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Raport o stanie gminy Ozimek opracowano w związku z dobiegającą końca 

VII kadencją Rady Miejskiej w Ozimku 2014-2018. 



 

Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Ozimek. Zgromadzone zostały szczegółowe dane 

o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 30.06.2018 r., jak 

również za lata obejmujące kadencję 2014-2018. Dzięki temu zaistniała 

możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich 

kilku lat. 

Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy: 

▪ demografia, 

▪ finanse gminy, 

▪ inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 

▪ działalność gospodarcza, 

▪ warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, 

kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), 

▪ zagospodarowanie przestrzenne, 

▪ oświata. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników 

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku i innych jednostek organizacyjnych gminy 

oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje 

zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez 

Urząd Statystyczny w Opolu. 

 
 
 
 

 
 

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 
Gmina Ozimek leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego,  

w granicach administracyjnych powiatu opolskiego.  



W skład gminy wchodzą: miasto Ozimek oraz sołectwa: Antoniów, Biestrzynnik, 

Chobie, Dylaki, Grodziec, Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa 

Schodnia, Pustków, Schodnia i Szczedrzyk. 

Od północy gmina Ozimek graniczy z gminami Turawa i Zębowice, od wschodu z 

gminami Dobrodzień i Kolonowskie, od południa z gminami Strzelce Opolskie i 

Izbicko oraz od zachodu z gminą Chrząstowice.  

 
Powierzchnia gminy Ozimek wynosi 12 650 ha (126,5 km2), co stanowi 1,5 % 

obszaru województwa opolskiego. Miasto Ozimek zajmuje obszar 325 ha, tj. 2,6 % 

terenu gminy. 

 

Struktura użytkowania gruntów w Gminie Ozimek przedstawia się następująco: 

 grunty orne 2 277 ha, 

 sady 30 ha, 

 łąki 1 531 ha, 

 pastwiska 56 ha, 

 lasy i grunty leśne 7 473 ha, 

 nieużytki 36 ha. 

Gmina ma charakter leśno - rolniczy. Największa część obszaru Gminy – 59 %, 

zajmują lasy o wysokiej wartości gospodarczej, a także dużych wartościach dla 

celów rekreacyjnych. Użytki rolne zajmują 27 % obszaru Gminy. Wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Gminy jest niski i wynosi 62,5 

pkt, przy wskaźniku średnim dla województwa wynoszącym 87,2 pkt. 

 
Gminę Ozimek obecnie zamieszkuje 19249 mieszkańców. Liczbę ludności 

oraz jej dynamikę zmian w okresie kadencji 2014-2018 przedstawiono poniżej: 

 

Stan na dzień 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 

Ludność 

gminy  

 

20 366 

 

19 710 

 

19 563 

 

19 302 

 

19 249 

 

Liczba ludności na przestrzeni lat zmalała o 1117 osób. 

 
 

II. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
 
Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb 

wspólnoty, czyli wszystkich jej mieszkańców. W celu realizacji tego zadania gmina 



prowadzi działalność finansową, polegającą na pobieraniu dochodów i realizowaniu 

wydatków. Działalność ta, prowadzona samodzielnie w oparciu o własny budżet ma 

charakter wieloaspektowy i wielokierunkowy. Złożoność działalności gminy 

generuje powstawanie problemów, które gmina musi rozwiązywać przy 

ograniczonych zasobach i nieograniczonych potrzebach. Samodzielność gminy w 

zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jest jednak ograniczona. Wynika to z 

faktu, iż gmina oprócz środków własnych korzysta również ze środków przyznanych 

z budżetu państwa w formie dotacji oraz subwencji. Ponadto pobiera podatki i 

opłaty, zaciąga pożyczki i kredyty. Działalność finansowa jest prowadzona według 

określonych zasad, które są wyznaczone przez ogólne, powszechnie obowiązujące 

reguły postępowania, bez naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej 

samodzielności gminy jako podmiotu publiczno-prawnego. Możliwości gminy w 

realizowaniu zaplanowanych inwestycji są zależne od wielkości źródeł dochodów. 

Ograniczoność środków jakimi gmina dysponuje powoduje konieczność 

dokonywania wyborów inwestycji, jakie należy realizować w pierwszej kolejności.  

 
 Stan na 

31.12.2014 r. 
Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Plan na 2018r. 

Dochody  
47 686 996 

 
52 032 742 

 
58 827 481 

 
65 225 881 

 
    66 233 197 

Wydatki   
55 433 274 

 
51 410 053 

 
57 199 309 

 
61 751 436 

 
66 176 409 

 
Rozchody 

 
2 179 998 

 
1 400 000  

 
1 600 000  

 
1 728 755 

 
2 400 000 

 
Przychody  

 
10 000 000 

 
2 000 000 

 
569 350 

 
597 522 

 
2 343 212 

 

POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 

 

Poziom 
zadłużenia 

wg stanu na 

 
2014 r. 

 
2015 r. 

 
2016 r. 

 
2017 r. 

2018 r. 
wg stanu na 

dzień 
30.06.2018 r. 



dzień 31.XII. 19 182 602  19 782 602  18 182 602  16 453 
846 

14 453 846 

 

Zadłużenie gminy w stosunku do 2014 roku zmalało o 4 728 756 zł,  

obecnie stanowi 21 % planu dochodów oraz zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych spełniony jest wskaźnik spłaty długu. 

 

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I NIEPODATKOWE 

 Stan na 
31.12.2014 r. 

Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Stan na 
30.06.2018 r. 

ZALEGŁOŚCI 
PODATKOWE 

4 479 569,37 7 241262,91 6 844  532,30 6  454521,52 6 571 064,52 

UMORZENIA 
ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWYCH 

9 683,60 22 539,20 43213,20 8 566,00 46 530,46 

UDZIELONE ULGI W 
SPŁĄCIE PODATKU 

OD 
NIERUCHOMOŚCI 

35 486,07 39  431,39 85091,92 93  060,90 42 784,00 

ROZŁOŻENIA 
ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWYCH 
NA RATY 

0,00 9 500,00 0,00 2 193,50 201 781,31 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ 

Nazwa 
wydatku 

Stan na 
31.12.2014 r. 

Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Stan na 
30.06.2018 r. 



