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Drodzy Państwo,  

Szanowni Mieszkańcy, 

przed Państwem raport z tego, co się działo w naszej gminie w 2021 roku. Mimo ograniczeń, pracy 

zdalnej, kwarantanny współpracowników i opóźnień z tym związanych udało się przygotować  

i przeprowadzić wiele inwestycji, przygotować dokumentacje projektowe i przetargowe, podpisać 

znaczną liczbę porozumień z partnerami, znaleźć optymalne źródła finansowania.  

Raport jest obszernym kompendium wiedzy na temat działalności magistratu Gminy Ozimek  

w minionym roku. Zawiera w sobie wszystkie przejawy działalności samorządowej, które prowadzą  

do poprawy jakości i bezpieczeństwa życia naszych Mieszańców. Był to dla nas wszystkich trudny rok, 

pełen obaw i niepewności. Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie, wymuszając dystans 

społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Niemniej jednak, pomimo 

piętrzących się problemów, wspólnie z Radą Miejską, pracownikami urzędu gminy oraz jednostek 

organizacyjnych gminy staraliśmy się sprostać Państwa wymaganiom i realizować przyjęte w budżecie 

założenia. 

Każda zrealizowana inwestycja jest przejawem troski o Naszą Gminę. Nie wszystkie działania mogą 

być finansowane z własnego budżetu, dlatego intensywnie, a co ważniejsze skutecznie, staraliśmy się 

pozyskiwać fundusze zewnętrzne z wszelkich dostępnych źródeł. Prowadzona w sposób przemyślany 

polityka finansowa Gminy Ozimek pozwala na jej stabilny rozwój, a przyjęte przez Radę Miejską 

programy, strategie i plany, pomagają racjonalnie i skutecznie planować dalszy rozwój, efektywnie 

pozyskiwać fundusze europejskie i zrównoważyć rozwój gospodarczy z ochroną środowiska 

naturalnego. 

Mam nadzieję, że niniejszy raport będzie wyczerpującym źródłem wiedzy na temat zmian i dokonań, 

jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Gminie Ozimek. Raport o stanie gminy to nie tylko liczby  

i zestawienia, ale przede wszystkim próba ukazania aktywności samorządowców podejmowanej dla 

poprawy warunków życia. W swoich działaniach zawsze dążymy do celu, jakim jest satysfakcja 

mieszkańców, i to ona jest wymierną oceną naszej samorządowej działalności.  

Nie uda mi się wymienić każdego z osobna, ale wszystkim współpracownikom, radnym, urzędnikom, 

nauczycielom, pracownikom PGKiM oraz innych jednostek - każdemu, kto pracuje w naszych gminnych 

instytucjach - dziękuję za codzienne zaangażowanie, pasję i oddanie Naszej Gminie. 

Bez Was – bez Waszej ciężkiej pracy – żaden sukces Gminy ani mój osobisty nie byłby możliwy. 

 

Z poważaniem 

/-/ Mirosław Wieszołek 

Burmistrz Ozimka 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE O GMINIE OZIMEK 

 

CHARAKTER GMINY – gmina miejsko- wiejska, 13 sołectw  

POWIERZCHNIA – 126,5 km 2  

LICZBA LUDNOŚCI – 18553 mieszkańców  

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA – 146 osób /km 2  

ILOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH - 957  

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY: 

1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, 

2. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, 

3. Dom Kultury w Ozimku, 

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku, 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku, 

6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, 

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, 

8. Szkoła Podstawowa w Antoniowie, 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach, 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu, 

11. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie, 

12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku 

13. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku, 

14. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, 

15. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach, 

16. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku, 

17. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie, 

18. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku, 

19. Żłobek Samorządowy w Ozimku wraz z Filią. 

 

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). 
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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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II. DANE STATYSTYCZNE 

Na koniec 2021 roku gminę Ozimek zamieszkiwało 18137 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 
416 na pobyt czasowy. Od stycznia 2021r. z gminy Ozimek ubyło 193 osób. 
 

 
 

 

 
Tabela nr 1 Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach: 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

Stan na 01.01.2021 r. Stan na 31.12.2021 r. 

S + C S C S + C S C 

ANTONIÓW 1182 1169 13 1191 1170 21 

BIESTRZYNNIK 643 634 9 650 640 10 

CHOBIE 285 282 3 284 281 3 

DYLAKI 1171 1141 30 1190 1155 35 

GRODZIEC 1390 1373 17 1365 1349 16 

JEDLICE 90 89 1 85 85 0 

KRASIEJÓW 1978 1934 44 1947 1904 43 

KRZYŻOWA DOLINA 677 671 6 680 673 7 
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MNICHUS 133 133 0 124 124 0 

NOWA SCHODNIA 243 235 8 244 234 10 

OZIMEK 8106 7907 199 7921 7702 219 

PUSTKÓW 532 530 2 526 524 2 

SCHODNIA 876 860 16 893 873 20 

SZCZEDRZYK 1440 1415 25 1453 1423 30 

RAZEM 18746 18373 373 18553 18137 416 

 

W 2021 r. Urząd Stanu Cywilnego w Ozimku w okresie 01.01.2021-31.12.2021 r. sporządził: 
 
84 akty małżeństwa w tym:  
- 33 akty małżeństwa zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu cywilnego,  
- 41 aktów małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego (ślub konkordatowy), 
- 10 transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. 
 
224 akty zgonu w tym: 
- 215 rejestracji zgonu na podstawie protokołu, 
- 4 rejestracje zgonu niemowlęcia, 
- 5 transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. 
 
45 aktów urodzeń w tym: 
- 1 rejestracja urodzenia na podstawie protokołu, 
- 1 rejestracja - dziecko martwo urodzone, 
- 1 adopcja, 
- 42 transkrypcje zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. 
 

