalany ekogroszkiem - łączna powierzchnia 

użytkowa ogrzewanych budynków – 1751 m2. 

- 1 wnioskodawca otrzymał dotację na elektryczne urządzenie grzewcze - łączna powierzchnia 

użytkowa ogrzewanego budynku – 200 m2. 

- 1 wnioskodawca otrzymał dotację na kocioł co opalany olejem - łączna powierzchnia użytkowa 

ogrzewanego budynków – 180 m2. 

- 4 wnioskodawców otrzymało dotację na pompy ciepła - łączna powierzchnia użytkowa 

ogrzewanych budynków – 486 m2. 

 
Biorąc pod uwagę umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach programu „Czyste powietrze” oraz dotacje gminne, w 76 

obiektach dokonano wymiany pieców na: 

- kocioł co opalany biomasą (peletem) – łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 

4349 m2, 

- kocioł co gazowy - łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 2983 m2, 

- kocioł co opalany ekogroszkiem - łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 2836 

m2, 

- pompy ciepła - łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 1575 m2, 

- elektryczne urządzenia grzewcze - łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanych budynków – 664 

m2, 

- kocioł co opalany olejem - łączna powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynków – 180 m2, 

- dokonano termomodernizacji - łączna powierzchnia użytkowa budynków – 2510 m2, 



 

39 
 

Wykonano inwestycje na kwotę ok. 2.305.450 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dotacji na kwotę ok. 809.270 zł, a Gmina 

Ozimek 94.000 zł. 

 
Na terenie naszej gminy w 2020 r. zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2020", na które uzyskaliśmy 

dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 

wysokości 3680,96 zł, w tym: 

- ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1840,48 zł 

- ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 1840,48 zł 

Koszt całkowity zadania – 5258,52 zł 

 

Zadanie realizowane było przez firmę Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp. k., ul. 

Szklana 20, 43 – 300 Bielsko - Biała i zostało ukończone w dniu 29 września 2020 roku. Z 11 

nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 9,381 Mg (721 m2) odpadów 

zawierających azbest. 

 

Celem realizowania zapisów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina przystąpiła do projektu 

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W 

SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” LIFE GIE/PL/000398-

LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL 

 

17.06.2020 r. podpisaliśmy deklarację współbeneficjenta w/w projektu. 

04.11.2020 r. została podpisana umowa o dotację – w imieniu 42 partnerów umowę podpisał 

Marszałek Województwa Opolskiego.  

W ramach projektu zostanie zatrudniony pracownik – Gminny Koordynator POP (programu 

ochrony powietrza) w okresie 01.08.2021 – 31.07.2022, który odbędzie profilowane studia 

podyplomowe, praca magisterska to będzie Gminny Program Ochrony Powietrza.  

Gmina otrzyma wyposażenie stanowiska pracy w następujący sprzęt: laptop z oprogramowaniem, 

kamerę termowizyjną, czujnik wilgotności drewna, licencję na oprogramowanie do uproszczonych 

ocen energetycznych i środowiskowych budynków, rzutnik multimedialny.  
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6.5 Program Ochrony Środowiska dla gminy Ozimek na lata 2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2022 

„Program Ochrony Środowiska dla gminy Ozimek na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-202 ” przyjęty został uchwałą Nr XLII/257/17 Rady Miejskiej w 

Ozimku  z dnia 25 września 2017 r. Dokonano w nim oceny stanu środowiska na terenie miasta w 

określonych obszarach interwencyjnych takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby 

geologiczne, gleba, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrody. 

Zadania zawarte w haromonogramie Programu są sukcesywnie realizowane w ramach różnych 

przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez Urząd Gminy i Miasta  w   Ozimku,   instytucje   

państwowe,   zakłady   przemysłowe,   a   także    organizacje pozarządowe. 

Oceniając działania należy stwierdzić, że są one realizowane w sposób prawidłowy, szczególnie 

w zakresie ograniczania szkodliwych czynników wpływających na zdrowie mieszkańców poprzez 

poprawę stanu powietrza atmosferycznego, ochronę przed biologiczno - chemicznym 

zanieczyszczeniem gleb i wód, a także właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. 

 

6.5.1 GOSPODARKA ODPADAMI 
 

W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Ozimek, realizowany był przez firmę (wybraną w drodze przetargu): Strach i Synowie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 169. 

 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Ozimek w 2020 r. zorganizowana była w oparciu o 

podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 

 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, 

 opakowania ze szkła, 

 odpady ulegające biodegradacji - kuchenne pochodzenia roślinnego i zielone, 

 popiół, 

 pozostałe (odpady zmieszane), 

a także: 
 odpady wielkogabarytowe - zbiórka w systemie akcyjnym w podanych do publicznej wiadomości 

terminach, 
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 zużyte baterie - zbiórka w placówkach oświatowych i handlowych oraz w budynku Urzędu Gminy 
i Miasta, 

 przeterminowane leki - zbiórka do pojemników ustawionych w 4 aptekach na terenie gminy. 

 
Ponadto w Antoniowie przy ul. Ozimskiej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów przyjmowane 

są od mieszkańców Gminy Ozimek (odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie 

są przyjmowane) odpady. 

 

Tabela nr 22:  Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu gminy Ozimek w latach 
2013-2020 z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów zebranych w 
sposób selektywny 
 

Rok 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane [Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane 

w ogólnej masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[%] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie [Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

w ogólnej masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[%] 

2013 5 802,3 5 336,2 92,0 464,3 8,0 
2014 7 909,4 6 937,8 87,7 971,6 12,3 
2015 7 608,6 5 536,6 72,8 2 072,0 27,2 
2016 7 107,4 4 237,4 59,6 2 837,6 39,9 
2017 7 685,6 4 161,2 54,1 3 509,1 45,7 
2018 7 306,2 3 898,3 53,4 3 385,0 46,3 
2019 6 742,0 2 731,8 40,5 3 999,1 59,3 
2020 7 910,5 4 263,5 53,9 3 624,2 45,8 

 
 W odniesieniu do danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w 2020 r. w stosunku 

do 2019 r. można zauważyć, że:  

 ogólna masa zebranych odpadów komunalnych - wzrosła o ok. 17,3 %, 

 masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 20 03 01) - wzrosła o ok. 56,1 

%, 

 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny - spadła o ok. 9,4 %, 

dla porównania: 

- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 109,3 %, 

- w latach 2014-2015 - wzrost o ok. 113,3 %, 

- w latach 2015-2016 - wzrost o ok. 36,9 %, 

- w latach 2016-2017 - wzrost o ok. 23,7 %, 
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- w latach 2018-2019 - wzrost o ok. 18,1 %. 

 
 
Tabela nr 23 :Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. 
 

Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.902.984,40 

Koszty utrzymania PSZOK 955.757,36 
Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację 928.852,79 
Koszty wynagrodzeń osób obsługujących system 199.456,59 
Pozostałe wydatki, m. in.: koszty postęp. egzek, opłata komor., likwidacja „dzikich” 
wysypisk, ogłoszenie w TZO 

32.262,70 

RAZEM 2020 r. 6.019.313,84 

 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w okresie od dnia 

01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych wyniosły: 6.019.313,84 zł, przy wpływach z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na poziomie 3.372.040,75 zł. 

 
Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora 

komunalnego wykazała, że konieczna jest kontynuacja oraz intensyfikacja działań prowadzonych 

w 2020 r.: 

 dalszy wzrost zbiórki bioodpadów z gospodarstw domowych, co przyczyni się do coraz większej 

redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

 dalszy wzrost ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób selektywny, celem osiągnięcia przez 

Gminę w przyszłych latach - wymaganych poziomów  recyklingu  i przygotowania  do  ponownego  

użycia odpadów tego rodzaju, 

 prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w 

odniesieniu do: 

- konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów 

komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz ewentualne ich przedostanie się do środowiska, 

- prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw sztucznych i nie 

zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. odpadami zmieszanymi, 

- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

 egzekwowanie od firm odbierających odpady rzetelnej sprawozdawczości. 
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W ramach realizacji zadań z zakresu ustawy o utrzymania i czystości w gminach : 

 zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – 7 000 szt. pojemników 120l, 11 168 

szt. pojemników 240l, 50 szt. pojemników 360l na łączną kwotę 1 337 705,46 zł oraz 70 szt. 

pojemników 660l, 347 szt. pojemników 1 100l na łączną kwotę 240 046,80 zł.  

Koszt 1 577 752,26 zł, 

 firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach świadczyła usługi na terenie 

gminy Ozimek do końca 2020r., odebrała 7 014,677 Mg odpadów.  

Koszt usługi - 3 902 984,40 zł.  

 PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie zebrała 1 173,608 Mg odpadów komunalnych w PSZOK.  

Koszt odbioru, zagospodarowania odpadów i funkcjonowania PSZOK – 955 757,36 zł.  

 
6.6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ozimek w 2020r.” 
 
Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2020r.” wydano 23 137,19zł. W ramach tej kwoty m. in.:  

zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 9 bezdomnych psów i 1 bezdomny kot, 

zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów, opłacono usługi weterynaryjne na zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem na terenie 

Gminy Ozimek. Na usługę interwencyjnego uwolnienia 11 szt dzików z m. Szczedrzyk wydano 

1 944,00zł. Zutylizowano 21 szt. padliny na kwotę 7 938,00 zł. 

 

6.7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ozimek    

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ozimek jest jednym z 

ważniejszych dokumentów odnoszących się do realizowania lokalnej polityki społecznej i 

instrumentem tworzenia spójności społecznej. Sformułowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Ozimek na lata 2016- 2021 jest odpowiedzią na realną sytuację 

ekonomiczno- społeczną jej mieszkańców. Sytuacja gospodarcza, narastanie problemów 

społecznych, powiększanie obszarów patologii społecznych sprawiają, że konieczne jest 

wypracowanie planów i narzędzi rozumianych jako cele strategiczne i operacyjne. Strategia stanowi 

szansę na stworzenie nowych kierunków w relacjach pomiędzy uczestnikami życia społecznego na 

terenie gminy Ozimek i na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców. Strategia jest 

dokumentem uspołecznionym. W pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu 

lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i 
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sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy gminy oraz 

eksperci. Dokument ma charakter kilkuletni. Jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki 

społecznej dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania 

szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej Skuteczność wyznaczonych w niej 

działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji 

samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest : 

1. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

- spadku liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

- poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

- zwiększenia dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci, 

- podniesienia jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, 

- zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci mających problemy w 

nauczaniu.  