Podwyższenie 
kapitału spółki 
gminnej PGKiM 

 
 
 

 

 
1 395 000 

 
1 415 000 

 
1 590 000 

 
1 410 000 

 
0 

Dotacja dla Domu 
Kultury 

 

 
1 070 000 

 
1 120 000 

 
1 165 000 

 
1 370 000 

 
675 000 

Dotacja dla MGBP  
 

 
445 000 

 
445 000 

 
440 000 

 
450 000 

 
225 000 

Oświata i 
wychowanie  

 
22 093 500 

 
22 412 247 

 
22 604 430 

 
23 229 340 

 
12 538 298 

Pomoc 
społeczna 

 
 
 

6 424 146 

 
 
 

6 491 780 

 
 
 

12 877 848 

 
3 676 838 

 
1 712 231 

Rodzina ( 500+, 
świadczenia 

wychowawcze i 
rodzinne 
fundusz 

alimentacyjny) 

 
1 171 3563 

 
5 772 000 

Żłobek  
913 172 

 
970 524 

 
962 101 

 
1 191 852 

 
684 319 

Wydatki Urzędu 
Gminy i Miasta 

w Ozimku 

 
5 698 056 

 
5 945 815 

 
5 359 320 

 
5 517 908 

 
3 032 117 

Koszty 
utrzymania 

świetlic 

90 950,29 84 277,58 57 646,57 75 961,89 69 124,87 

Koszty 
eksploatacyjne 

budynku 
socjalnego 

148 618,79  164 494 ,17 145 576,95 155 471,86 78 968,01 

Gminny zasób 
mieszkaniowy 
(eksploatacja i 
zarządzanie) 

328 354,94 329 755,64 332 939,15 335 021,52 163 093,17 

      
  
        
 
 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
 

 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. Stan na 
30.06.2018 r. 

ANTONIÓW 22 158,54 32 388,50 24 240,53 29 933,27 26 208,80 
CHOBIE 16 513,34 10 603,26 14 786,98 20 852,14 8 452,74 



DYLAKI 16672,10 14 313,35 14590,27 14632,70 8 536,95 
KRASIEJÓW 30 410,76 33 911,54 43 441,97 54 875,08 6 197,10 
KRZYŻOWA 

DOLINA 
17 531,45 16 465,52 15 326,57 15 071,53 8 230,25 

PUSTKÓW 18 487,25 7 522,61 8 380,42 10 466,95 7 376,55 
SCHODNIA 52 660,71 53 946,27 63 696,36 61 250,19 25 987,28 

SZCZEDRZYK 29 716,8 26 797,71 33 317,67 34 128,37 9 526,67 
EKWIWALENT 

DLA STRAŻAKÓW 
31 150,30 24 790,80 17 220,60 25 398,70 1 895,00 

     
 
 

 
III. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

 
Informacja na temat wniosków złożonych i zrealizowanych projektów przez Gminę 
Ozimek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2014-2018 ze środków 
unijnych i rządowych. 



L.p. Tytuł projektu Program Kwota ogółem Kwota 
dofinasowania 

1 

 
Przebudowa i adaptacja budynku żłobka z przeznaczeniem na 
organizację i funkcjonowanie nowych 15 miejsc opieki w Żłobku 
Samorządowym w Ozimku 
 

Program rządowy 
MALUCH 2018 moduł 1b 231 783,36 185 426,69 

2 Budowa wielofunkcyjnego Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Ozimku    

MINISTERSTWO SPORTU  
I TURYSTYKI 

Programu rozwoju 
regionalnej infrastruktury 

sportowej 

211 761,37 

 

69 800,00 

 

3 
Aktywna tablica 

 

Program rządowy 

AKTYWNA TABLICA 

 

140 000,00 112 000,00 

4 Aktywni uczniowie 

Funduszu Mikroprojektów 
Euregionu Pradziad 

Programu Interreg VA 
Czeska Republika – 

Polska. 

63 000,00 53 460,00 

5 

 

Zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym 
przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. 

 

Program rządowy 
MALUCH 2017 Plus 53 760,00 53 760,00 

6 E-Ozimek – rozwój cyfrowych usług RPO WO 2014-2020 560 000,00 476 000,00 

7 Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania 
odpadami komunalnymi   RPO WO 2014-2020 119060 76198,40 



8 
Umiem pływać MINISTERSTWO SPORTU I 

TURYSTYKI  20 000,00 20  000,00 

9 

Zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym 
przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. 

 

Program rządowy 
MALUCH 2018 Plus 57 600,00 57 600,00 

10 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2  
w Ozimku RPO WO 2014-2020 2 158 618,00 1 185 081,66 

11 

 
Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli  
w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"   
 

RPO WO 2014-2020 152 962,35 131 112,35 

12 Krajowy Fundusz Szkoleniowy  
Program realizowany 

przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Opolu 

1023,00 820,80 

13 

 

Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

                

Program rządowy 
Minieterstwa cyfryzacji 24 969,00 19 975,20 

14 

 
Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka 
samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc  

 

Program rządowy Maluch 
2016 - Moduł 1 

 

467 066,00 369 920,80 

http://www.ozimek.pl/


15 

 

Zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku 

Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. 

Program rządowy Maluch 
2016 - Moduł 2 

 

31 989,22 31 989,22 

16 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek 

 

RPO WO 2014-2020 51 106,85 36 717,86 

17 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gminy Ozimek Fundusz Sprawiedliwości 50 960,00 514,74 

18 

 

Zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku 

Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku. 

Program rządowy Maluch 
2015 - Moduł 2 

 
46 940,00 46 940,00 

     

     



 
 
 

IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

 
 
SYSTEM KOMUNIKACJI 
 
1.Układ drogowo – uliczny 
 
Układ drogowo – uliczny Gminy Ozimek tworzy sieć dróg i ulic, w układzie 

funkcjonalnym podzielona na kategorie: 

- drogi krajowe, 

- drogi wojewódzkie, 

- drogi powiatowe, 

- drogi gminne. 