Liczba mieszkańców naszej gminy ma przełożenie na jej dochody podatkowe - przede wszystkim te z 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody tylko z tego tytułu wyniosły w 2021 r. 

ponad 17,5 mln zł. 

Niestety w wyniku zmian w przepisach, zmienił się sposób naliczania tych dochodów, w związku z czym 
planowane na 2022 rok dochody z udziałów w podatku PIT dla naszej gminy wynoszą jedynie 15,7 mln 
zł. 

III. BUDŻET GMINY 
 
Z roku na rok rośnie wielkość budżetu Gminy. W roku 2021 dochody ogółem wyniosły 92 931 314,00 zł, 
a złożyły się na nie subwencje w wys. 23 215 514,00 zł, dotacje w wys. 26 037 553,01 oraz dochody 
własne w wysokości 43 455 551,00 zł.  
 

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 90 336 398,93 zł zostały zrealizowane w 

kwocie 92 931 314,77 zł co stanowi 102,87 % planu, w tym: 
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a) dochody bieżące planowane w wysokości 87 214 817,89 zł zrealizowano w wysokości 
89 833 006,80 zł, tj. 103,00% planu; 

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 121 581,04 zł zrealizowano w wysokości 
3 098 307,97 zł, tj. 99,25 % planu. 

 

 
 

 

 

Źródła dochodów Gminy pozostają w zasadzie niezmienne. Największą część dochodów stanowią na 

zadania bieżące, w tym subwencje (24,98%) dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu 

terytorialnego (28,02%), na realizację wskazanych zadań, a także na realizację inwestycji. Kolejną grupą 

(18,8% wszystkich wpływów) stanowią udziały Gminy w podatkach dochodowych (PIT, czyli podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych). Gmina nie ma 

wpływu na wysokość tych dochodów - zależy ona od Państwa decyzji. 

Wystarczy, że w rocznej deklaracji PIT podadzą Państwo jako adres swojego zamieszkania 

(nie zameldowania) adres z terenu naszej Gminy. 
 

Kolejną grupą dochodów to pobierane od mieszkańców podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od 
nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami), a także dochody związane z pozostałą 
działalnością Gminy, tj. czynsze i dzierżawy. 
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Suma wydatków w 2021 r. wyniosła 94 728 863,00 zł. Gmina zakończyła rok nadwyżką budżetową w 

wys. 9 801 533,00 zł. Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2021 wynikająca z zawartych umów 

kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 17 953 846,40 zł co stanowi 19,32 % wykonanych 

dochodów gminy za 2021 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg 

starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych). Natomiast relacje wyliczone zgodnie 

z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem 

sprawozdań za rok 2021 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie. 

Stan poręczeń dla Spółki gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2021 

wynosi 13 964 662,00 zł. 

Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków budżetowych w wys. 101 817 305,09 zł zrealizowano 

wydatki w kwocie 94 728 863,08 zł tj. 93,04%, w tym: 

1) Wydatki bieżące zaplanowane w wys. 85 904 661,01 zł wykonano w wysokości 81 248 999,25 
zł, tj. 94,58%  

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 15 912 644,08 zł wykonano w wys. 13 479 863,83 zł, 
tj. 84,71%. 

 

Niezmiennie największą pozycją w budżecie Gminy są wydatki na edukację, w tym na bieżące 
utrzymanie szkół podstawowych (8 placówek) 6 gminnych przedszkoli oraz żłobka samorządowego. 
Wydatki bieżące poniesione na oświatę i wychowanie to 31 milionów złotych co stanowi 32,7% 
wydatków ogółem zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej 
24,7 miliona złotych (26% wydatków), a w dalszej kolejności - wydatki na administrację (9,59% 
wydatków ogółem) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,77% wydatków). 
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IV. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

1. Dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z odrębnych ustaw - kwota 
20 213 582,14 zł w tym: 

• zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 134 271,05 zł; 

• zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów 
osobistych, meldunków, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 194 974,58 zł; 
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SPORT
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2 815 373,95 zł 

WYDATKI
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• spis Powszechny Ludności i Mieszkań w kwocie 37 402,00 zł; 

• stała aktualizacja spisu wyborców w kwocie 4 021,00 zł; 

• wydatki obronne w kwocie 1 200,00 zł; 

• zadania z zakresu obrony cywilnej 9 350,00 zł; 

• zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (podręczniki) do szkół oraz nauczania 
specjalnego 182 263,46 zł; 

• dodatki energetyczne w kwocie 516,69 zł; 

• koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług 
zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 25 791,95 zł; 

• wydatki związane z wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych w wys.14 400,00 zł; 

• świadczenia wychowawcze, wraz z kosztami obsługi (program 500+), rodzinne, z funduszu 
alimentacyjnego, karta dużej rodziny oraz wspieranie rodziny w kwocie 19 609 391,41 zł.   

 

2. Dotacja na realizację zadań na podstawie zawartych umów i porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 99 998,06 zł, w tym:  

• na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80 000,00 zł; 

• na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wys. 19 998,06 zł. 

 

Fot. Realizacja MIS w Sołectwie Schodnia. 

 

3. Dotacje w zakresie zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej - kwota 4 980 398,99 zł w tym: 

• zadania bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 
utrzymania przystanków autobusowych w wysokości 512 451,55 zł; 
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• zadania bieżące związane z utrzymaniem świetlic gminnych, szkoleniem pracowników, 
materiały biurowe ze środków otrzymanej refundacji funduszu sołeckiego za rok 2020 – 87 
273,63 zł); 

• dotacja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę dróg gminnych ul. Dębowej 
w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i 
odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 
463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek w wysokości 1 345 579,64 zł; 

• dotacja celowa na budowę filii Żłobka Samorządowego w Ozimku w kwocie 1 500 000,00 zł; 

• bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 91 202,00 zł; 

• bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 536 
915,00 zł; 

• stypendia socjalne dla uczniów spełniających wymagania ustawowe w wys. 7 374,50 zł; 

• realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 803 722,66 zł; 

• refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobkowego utworzonego w 2021 r. i latach 
poprzednich w wys. 95 880,00 zł. 
 