2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, 

- zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie, 

- zmniejszenia skali przemocy w rodzinie, 

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, 

- poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

- zwiększenia udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w życiu społecznym, 

- podniesienia jakości świadczonych usług, 

- podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 
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zamieszkania, 

- zwiększenia liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do:  

- spadku przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie przestępczości i jej skutków, 

- zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. 

Zadania zapisane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ozimek    

są na bieżąco realizowane w miarę posiadanych środków. 

6.8.Gminny program wspierania rodziny (3 lata, art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny) 

W celu budowania systemu wspierania rodziny opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2019- 2021, który został przyjęty uchwałą Nr IV/10/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 

grudnia 2018r. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w 2020r. realizował założenia 

Gminnego Program Wspierania Rodziny, a którego głównym celem jest skuteczne wspieranie 

rodzin w przywracaniu im zdolności do pełnienia ich zadań. Wspieranie rodziny jest prowadzone 

w formie pracy z rodziną lub pomocy w opiece i wychowaniu dziecka za jej zgodą i aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

W programie uwzględniono charakterystykę sytuacji rodzin objętych wsparciem Ośrodka Integracji 

i Pomocy Społecznej w Ozimku. Dla realizacji głównego celu Gminnego Program Wspierania 

Rodziny zakłada się następujące działania: 

1 . Wsparcie interdyscyplinarne. 

2 . Prowadzenie i rozwój różnorodnych form wsparcia dziennego. 

3.Pomoc w formie rodzin wspierających. 

4.Poradnictwo specjalistyczne. 

5 . Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. 

6. Organizowanie grup wsparcia i wolontariatu. 

7.Usługi asystenta rodziny. 

8.Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin. 

9.Partycypacja w kosztach umieszczenia w pieczy zastępczej. 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku zajmuje się organizacją pracy z rodziną w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze. W 
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ramach tego działania w 2020r. poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny 

na kwotę 72. 902 zł. Wsparciem asystentów rodziny objętych zostało 19 rodzin. Ponadto Ośrodek 

realizuje zadania dotyczące współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. W 2020r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 38 dzieci. W gminie Ozimek 

funkcjonowały 22 rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 31 dzieci, w zawiązku z czym 

ośrodek poniósł koszty w wysokości – 149. 098 zł , natomiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

przebywa 7 dzieci – ośrodek poniósł wydatki w kwocie 66. 910 zł.  

 
6.9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych ustalono 

priorytetowe działania na rok 2020: 

- wspieranie inicjatyw i działań mających na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży 

jako alternatywa wobec nadużywania alkoholu,  

- działalność na rzecz sportu, kultury, oświaty i zdrowia jako element zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się problemów alkoholowych,  

-działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i 

szkodliwie, 

- zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych 

osobom małoletnim. 

W związku z ustaleniem priorytetów podjęto następujące działania: 

- wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin poprzez umożliwienie dostępu do terapii, 

umożliwianie kontaktu indywidualnego z psychologiem i specjalistą terapii uzależnień,  

-wspomaganie grupy dla osób współuzależnionych Al-Anon na terenie Ośrodka Profilaktyki,  

- udzielanie wsparcia rodzinom z problemem alkoholowych przez pracowników socjalnych oraz 

asystenta rodziny Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, 

-współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w ramach ochrony rodziny przed przemocą, 

uczestnictwo członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku w 

grupach roboczych dot. przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie zajęć dla dzieci z grup ryzyka z programem opiekuńczym na terenie świetlicy, 

- działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych realizowanych przez świetlice,  

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (np. Profilaktyka z kulturą, kampania dot. 

trzeźwego kierowcy ), 
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- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dofinansowanie imprez sportowych w ramach 

działań profilaktycznych, 

- finansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób realizujących zadania z gminnego programu 

profilaktyki, 

- prowadzenie działań kontrolnych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu 

poniżej 18 roku życia, 

- opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin poprzez kierowanie na leczenie odwykowe oraz na badanie biegłych w 

przedmiocie uzależnienia, wobec 15 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego z wnioskiem o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych . 

Z tzw. funduszu korkowego sfinansowane zostały następujące wydatki: 

- na działanie organizacji i stowarzyszeń 45 777zł 

- na działalność Ośrodka Profilaktyki w Ozimku 183 478 zł 

- na oświatę i dom kultury 9 239 zł 

- na działalność GKRPA w Ozimku 34 179 zł. 

Do GKRPA w Ozimku wpłynęły 33 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu. W 2020 

odebrano w 0 przypadkach zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzono 4 

kontrole. 

6.10.Program Współpracy Gminy Ozimek z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na 2020 rok 

Na podstawie uchwalonego w dniu 28 października 2019r. Programu współpracy Gminy Ozimek z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 w dniu 3 stycznia 2020r. zarządzeniem Burmistrza  

nr BO.0050.2.2020 ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

roku 2020r. w następujących zakresach: 

1. Kultury, tradycji i edukacji – kwota 100 000,00 zł 
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2. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony 

zdrowia – kwota 80 000,00 zł 

3. Kultury fizycznej – kwota 25 000,00 zł. 

Tabela nr 24:Wykaz przyznanych dotacji 
 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 
Kultura, tradycja, edukacja 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki Chęć tworzenia łączy pokolenia 5 500,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

Kultywowanie kultury, tradycji  
i edukacji na rzecz mniejszości 
narodowych wśród mieszkańców 
Gminy Ozimek 

12 000,00 

Rybacka Lokalna Grupa działania 
„Opolszczyzna” 

Warsztaty kulinarne „Z karpiem za pan 
brat – II edycja” 

3 000,00 

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi Kontynuacja działalności  
i rozwój stowarzyszenia Dolina Małej 
Panwi i muzeum hutnictwa 

25 000,00 

Stowarzyszenie na rzecz promocji 
talentów „AKCES” 

Zajęcia artystyczne i IV Wojewódzki 
Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy 
sami” dla dzieci i młodzieży pełno i 
niepełnosprawnej 

3 000,00 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa 
Dolina 

Rękodzielnictwo, historia regionu i 
integracyjne spotkanie 

1 500,00 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” Kultura Tradycja 11 000,00 
Stowarzyszenie Active Team Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

w zakresie zdrowego stylu życia – 
edycja III 

11 000,00 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka Upowszechnianie kultury, tradycji i 
edukacji wśród mieszkańców Gminy 
Ozimek 

17 000,00 

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa Funkcjonowanie muzeum w 
Krasiejowie oraz organizowanie życia 
kulturalnego we wsi Krasiejów 

11 000,00 

Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
oraz promocji ochrony zdrowia 

Caritas Diecezji Opolskiej Pomoc społeczna 53 000,00 
Stowarzyszenie Wsparcia Osób 
Wymagających Rehabilitacji i Pomocy 
„Szlachetne zdrowie” 

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców 
Gminy Ozimek 

9 000,00 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa 
Dolina 

Zdrowy Kręgosłup seniora – II etap 1 000,00 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” 

Ośrodek oparcia społecznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin w 
Gminie Ozimek 

11 000,00 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” Pomoc społeczna 2 000,00 
Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 1 500,00 
Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział 
Okręgowy 

W Ozimku oddają krew! 1 000,00 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka Rehabilitacja lecznicza mieszkańców 
Gminy Ozimek 

1 500,00 

Kultura i sport 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki Szybkim krokiem do lepszej formy  2 500,00 
Uczniowski Klub Sportowy Athletic 
Ozimek 

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci – 
Athletic Cup 2020 

6 000,00 

Okręg Polskiego Związku Sportowego Propagowanie wędkarstwa  
w lokalnym środowisku 

3 500,00 
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa 
Dolina 

Promocja Gminy Ozimek na spływie 
pontonowym Przełomem Bardzkim 

1 500,00 

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” Upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez organizację zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

900,00 

Stowarzyszenie Active Team Turystyczne partnerstwo Ozimek-
Rymarov 

2 000,00 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka Upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród mieszkańców Gminy Ozimek 

2 500,00 

Stowarzyszenie na rzecz promocji 
talentów „AKCES” 

Przygoda z kajakiem – II spływ 
kajakowy rzeką Małapanew 

2 400,00 

Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia XIX Mistrzostwa Śląska  
w Sportach i Sztukach Walki 

3 700,00 

 
Zmiany w programie współpracy: 

- Uchwała Nr XIX/149/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27.04.2020 – przyjęta zmiana programu 

współpracy w zakresie dopisania punktu dotyczącego udzielania pożyczek zwrotnych organizacjom 

pozarządowym – ustalono kwotę na pożyczki w wysokości 40 000,00 zł 

- Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  22.06.2020  – przyjęto zmianę 

programu w zakresie zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki na 86 000,00 zł 

 
Otwarcie Muzeum Hutnictwa 
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6.10.1 KLUBY SPORTOWE  
 
3 stycznia 2020r. został ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2020 – I tura, na kwotę 150 000,00 zł. 

 

Tabela nr 25:Wykaz przyznanych dotacji: 

LP KLUB TYTUŁ ZADANIA 
Przyznana 
dotacja 

1 Opolski Klub Taekwon-do 
Zajęcia sportowe Taekwondo - skuteczny program 
rozwoju sportu w Gminie Ozimek w 2020 roku" 1 500,00  

2 
Ludowy Zespół Sportowy 
GRODZIEC 

Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz 
upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu 15 000,00  

3 
Opolski Związek Lekkiej 
Atletyki Ku sportowej przyszłości mieszkańców Gminy Ozimek 4 000,00  

4 Klub Karate NIDAN 

Szkolenie zawodników sekcji Ozimek oraz udział w 
zawodach sportowych w dyscyplinie karate shotokan / 
WKF 1 500,00  

5 Klub Sportowy Małapanew 
Rozwój sportu kwalifikowalnego skat sportowy I półrocze 
2020 500,00  

6 Klub Sportowy Małapanew 
Szkolenie piłkarskie młodzieży oraz seniorów w Klubie 
Sportowym Małapanew w Ozimku 59 000,00  

7 Klub Sportowy Krasiejów 

Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ozimek 
poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez Klub Sportowy Krasiejów 40 000,00  

8 
Klub Sportowy 
SZCZEDRZYK 

Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie skat I 
półrocze 2020r. 500,00  

9 UKS Athletic Ozimek 
Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez 
organizację zajęć sportowych dla dzieci z gminy Ozimek 10 000,00  

10 
Klub Sportowy 
SZCZEDRZYK 

Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki 
nożnej 18 000,00  

  SUMA 150 000,00  

 
8 czerwca 2020r. został ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2020 – II tura, na kwotę 150 000,00 zł. 
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Tabela nr 26:Wykaz przyznanych dotacji 