Zarządcami sieci drogowo – ulicznej są: 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Oddział w Opolu w 

stosunku do drogi krajowej Nr 46 relacji Kłodzko – Nysa – Opole – Ozimek – 

Częstochowa - Szczekociny, 

- Marszałek Województwa Opolskiego dla drogi wojewódzkiej Nr 463 relacji 

Bierdzany –Ozimek – Zawadzkie, 

- Starosta Opolski dla dróg powiatowych, 

- Burmistrz Ozimka dla dróg gminnych. 

 

Łączna długość sieci dróg publicznych miasta i gminy wynosi 143,3 km, z 

czego: 

- droga krajowa – 16,2 km, 

- droga wojewódzka – 17,6 km, 

- drogi powiatowe – 49,9 km, 

- drogi gminne – 59,6 km. 

Sieć drogową gminy tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne  

oraz lokalne i dojazdowe. Najważniejszymi i najczęściej uczęszczanymi 

drogami  

na terenie gminy Ozimek są:  

• droga krajowa nr 46 relacji Opole-Częstochowa, długości 16,2 km,  



• droga wojewódzka nr 463 relacji Zawadzkie – Ozimek – Bierdzany, 

długości 17,6 km.  

Głównym węzłem komunikacyjnym gminy jest miasto Ozimek, gdzie zbiegają 

się oprócz ww. dróg krajowych i wojewódzkich drogi powiatowe o kierunkach:  

− Ozimek – Zębowice,  

− Ozimek – Kluczbork,  

− Ozimek – Zawadzkie,  

− Ozimek – Raszowa,  

− Ozimek – Strzelce Opolskie.  

 
2. Układ kolejowy 
 
Układ kolejowy tworzy linia kolejowa PKP Nr 144 prowadząca ruch mieszany 

(pasażersko – towarowy), jednotorowa, zelektryfikowana relacji Tarnowskie 

Góry -Opole. 

Dostępność linii kolejowej zapewniona jest poprzez stacje III klasy Ozimek  

i Krasiejów. 

 
3. Transport publiczny 
 
System transportu publicznego obejmuje funkcjonujący podsystem kolejowy  

i podsystem autobusowy. 

Podsystem kolejowy zapewnia powiązania lokalne i regionalne, natomiast 

autobusowy to głównie powiązania regionalne i międzyregionalne. 

Kolejowa komunikacja pasażerska obecnie prowadzona linią Nr 144 zapewnia 

bezpośrednie powiązania z Opolem i Częstochową (Zawadzkie).  

 

W układzie regionalnym PKS zapewnia bezpośrednie połączenia z Opolem.  

Publiczna komunikacja autobusowa zapewnia również obsługę szeregu 

połączeń w układzie lokalnym (autobusy firmy LUZ i PKS). 

 

 
SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
1.Zaopatrzenie w wodę 

 



Należy uznać, że gmina Ozimek jest w pełni zwodociągowana (korzystający z 

wodociągu wg GUS ogółem miasto i gmina – 97,5%, miasto – 99,5%, wieś – 

95,7%). 

Wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Ozimek posiadają sieć 

wodociągową. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi około 134 km. 

 

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Ozimek stanowią głównie wody 

podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych, zawierające znaczne 

ilości żelaza i manganu. 

 
2. Odprowadzanie ścieków 
 
 
Zakres wykonanych robót w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Ozimek w kadencji 2014-2018:  

 

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

Antoniowie rozpoczęło realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 

i wykorzystaniem OZE" współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – kanalizacja 

dotyczy m. Schodnia, Pustków i cz. Ozimka 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska 

naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 

Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i 

wykorzystaniem OZE.  

 
W wyniku realizacji projektu nastąpi:  

•uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ozimek  

•wytwarzanie energii elektrycznej z OZE  

•ograniczenie strat wody  

•podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym  



•optymalizacja hydrauliczna sieci pod kątem minimalizacji zużycia energii 

elektrycznej,  

Projekt nasz składa się z dwóch kontraktów inwestycyjnych:  

Pierwszy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i Odnawialnych Źródeł 

Energii.  

 

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje:  

•Zadanie Nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia  

o dł. 6641,68 m  

•Zadanie Nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków  

o dł. 3710 m  

•Zadanie Nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek  

o dł. 1836,3 m  

•Zadanie Nr 4 - Przewiert pod drogą krajową nr 46 – przejście PKr-2 o dł. 33,8 

m  

•Zadanie Nr 5 - Zabudowa 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na 

przepompowni sieciowej AP2 zlokalizowanej w Antoniowie - OZE.  

 

Łącznie w ramach projektu planuje się wykonanie ok.12,22 km kanalizacji 

sanitarnej i podłączenie 713 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.  

 

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem 

sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach tego działania planowana 

jest budowa inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad systemem 

wodociągowym oraz kanalizacyjnym. Efektem działań będzie integracja 

systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami 

hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), 

systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu 

technologicznego. Instalacja punktów pomiarowych zapewniających 

optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo-

kanalizacyjnym.  

 

Wartość projektu: 14 600 000,00 zł 



Dofinansowanie: 7 600 000,00 zł  

Termin realizacji – do końca 2019 r. 

 

Na terenie aglomeracji Ozimek w miejscowości Antoniów działa 

mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zmodernizowana w latach 

2004-2005 r. Wybudowano obiekty gwarantujące uzyskanie wymaganego 

efektu oczyszczania ścieków i prawidłowego działania oczyszczalni już w 

warunkach docelowych przy maksymalnej przepustowości oczyszczalni 3 500 

m3/d1 (2500 m3/dobę), aktualnie średnio dobowy dopływ ścieków to ok. 2 

057 m3/d. 

 
 
3. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Obiekty na terenie miasta i gminy Ozimek są zaopatrywane w ciepło dla 

potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz celów 

przemysłowych  

z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz indywidualnych źródeł ciepła. 

Siec centralnego zaopatrywania w ciepło posiada jedynie miasto Ozimek. 

Ciepło na potrzeby miasta wytwarzane jest w dwóch kotłowniach o łącznej 

mocy 61,2 MWt oraz dziesięciu kotłowniach lokalnych, zlokalizowanych  

w gminnych placówkach oświatowych, których łączna moc wynosi 1,655 MWt. 

Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi około 5.500 mb. Z ciepła 

dostarczanego za pomocą sieci cieplnych korzysta ok. 42 % mieszkańców 

miasta i gminy  

(ponad 87% mieszkańców miasta). 