4. Pozostałe dotacje celowe na realizację zadań w 2021 r. w tym: 

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Krasiejów ze 
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – w wys. 111 546,36 zł; 

• Publiczny Internet w gminie Ozimek w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 w wys. 64 
368,00 zł; 

• Zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych do szkół w ramach programu „Laboratoria 
Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 492 000,00 zł; 

• Promocja szczepień przeciw COVID-19 oraz transport pacjentów na szczepienia w wys. 36 
530,87 zł; 

• Realizacja programu „Asystent rodziny 2021” w zakresie wspierania rodziny w wys. 4 000,00 
zł; 

• Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego 
–LIFE w wys. 20 868,98 zł; 

• Realizacja programu „Czyste powietrze” w wys. 9 000,00 zł; 
• Program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 5 259,61 zł. 

 

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w wys. 

3 605 265,00 zł w 2021 r. zrealizowano zadania: 

✓ Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku w kwocie 514 365,00 zł; 
✓ Modernizacja holu w SP-3 w Ozimku w kwocie 656 100,00 zł; 
✓ Adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Antoniowie w kwocie 400 000,00 

zł; 
✓ Budowa przedszkola w Grodźcu na zaplanowaną kwotę 1 234 800,00 zł wydatkowano 40 

000,00 zł na ogólną wartość 1 610 465,00 zł.  
 

Rozliczeniem wykonania budżetu za 2021 r. są: 

1) wolne środki w kwocie 7 571 309,65 zł oraz 
2) przychody pochodzące: 

a) z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu w kwocie 2 133 070,22 zł, w tym: 

✓ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wys. 1 994 800,00 zł; 
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✓ Środki Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w wys. 126 410,12; 
✓ Środki alkoholowe w wys. 11 860,10 zł; 

b) ze spłaty udzielonych pożyczek w 2020 i 2021r. w kwocie 97 154,00 zł. 
 

Łączna kwota przychodów w wysokości 9 801 533,87 zł pochodząca z w/w rozliczenia podlega 

wprowadzeniu do budżetu roku 2022. 

 

V. ADMINISTRACJA  

Na koniec roku 2021 w Urzędzie Gminy zatrudnionych było łącznie 72 osób. W ciągu roku odeszło 12 

osób, a przybyło 13 nowych pracowników. Zwiększenie zatrudnienia związane jest głównie z 

utworzeniem nowego Referatu Komunikacji Społecznej realizującego zadania z zakresu promocji, 

informacji czy usług społecznych, a także zwiększonym zakresem realizowanych zadań inwestycyjnych 

oraz poprawą obsługi klientów Urzędu. 

W Urzędzie prowadzimy dużo szkoleń: umożliwiamy stały dostęp do platformy szkoleń indywidualnych 

oraz organizujemy szkolenia tematyczne. Kierownicy i pracownicy mają możliwość uczestniczenia w 

szkoleniach ogólnych i specjalistycznych. Pracownicy Gminy Ozimek w ramach projektu realizowanego 

przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie 

opolskim” uczestniczą w cyklu szkoleń i doradztwa w ramach związanego z kompleksową obsługą 

inwestora. 

 

 

Fot. Punkt informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. 
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Tabela nr 2 Zestawienie dokumentów które wpłynęły do UGIM 

 

 Nazwa 
Ilość 

1 Pisma tradycyjne DOKUS 7048 

2 Pisma elektroniczne EPUAP 2080 

3 Faktury i inne dokumenty księgowe 3636 

4 Deklaracje CEEB 477 

Ogółem 13241 
 

Tabela nr 3 Zestawienie wysłanych dokumentów 

 

 Nazwa 
Ilość 

1 Pisma wysłane tradycyjnie pocztą 13541 

2 Pisma elektroniczne EPUAP 869 

Ogółem 14410 
 

Tabela nr 4 Zestawienie wydanych decyzji 

 

 Pisma, decyzje, zaświadczenia 
Liczba 

wydanych 
decyzji 2021 

1 Warunki zabudowy i inwestycji celu publicznego 57 

2 Zajęcie pasa drogowego 36 

3 Umieszczenie w pasie drogowym 36 

4 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia) 45 

5 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa) 84 

6 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (zgony) 224 

7 Opis aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 2136 

8 
Wydanie decyzji administracyjnych (decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk) 0 

9 Meldunki 1136 

10 Dowody 1288 

11 Udostępnienie danych z rejestru PESEL 214 

12 Unieważnianie dowodów 133 

13 Decyzje o wymeldowaniu 25 

14 Nadawanie numerów PESEL 268 

15 Zaświadczenia o zameldowaniu 691 

16 Podział nieruchomości 70 

17 Nadanie numerów budynkom 67 
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18 Wystawione upomnienia – opłata śmieciowa 715 

19 Wystawione upomnienia - podatki 2262 

20 Podatki 10584 

21 Opłata planistyczna 11 

22 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 14 

23 O środowiskowych uwarunkowaniach 5 

24 Zezwolenia na alkohol, rezygnacje 49 

25 Działalność gospodarcza: 411 

 - założenie działalności gospodarczej 69 

 - zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 243 

 -zakończenie działalności gospodarczej 99 

26 Karta dużej rodziny 114 

27 Opolska Karta Rodziny i Seniora 46 

28 Zaświadczenie czyste powietrze 20 

29 Wypis i wyrys z MPZP 92 

 Ogółem 20485 
 

Od 1 kwietnia do 30 września trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Za spis na 

terenie gminy Ozimek odpowiadało pośrednio Gminne Biuro Spisowe powołane spośród pracowników 

Urzędu. 

 

Fot. Mobilny Punkt Spisowy w Domu Kultury w Ozimku. 