LP KLUB TYTUŁ ZADANIA 
Przyznana 
dotacja 

1 
Ludowy Zespół Sportowy 
GRODZIEC 

Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz 
upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu 13 000,00  

2 
Opolski Związek Lekkiej 
Atletyki Ku sportowej przyszłości mieszkańców Gminy Ozimek 4 000,00  

3 Klub Karate NIDAN 

Szkolenie zawodników sekcji Ozimek oraz udział w 
zawodach sportowych w dyscyplinie karate shotokan / 
WKF 1 500,00  

4 Klub Sportowy Małapanew 
Rozwój sportu kwalifikowalnego skat sportowy I półrocze 
2020 500,00  

5 Klub Sportowy Małapanew 
Szkolenie piłkarskie młodzieży oraz seniorów w Klubie 
Sportowym Małapanew w Ozimku 63 500,00  

6 Klub Sportowy Krasiejów 

Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 
Ozimek poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach 
sportowych organizowanych przez Klub Sportowy 
Krasiejów 40 000,00  

7 
Klub Sportowy 
SZCZEDRZYK 

Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie skat 
sportowy. 500,00  

8 UKS Athletic Ozimek 
Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez 
organizację zajęć sportowych dla dzieci z gminy Ozimek 9 500,00  

9 
Klub Sportowy 
SZCZEDRZYK 

Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki 
nożnej 18 000,00  

  SUMA 150 000,00  

 

 
Turniej Atletic Cup 
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Festiwal Sprintu 

 

7.Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Ozimku 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz 

Ozimka jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał 

Rady Miejskiej. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Ozimka przy pomocy 

Urzędu Gminy i Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2020 r. w sposób 

określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z ustalonym 

planem pracy rady. Rada Miejska obradowała na 11 sesjach zwyczajnych, 2 sesjach 

nadzwyczajnych  i podjęła 134 uchwały. 

Z uwagi na pandemię koronawirusa część sesji Rady Miejskiej w Ozimku odbyła się w sposób 

zdalny. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, budżetu gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną 

środowiska. 

Podjęte przez Radę Miasta uchwały Burmistrz Ozimka zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi 

są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych - 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 
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Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  

 

Tabela nr 27:Rejestr uchwał wraz ze stanem wykonania 

 
UCHWAŁA ZREALIZOWANO NIEZREALIZOWANO 

XVI/119/20 z 27.01.2020r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 2019/2020 

 
X 

 

XVI/120/20 z 27.01.2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających do sądów powszechnych 

X  

XVI/121/20 z 27.01.2020r w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2020 rok 

X  

XVI/122/20 z 27.01.2020r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

X  

XVI/123/20 z 27.01.2020r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/19 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

X  

XVI/124/20 z 27.01.2020r w sprawie przekazania wniosku według 
właściwości 

X  

XVI/125/20 z 27.01.2020r w sprawie przekazania wniosku według 
właściwości 

X  

XVIII/126/20 z 24.02.2020r w sprawie złożonej petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

X  

XVIII/127/20 z 24.02.2020r w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi 
Dylaki 

X  

XVIII/128/20 z 24.02.2020r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na 
ławników 

X  

XVIII/129/20 z 24.02.2020r w sprawie apelu dotyczącego 
rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Opole-Tarnowskie Góry i 
przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwem 
Opolskim i Województwem Śląskim 

X  

XVIII/130/20 z 24.02.2020r w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2020 rok 

X  

XVIII/131/20 z 24.02.2020r w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

X  

XVIII/132/20 z 24.02.2020r w sprawie udzielenia dotacji na 
realizację zadań  w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich 
przy kościele ewangelickim w Ozimku 

X  

XVIII/133/20 z 24.02.2020r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Ozimka 

X  
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XVIII/134/20 z 24.02.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Ozimku 

X  

XVIII/135/20 z 24.02.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku 

X  

XVIII/136/20 z 24.02.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina 
Dinozaurów" 

X  

XVIII/137/20 z 24.02.2020r zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 
od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, 
ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

X  

XVIII/138/20 z 24.02.2020r zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 
inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 

X  

XIX/139/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
mienia gminnego 

X  

XIX/140/20 z 27.04.2020r w sprawie służebności przejazdu X  

XIX/141/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
mienia gminnego 

 Zainteresowany 
wycofał się 

XIX/142/20 z 27.04.2020r w sprawie przyjęcia do realizacji 
,,Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek’’ 

X  

XIX/143/20 z 27.04.2020r w sprawie określenia "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2020" 

X  

XIX/144/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XIX/145/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XIX/146/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XIX/147/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XIX/148/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XIX/149/20 z 27.04.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020 

X  

XIX/150/20 z 27.04.2020r w sprawie ustalenia opłat za pobyt i 
wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek 

X  

XIX/151/20 z 27.04.2020r w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk 

X  

XIX/152/20 z 27.04.2020r w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości 

X  

XIX/153/20 z 27.04.2020r w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości 

X  
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XIX/154/20 z 27.04.2020r w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2020 rok 

X  

XIX/155/20 z 27.04.2020r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

X  

XIX/156/20 z 27.04.2020r w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 
lutego 2020r. na niezałatwienie przez pełniącego Funkcję Burmistrza 
Ozimka Zbigniewa Kowalczyka wniosku z 19.12.2019r. w sprawie 
wynagrodzenia prezesa zarządu PGKiM sp. z o.o. 

X  

XIX/157/20 z 27.04.2020r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr15 położonego w Ozimku przy ulicy ks. Jana 
Dzierżona 4C w trybie przetargowym 

 X 

XX/158/20 z 25.05.2020r w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek 
do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 

X  

XX/159/20 z 25.05.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości 

X  

XX/160/20 z 25.05.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

X  

XX/161/20 z 25.05.2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi 
Sportowemu  Szczedrzyk. 

X  

XXI/162/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania. 

X  

XXI/163/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2019 rok. 

X  

XXI/164/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Ozimek za 2019 rok. 

X  

XXI/165/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

X  

XXI/166/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 
2020/2021 

X  

XXI/167/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia woli na 
zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ozimek a 
Gminą Chrząstowice. 

X  

XXI/168/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do 
sądów powszechnych. 

X  

XXI/169/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok. 

X  

XXI/170/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Ozimek oraz przekazania go do 
organu regulacyjnego. 

X  

XXI/171/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie uzgodnienia prac 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie stanowiska 

X  
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dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą "TRIAS" w 
Krasiejowie. 

XXI/172/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ozimek. 

X  

XXI/173/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Ozimku przy 
ulicy Powstańców Śl. 1 w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/174/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/175/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/176/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/177/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/178/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/179/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/180/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/181/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/182/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.    

X  

XXI/183/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/184/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/185/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. 

X  

XXI/186/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

X  

XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie udzielenia poręczenia. 

X  

XXI/188/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

X  

XXI/189/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia 
pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. 

X  
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XXI/190/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok 

X  

XXI/191/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. 

X  

XXI/192/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie załatwienia skargi 
z dnia 20 kwietnia 2020 r. na Burmistrza Ozimka w zakresie 
niezałatwienia wniosku z dnia 3 lutego 2020r. 

X  

XXI/193/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem. 

X  

XXI/194/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"). 

X  

XXI/195/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Ozimek. 

X  

XXI/196/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 
r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 
terenie Gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia 
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. 

X  

XXI/197/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Ozimku 

X  

XXI/198/20 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania "Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem 
zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" przez 
PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie 

X  

XXII/199/20 z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 
2020 rok. 

X  

XXII/200/20 z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

X  

XXII/201/20 z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie przewozu uczniów i 
dzieci, wobec których gmina nie ma obowiązku zapewnienia dowozu 
do szkół i przedszkoli 

X  

XXIII/202/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek. 

 Rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 
Opolskiego – 
23.09.2020 
nieważność uchwały 

XXIII/203/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

X  
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komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

XXIII/204/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

X  

XXIII/205/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Ozimek w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów 

X  

XXIII/206/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia "Planu 
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek" 

X  

XXIII/207/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub 
zarządcą jest Gmina Ozimek, warunków i zasad korzystania z nich. 

X  

XXIII/208/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie cen za usługi 
przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 
transporcie zbiorowym 

X  

XXIII/209/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie sposobu 
ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych 
przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym. 

X  

XXIII/210/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zaliczenia drogi 
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

X  

XXIII/211/20 z dnia 24 sierpnia 2020r w sprawie wyboru 
ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na 
kadencję 2020- 2023. 

X  

XXIII/212/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych 
zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 

X  

XXIII/213/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego 

X  

XXIII/214/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok. 

X  

XXIII/215/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XXIII/216/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

X  

XXIV/217/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta 

X  
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Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi 
Schodnia  

Stwierdzenie w części nieważności uchwały przez  Wojewodę 
Opolskiego. 

XXIV/218/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/219/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/220/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/221/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/222/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/223/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym 

X  

XXIV/224/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

X  

XXIV/225/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek. 

X  

XXIV/226/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

X  

XXIV/227/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok. 

X  

XXIV/228/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XXIV/229/20 z dnia 28 września 2020r. w sprawie załatwienia 
skargi z dnia 2 września 2020r. na działanie Dyrektor PSP nr 1 w 
Ozimku 

X  

XXV/230/20 z dnia 26 października 2020r. w sprawie załatwienia 
skargi z dnia 18 września 2020r. na Burmistrza Ozimka w zakresie 
braku reakcji na pismo z dnia 30.03.2020r. 

X  

XXV/231/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

X  

XXV/232/20 z dnia 26 października 2020r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie 
Gminy Ozimek. 

X  

XXV/233/20 z dnia 26 października 2020r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy 
Ozimek w ramach pomocy de minimis. 

X  

XXV/234/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2020 rok. 

X  

XXV/235/20 z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2020 rok. 