 
4. Zaopatrzenie w gaz 
 
Dystrybucją gazu ziemnego na terenie Gminy Ozimek zajmuje się Górnośląska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. 

Gmina Ozimek nie jest w pełni wyposażona w system gazu przewodowego. 

Gmina jest zasilana w gaz ziemny wysokometanowy z gazociągów relacji 

Przywory – Ozimek i Ozimek – Jedlice przebiegających przez południową i 

południowo-zachodnią część gminy. Gaz ziemny wysokometanowy 



dostarczany jest dla celów komunalno–bytowych i ogrzewania mieszkań oraz 

na potrzeby przemysłu i usług wyłącznie na terenie miasta Ozimka, a na 

terenie gminy gaz dostarczany jest tylko do Huty Szkła Jedlice S.A. 

 

Na terenie miasta odbiorcy gazu podłączeni są do sieci gazowej niskiego 

ciśnienia, której łączna długość wynosi 12,83 km, z czego 1,54 km to sieć 

przesyłowa. 

Do sieci gazowej podłączonych jest około 1700 mieszkań zamieszkanych przez 

około 5100 mieszkańców.  

 
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 
Wszystkie miejscowości gminy Ozimek są zelektryfikowane. 

Odbiorcy z terenu Gminy Ozimek zasilani są z GPZ Ozimek za pomocą dobrze 

rozwiniętej sieci 15 kV. Kilka stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych 

jest z Elektrowni Turawa i GPZ Bierdzany, zlokalizowanych poza granicami 

gminy. W stacji GPZ Ozimek 110/15 kV znajdują się dwa transformatory 

110/SN o mocy 25 MVA każdy 

 

Ozimek włączony jest w układ sieci następujących linii wysokiego napięcia WN 

(110 kV): 

- linia podwójna (2 x 110 kV) GPZ Ozimek - GPZ Groszowice, 

- linia podwójna (2 x 110 kV) GPZ Ozimek – GPZ Strzelce Opolskie, 

- linia podwójna (2 x 110 kV) GPZ Ozimek - GPZ Zawadzkie, 

- linia pojedyncza (1 x 110 kV) GPZ Ozimek - GPZ Bierdzany, 

- linia podwójna (2 x 110 kV) GPZ Ozimek - Elektrownia Opole. 

Przesył mocy do użytkowników dokonywany jest liniami 15 kV, do których są 

włączone 82 stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Linie 15 kV posiadają 

dwustronne zasilanie, natomiast niektóre stacje 15/0,4 kV pracujące w 

odgałęzieniach linii  

15 kV zasilane są jednostronnie. 

 
 

V. MIESZKALNICTWO 
 



W dniu 23-02-2018 r. została podpisana umowa nr 1/02/2018 pomiędzy 

Gminą Ozimek a Opolska Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” z siedzibą w 

Opolu dotycząca budowy budynku mieszkalnego przy ul. Pac Wolności 10 w 

Ozimku.  

W ramach umowy ustalono, że OSM „Przyszłość” zrealizuje budowę przy 

partycypacji finansowej Gminy Ozimek, która wynosi w roku 2018 i 2019 - 

300 000 zł. W Projektowanym budynku będzie 37 mieszkań, a Gmina Ozimek 

partycypuje w kosztach 18 mieszkań. Obecnie zostały złożone dokumenty o 

pozwolenie na budowę.  Do końca miesiąca września zostanie złożony wniosek 

o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.  Zakończenie budowy 

planowane jest  

na rok 2020. 

VI. OŚWIATA 
 

 
Gmina Ozimek jest organem prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe  

i gimnazjum. W zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 od 1 stycznia 2012 r. 

funkcjonuje samodzielna jednostka organizacyjna - Żłobek Samorządowy  

w Ozimku. 

 

W latach 2014–2018 liczba przedszkoli, szkół i gimnazjum prowadzonych  

przez Gminę Ozimek nie uległa zmianie.  

 

Gmina prowadzi: 

1) 6 przedszkoli, w tym jedno z oddziałami integracyjnymi,  

a 3 na terenach wiejskich, 

2) 7 szkół podstawowych, w tym 5 z oddziałami przedszkolnymi (SP Antoniów, 

PSP Grodziec, PSP Szczedrzyk i SP nr 2 Ozimek, SP nr 3 w Ozimku) 

3) Gminny Zespół Szkół w Ozimku, w skład którego wchodzą Szkoła 

Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 1, które prowadzi oddziały integracyjne, 

który w związku z reformą oświaty od 1 września 2017r. przekształcił się w 

Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku.  

 
 



Żłobek i wszystkie przedszkola oraz część szkół (SP Krasiejów, PSP Szczedrzyk, 

PSP Nr 1 Ozimek i SP nr 3 Ozimek) zapewniają dzieciom/uczniom możliwość 

spożywania posiłków. Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor jednostki 

organizacyjnej, z tym, że w przedszkolach i szkołach oplata za posiłki 

wnoszona przez dziecko/ucznia obejmuje jedynie tzw. „wsad do kotła”.  

 

Wszystkie szkoły dysponują bibliotekami szkolnymi oraz zapewniają uczniom 

możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.  

 

Szkoły w większości dysponują wymiarowymi salami gimnastycznymi oraz 

boiskami sportowymi. W trzech szkołach funkcjonują zastępcze sale 

gimnastyczne. W kadencji 2014-2018 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku 

powstało wielofunkcyjne boisko, a sala gimnastyczna w PSP nr 1 została 

zmodernizowana. 

Każda szkoła posiada, co najmniej jedną pracownię komputerową. Ponieważ 

liczba komputerów w pracowni komputerowej jest zwykle mniejsza niż liczba 

uczniów w klasie, dla spełnienia wymogu, że na jeden komputer przypada 

jeden uczeń, konieczne jest dzielenie uczniów na grupy. Część szkół ma 

również pojedyncze komputery w salach lekcyjnych, bibliotece i świetlicy. 

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

W 2017roku utworzono nowy oddział żłobkowy z 20 miejscami dla dzieci w 

Żłobku. W miesiącu listopadzie zacznie działać kolejny oddział z 15 miejscami 

żłobkowymi.  