Gmina Ozimek stała się przestrzenią do wymiany poglądów na tematy związane z funkcjonowaniem 
stref ekonomicznych i obsługą inwestora. Dnia 10 września 2021 r. odbyła się druga edycja Forum 
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Gospodarczego, które Urząd Gminy i Miasta w Ozimku zorganizował w Domu Kultury. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się lokalni przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele instytucji 
związanych z biznesem - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki.  
Ponadto przedsiębiorcy poznali możliwości wsparcia OCRG. Wygłoszono również prelekcje o sytuacji 
makroekonomicznej Polski i jej wpływie na lokalną gospodarkę, omawiano zmiany studium 
uwarunkowań przestrzennych gminy, a także wskazano zebranym przedsiębiorcom lokalizacje nowych 
terenów inwestycyjnych, jak również zaprezentowano działalność PGKiM Sp. z o.o. i możliwości 
współpracy gminnej spółki z lokalnym biznesem. 
 

 

Fot. II Ozimskie Forum Gospodarcze. 

VI. INWESTYCJE 

Infrastruktura drogowa 

Zrealizowaliśmy następujące inwestycje drogowe: 

• Antoniów ul. Leśna - (koszt: 117.643,72 zł) - dł. 260,00 mb; 

• Biestrzynnik ul. Dylakowska - etap I - (koszt: 105 077,93 zł) - dł. 195,88 mb; 

• Chobie ul. Polna - (koszt 48 907,80 zł) - dł. 102,60 mb; 

• Dylaki ul. Turawska - (koszt: 96.518,22 zł) - dł. 137,82 mb; 

• Dylaki ul. Ozimska (odnoga) - (koszt: 121.263,12 zł) - dł. 227,00 mb; 

• Dylaki ul. Szymona - (koszt 60 027,08 zł) - dł. 330,50 mb; 

• Dylaki ul Szkolna łącznik Szymona - (koszt 188 300,70 zł) - dł. 110,00 mb; 

• Grodziec ul. Brzozowa wraz z dwoma łącznikami do DK 46 - (koszt: 337.494,78 zł)  

- dł. 806,00 mb; 

• Grodziec, przepust na rzece Białka wraz ze zjazdem - (koszt: 144 986, 33 zł) - dł. 95,14 mb; 

• Krasiejów ul. Piaskowa - (koszt: 104.271,95 zł) - dł. 152,50 mb; 

• Krasiejów ul. Pustki (odnoga) - (koszt: 54.320,98 zł) - dł. 92,40 mb; 

• Krasiejów ul. Szkolna (odnoga) - (koszt: 57.827,71 zł) - dł. 107,00 mb; 

• Krasiejów ul. Robotnicza - (koszt: 445 740,98 zł) - dł. 762,00 mb; 

• Krzyżowa Dolina odnoga ul Powstańców Śl. - (koszt 78 551,43 zł) - dł. 146,50 mb; 

• Mnichus ul Leśna - (koszt 154 703,25 zł) - dł. 350,00mb; 
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• Ozimek, ul. Korczaka łącznik pieszo rowerowy - (koszt 207 825,46 zł) - dł 312,50 mb; 

• Ozimek, ul. Dębowa, Modrzewiowa i Świerkowa – (koszt 1 947 238,51 zł) – dł. 864,90 mb; 

• Schodnia, ul. Krótka - (koszt: 106.204,35 zł) - dł. 153,50 mb; 

• Schodnia ul. Opolska - (koszt: 54.683,96 zł) - dł. 121,00 mb; 

• Schodnia ul Rzeczna - (koszt 444 312,90 zł) - dł. 925,25 mb; 

• Szczedrzyk ul Łąkowa, Dębowa, Wrzosowa - (koszt 312 635,19 zł) - dł. 1 040,99 mb; 

• Szczedrzyk ul. Spacerowa - (koszt: 170.940,97 zł) - dł. 216,00 mb; 

• Szczedrzyk ul. Wczasowa - (koszt: 124.214,75 zł) - dł. 142,00 mb.  

 

 
Fot. Ulica Dylakowska w Biestrzynniku. 

 

 
Fot. Ulica Brzozowa w Grodźcu. 
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Fot. Przepust na rzece Białka wraz ze zjazdem. 

 

 
 

Fot. Ulica Szkolna w Krasiejowie. 
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Fot. Ulica Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie. 
 

 

 
 

Fot. Ulica Dębowa, Modrzewiowa i Świerkowa w Ozimku. 

 



19 
 

 
 

Fot. Ulica Korczaka - łącznik pieszo rowerowy w Ozimku. 
 

 

 
 

Fot. Ulica Wczasowa w Szczedrzyku. 
 

Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami: 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w m. Antoniów – 48 585,00 zł; 

•  Przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Grodziec – 86 100,00 zł; 
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• Przebudowa ul. Niwki w Krasiejowie – 13 776,00 zł; 

• Wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego w m. Ozimek – 5 535,00 zł; 

• Rozbudowa drogi gminnej ul. Jakuba w m. Dylaki – 30 000,00 zł; 

• Przebudowa ul. Polnej w m. Krzyżowa Dolina - Fundusz Sołecki – 3 075,00 zł; 

• Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych na działkach 912/2 i 442/3 w m. Grodziec 
– 16 605,00 zł; 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w m. Grodziec – 147 600,00 zł; 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia – 147 600,00 zł; 

• Przebudowa odnogi ul. Długiej w m. Schodni – 24 600,00 zł; 

• Remont chodnika na ul. Dworcowej w m. Ozimek – 15 990,00 zł. 