X  

XXVI/236/20 z dnia 04 listopada 2020r. w sprawie zmiany budżetu 
gminy na 2020 rok 

X  

XXVI/237/20 z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XXVII/238/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Ozimek do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja 

X  
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Turystyczna 
XXVII/239/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2021 rok 

X  

XXVII/240/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany Statutu 
Gminy Ozimek 

X  

XXVII/241/20  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

X  

XXVII/242/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2020 rok 

X  

XXVII/243/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XXVII/244/20 z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie  rozpatrzenia 
petycji 

X  

XXVIII/245/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 

X  

XXVIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ozimek a Gminą 
Kolonowskie w sprawie przekazania przez Gminę Kolonowskie 
Gminie Ozimek zadania publicznego w zakresie zapewnienia 
uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy 
Kolonowskie, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
Zespołu Szkół Specjalnych  w Opolu 

X  

XXVIII/247/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

X  

XXVIII/248/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

X  

XXVIII/249/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2020 

X  

XXVIII/250/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XXVIII/251/20 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie udzielenia poręczenia 

X  

XXVIII/252/20 z dnia 28 grudnia 2020r. uchwalenia budżetu 
gminy na 2021 rok 

X  

XXVIII/253/20 z dnia 28 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 

X  

 
 
8.  ORGANIZACJA URZĘDU 
 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz 
uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Ozimku. 
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania 
spoczywających na Gminie: 

1) zadań własnych; 
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 
3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie zawartych 

porozumień z organami tej administracji; 
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4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia między 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego 
zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, które nie zostały powierzone 
gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane 
innym podmiotom na podstawie umów. 

 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - Burmistrz Ozimka podjął ogółem 217 Zarządzeń, w 
tym 176 jako organ gminy oraz 41 jako kierownik jednostki. 
 
Tabela nr  28:  Zestawienie liczbowe załatwionych spraw 
 

Lp. Działania urzędu  Liczba 
działań 

2020 

1Pisma wpływające do urzędu w systemie DOKUS 7821

2Założone sprawy w systemie DOKUS 2997

3Ilość dokumentów, które wpłynęły epuapem 1737

4Ilość dokumentów wysłanych epuapem 1686

5Udzielone odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej 29

6Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne 6

7Faktury, które wpłynęły do urzędu o dokonanie płatności 3633

8Wystawione faktury 1076

9Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio 10

10Skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości 1

10Petycje 5

11Ilość wysłanych listów 8800
 Ogółem 27801
 
 
Tabela nr 29: Zestawienie wydanych decyzji 
 

Decyzje administracyjne 
Liczba 

wydanych 
decyzji 2020 

1 Warunki zabudowy i inwestycji celu publicznego 42

2 Zajęcie pasa drogowego 28

3 Umieszczenie w pasie drogowym 28

4 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia) 55

5 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa) 74

6 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony) 232

7 Opis aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 2145

8 
Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk) 6

9 Meldunki 966

10 Dowody 1259

11 Udostępnienie danych z rejestru PESEL 192

12 Wpis do rejestru wyborców 3
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13 Decyzje o wymeldowaniu 17

14 Nadawanie numerów PESEL 234

15 Zaświadczenia o zameldowaniu 626

16 Podział nieruchomości 50

17 Nadanie numerów budynkom 64

18 Wystawione upomnienia – opłata śmieciowa 657

19 Wystawione upomnienia - podatki 548

20 Podatki 9830

21 Deklaracje podatkowe 191

22 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 12

23 O środowiskowych uwarunkowaniach 5

24 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje 37

25 Działalność gospodarcza: 474

 - założenie działalności gospodarczej 46

 - zawieszenie działalności gospodarczej 86

 - wznowienie działalności gospodarczej 48

 - zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 243

 -zakończenie działalności gospodarczej 32

 Ogółem 18230
 
 
 
 
Tabela nr  30: Wydatki w dziale administracja 
 

 2018 2019 2020 
Wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

 4 577 806,77 4 873 880 ,83 4 730 762,04 

Wydatki statutowe  864 127 ,78  1 084 278 ,26  1 469 449,42  
Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych                    

12 804,68 45 744,39 27 001,79 

Wydatki majątkowe 541 740,00 ( realizacja 
projektu e-Ozimek) 

55 000,00 ( zakup 
serwera do IT) 

68 067,49 ( zakup 
komputerów do UGiM) 

Suma wszystkich 
wydatków 

 5 996 479 ,23 6 058 903,48 6 295 280,74 

 
 
 
9. Oświata i edukacja 
 

9.1.Liczba placówek oświatowych oraz liczba wychowanków poszczególnych placówek 
edukacyjnych 

 
W 2020 roku w Gminie Ozimek działało 6 szkół podstawowych w tym trzy miejskie, 

prowadzonych jest przez Gminę Ozimek. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę 

Ozimek są szkołami obwodowymi, tzn. mają obowiązek zapewnić miejsce nauki 

wszystkim uczniom zamieszkałym w ich obwodach. Granice obwodów określa uchwała Nr 
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X/56/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 

roku.  

Na terenie gminy działało 6 samodzielnych przedszkoli publicznych, w tym jedno z 

oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych (Publiczne Przedszkole nr 2 w 

Ozimku), oraz 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ( SP 2, SP3, PSP 

GRODZIEC, PSP SZCZEDRZYK, SP ANTONIÓW).  

Burmistrz Ozimka, będący organem prowadzącym szkoły podstawowe i przedszkola 

sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

Nadzorowi Burmistrza Ozimka podlega w szczególności: 

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami 

budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 

gospodarowania mieniem; 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników i uczniów; 

3)  przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki 
 
 
 
Tabela  nr  31:  Liczba dzieci w przedszkolach  wg stanu na 30.09.2020r. 
 

Liczba dzieci w przedszkolu wg stanu na dzień 30.09.2020r. 

Liczba uczniów 
według wieku 

PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 

Wiek 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 

2,5     2       

3 15 22 4 47 3 12 

4 38 24 15 22 11 13 

5 39 23 14 27 16 18 

6 i więcej 33 16 14 19 20 1 
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Tabela  nr  32:  Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych  wg stanu na 30.09.2020r. 
 
 

 

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wg stanu na dzień 30.09.2020r. 
Liczba uczniów 
według wieku SP 2 SP 3 

SP 
Antoniów 

PSP 
Grodziec 

PSP 
Szczedrzyk 

Wiek 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

uczniów 

2,5           
3     4 4   
4 8   5 5   
5 5 13 8 9 1 

6 i więcej 10 37 7 9 15 

razem 23 50 24 27 16 
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Tabela  nr  33:  Liczba dzieci w szkołach podstawowych  wg stanu na 30.09.2020r. 
 

  PSP nr 1 w Ozimku SP nr 2 w Ozimku SP nr 3 w Ozimku SP w Antoniowie PSP w Dylakach PSP w Grodźcu SP w Krasiejowie PSP w Szczedrzyku 

 

klasa oddział 

Liczba 
uczniów 

w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów 

w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

Liczba 
uczniów w 
oddziale 

Liczba 
uczniów 

ogółem w 
klasie 

 

oddziały 
przedszkolne 

brak oddziału 23 (2 oddziały) 50 24 brak oddziału (2 oddziały) 27 brak oddziału 16  

I 

1a 8 8 6 6 22 

65 

8 8 15 15 10 10 11 11 9 9  

1b         19                      

1c         24                      

II 

2a 13 

13 

12 12 25 

71 

8 8 9 9 10 10 13 13 14 14  

2b       25                      

2c         21                      

III 

3a 15 

23 

12 12 22 

66 

11 11 9 9 9 9 20 20 14 14  

3b 8     23                      

3c       21                      

IV 

4a 21 21 10 10 26 

50 

    7 7     15 15 20 20  

4b         24                      

V 

5a   

  

10 10 21 

42 

7 7 6 6 0 0 0 0 7 7  

5b       21                      

5c                                
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VI 

6a 23 

43 

18 18 24 

71 

13 13 18 18 19 19 21 21 12 

24 

 

6b 20     25                 12  

6c         22                      

VII 

7a 13 

29 

12 12 25 

97 

    10 10 20 20 16 16 22 22  

7b 16     24                      

7c         24                      

7d         24                      

VIII 

8a 13 

24 

13 13 23 

42 

8 8 8 8 9 9 12 12 14 14  

8b 11     19                      

SUMA  161 161 93 93 504 504 55 55 82 82 77 77 108 108 124 124  

Razem z oddziałami 
przedszkolnymi 

161 116 554 79 82 104 108 140  
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Ozimku są placówkami 

oświatowymi prowadzącymi oddziały integracyjne, przygotowanymi kadrowo i lokalowo do 

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

niepełnosprawnych. Gmina Ozimek, realizując zadanie własne (finansowane z dochodów  

własnych),  zapewnia  bezpłatny  dowóz  i  opiekę  podczas  dowozu  uczniom     i wychowankom 

niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół i przedszkoli.  

Ponadto Gmina Ozimek realizowała w 2020roku, wynikający z ustawy — Prawo oświatowe, 

obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku, kiedy odległość z domu do szkoły 

przekracza 3 kilometry dla uczniów klas I-IV lub 4 kilometry dla uczniów klas V-VIII.  

 

Koszt dowożenia uczniów 231 146,09 zł 

 
9.2.Wydatki na oświatę 

Wydatki na oświatę stanowią znaczny udział w budżecie gminy Ozimek .Udział kosztów 

utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka w ogólnej kwocie wydatków w 

2020r. wyniósł 31 199 516,32 zł .  

 
Tabela nr 34: Wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2020r. 
 

Placówka Plan Procentowe 

wykonanie 

Wydatki 

Jednostka GZO 1 920 276,00 92,05% 1 767 543,03

Jednostka: PP1 1 659 727,98 94,54% 1 569 101,60

Jednostka: PP2 1 878 115,00 92,74% 1 741 683,13

Jednostka: PP3 665 145,96 91,04% 605 569,96

Jednostka: PP4 1 456 936,00 94,72% 1 380 057,11

Jednostka: PP5 849 799,48 92,64% 787 291,58

Jednostka: PP6 782 165,58 93,63% 732 349,46

Jednostka: SP1 3 081 647,16 92,07% 2 837 312,22

Jednostka: SP2 2 547 756,04 94,85% 2 416 594,18

Jednostka: SP3 7 075 575,29 94,79% 6 706 705,74

Jednostka: SPA 1 575 825,39 96,15% 1 515 233,98

Jednostka: SPD 1 702 353,04 95,70% 1 629 071,82

Jednostka: SPG 1 800 204,04 95,91% 1 726 507,67

Jednostka: SPK 2 069 065,77 91,53% 1 893 813,88

Jednostka: SPSz 2 423 439,53 93,13% 2 257 013,62

Jednostka: ŻŁ 1 686 366,00 96,88% 1 633 667,34

RAZEM 33 174 398,26 94,05% 31199 516,32
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Wysokość subwencji oświatowej nie pokrywała w pełni kosztów funkcjonowania szkół 

podstawowych. Powoduje to konieczność finansowania tych placówek  w części z 

dochodów własnych gminy. Wysokość środków spoza części oświatowej subwencji 

ogólnej przeznaczanych na pokrycie kosztów utrzymania szkół wzrasta z roku na rok. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów funkcjonowania placówek 

oświatowych są zmiany w prawie oświatowym. Nakładanie nowych obowiązków na 

organy prowadzące szkoły i przedszkola przez Ministra Edukacji Narodowej (zapewnienie 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej, zmiany organizacji nauczania informatyki, 

organizacja zajęć rewalidacyjnych, organizacja świetlic, organizacja specjalnych metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi) w znaczący sposób konsekwencjami finansowymi 

obciąża budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ nie ma pokrycia w 

otrzymywanej przez  Gminę Ozimek tzw. subwencji oświatowej.  