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

1. Od września 2016 roku działa nowy oddział w Przedszkolu nr 4 w Ozimku.  

2. Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku działa 25 

osobowy oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich. 

3. Do końca września 2018r. zakończona zostanie Termomodernizacja 

budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku w ramach środków - 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

– Aglomeracja Opolska 



 

 

 

 

SZKOŁY 

W związku z reformą oświaty w 2017 roku i likwidacją gimnazjów na terenie 

naszej gminy nie została zamknięta żadna placówka oświatowa. Placówki 

zostały dostosowane do przyjęcia klas 7 i 8 (dostosowano klasy i pracownie 

dydaktyczne). 

 
 
VII.  STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
  
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego  

w trakcie kadencji 2014-2018: 
 

Rok 2015: 

Dokonano sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 115 872,00 zł w tym:  
 
- działki w Jedlicach  nr 1017/33; 1024 o pow. 0,4158 ha   
- działki w Biestrzynniku nr 573/121 o pow. 0,1176 ha   
- działki w Ozimku nr 110/38; 110/39 o pow. 0,0064 ha                         

    - działkę we wsi Grodziec nr 677/1 o pow. 0,4300 ha                                                
 

 

Rok 2016: 

Dokonano sprzedaży na łączną kwotę 437 519,34 zł w tym:  
 
- działka w Krasiejowie nr 547/137 km.5    

- działka w Dylakach nr 298/34 km.3                         

- działki w Schodni nr 2006/445; 2200/445              

 

Rok 2017: 

Dokonano sprzedaży działek na łączną kwotę 365 704,00 zł w tym:  
 
- działka w Ozimku nr 674/2 km.4 pow. 0,0343 

- działka w Antoniowie o pow. 0,0096 ha 

- działka w Biestrzynniku o pow. 0,0145  



- dziewięć działek we wsi Schodnia o łącznej Powierzchni 1,0075 ha         

 

I półrocze 2018: 

 

Dokonano sprzedaży działki w Ozimku o pow. 0,1690 ha  na łączną kwotę 

3724,80 zł. brutto 

 

 
 

VIII. ZREALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH I MIEŚCIE 
OZIMEK 

 
ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE: 
 
W 2015 roku wykonano min.: 

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo: 

W zakresie melioracji wodnych: 

•  wymianę przepustu na drodze polnej we wsi Grodziec, 

•  udrożnienie przepustu pod ulicą Polną we wsi Schodnia oraz rowu 

melioracyjnego RM o dł. 90 mb – 1 109,46 zł, 

•  przebudowę uszkodzonego systemu melioracyjnego przy ul. 

Powstańców Śl. we wsi Pustków – 10 455,00 zł, 

•  odbudowę przepustu pod drogą polną we wsi Chobie – 2 481,40 zł, 

•  odbudowę przepustu pod ul. Polną we wsi Grodziec – 3 755,93 zł, 

•  odbudowę przepustu pod ul. Polną w Ozimku – 2 232,45 zł, 

•  oczyszczenie rowu i wlotu do kanalizacji opadowej przy ul. Kolejowej  

w Ozimku – 799,50 zł, 

•  prace konserwacyjne na wylocie wód opadowych do rzeki Brzezinki – 

1 722,00 zł, 

•  konserwację rowu przy ul. Skrajnej w Nowej Schodni – 2 389,89 zł, 

•  konserwację rowu na dz. nr 561/29 w Antoniowie – 2 048,00 zł  

oraz konserwację rowu na dz. nr 217 w Pustkowie – 1 800,00 zł, 

 

W dziale – Transport i łączność: 

W zakresie dróg zrealizowano: 



drogi wojewódzkie: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia w 

Ozimku – 30 000,00 zł, 

drogi powiatowe: renowację (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie) 

mostu na ul. Kolejowej w Ozimku – 7 657,40 zł, 

 

w ramach utrzymania dróg gminnych: 

• remonty cząstkowe dróg gminnych – 72 929,16 zł, 

• wykonanie napraw zdegradowanych nawierzchni bitumicznych metodą 

„patcher” – 35 055,00 zł,  

• wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Kolorowej w Pustkowie – 

20 151,81 zł, 

• wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Spokojnej  

w Szczedrzyku – 16 445,59 zł, 

• wykonanie tłuczniowej nawierzchni drogi ul. Szymona w Dylakach – 

3 075,00 zł, 

• naprawa nawierzchni ul. Myślinki w Krasiejowie – 12 575,52 zł, 

• remont ul. Polnej w Schodni – 30 909,90 zł, 

• mechaniczne równanie ul. Turawskiej w Dylakach – 4 305,00 zł, 

• wykonanie tłuczniowe ul. Leszczynowej w Antoniowie – 4 680,15 zł, 

• remont ul. Bocznej w Pustkowie – 25 707,00 zł, 

• zarurowanie odcinka rowu przy ul. Łąkowej w Szczedrzyku – 9 348,00 

zł, 

• wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego przy SP 

w Dylakach – 52 750,90 zł, 

• remont ul. Leśnej w Grodźcu – 153 633,37 zł, 

 a także: 

• przebudowa linii telefonicznej kablowej przy ul. Leśnej w 

Schodni – 27 060,00 zł, 

• rozbudowa ul. Leśnej w Schodni – 224 065,34 zł, 

• odbudowa przyczółka mostu w ciągu ul. Jeziornej w 

Dylakach – 23 985,00 zł, 



• wykonanie odnogi przy ul. Mickiewicza w Ozimku – 

7 751,46 zł, 

• brukowanie placu przed OSP Pustków – 9 495,60 zł, 

• remont cząstkowy ul. Ogrodowej w Schodni – 1 894,20 zł, 

• wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. 

Częstochowską a Dłuskiego w Ozimku – 5 473,50 zł. 

 
W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano: 

• budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Grodźcu – 20 295,00 

zł, 

• montaż latarni na istniejących słupach przy ul. Wesołej w Szczedrzyku 

–  

1 537,50 zł,  

• ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie – 2 275,50 zł oraz ul. Ozimskiej (2 lampy) 

– 3 997,50 zł i ul. Słonecznej w Pustkowie – 1 537,50 zł 

• budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej w Grodźcu – 10 332,00 

zł, 

• budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Jakuba w Dylakach – 12 300,00 

zł  

i przy ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 9 225,00 zł. 
 