 

Melioracje 

 

Wykonano następujące prace konserwacyjne i melioracyjne: 

 

• Grodziec rejon ul. Spacerowa – udrożnienie rowu i przepustów (na długości 370 mb + 9 szt 
przepustów) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych; 

• Grodziec ul. Spacerowa – udrożnienie rowu i przepustów (na długości 390 mb + 11 szt 
przepustów) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych; 

• Pustków rów za świetlicą-remizą – udrożnienie rowu (na długości 230 mb) wraz z 
rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych; 

• Szczedrzyk rejon ul. Danieckiej – konserwacja i częściowe odtworzenie rowu (na długości 210 
mb) wraz z wywozem urobku i pracach porządkowych; 

• Szczedrzyk rejon ul. Danieckiej – wycinka krzewów, konserwacja rowu oraz remont zarwanego 
przepustu (na długości 170 mb) wraz z pracami porządkowymi; 

• Grodziec wzdłuż drogi gminnej 916 – udrożnienie dwóch rowów przydrożnych i wykonanie 
przepustu (na długości 650 mb + 1 przepust) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach 
porządkowych; 

• Krasiejów, rejon ul. Dębowa- odtworzenie rowu o głębokości 1,2 m szer 0,6 m na długości 
231mb oraz wykonanie 2 szt. nowych przepustów wraz z pracami porządkowymi i transportem 
urobku wraz z pracami geodezyjnymi; 

• wykonanie prac geodezyjnych związanych z odtworzeniem rowu i dwóch przepustów w m. 
Krasiejów; 

• wykonanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem pomiaru powykonawczego rowu w 
m. Krasiejów; 

• remont części, przyczółków mostu oraz wyrwy drogi przy ul. Turawskiej w m. Dylaki; 

• prace związane z mechanicznym i ręcznym odtwarzaniem rowu przy ul. Dębowej w m. 
Krasiejów na dł. 127 mb; 

• inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Ozimek w rejonie ul. Ciepłowniczej; 

• konserwacja i odmulenie rowów gminnych w m. Krasiejów przy ul Szkolnej oraz w m. Antoniów 
przy ul. Leśnej tj. dwóch odcinkach po 250 mb, dodatkowo odmulenie przepustu w m. 
Schodnia przy ul Polnej; 

• odmulenie rowu w m. Antoniów obok ogródków działkowych na dł. 180 mb; 

• odmulenie rowu w m. Nowa Schodnia przy ul. Zielonej na dł. 120 mb; 

• wykonanie prac związanym z konserwacją oraz odmuleniem wylotu rzeki Brzezinki w km 
1+916; 
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• odmulenie i konserwacja rowu przydrożnego ul. Opolska w m. Nowa Schodnia 350 mb; 

• odmulenie i konserwacja rowu przydrożnego ul. Polna w m. Grodziec 350 mb; 

• odmulenie i konserwacja rowu przydrożnego wraz z rozplantowaniem urobku przy ul. Zielonej 
w m.   Pustków 600mb; 

• wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach: Antoniów - rów przy 
odnodze ul. Ozimskiej na dł. 327 mb oraz w m. Nowa Schodnia rów przydrożny przy ul. Skrajnej 
na dł. 160 mb. 

 

Łączna wartość wykonanych robót: 149 990,49 zł. 

 

Fot. Ulica Robotnicza w Krasiejowie. 
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Inne inwestycje  

Kontynuowaliśmy prace modernizacyjne obiektów oświatowych, min. dokonaliśmy modernizacji holu 

w SP 3 wraz z wyposażeniem - kwota 1 446 138,99 zł, adaptacji pomieszczeń SP w Antoniowie na 

oddział przedszkolny – kwota 418 082,92 zł, opracowaliśmy dokumentację projektową Budowy 

przedszkola w Grodźcu – kwota 40 000,00 zł. 

 

Fot. Nowy oddział przedszkolny przy SP Antoniów. 

W 2021 r. zakończyła się budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – kwota 2 324 700,00 zł.  

W 2022 r. powstało 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

Fot. Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku. 
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Fot. Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku. 

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE    
 
Kontynuowaliśmy wsparcie OSP w naszej gminie. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę 

dotacji w wysokości 350 000 zł na zakup średniego wozu strażackiego, który został dostarczony 

w listopadzie 2021r. do OSP w Szczedrzyku. 

 

Fot. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Szczedrzyk. 
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Na koniec roku w gminie Ozimek funkcjonowało 8 jednostek OSP w których służyło łącznie 153 
strażaków uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy z wszystkich jednostek cały czas 
szkolą umiejętności, zdobywają wiedzę i uprawnienia na kursach i szkoleniach. 
 
Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych w poszczególnych jednostkach OSP: 

• Antoniów – 65; 

• Chobie – 14; 

• Dylaki – 41; 

• Krasiejów – 33; 

• Krzyżowa Dolina – 7; 

• Pustków – 8; 

• Schodnia – 92; 

• Szczedrzyk – 25. 

 

Wysokość wypłaconego ekwiwalentu w poszczególnych jednostkach OSP: 

• Antoniów – 4 811,70 zł; 

• Chobie – 1 104,40 zł; 

• Dylaki – 3 744,25 zł; 

• Krasiejów – 3 677,85 zł; 

• Pustków – 1 585,35 zł; 

• Schodnia – 13 605,45 zł; 

• Szczedrzyk – 6 314,40 zł.   

 
Wysokość wykorzystanych środków z budżetu gminy w 2021 r. w poszczególnych jednostkach: 

• Antoniów – 28 589,86 zł; 

• Chobie – 18 316,32 zł; 

• Dylaki – 12 986,78 zł; 

• Krasiejów – 35 831,42 zł; 

• Krzyżowa Dolina – 11 867,10 zł; 

• Pustków – 11 922,34 zł; 

• Schodnia – 57 037,08 zł; 

• Szczedrzyk – 39 982,36 zł.  

 

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Ochrona powietrza  

W ramach gminnego programu dotacji na wymianę pieców na paliwa stałe na nowoczesne i 

proekologiczne źródła ogrzewania w 2021r. podpisano łącznie 116 umów, 5 umów zostało 

rozwiązanych z przyczyn leżących po stronie wnioskodawców w następstwie czego dofinansowanie 

wraz z odsetkami zostało zwrócone na konto Gminy Ozimek. Z dofinansowania skorzystało 111 osób 

(gospodarstw domowych) na łączną kwotę 243 000 zł.  
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Tabela nr 5 Ilość udzielonych dotacji z podziałem na źródło ciepła. 