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla  jednostek  samorządu  terytorialnego 

jest naliczana na podstawie liczby uczniów  w szkołach prowadzonych i  dotowanych przez  

tę jednostkę samorządu terytorialnego, z wykorzystaniem tzw. standardu podziału 

subwencji oraz określanych przez ministra wag zwiększających, uwzględniających np. 

wyższe koszty kształcenia w szkołach wiejskich, kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

o różnym stopniu niepełnosprawności, poziom wykształcenia nauczycieli i wiele innych. 

W efekcie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje na każdego ucznia wyliczone 

przez ministra właściwego do spraw oświaty koszty jego kształcenia w szkołach i 

placówkach określonego typu. 
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Tabela  nr  34:  Kwota całkowita zrealizowanych wydatków w planie finansowym w 
Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2020 oraz źródła i kwoty finansowania tych 
wydatków 

 

 

 
 

Rzeczywisty koszt kształcenia w Gminie Ozimek był w roku 2020 podobnie jak w latach 

poprzednich w istotny sposób wyższy od standardu wyliczanego przez Ministerstwo. Średni koszt  

kształcenia  ucznia  w  szkołach  i  placówkach  przedszkolnych  prowadzonych  przez Gminę 

Ozimek. Najmniej kosztuje gminę kształcenie uczniów w podstawowych szkołach wiejskich. 

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 
2020 

27 798 305,95

Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 150 000,00 
- pracownie specjalistyczne) 

16 660 970,00

Wydatkowane dotacje (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe, dotacja celowa - kwoty w analityce w załączniku 

772 508,20

dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej 
70 501,35

Łączne suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2020 
614 248,00

w tym:  

z tytułu opłaty za wyżywienie 512 725,00
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział 
przedszkolny) 

101 523,00

Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy 
Ozimek 

9 680 078,40
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Subwencja oświatowa nie pokrywa ponoszonych przez Gminę Ozimek kosztów prowadzenia szkół 

podstawowych.  

 
9.3 Kadra 

Poziom wykształcenia oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli wpływają na 

wysokość kosztów kształcenia. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Ozimek 29 nauczycieli na to nauczyciele mianowani a 136 to nauczyciele dyplomowani  

Gmina Ozimek corocznie przeznacza na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w 

budżecie środki w kwocie stanowiącej 0,8% przewidywanych w danym roku wynagrodzeń 

nauczycieli. W 2020 roku z uwagi na panującą pandemię nie wykorzystano środków ztej 

puli.– 

Dzięki środkom na doskonalenie wzrasta  liczba nauczycieli posiadających kwalifikacje 

do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Jednak reforma systemu szkolnego i 

programów nauczania spotęgowała potrzeby w tym zakresie w szkołach wiejskich. Ustawa 

Karta Nauczyciela zobowiązała organy prowadzące do takiego ukształtowania 

regulaminów wynagradzania nauczycieli, które zapewni osiąganie przez nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnich wynagrodzeń na poziomie 

określonym w tej ustawie.  

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 

1) nauczyciela stażysty - 100%, 

2) nauczyciela kontraktowego - 111%, 

3) nauczyciela mianowanego - 144%, 

4) nauczyciela dyplomowanego - 184% 

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.  

 
Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego; 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń     z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku wiejskiego 
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Tabela nr 35: Zatrudnienie w placówkach przedszkolnych 
 

Stan na dzień 30.09.2020      

  

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Według umów o pracę Według umów o pracę 

Jednostka Grupa Stopień awansu etaty umowy etaty umowy 

PP1 Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 1 1 0 0 

nauczyciel kontraktowy 3 3 0,88 1 

nauczyciel mianowany 1 1 0,25 2 

nauczyciel dyplomowany 5 5 0 0 

razem 10 10 1,13 3 

PP2 Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 1 1 0 0 

nauczyciel kontraktowy 3 3 0,09 1 

nauczyciel mianowany 1 1 0 0 

nauczyciel dyplomowany 9 9 0 0 

razem 14 14 0,09 1 

PP3 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 2 2 0 0 

nauczyciel mianowany 1 1 0,32 1 

nauczyciel dyplomowany 1 1 0 0 

razem 4 4 0,32 1 

PP4 Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 1 1 0 0 

nauczyciel kontraktowy 6 6 0 0 

nauczyciel mianowany 2 2 0,34 2 

nauczyciel dyplomowany 2 2 0 0 

razem 11 11 0,34 2 

PP5 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 0 0 0,56 1 

nauczyciel mianowany 1 1 0,25 2 

nauczyciel dyplomowany 2 2 0 0 

razem 3 3 0,81 3 

PP6 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 0 0 0,75 1 

nauczyciel mianowany 0 0 0,24 2 

nauczyciel dyplomowany 3 3 0 0 

razem 3 3 0,99 3 

razem 45 45 3,68 13 

Razem Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 3 3 0,00 0 

nauczyciel kontraktowy 14 14 2,28 4 

nauczyciel mianowany 6 6 1,40 9 

nauczyciel dyplomowany 22 22 0,00 0 
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Tabela nr 36 :Zatrudnienie w placówkach szkolnych 
 

  

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Według umów o pracę Według umów o pracę 

Jednostka Grupa Stopień awansu etaty umowy etaty umowy 

SP1 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 4 4 1,5 2 

nauczyciel mianowany 2 2 0,44 1 

nauczyciel dyplomowany 14 14 1,33 2 

razem 20 20 3,28 5 

SP2 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 6 6 0 0 

nauczyciel mianowany 4 4 0 0 

nauczyciel dyplomowany 13 13 0,41 3 

razem 23 23 0,41 3 

SP3 Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 3 3 0,56 1 

nauczyciel mianowany 4 4 0,89 2 

nauczyciel dyplomowany 44 44 0,81 2 

razem 51 51 2,25 5 

SPA Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 2 2 0 0 

nauczyciel mianowany 2 2 0,05 1 

nauczyciel dyplomowany 8 8 1,47 6 

razem 12 12 1,51 7 

SPD Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 0 0 0,33 1 

nauczyciel kontraktowy 1 1 0 0 

nauczyciel mianowany 2 2 0 0 

nauczyciel dyplomowany 8 8 2,62 6 

razem 11 11 2,96 7 

SPG Nauczyciele 

nauczyciel stażysta 0 0 0,78 2 

nauczyciel kontraktowy 1 1 0 0 

nauczyciel mianowany 5 5 0,23 1 

nauczyciel dyplomowany 7 7 1,52 4 

razem 13 13 2,52 7 

SPK Nauczyciele 

nauczyciel mianowany 2 2 1,61 3 

nauczyciel dyplomowany 9 9 1,39 6 

razem 11 11 3 9 

SPSz Nauczyciele 

nauczyciel kontraktowy 1 1 0 0 

nauczyciel mianowany 2 2 0,56 2 

nauczyciel dyplomowany 11 11 2,36 5 

razem 14 14 2,92 7 

razem 155 155 18,85 50 

Razem Nauczyciele nauczyciel stażysta 0 0 1,11 3 
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nauczyciel kontraktowy 18 18 2,06 3 

nauczyciel mianowany 23 23 3,78 10 

nauczyciel dyplomowany 114 114 11,91 34 
 
 
 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu 

zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość 

dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania 

dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych 

lub uciążliwych warunków pracy. W przypadku nieosiągnięcia na terenie Gminy średnich 

wynagrodzeń ustawowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego organ prowadzący 

jest zobowiązany wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w wysokości zapewniającej 

osiągnięcie tych średnich wynagrodzeń.  

 

Tabela nr 37: Łączne koszty funkcjonowania oświaty 

 

WYDATEK KWOTA 

1. Świadczenia bezosobowe 516 360,87 

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 210 487,47 

3 Odpis na ZFŚS 1 076 519,00 

4. Wydatki statutowe jednostek oświatowych 2 994 938,61 

5. Wspólna obsługa jedn. Samorz.Teryt-CUW obsługująca realizację 
zadań w rozdziałach :75085 ,80113 ,80146 ,80195,85415, 85416,85446, 
85595 

1 767 543,03 

Łączny plan finansowy Oświaty na 2020 r. 29 565 848,98 

FINANSOWANIE 

 

1. Subwencja oświatowa+ 0,4 % rezerwy -pracownie 16 660 970,00 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa do rozdziałów 80104, 80103, 80149, 
dotacja podręcznikowa 

772 508,20 

3. Wpłaty rodziców (wyżywienie+ opłata stała) 614 248,00 
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4. Inne-dochody z najmu, terminowej zapłaty podatku i składek ZUS 
5. GZO - transport i opieka w czasie przewozu - porozumienie z Gminą 
Kolonowskie 

71 344,91 2 696,30 

6. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej 
78 500,00 

ŚRODKI WŁASNE GMINY 11 365 581,57 

 
 

 
10. Pomoc społeczna 

10.1. Rodzina 

10.1.1.Pomoc środowiskowa 

Ustawa  o pomocy  społecznej  nakłada  na  gminę  obowiązek  udzielania  pomocy  osobom 

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być 

świadczona  w formie   pieniężnej   i   niepieniężnej.   Ustawa   zawiera   katalog   świadczeń 

o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. 

Podstawowym narzędziem, w oparciu o które przyznawane są świadczenia z pomocy 

społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu 

zamieszkania   osoby   lub   rodziny  albo   w miejscu   jej   pobytu.   Decyzję administracyjną 

o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Na przestrzeni roku 2020 pomocą społeczną objęto łącznie 455 rodzin – liczba osób w tych 

rodzinach 719 osób. . 