 
 
W 2016 roku wykonano min.: 
 

 
W dziale – Rolnictwo i łowiectwo: 

W zakresie melioracji wodnych: 

• Biestrzynnik – konserwacja rowu RE, 200 mb – 1968, 00 zł, 

• Chobie – udrożnienie przepustu – 295,20 zł, 

• Dylaki – remont przepustu ul. Ozimska – 1414,50 zł, 

• Grodziec – konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 590 mb – 6671,52 zł, 

• Krasiejów – konserwacja rowu przy ul. Spacerowej, 740 mb – 7643,22 

zł, 



• Krzyżowa Dolina - konserwacja rowu na dz. 13, 420 mb – 4261,93 zł; 

konserwacja rowu RW3,300 mb – 2583,00 zł, 

• Pustków – udrożnienie rowu przy ul. Powstańców Śl., 50 mb – 246,00 

zł; udrożnienie rowu przy ul. Słonecznej, 100 mb – 430,05 zł, 

• Schodnia – konserwacja rowów RM, RM2. RM3, 520 mb – 4349,28 zł; 

konserwacja wylotu na Brzezince, 250 mb – 1500,00 zł; rejon ul. 

Rzecznej – oczyszczenie wylotu rurociągu oraz odmulenie rowu i 

oczyszczenie przepustu – 2120,52 zł, 

 
W dziale – Transport i łączność: 

W zakresie dróg zrealizowano: 

drogi wojewódzkie: kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia  

w Ozimku – 30 000,00 zł, 

drogi powiatowe:  

• przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową przy ul. 

Opolskiej w Szczedrzyku oraz remont ul. Częstochowskiej w 

Ozimku – 273 265,96 zł, 

• remont chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku – 21 706,67 

zł, 

w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano: 

• remont ul. Powstańców Śl. w Szczedrzyku – 217 126,16 zł, 

• remont ul. Słonecznej w Szczedrzyku – 74 914,69 zł, 

• remont ul. Jeziornej w Dylakach – 145 572,00 zł, 

• remont ul. Turawskiej w Dylakch – 10 608,41 zł, 

• remont ul. Młyńskiej wraz z jej poboczami w Krasiejowie – 18 851,23 zł, 

• remont chodnika łączącego ul. Sikorskiego i Korczaka w Ozimku  

– 12 836,48 zł, 

• remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych w administracji 

Gminy Ozimek – 32 041,50 zł, 

• remont odnogi ul. Częstochowskiej w Ozimku – 11 931,23 zł, 

• nawierzchnię ścieżki rowerowej w ciągu ul. Klasztornej w Grodźcu  

– 49 200,00 zł, 

• remont ul. Pokoju w Szczedrzyku – 72 402,07 zł, 



• remont ul. Wesołej w Szczedrzyku – 38 012,76 zł, 

• remont mostu na Brzezince w Ozimku – 80 295,54 zł, 

• remont ul. Brzozowej w Krasiejowie – 2 214,00 zł, 

• równanie ul. Poliwodzkiej w Dylakach i Biestrzynniku – 2 275,50 zł, 

• równanie ul. Turawskiej i Szkolnej w Dylakch – 1 660,50 zł, 

• równanie ul Jeziornej w Dylakch – 2 091,00 zł, 

• uzupełnienie nawierzchni ul. Szymona w Dylakach – 2 337,00 zł, 

• równanie ul. Dylakowskiej w Biestrzynniku – 2 091 zł, 

• remont odnogi ul. Dobrodzieńskiej w Biestrzynniku – 1 894,20 zł, 

• remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku – 1 783,50 zł, 

• wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Zielonej w 

Krasiejowie – 4 182,00 zł, 

• wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Spacerowej  

w Krasiejowie – 6 998,70 zł 

• dokończenie budowy chodnika przy ul. Klasztornej w Grodźcu  

– 49 200,00 zł, 

• zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Śl. w 

Ozimku – 5 382,10 zł 

• uzupełnienie ubytków żużlem, tłuczniem, asfaltem, frezowiną asfaltową  

na  ulicach: Leszczynowej, Lipowej w Antoniowie, Michalońskiej, Polnej  

w Biestrzynniku, Częstochowskiej, Klasztornej, Spacerowej w Grodźcu, 

Brzozowej, Młyńskiej, Słonecznej, Sporackiej, Zielonej w Krasiejowie, 

Polnej, Poprzecznej w Krzyżowej Dolinie, Ciepłowniczej, Częstochowska, 

Dworcowej, Jeleniej, Opolska, Polnej, Przemysłowej, Waryńskiego  

w Ozimku, Leśnej, Kolorowej, Polnej, Zielonej w Pustkowie, Brzezinki, 

Długiej, Długiej, Rzecznej w Schodni, Olimpijskiej, Jedlickiej, Sportowej  

w Szczedrzyku – na łączną kwotę 39 495,59 zł, 

• remont odnogi ul. Powstańców Śl. do nr 8A w Krzyżowej Dolinie – 

18 019,50 zł, 

• wykonanie placu manewrowego miasteczka ruchu drogowego w Ozimku 

– 29 827,50 zł, 

• remont ul. Wrzosowej w Krasiejowie – 81 912,96 zł, 



• remont odnogi ul. Kwiatowej w Grodźcu – 74 707,37 zł. 