Rodzaj nowego 
ogrzewania 

dofinansowanie Ilość 
udzielonych 
dofinansowań 

Suma 
dofinansowań 

Pompa ciepła 3.000 zł 21 63.000 

Kocioł c.o. gazowy 2.000 zł 14 28.000 

Kocioł c.o. opalany 
peletem/ biomasą 

2.000 zł 45 90.000 

Kocioł c.o. opalany 
ekogroszkiem 

2.000 zł 27 54.000 

Kocioł c.o. elektryczny 
/ elektryczne 
urządzenie grzewcze 

2.000 zł 3 6.000 

Kocioł c.o. olejowy 2.000 1 2.000 

 

Nieustannie zachęcamy do pozbywania się kotłów na paliwo stałe. Rok 2022 będzie kluczowy dla 
mieszkańców, którzy wciąż używają w swoich domach kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów.  

Ponadto: 

• zakupiono 2 czujniki SmogTok v4, które mierzą pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, temperaturę, 
wilgotność i ciśnienie - łączna kwota 798,00 zł; 

• zakupiono i zamontowano na terenie gminy Ozimek 4 czujniki jakości powietrza (o wysokim 
standardzie), na łączną kwotę 14 022 zł; 

• ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
ramach porozumienia uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste 
Powietrze. 
 

Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów  

W 2021r. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach. Firma REMONDIS  
Sp. z o.o, która świadczyła usługi na terenie gminy Ozimek od stycznia do grudnia 2021r., odebrała                 
5 753, 5600 Mg odpadów.  
Koszt usługi – 3 757 248,14 zł.  
 
W odniesieniu do danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w 2021 r. w stosunku 
do 2020 r. można zauważyć, że:  

• ogólna masa zebranych odpadów komunalnych - spadła o ok. 5,3 %, 
dla porównania: 

- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 36,2 %, 
- w latach 2014-2015 - spadek o ok. 3,8 %, 
- w latach 2015-2016 - spadek o ok. 6,6 %, 
- w latach 2016-2017 - wzrost o ok. 8,1 %, 
- w latach 2018-2019 - spadek o ok. 7,7 %, 
- w latach 2019-2020 - wzrost o ok. 17,3 %, 

• masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 20 03 01) - spadła o ok. 
0,6 %, 

dla porównania: 
- w latach 2013-2014 - wzrost o ok. 30,0 %, 
- w latach 2014-2015 - spadek o ok. 20,2 %, 
- w latach 2015-2016 - spadek o ok. 23,5 %, 
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- w latach 2016-2017 - spadek o ok. 1,8 %, 
- w latach 2018-2019 - spadek o ok. 29,9 %, 
- w latach 2019-2020 - wzrost o ok. 56,1 %, 

• masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny - spadła o ok. 11,5 %, 
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 %, 
- w latach 2018-2019 - wzrost o ok. 18,1 %, 

w latach 2019-2020 - spadek o ok. 9,4 %. 
 
Tabela nr 6 Ilość zebranych odpadów w latach 2013-2021 
 

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 

2021 7 494,0 4 237,9 56,6 3 206,6 42,8 

 
 

 
W 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez PGKiM Sp. z o.o. 
zebrał od mieszkańców 845,6746 Mg odpadów.  
Koszt odbioru, zagospodarowania odpadów i funkcjonowania PSZOK – 714 040,00 zł.  
 

Tabela nr 7 Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
 

Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.461.198,36 

Koszty utrzymania PSZOK 735.150,63 

Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację 848.990,90 

Koszty wynagrodzeń osób obsługujących system 220.887,52 
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Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 

Pozostałe wydatki: : koszty postęp. egzek, opłata komor, likwidacja „dzikich” 
wysypisk, wsparcie akcji sprzątania świata itp. 

41.963,88 

RAZEM 2021 r. 5.308.191,29 

 
 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poniesione w okresie od dnia 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - związane m. in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych wyniosły: 5.308.191,29 zł, przy wpływach z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na poziomie 4.209.824,38 zł. 
 
 
Tabela nr 8 Porównanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w latach 2014-2021 
 

Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi [zł] w latach: 

2014 2015 2016 2017 

3.663.762,34 3.044.552,75 3.334.458,62 4.228.302,38 

2018 2019 2020 2021 

3.687.266,86 4.255.002,60 6.019.313,84 5.308.191,29 

 

 

Ponadto: 

• zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – 120 l antracyt w ilości 100 szt., 

koszt - 11 286,48 zł; 

• dokonano również wymiany 210 szt. pojemników brązowych 120 l na 210 szt. pojemników 

zielonych 120 l w związku z malejącym zapotrzebowaniem na pojemniki na bioodpady, w 

skutek rezygnacji mieszkańców z pojemników na rzecz przydomowego kompostownika; 

• zakupiono 2 stacje edukacyjne do segregacji odpadów komunalnych oraz 2 zgniatarki do 

butelek dla przedszkola; 

• wsparto akcje sprzątania świata oraz zlikwidowano dzikie wysypiska - 17873,79 zł.  
 

Przeprowadziliśmy łącznie 160 kontroli z zakresu ochrony środowiska: kontrole przydomowych 
kompostowników, kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne od mieszkańców, kontrole 
w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z działalności 
prowadzonych na terenie gminy oraz kontrole umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą 
posiadającym zezwolenie. Prowadzimy stałą weryfikację danych w systemie odpadowym. 

Ilość deklaracji na odpady stan na 31.12.2021 – 3124 aktywnych deklaracji obejmowało 14517 osób. 