Najczęstszymi   powodami   trudnej   sytuacji   życiowej,   osób   i   rodzin   korzystających    

z pomocy OIiPS obok ubóstwa jest bezrobocie, niepełnosprawność  czy długotrwała 

choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W  roku 2020 

głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była długotrwała, ciężka 

choroba, kolejnym – bezrobocie, niepełnosprawność. 
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Tabela nr 38: Analiza poniesionych wydatków w roku 2020 wg rodzaju udzielonej pomocy 
oraz liczba korzystających ze świadczeń osób/rodzin 
 
 

 

 
10.1.2.Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.), w rozdziale 8a. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i 

zasiłek szkolny. 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna 

sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub gdy rodzina jest 

niepełna. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. Zasiłek szkolny jest drugim po 

stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być 

przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek może 

przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z 

powodu zdarzenia losowego. Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem 

jednorazowym - pomocą nadzwyczajną. Nie ma tu określonego kryterium dochodu na 

Rodzaj świadczeń Ilość świadczeń Koszt świadczeń w zł 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 
6 879 

918 799 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 76 76 000 

Zasiłek pielęgnacyjny 2 927 620 334 

Świadczenie pielęgnacyjne 592 1 064 900 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0,00 

Zasiłek dla opiekuna 27 16 420 

Świadczenie rodzicielskie 339 302 495 

Za życiem 3 0,00 
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osobę w rodzinie ubiegającego się o zasiłek. W roku 2019 nie udzielono pomocy w formie 

zasiłku szkolnego. 

W roku 2020 wypłacono stypendia dla 21 uczniów na kwotę  12 228 zł. 
 

10.1.3. Pomoc instytucjonalna 

OIiPS zapewnia również rodzinom  pomoc instytucjonalną w formie świetlicy środowiskowej dla 

dzieci i młodzieży,  .  Jest  to  placówka  wsparcia  dziennego     o charakterze wieloaspektowych 

oddziaływań, m.in. opiekuńczych, wychowawczo – edukacyjnych oraz profilaktyczno – 

terapeutycznych. 

W  2020  roku  udzielono  wsparcia  18  osobom  w  świetlicy  środowiskowej  w  Ozimku. 

Kwota z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowana na utrzymanie świetlicy wyniosła:                           

64 342,00 zł. 

 

10.2.Realizacja programów 

Dla wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, problemami, których 

pokonywanie wymaga specjalistycznego poradnictwa, rodzin ze zdiagnozowanymi uzależnieniami, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, OIiPS realizuje min. programy. 

 
10.2. 1.Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

W roku 2020 realizowany był wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na  lata 

2019-2023 ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Celem 

Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą dorosłych, 

zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Istotnym elementem 

Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości    zjedzenia    

gorącego    posiłku    przygotowanego     w    stołówce     szkolnej. W ramach programu wypłacane 

były zasiłki celowe na zakup żywności bądź posiłku oraz udzielano pomocy w formie posiłków. 

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności bądź posiłku 

skorzystało 256 osób .Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 199 260 zł. 

Ogólny  koszt programu wyniósł  199 260,00 zł, z tego  119 556 zł to wsparcie Wojewody. 
 
10.2.2.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Dodatkową pomoc stanowi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 

Polsce realizowany  od  2014 roku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

potrzebującym (FEAD). Główny cel programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym 
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najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej. Uprawnienie do 

korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się  w trudnej sytuacji 

życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium 

dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej OIiPS kwalifikuje osoby do 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego, dystrybucja żywości w 2020 roku 

dokonywana była przez pracowników UGiM oraz OIiPS w Ozimku roku . Z tej formy pomocy 

skorzystało 172 osoby. 

 
 

 
 
Bank żywności 
 
 
10.3.Programy rządowe 

Szczególnym wsparciem dla rodziny są programy rządowe – realizowane w strukturze OIiPS w 

Ozimku przez Dział Świadczeń Rodzinnych. Dział ten realizował zadania w zakresie ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy 
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o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" oraz 

rozporządzenia o realizacji rządowego programu "Dobry start". 

Programy  500+  i  300+,  które  obejmują  znacznie  większą  liczbę  dzieci  niż  ustawa o 

świadczeniach rodzinnych czy ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały 

prawidłowo i bardzo sprawnie wdrożone oraz terminowo realizowane. 

 
Tabela nr 39: Programy rządowe w roku 2020 
 

Program liczba świadczeń kwota wypłaconych świadczeń 

Rodzina 500+ 1731 rodzin 15 651 371,00 

Dobry start (300+) 1772 549 340,00 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

 
688 

 
313 380,00 

Świadczenie  „Za życiem” 3 0 

 

10.4. Usługi opiekuńcze 
 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze należą do zadań własnych gminy. Świadczenie to przysługuje osobom starszym, 

samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom, które wymagają 

pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w 

miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi 

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania. 

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała                       

Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r.  

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020r. wyniosły 

124 312 zł. 
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Tabela nr 40:  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
 

 
10.5.Opieka całodobowa 

Osoby, które wymagały już całodobowej opieki, a której są pozbawione w miejscu zamieszkania – 

kierowane są do domów pomocy społecznej. 

W  roku 2020 OIiPS pokrywał koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 18 osób  na kwotę 

461 679,57 zł . 

Zobowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec 

domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina, z której osoba została skierowana do domu 

pomocy społecznej. 

Wpłaty od rodzin osób przebywających w DPS wyniosły 27 715,32 zł i odprowadzone zostały do 

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. 

 
10.6.Osoby bezdomne 

Zadaniem   własnym   gmin   o   charakterze   obowiązkowym   jest   pomoc   bezdomnym      i 

ograniczenie negatywnych skutków bezdomności poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. (art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy 

społecznej). 

Osoby  bezdomne   objęte   są   pomocą  finansową   i   niefinansową   tutejszego  Ośrodka, 

a także pomocą prawną i pracą socjalną. 

Liczba wszystkich zdiagnozowanych osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania 

była gmina Ozimek (przebywających na terenie gminy i poza jej granicami) w 2020 roku wyniosła 

10. 

Gmina Ozimek rozwiązuje problem bezdomności zapewniając docelowo osobom bezdomnym z 

terenu naszej gminy miejsca w noclegowni lub w schronisku dla bezdomnych (w 2020 ze 

schroniska skorzystało 10 osób). Koszt pobytu wyniósł 49 282,51 zł. 

 

Rodzaj usług Liczba osób 
korzystających Koszt usług w zł 

Podstawowe usługi opiekuńcze 87 654 466 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

1 14 38 
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10.7.Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

10.7.1. Dodatki mieszkaniowe: 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia 

kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym kryterium 

jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego: 

- gospodarstwo jednoosobowe - 175% najniższej emerytury (2 100 zł) 

- gospodarstwo wieloosobowe - 125% najniższej emerytury ( 1 500 zł) 

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. 

 liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem mieszkaniowym – 116 

 kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. – 221 877 zł 

 

10.7.2.Dodatki energetyczne : 

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na 

podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie 

wysokości dodatku. 

 liczba gospodarstw domowych objętych dodatkiem energetycznym – 2 
 kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. -  541 zł 

 

10.8.Finanse 

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2020 rok z 

uwzględnieniem zmian wynosił 25 074 421,70 zł z czego : 

 460 474,7 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia,  

 3 962 924,91zł to plan wydatków pomocy społecznej ,  

 16 000,00 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej , 

 20 635 022,00 zł plan w zakresie rodziny. 
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Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań. W okresie od                                 

1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zaplanowanej kwoty 25 074 421,70 zł 

wydatkowano 24 585 765,36 zł z tego: 

a) budżet państwa 20 780 714,96 zł co stanowi około 88 % łącznych wydatków w tym: 

- zadania zlecone 19 995 951,65 zł 

- dotacja na zadania własne 784 763,31 zł 
b)  budżet gminy 3 805 050,40 zł  co stanowi około 15% wszystkich wydatków. 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. na działalność 

wydatkował kwotę 1.650.656 zł w tym ( dotacja wojewody - 204.753 zł). W bieżącym roku 

zatrudnionych było 25 osób. 
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Tabela nr 41: Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej 

 

d)  

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2020r. został zrealizowany w ponad 

98%. 

Kwota zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2020 rok wyniosła 70.687,84 zł z czego 

60.738,24 zł to środki z dotacji budżetu państwa ( 46.674,15 zł dział 855 Rodzina - to środki 

przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego czyli na 

wypłatę świadczeń realizowanych przez Urząd Wojewódzki, a płatnikiem których jest gmina. 

Pozostała kwota to dział 851 Ochrona zdrowia 200 zł, 852 Pomoc społeczna 13.688,09 zł i 854 176 

zł wynika z mniejszej liczby udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz stypendiów 

socjalnych dla uczniów). Kwota 9.949,60 zł to kwota bieżącego zasilenia z budżetu gminy na 

realizację ustawowych zadań. 

11.Kultura 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku realizowane były 

przez jednostki organizacyjne gminy: Dom Kultury w Ozimku, Miejską i Gminną Bibliotekę 

Publiczną, bezpośrednio przez Referat środków pomocowych, spraw społecznych i obsługi 

jednostek pomocniczych gminy a od 1 lipca 2020r. Referat Komunikacji Społecznej oraz we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. 

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem znacznie ograniczono możliwości 

w realizacji działań promocyjnych i sportowych.  

 

Lp. Zadanie Kwota ogółem w zł 

1 
Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy- 1.051.325zł. Budżet 
państwa -204.753zł. 1.256.078

2 Składki ZUS, FP od wynagrodzeń, PEFRON 252.343 

3 
Opłata za najem pomieszczeń, usługi remontowe, pozostałe usługi 

64.102 

4 
Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, 

26.103 

5 Delegacje, ryczałty, szkolenia 13.951 

6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.551 

7 
Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od 
nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp) 

11.528 
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11.1. Dom Kultury w Ozimku 

Działalność Domu Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2020 uwarunkowana została 

w znacznym stopniu przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie 

przepisów związanych z pandemią koronawirusa.  

W okresie obowiązywania obostrzeń mających na celu zatrzymanie lub ograniczenie 

rozprzestrzeniania się wirusa przerwane zostały wszystkie zajęcia stacjonarne w sekcjach i kołach 

zainteresowań, uniemożliwione zostały wszelkie prezentacje, występy, spotkania, imprezy 

kulturalne i rekreacyjne we wnętrzu Domu Kultury.. W miarę normalne zajęcia, ograniczone 

jedynie przepisami związanymi ze stanem epidemiologicznym, rozpoczęły się po pierwszym 

lockdownie we wrześniu i potrwały do ponownego zamknięcia. Od połowy października 2020 roku 

część zajęć oraz imprez, spotkań i warsztatów odbywa się przy wykorzystaniu Internetu. Pracują w 

ten sposób te grupy, których działalność internetowa jest możliwa. Instruktorzy, którym 

uniemożliwiono normalne i regularne prowadzenie zajęć, zaangażowani zostali do realizacji cykli 

filmowych, promujących działalność plastyczną,  taneczną, muzyczną, teatralną czy filmową. W 

niektórych wypadkach przeprowadzane były również nagrania materiałów filmowych i 

dźwiękowych z udziałem członków sekcji, w zachowaniu rygorów sanitarnych i mocno 

ograniczone liczebnie. Realizowane są zarówno spotkania cykliczne, nad którymi pracują konkretni 

instruktorzy i członkowie sekcji, jak i imprezy okolicznościowe i tematyczne, wykonane dzięki 

pracy zbiorowej w formie prezentacji internetowych uprzednio nagranych lub wykonanych za 

pomocą streamingu w czasie rzeczywistym. 