 
W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano: 

• 2 punkty oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Szczedrzyku – 

20 664,00 zł, 

• 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w Szczedrzyku – 

2 890,50 zł, 

• oświetlenie uliczne przy ul. Myślinka w Krasiejowie – 57 564,00 zł, 

• demontaż oświetlenia świątecznego z terenu gminy i miasta – 9 717,00 

zł, 

• wymiana uszkodzonej latarni oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Ozimku 

– 3 936,00 zł, 

• projekty techniczne oświetlenia ulicznego dla: ul. Michalońskiej  

w Biestrzynniku, ul. Psie Pole i Spacerowej w Krasiejowie, ul. Bukowej  

w Ozimku oraz ul. Bukowej w Szczedrzyku – 15 375,00 zł, 

• wymianę oświetlenia zespołu garażowego przy ul. Leśnej w Ozimku – 

14 760,00 zł, 

• wykonanie oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w Ozimku – 

9 840,00 zł, 

• oświetlenie uliczne przy ul Rzecznej w Schodni – 34 440,00 zł, 

• oświetlenie uliczne przy ul. Myślinka w Krasiejowie – 38 130,00 zł, 

• oświetlenie uliczne przy ul. Leśnej w Grodźcu – 29 520,00 zł, 

• przegląd, naprawę, zakup nowych elementów i montaż oświetlenia 

świątecznego – 30 000,00 zł, 

• w ramach umowy na konserwację z Tauronem montaż na istniejących 

słupach: w Biestrzynniku na ul. Dylakowskiej 1 oprawy, w Dylakch na  

ul. Jeziornej 1 oprawy, w Ozimku na ul. 22Lipca 1 oprawy i na  

ul. Waryńskiego 1 oprawy, w Szczedrzyku na ul. Cmentarnej 2 oprawy, 

na ul. Jeziornej 1 oprawy i na ul. Letnisko 3 oprawy, 

 
 
 
W 2017 roku wykonano min.: 

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo: 



W zakresie melioracji wodnych: 

• Antoniów – konserwacja rowu przy ul. Leśnej, 60 mb – 487,70 zł, 

• Dylaki – budowa przepustu ul. Sosnowa – 6396,00 zł, 

• Grodziec – konserwacja rowu przy ul. Spacerowej 400 mb i Kwiatowej 

90 mb – 5905,00 zł, 

• Krasiejów – konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 290 mb, ul. Zielonej, 

65 mb; naprawa przepustu przy ul. Robotniczej; przebudowa przepustu 

przy ul. Spacerowej oraz budowa przepustu przy ul. Brzozowej – 

12349,20 zł, 

• Krzyżowa Dolina - konserwacja rowu przy ul. Polnej, 175 mb; wymiana 

i naprawa 2 przepustów przy ul. Polnej – 5814,83 zł, 

• Mnichus – konserwacja rowu 350 mb – 3444,00 zł, 

• Nowa Schodnia – konserwacja rowu przy ul. Opolskiej 410 mb – 4059,00 

zł; usunięcie samosiejek w rowie przy ul. Skrajnej na dł. 100 mb – 

429,84 zł, 

• Ozimek – konserwacja rowu przy ul. Jeleniej, 330 mb – 5335,74 zł 

• Pustków – konserwacja rowów: przy ul. Kolorowej, Zielonej, 350 mb, 

przy odnodze ul. Powstańców Śl., 490 mb, konserwacja rowu 208 mb – 

13013,40 zł; naprawa przepustu przy ul. Słonecznej – 1594,70 zł, 

• Schodnia – konserwacja wylotu na Brzezince, 250 mb – 2152,50 zł; 

konserwacja rowów: wzdłuż ul. Powstańców Śl., 160 mb, w rejonie 

„Pracusia”, 310 mb, w rejonie ul. Kuczki, 299 mb, przy ul. Rzecznej 240 

mb – 36378,12 zł, 

• Szczedrzyk – ul. Rybacka – udrożnienie i konserwacja rowu, 300 mb – 

6765,00 zł; ul. Powstańców Śl. – budowa 2 przepustów i odtworzenie 

rowu – 5904,00 zł. 

 
W dziale – Transport i łączność: 

W zakresie dróg zrealizowano: 

drogi wojewódzkie: współfinansowano zadanie „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” – 100 000,00 zł, 

drogi powiatowe:  



• przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – 

Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja – 118 868,00 zł, 

• remont nawierzchni chodnika przy ul. Częstochowskiej w 

Ozimku – 17 639,47 zł, 

• remont nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku 

– 30 925,35 zł, 

w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano: 

• parking przy ul. Korczaka w Ozimku (10 miejsc parkingowych – budżet 

obywatelski) – 27 258,47 zł, 

• remont ul. Danysza w Antoniowie – 49 851,90 zł, 

• remont ul. Leśnej w Grodźcu – 57 376,15 zł, 

• remont ul. Myślinka w Krasiejowie – 10 947,00 zl, 

• remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku – 66 069,13 zł, 

• remont ul. Polnej w Schodni – 25 830,09 zł, 

• remont ul. Dolnej w Schodni – 90 875,95 zł, 

• remont ul. Brzozowej w Chobiu – 86 601,10 zł, 

• remont ul. Zielonej w Krasiejowie – 105 191,03 zł, 

• remont ul. Dolnej w Antoniowie – 10 147, 50 zł, 

• remont ul. Granicznej w Antoniowie – 152 802,90 zł, 

• remont ul. Tysiąclecia w Antoniowie – 21 393,39 zł, 

• remont ul. Sosnowej w Antoniowie – 50 103,00 zł, 

• remont ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 56 100,00 zł, 

• remont ul. Feniks w Jedlicach – 125 415,99 zł, 

• remont ul. Polnej w Pustkowiu – 28 020,00 zł, 

• naprawa dróg metodą typu PATCHER na terenie całej gminy (2 razy w 

roku) – 66 727,50 zł, 

• remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Ozimku – 14 700,00 zł, 

• drobne remonty polegające na mechanicznym równaniu, uzupełnieniu 

ubytków i utwardzeniu żużlem ulic: Dobrodzieńskiej, Dylakowskiej, 

Poliwodzkiej, Polnej w Biestrzynniku, Biestrzyńskiej, Jeziornej, 

Ozimskiej, Poliwodzkiej, Sosnowej w Dylakach, Spacerowej w Grodźcu, 

Myślinki, Niwki, Spacerowej, Rzecznej w Krasiejowie, Dębowej w 



Ozimku, Bocznej, Kolorowej, Ozimskiej w Pustkowie, Brzezinki, Długiej, 

Rzecznej, skrzyżowanie Ciepłowniczej i Technicznej w Schodni, 

Sportowej w Szczedrzyku. 

 
 
W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano: 

• 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Psie Pole w Krasiejowie  

– 17 835,00 zł, 

• 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Ozimku 7 011,00 zł, 

• 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Michalońskiej w Biestrzynniku  

– 15 744,00 zł, 

• 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej w Szczedrzyku – 

14 760,00 zł, 

• 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krasiejowie  

– 19 434,00 zł, 

• przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. technicznej w Schodni  

– 9 840,00 zł. 