 

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 25 zł miesięcznie od 
osoby w 2021 r. nie zabezpieczała w pełni potrzeb finansowych na pokrycie kosztów działalności 
systemu gminnego. Z budżetu Gminy dopłaciliśmy 249 376,01 zł.  
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Wysokie koszty gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wynikiem szeregu 
uwarunkowań prawnych, technicznych i finansowych, ale również my, mieszkańcy, przez produkcję 
coraz większej ilości odpadów przyczyniamy się do wzrostu tych kosztów.  

W 2021r. w gminie Ozimek realizowano zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Ozimek – w roku 2021", na które uzyskaliśmy dofinasowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 5259,61 zł, w tym ze 
środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3093,89 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 
2165,72 zł. Koszt całkowity zadania – 8839,69 zł.  
Z 12 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 11,53 Mg (767 m2) 
odpadów zawierających azbest. 
 

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ozimek w 2021r.” wydano 39 717,35zł.  
W ramach tej kwoty m. in.:  zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 1 bezdomny pies i 2 
bezdomne koty, zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów, opłacono usługi weterynaryjne na 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem na 
terenie Gminy Ozimek. Wydano 23 853,01 zł na usługi weterynaryjne w ramach umowy z lekarzem 
weterynarii na kastrację oraz sterylizację zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących. 
Wykastrowano 40 kocurów i 100 kotek, oraz 10 suk i 10 psów. Zutylizowano 11 szt. padliny na kwotę 
4395,60 zł.  
 
 

IX. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
 
W ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021r. Urząd Gminy i Miasta w 
Ozimku oferuje następujące formy współpracy: 

• otwarty konkurs ofert, 
• inicjatywę lokalną, 
• wsparcie lokalowe, 
• pożyczki 

oraz pomoc merytoryczną, m.in. przy wypełnianiu formularzy konkursowych. 

W 2021 r. ogłosiliśmy 3 otwarte konkursów ofert, na łączną kwotę 205 000,00 zł w ramach których 
finansowaliśmy m.in. zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji, pomocy społecznej oraz kultury 
fizycznej i sportu. 

Tabela nr 9 Wykaz przyznanych dotacji 

KULTURA, TRADYCJA I EDUKACJA - 80 000,00 zł 

LP NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

kwota 
przyznanej 

dotacji na 2021r. 

1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki Z kulturą i przyrodą w parze 5 000,00  

2 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

Promowanie kultury, tradycji i 
edukacji na rzecz mniejszości 
narodowych wśród mieszkańców 
Gminy Ozimek 8 000,00  
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3 Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa 

Funkcjonowanie Muzeum w 
Krasiejowie oraz organizowanie 
życia kulturalnego we wsi Krasiejów 8 000,00  

4 Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek 

Promowanie i pielęgnowanie 
tradycji związanych z działalnością 
Orkiestr Dętych oraz wykorzystanie 
orkiestry jako narzędzia do edukacji 
społecznej 7 500,00  

5 Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi 

Kontynuacja działalności i rozwój 
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi 
i Muzeum Hutnictwa  21 500,00  

6 
Stowarzyszenie na rzecz promocji 
talentów „AKCES” 

Zajęcia artystyczne i IV Ogólnopolski 
Festiwal Artystyczny "Jesteśmy tacy 
sami" dla dzieci i młodzieży pełno i 
niepełnosprawnej 1 500,00  

7 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa 
Dolina 

Von Kreuzthal do Krzyżowej Doliny 
(1771-2021) 10 000,00  

8 Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” W kręgu tradycji 7 000,00  

9 Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka 

Upowszechnianie kultury, tradycji i 
edukacji wśród mieszkańców Gminy 
ozimek 9 000,00  

10 
Stowarzyszenie Muzyczno-artystyczne 
BEZ SCHEMATÓW Winylowe pokolenie 2 500,00  

RAZEM 80 000,00  

 
POMOC SPOŁECZNA - 80 000,00 zł 

  

LP NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

kwota 
przyznanej 
dotacji na 

2021r. 

1 Caritas Diecezji Opolskiej 

Pomoc społeczna oraz działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz promocji 
ochrony zdrowia w Gminie Ozimek 2021r. 55 000,00  

2 

Stowarzyszenie Wsparcia Osób 
Wymagających Rehabilitacji  
i Pomocy „Szlachetne zdrowie 

Rehabilitacja lecznicza na rzecz mieszkańców 
Gminy Ozimek 8 500,00  

3 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Krzyżowa Dolina Pierwsza pomoc i nie tylko 1 000,00  

4 

Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych "Integracja" 

Ośrodek oparcia społecznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin w gminie 
Ozimek 11 000,00  

5 Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”  
Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy 
Ozimek 1 000,00  
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6 
Stowarzyszenie Nasza Nowa 
Schodnia Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 1 000,00  

7 
Polski Czerwony Krzyż Opolski 
Oddział Okręgowy Ozimek promuje Honorowe Krwiodawstwo 1 000,00  

8 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szczedrzyka 

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy 
Ozimek 1 500,00  

RAZEM 80 000,00  

KULTURA FIZYCZNA - 45 000,00 ZŁ 

LP NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

kwota 
przyznanej 

dotacji 2021r.  

1 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Dylaki Aktywni na miarę możliwości 3 500,00  

2 
Uczniowski Klub Sportowy Athletic 
Ozimek 

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci - Athletic Cup 
2021 9 000,00  

3 
Stowarzyszenie Akademia 
Sportowego Rozwoju Aktywny Przedszkolak 2021 500,00  

4 
Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

Propagowanie wędkarstwa w lokalnym 
środowisku 3 500,00  

5 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Krzyżowa Dolina 

Spływ i wakacyjna spartakiada sportowa 
dla dzieci i młodzieży 2 000,00  

6 Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” 
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez 
organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych 700,00  

7 Stowarzyszenie Active Team Bądź aktywny - biegaj z Active Team 11 000,00  

8 Klub Sportowy Krasiejów Turniej piłki nożnej - Dino Cup 2021 1 500,00  

9 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szczedrzyka 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców Gminy Ozimek 7 300,00  

10 
Stowarzyszenie na rzecz promocji 
talentów „AKCES” 

Przygoda z kajakiem - III spływ kajakowy 
rzeką Małapanew 2 400,00  

11 
Stowarzyszenie Nasza Nowa 
Schodnia 

XIX Mistrzostwa Śląska w Sportach i 
Sztukach Walki 3 600,00  

RAZEM 45 000,00  
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Fot. Turniej Athletic Cup 2021. 