 

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2020 roku przeznaczono 

kwotę 2  070 000,00 zł. Kwota ta przeznaczona była odpowiednio na finansowanie zadań 

realizowanych bezpośrednio przez Dom Kultury w Ozimku, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz 

na zadania zlecone organizacjom i instytucjom. 

 

Główny zakres działalności Domu Kultury w Ozimku stanowi prowadzenie sekcji i kół 

zainteresowań oraz realizacja imprez własnych, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, 

konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, 

wojewódzkim oraz międzynarodowym. W Domu Kultury prowadzone są systematyczne, otwarte 

zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z terenu naszej gminy oraz gmin 

sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, 

śpiewu, plastyki, nauki języków obcych i muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych 

i regionalnych, a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego 
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11.1.1.Projekty realizowane przez Dom Kultury w Ozimku 
 
Okres epidemii wymusił przełożenie działań związanych z uczestnictwem w projektach 

realizowanych przez strony: czeską i polską. W miesiącu maju miały odbyć się warsztaty wokalne 

oraz koncert z udziałem „Chóru na Obcasach”, dla którego to przedsięwzięcie miało stać się okazją 

do świętowania 5-lecia działalności. Z grafiku wypadły również warsztaty i koncerty z udziałem 

Ozimskiej Orkiestry Dętej (zarówno realizowane  w Rymarowie jak i w Ozimku) oraz warsztaty 

Tańca orientalnego z udziałem grup „Kaszmir” i „Zafira”. 

Te działania z konieczności zostały przeniesione na drugą połowę roku 2020 i w chwili obecnej 

ustalane są nowe terminy. 

Dom Kultury w Ozimku aplikował ponadto do uczestnictwa w dwóch projektach, ale 

dofinansowanie nie zostało przyznane. Były to: 1. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

(wniosek dotyczył warsztatów teatralnych przeznaczonych dla przedszkoli działających na terenie 

naszej gminy), 2. Kultura – Interwencje 2020 – Narodowe Centrum Kultury (wniosek dotyczył 

dofinansowania imprezy filmowej „OZcary 2020”). 

W okresie sprawozdawczym lipiec-grudzień 2020 złożono aplikację do dwóch programów: 

 27.11.2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Taniec na 

dofinansowanie jednej z naszych czołowych imprez „Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów 

Tanecznych – Tańcowadła 2021”. Ogłoszenie wyników naboru jeszcze się nie odbyło. 

 25.10.2020 Polsko-Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży projekt, który uzyskał 

dofinansowanie pn. „Naturalnie, że naturalnie” – stworzenie skwerku przy Domu Kultury z 

hotelami dla owadów. Młodzież biorąca udział w projekcie wiek 13-19 lat z Gminy Ozimek. 

Wniosek otrzymał dotację w kwocie 5735,00 zł, jego termin realizacji przypada na okres 

luty-lipiec 2021 
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Ozcary 
 

 
Nocnik teatralny 
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11.2.Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku 
 
W  2020 r. w gminie funkcjonowało 6 bibliotek, z czego 3 w budynkach dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Są to placówki w: Ozimku, Krasiejowie i Grodźcu.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 92 218 woluminów, zaś na koniec roku – 91 

369 woluminów. W ciągu roku zakupiono łącznie 1 541  książek oraz zaprenumerowano 8 tytułów 

czasopism. Na zakup nowości biblioteka pozyskała dotację ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11 134 zł.  Natomiast w trakcie przerwy w udostępnianiu 

spowodowanej epidemią dokonano głębokiej selekcji zbiorów pod kątem ich  stanu fizycznego, 

wycofując ze inwentarzy łącznie 2 232 pozycji zniszczonych i zaczytanych. W przeliczeniu na 

1mieszkańca łączna liczba woluminów wynosiła 4,71 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 4,69 na dzień 

31 grudnia 2020 r. Ponadto biblioteka miejska (w tym zarówno placówka dla dorosłych jak i oddział 

dla dzieci) zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 21 mieszkanek 

i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2020 r.  zostały wzbogacone o 29 pozycji. Ponadto w 

grudniu 2020 roku biblioteka wykupiła licencję na udostępnianie zbiorów elektronicznych na 

platformie ibuk  libra oraz legimi.pl. Dzięki temu przez cały następny rok ozimscy czytelnicy będą 

mogli korzystać z tego typu zbiorów na własnych urządzeniach domowych. 

W 2020 roku łącznie we wszystkich bibliotekach gminnych zarejestrowano 1680 użytkowników 

zbiorów i usług, z czego  1645 osób stanowili czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory, którzy 

łącznie skorzystali z 27 891 pozycji, w tym 26 037 książek, 1828 czasopism oraz 26 audiobooków.  

W bibliotekach użytkowano łącznie 38 komputerów, z czego 20 było dostępnych dla czytelników. 

Wszystkie stanowiska komputerowe zapewniały dostęp do szerokopasmowego internetu. Z 

bibliotecznych czytelni internetowych skorzystało łącznie 740 osób. Katalogi wszystkich bibliotek 

są dostępne online, natomiast  żadna placówka nie zapewniała możliwości zdalnego zamawiania 

zbiorów, gdyż dopiero w 2021 planowane jest uruchomienie zdalnych wypożyczalni. Ponadto w 

2020 roku biblioteka pozyskała dotację z programu „Kraszewski” w wysokości 29 882 zł na 

modernizację bazy komputerowej. Dzięki temu do placówek bibliotecznych, w tym filii wiejskich, 

zakupiono łącznie 7 komputerów stacjonarnych, laptopa , 4 urządzenia wielofunkcyjne, 1 serwer 

programu bibliotecznego, 2 czytniki kodów kreskowych oraz 8 pakietów oprogramowania 

biurowego. 

W 2020 r. biblioteki gminne organizowały różnorodne wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa, choć na ich ilość i formę zasadniczy wpływ miała epidemia koronawirusa.  

 



 

87 
 

Z ważniejszych wydarzeń warto wymienić:  

 quiz online pn. „Gmina Ozimek z daleka i z bliska” (we współpracy z domem kultury) 

 konkurs fotograficzny pn. „Co książki widziały, czyli wakacje czytelników” 

 gminny konkurs recytatorski pn. „Ozimskie Spotkania z Poezją” 

 konkurs plastyczno-literacki pn. „Kartka urodzinowa dla mojej biblioteki” 

 quiz online pn. „Ozimski Quiz Bożonarodzeniowy” 

 12 wystaw: w tym w formie tradycyjnej oraz online. Były one m.in. poświęcone twórczości 

pisarzy takich jak Leopold Tyrmand, Albert Camus, Charles Dickens, ale również 

popularyzowały tematy historyczne, np. odrodzenie państwa polskiego po zaborach czy 

dzieje fotografii na Śląsku. 

Ponadto biblioteka zorganizowała 4 lekcje biblioteczne, 5 spotkań biblioterapeutycznych, 8 

warsztatów dla miłośników rękodzieła.  Jednocześnie w Filii w Dylakach rozpoczął działalność 

nowoutworzony Dyskusyjny Klub Książki.  

W roku 2020 biblioteka zanotowała łącznie 15087 odwiedzin, z czego 11 950  to odwiedziny w 

wypożyczalni, 1580 w czytelni, a 1550 to odwiedziny w trakcie działań kulturalno-edukacyjnych. 

W bibliotekach gminnych  zatrudniano 9 osób (łącznie 7 etatów), a struktura zatrudnienia w ciągu 

roku nie uległa zmianie. 

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 520.000 zł. 

 

11.2.1.Projekty realizowane przez bibliotekę: 

 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – zadanie realizowane w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Pozyskano dotację w wysokości 11 134 zł, co przy wkładzie własnym  

w wysokości 21 000 zł. umożliwiło zakup 1570 nowych książek i audiobooków za łączną kwotę 32 

134 zł. 

 Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych  w 

jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł – zadanie realizowane w ramach programu 

Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. 

Pozyskano dotację w wysokości 29 882 zł, co przy wkładzie własnym  

w wysokości 6 909 zł pozwoliło na zakup 7 komputerów stacjonarnych,  

2 monitorów, 1 serwera programu bibliotecznego MAK+, 1 laptopa, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 

2 czytników kodów i 8 pakietów biurowych MS Office za łączną kwotę 36 791 zł.  

 Mała książka – wielki człowiek – kampania Instytutu Książki promująca czytelnictwo 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 
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W ramach udziału w kampanii biblioteka miejska i placówki filialne rozdawały przedszkolakom 

Wyprawki Czytelnicze i poprzez zabawę w zbieranie naklejek na specjalnych kartach zachęcały 

rodziców i dzieci do częstego i regularnego odwiedzania bibliotek i wypożyczania książek. Łącznie 

w całym roku 2020 wydano w naszej gminie 22 wyprawki  oraz 12 dyplomów uznania dla 

przedszkolaków, którzy odwiedzili biblioteki 10 razy. Realizację  projektu znacząco utrudniła 

epidemia. 

 Dyskusyjne Kluby Książki – projekt realizowany przez WBP w Opolu ze środków  Instytutu 

Książki. W ramach ogólnopolskiego projektu utworzony został w naszej gminie Dyskusyjny 

Klub Książki w Dylakach, który spotyka się raz w miesiącu (zależnie od warunków 

epidemicznych) albo stacjonarnie, albo online (wymiana opinii na grupie dyskusyjnej). 

Książki do dyskusji kupowane są ze środków Instytutu Książki przez WBP w Opolu.  