 

W I połowie 2018 roku wykonano min: 

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo: 

Melioracje wodne – wykonano: 

• wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu ul. Danysza w Antoniowie, 

• konserwacja rowu przy ul. Dolnej w Antoniowie, 

• konserwacja rowów przydrożnych w rejonie ul. Poliwodzkiej  

w Biestrzynniku i Dylakach, 

• przebudowę przepustów i odbudowę rowu pomiędzy ulicami Polna  

i Powstańców Śl. w Schodni, 

• odbudowę rowu w rejonie ul. Rzecznej na pograniczu Pustkowa i 

Schodni, 

• przebudowa przepustu pod ul. Zieloną na skrzyżowaniu z ul. Robotniczą  

w Ozimku, 

• awaryjną naprawę kanalizacji deszczowej (po nawalnych deszczach)  

w ciągu ul. ks. Kałuży w Ozimku. 



 

W dziale – Transport i łączność: 

Drogi powiatowe i wojewódzkie: 

w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta 

wykonano: zimowe utrzymanie dróg i chodników, uzupełnienia ubytków  

w nawierzchniach dróg, prace porządkowe oraz koszenie poboczy, a także 

dofinansowano remont drogi powiatowej Grodziec – Zębowice oraz wykonano 

remonty chodników przy ulicach Częstochowskiej i Kolejowej w Ozimku. 

Drogi gminne: 

bieżące utrzymanie dróg miejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników, 

drobne remonty chodników, zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, 

uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy i 

odchwaszczanie chodników, a także wykonano remonty nawierzchni 

następujących chodników: 

• łącznika ulic ks. J. Dzierżona z ul. Lipową, 

• przy ul. Sikorskiego, 

• łączników ulic Słowackiego i Korczaka, 

 

bieżące utrzymanie dróg wiejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników, 

zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, czyszczenie rowów 

przydrożnych i wymiana przepustów, uzupełnianie ubytków w nawierzchni 

dróg oraz ich równanie, koszenie poboczy oraz przycinka drzew, a także: 

• remont ul. Tysiąclecia łącznika do ul. Granicznej w Antoniowie, 

• remont ul. Kuziory w Chobiu, 

 

W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację oraz: 

• wymieniono uszkodzone 2 lamp przy ul. Opolskiej w Szczedrzyku, 

• naprawiono oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku, 

• wybudowano 2 latarnie oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w 

Grodźcu, 

 
 

 



BUDŻET OBYWATELSKI 

Podczas tej kadencji Rada Miejska podjęła uchwałę o realizacji budżetu 

obywatelskiego dla miasta Ozimka. W dwóch edycjach budżetu (2017 i 2018 

rok) mieszkańcy Ozimka sami zadecydowali o przeznaczeniu 450 000,00 zł.   

W 2017 roku wykonano: 

• Parking ( 10 miejsc) wzdłuż drogi gminnej ul. Korczaka w m. Ozimek -  

kwota 27 258,47 zł  

• Zakupiono 10 komputerów do Biblioteki Publicznej w Ozimku - kwota 

17 779,97 zł 

• Modernizację trybun na boisku miejskim w Ozimku- kwota 

149 939,31 zł 

 

W 2018 roku wykonano: 

• Park do kalisteniki i street workout-u na boisku Orlik - kwota 42 804,00 

zł 

• Doposażono pracownię multimedialną w PSP nr 1 w Ozimku  

w 10 komputerów- kwota 30 000,00 zł 

W trakcie realizacji jest: 

• Plac zabaw usytuowany na terenie kompleksu sportowego przy szkole 

nr 3  

w Ozimku – kwota 50 000,00 zł 

• Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ulicą Korczaka (wzdłuż 

placu zabaw) + instalacja 2 sztuk lamp parkowych wzdłuż chodnika - 

kwota 50 000,00 zł 

• W podróży – cykl imprez kulturalno- edukacyjnych poświęconych 

tematyce  podróżniczej realizowany w Domu Kultury w Ozimku  

– kwota 28 000,00 zł 



W tym roku odbędzie się kolejna edycja budżetu obywatelskiego na 2019 rok. 

Pula przeznaczonych środków wynosi 250.000,00 zł ( maksymalnie 50.000,00 

zł na projekt). 

FUNDUSZ SOŁECKI 

W sołectwach realizowany jest corocznie fundusz sołecki, dzięki któremu 

mieszkańcy decydują na co przeznaczyć środki z funduszu. Podczas kadencji 

zrealizowano wiele inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i sportowych  

oraz wykonano wiele zadań inwestycyjnych. 

 2015  2016 2017 2018 

Wysokość 
środków  

w ramach 
Funduszu 

Sołeckiego 

 
230 953,22 

 
252 334,16 

 
277 776,74 

 
310 096,48 

 

DOTACJE I KONKURSY OFERT 

Nie zapomniano również o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie naszej gminy oraz klubach sportowych. Corocznie w otwartych 

konkursach ofert podzielono środki na następujące zadania: 

 

 

Nazwa konkursu Wysokość 
przyznanych 

środków 
2014  

Wysokość 
przyznanych 

środków 
2015  

Wysokość 
przyznanych 

środków 
2016 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
2017 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
2018 

Kultura, tradycja i 
edukacja 

 
100 000 

 
80 000 

 
75 000 

 
95 000 

 
95 000 



Pomoc społeczna I 
działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
oraz promocja 

ochrony zdrowia 

 
90 000 

 
70 000 

 
70 000 

 
70 000 

 
70 000 

Kultura fizyczna i sport 30 000 5000 10 000 10 000 10 000 

Rozwój sportu tzw. 
duży sport 

310 000 310 000 250 000 250 000 300 000 

 

Z tej formy dofinansowania skorzystało ponad 30 stowarzyszeń (min. 

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Caritas Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie 

Integracja, Stowarzyszenie Nasz Grodziec, Stowarzyszenie Miłośników 

Krasiejowa) oraz wszystkie kluby sportowe działające na terenie naszej gminy. 
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