 

 

 

 

 

 
Filia biblioteki w Grodźcu 
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12.Współpraca ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi 

12.1.Stowarzyszenia 
 

12 .1.1.Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów 

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  

LGD Kraina Dinozaurów to stowarzyszenie, które wyłoniło się w 2008 roku z Fundacji o tej samej 

nazwie, w celu realizacji zadań w ramach programu LEADER. Początki działań Krainy 

Dinozaurów to rok 2005, kiedy znaleziska paleontologiczne w Krasiejowie zainspirowały dwie 

założycielskie gminy: Kolonowskie i Ozimek, do współpracy. Obszarowo Kraina Dinozaurów 

obecnie obejmuje już 7 gmin województwa opolskiego, z trzech powiatów. Są to poza 

wymienionymi: Chrząstowice, Dobrodzień, Turawa, Zawadzkie, Zębowice. Sektor gospodarczy w 

stowarzyszeniu reprezentuje 13 podmiotów, a społeczny 18, zrzeszamy też 15 osób fizycznych.  

Priorytetem LGD jest wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno – rekreacyjnych obszarów, 

a w szczególności odkrycia paleontologicznego na skalę światową – do stworzenia możliwości 

rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw 

społeczno – gospodarczych. 

LGD Kraina Dinozaurów ze środków programu LEADER dofinansowywać będzie projekty z 

zakresu organizacji szkoleń, rozwoju turystyki, aktywizacji mieszkańców, organizacji imprez 

lokalnych, renowacji charakterystycznych dla regionu obiektów, wsparcia przedsiębiorczości, 

różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i inne. 

W ramach członkostwa o dotacje mogą ubiegać się nie tylko samorządy ale i osoby fizyczne, 

organizacje pozarządowe, kościoły i przedsiębiorcy. 

 

12.1.2.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Umowę o utworzeniu Euroregionu Pradziad podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju 

Gmin Dorzecza Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz stowarzyszeń 

miast i gmin czeskich powiatów Bruntal i Jesenik. Z polskiej strony do Euroregionu przystąpiło 60 

gmin, należących do stowarzyszeń a obecnie związków gmin. Euroregion po stronie czeskiej skupia 

73 gminy. Stowarzyszenie wspiera ideę współpracy transgranicznej, ideę zjednoczenia Europy, 

dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między Republiką Czeską a 

Rzeczpospolitą Polską, dbając o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego terenów 

przygranicznych, a jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienie Europejskiej Umowy Ramowej 
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o współpracy przekraczającej granice między jednostkami i organami terytorialnymi, przyjętej 

przez Radę Europy w 1980 roku zdecydowały utworzyć Euroregion na styku Moraw, Śląska i 

Śląska Opolskiego - Euroregion "Pradziad". Euroregion Pradziad powstał by realizować ideały 

europejskiego zbliżenia ponad granicami oraz zacieśniania kontaktów między polskimi i czeskimi 

partnerami.  

Po polskiej stronie działalność na rzecz rozwoju terenów przygranicznych prowadzi powstałe w 

styczniu 2000r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, skupiające 32 gminy i 6 

powiatów stanowiące polską część Euroregionu.  

 

12.1.3.Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Gmina Ozimek należy do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które powstało na mocy 

Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Celem utworzonej płaszczyzny 

współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno - gospodarczy 

Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin - 

Partnerów. Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały 

zapisane w Porozumieniu. Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół kluczowych 

dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i 

wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transfer nowych technologii z centrów 

naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport zbiorowy, ochrona 

zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, 

sport i turystka.  

 
12.1.4.Stowarzyszenia RLGD „Opolszczyzna 
 
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" (do 2015 r. działająca pod 

nazwą Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna") powstało w 2009r. Zrzesza ono przedstawicieli 

sektora rybackiego, społecznego oraz publicznego, a swym  zasięgiem obejmuje gminy z terenu 

województwa opolskiego o największym skupisku gospodarki rybacki, tj. gminy: Pokój, 

Niemodlin, Świerczów, Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa, Zębowice, Lewin Brzeski, 

Łubniany i Popielów. 
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W bieżącym okresie finansowania, tj. latach 2014-2020, Stowarzyszenie dysponuje budżetem w 

wysokości 12 mln zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Środki te przeznaczone są 

m.in. na dotacje związane ze wspieraniem nowych kierunków chowu i hodowli ryb, rozwojem 

gospodarstw rybackich czy budową infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych. O 

pomoc mogą ubiegać się rybacy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i jednostki samorządu 

terytorialnego z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju RLGD „Opolszczyzna”. 

 
12.2. Miasta Partnerskie i współpraca międzynarodowa 
 
Gmina Ozimek realizując zadana własne, współpracuje z innymi podmiotami sektora publicznego, 

z którymi zawarła umowy partnerskie to jest: 

- miasto Heinsberg (Niemcy),  

- gmina Rymarzów (Czechy),  

- gmina Przerów (Czechy)  

-gmina Krompachy (Słowacja), 

 ponadto z ma podpisaną umowę o przyjaźni z Schotten (Niemcy). 

Współpraca pomiędzy Gminą Ozimek a każdym z miast partnerskich prowadzona jest w sferze 

rozwoju regionów w następujących dziedzinach: kultura, oświata i kształcenie zawodowe, ochrona 

zdrowia, turystyka i sport, wymiana delegacji młodzieży, współpraca partnerska rodzin z każdej z 

gmin, tworzenie oraz realizacja wspólnych projektów partnerskich. 

 
Ze względu na panujące obostrzenia w 2020 roku  nastąpiły bardzo duże ograniczenia w 

działaniach związanych ze współpracą partnerską. 
 

 

13.Turystyka, sport i rekreacja 

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Ozimka. Aktywność ruchowa stała się 

doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, ale również osoby 

dorosłe.  

Najsilniejszym obecnie ośrodkiem ruchu turystycznego na terenie gminy Ozimek jest 

Krasiejów i działający tam z powodzeniem od Jurapark Krasiejów – Park Rozrywki i Nauki. Ruch 

turystyczny rozwija się także w oparciu o zasoby naturalne: 

- bliskość Jeziora Turawskiego (przede wszystkim Szczedrzyk, Jedlice) i dostępność w związku z 

tym oferty uprawnia sportów wodnych i birdwatchingu 

- Lasy Stobrawsko-Turawskie (możliwość wędrówek oraz uprawnia turystyki rowerowej) 

- rzekę Mała Panew, wzdłuż której rozwinęła się sieć przystani i wypożyczalni kajaków i łódek, a 
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także oferty organizacji spływów 

- stawy w Biestrzynniku (oferta adresowana do wędkarzy i ich rodzin) 

Ofertę turystyczną uzupełnia ogólnodostępna infrastruktura: siłownie zewnętrzne, place zabaw, 

wytyczone trasy turystyczne oraz imprezy, które – zwłaszcza latem – są organizowane zarówno 

przed podmioty finansów publicznych, jak i organizacje pozarządowe. 

Gmina Ozimek, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, zwłaszcza w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozwinęła infrastrukturę rekreacyjną i sportową, 

która poprawiła standard życia mieszkańców, a także wpłynęła na rozszerzenie oferty turystycznej 

obszaru. Siłownie zewnętrzne są w miejscowościach: Ozimek (2), Antoniów, Dylaki, Szczedrzyk, 

Krasiejów Grodziec, Jedlice; place zabaw ponadto we wsi Schodnia i Krzyżowa Dolina. Boiska 

ogólnodostępne w Ozimku (3, w tym jeden „Orlik”), Antoniowie, Dylakach (wielofunkcyjne), 

Biestrzynniku, Szczedrzyku (wielofunkcyjne), Krasiejowie (dwa, w tym jedno wielofunkcyjne), 

Grodźcu i Krzyżowej Dolinie. Sala sportowa ogólnodostępna jest tylko w miejscowości Schodnia, 

a korty tenisowe w Ozimku (na boisku „Orlik”), Antoniowie, Dylakach, Szczedrzyku i Krasiejowie. 

Ofertę rekreacyjną uzupełniają trasy rowerowe, które prowadzą drogami polnymi i leśnymi 

obszaru. 

 

Do dyspozycji mieszkańców w 2020 roku była również dobrze przygotowana baza rekreacyjna: 

- miasteczko ruchu drogowego- kompleks w pobliżu boisk Orlik w Ozimku, 

- placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na terenie miasta i gminy, 

- kompleks boisk Orlik przy ul. Częstochowskiej w Ozimku, 

- park do kalisteniki przy ul. Częstochowskiej w Ozimku.  
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14. Podsumowanie 
 

Dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Ozimek za rok 2020. Jestem przekonany, 

że niniejszy dokument w czytelny i przejrzysty sposób przekazał najważniejsze informacje na temat 

miejsca, w którym żyjemy i które wspólnie tworzymy. 

Od marca pandemia COVID-19 sparaliżowała nasze życie praktycznie we wszystkich jego 

płaszczyznach. Musieliśmy stawić jej czoło w każdej sferze naszego życia, również w tej 

samorządowej. Jako Burmistrz Ozimka mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że wspólnie 

daliśmy radę! Z kolei jako samorząd zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby jak najlepiej 

przeciwdziałać wirusowi, jednocześnie stosując się do dynamicznie zmieniających się w tym 

zakresie odgórnych regulacji prawnych. 

Oceniając sytuację finansową gminy w 2020 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy 

jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie 

doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych.  

Systematycznie prowadzone są remonty nawierzchni chodników, ulic, modernizacja 

oświetlenia ulicznego oraz inne inwestycje mające poprawę warunków życia mieszkańców. 

W dalszym ciągu będziemy kładli nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych celem 

zrealizowania najpilniejszych i najważniejszych inwestycji dla Was – Mieszkańców.  

W pełni zdaję sobie sprawę z Państwa potrzeb, jednak nie wszystko można zrealizować od razu, 

stąd ubiegłego roku nie należy oceniać wyłącznie pod kątem zrealizowanych zadań, ale również 

tych rozpoczętych i zaplanowanych do realizacji w następnych latach tej kadencji.  

Jednocześnie dziękuję radnym Rady Miejskiej w Ozimku za owocną współpracę i merytoryczną 

dyskusję. Jestem przekonany, że kolejne miesiące wspólnej pracy będą obfitowały nowymi 

pomysłami rozwiązywania problemów naszej Gminy. Dziękuję wszystkim współpracownikom, 

organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i zaangażowanym mieszkańcom za aktywne 

włączenie się w życie naszej Gminy. Cieszę się, że pomimo pandemii COVID-19 udało nam się 

zrealizować tak wiele. Jestem także dumny z postawy mieszkańców, którzy w krytycznych 

momentach niejednokrotnie udowodnili, że możemy liczyć na siebie nawzajem!  

Po raz kolejny DZIĘKUJĘ!  

/-/ Mirosław Wieszołek  

Burmistrz Ozimka 