 

Fundusze sołeckie  

O podziale tego budżetu decydują bezpośrednio mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Łącznie 
wydatkowano 397 258,46 zł. 
 
 
 
Tabela nr 10 Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych 
miejscowościach: 
 
 

Lp. Nazwa - Treść Plan Wydatkowano   

 
1 4 5 10  

SOŁECTWO ANTONIÓW    

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 629,57 31 629,57 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 4 000,00  

  Utrzymanie zieleni wiejskiej 4 000,00 4 000,00  

  Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 134,00 7 134,00  

  
Wykonanie projektów technicznych na budowę 
oświetlenia ulicznego  7 134,00 7 134,00 

 

  Pozostała działalność 20 495,57 20 495,57  

  Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych 221,40 221,40  
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Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy 
wiejskiej 6 398,17 6 398,17 

 

  
Zakup oraz montaż domku i zjazdu linowego na 
placu zabaw 13 876,00 13 876,00 

 

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 366,00 
 

6 347,61  
 

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 866,00 849,98  

  Wydarzenia kulturalne  866,00 849,98  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300,00 1 297,63  

  
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej 
doposażenie 1 300,00 1 297,63 

 

  Pozostała działalność 4 200,00 4 200,00  

  Zakup parasoli ogrodowych 4 200,00 4 200,00  

  Razem: 37 995,57 37 977,18  

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK    

1. Transport i łączność 8 000,00 7 999,99  

  Drogi Publiczne Gminne 8 000,00 7 999,99  

  
Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej ulicy 
Poliwodzkiej do posesji nr 10,12 8 000,00 7 999,99 

 

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

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

  
Utrzymanie zieleni oraz porządku w wokół 
świetlicy  3 000,00 3 000,00 

 

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 612,32 19 740,20  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 112,32 2 059,72  

  Wydarzenia kulturalne  2 112,32 2 059,72  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 500,00 17 680,48  

  Remont świetlicy wiejskiej 18 000,00 17 200,00  

  Utrzymanie świetlicy wiejskiej  500,00 480,48  

  Razem: 31 612,32 30 740,19  

SOŁECTWO CHOBIE    

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 450,00 17 449,82 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400,00 399,82  

  Utrzymanie zieleni wiejskiej 400,00 399,82  

  Pozostała działalność 17 050,00 17 050,00  

  Doposażenie placu zabaw 8 938,30 8 938,30  

  Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej 2 945,70 2 945,70  

  Zakup i montaż urządzenia siłowego - jeździec 5 166,00 5 166,00  

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 053,84 1 051,40  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00  

  Działalność kulturalna 0,00 0,00  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 053,84 1 051,40  

  Utrzymanie mienia gminy 1 053,84 1 051,40  

  Razem: 18 503,84 18 501,22  
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SOŁECTWO DYLAKI   

 

1. Transport i łączność 8 000,00 7 999,99  

  Drogi Publiczne Gminne 8 000,00 7 999,99  

  
Utwardzenie tłuczniem drogi odnogi ul. 
Ozimskiej 8 000,00 7 999,99 

 

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 800,00 14 799,99 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500,00 2 499,99  

  Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej 2 500,00 2 499,99  

  Oświetlenie ulic, placów, dróg 12 300,00 12 300,00  

  
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej na ul. Jeziornej 12 300,00 12 300,00 

 

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 195,57 15 183,07  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 430,00 1 422,50  

  Spotkania i wydarzenia kulturalne 500,00 500,00  

  
Zakup szklanych blatów na stoły do świetlicy 
wiejskiej 930,00 922,50 

 

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 765,57 13 760,57  

  Remont świetlicy wiejskiej 11 650,00 11 645,00  

  Gabloty do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00  

  Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 2 115,57 2 115,57  

  Razem: 37 995,57 37 983,05  

SOŁECTWO GRODZIEC    

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 495,57 36 291,50 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500,00 2 500,00  

  Utrzymanie zieleni 2 500,00 2 500,00  

  Pozostała działalność 33 995,57 33 791,50  

  

Zagospodarowanie terenu sołectwa oraz 
promocja gminy poprzez zakup i montaż ławek 
oraz wybrukowanie pod ławkami (wcześniej 
było: Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie 
pod ławkami) 33 995,57 33 791,50 

 

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00 1 486,55  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00  

  Spotkania i wydarzenia kulturalne 0,00 0,00  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500,00 1 486,55  

  Utrzymanie świetlicy    1 500,00 1 486,55  

  Razem: 37 995,57 37 778,05  

 
 

SOŁECTWO JEDLICE   

 

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 917,57 3 917,57 
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  Oczyszczanie miast i wsi 3 500,00 3 500,00  

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

  Pozostała działalność 417,57 417,57  

  Utrzymanie mienia gminnego 417,57 417,57  

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 139,14 7 138,46  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 911,46 2 911,46  

  Organizacja festynu sołeckiego 2 911,46 2 911,46  

  Pozostała działalność 4 227,68 4 227,00  

  

Doposażenie sołectwa w zestaw nagłaśniający 
niezbędny do organizacji wydarzeń kulturalnych 
i zebrań wiejskich (Wcześniej: Zakup zestawu 
nagłośnienia) 3 000,00 3 000,00 

 

  

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup 
stojaka na rowery (Wcześniej: Zakup stojaka na 
rowery) 568,00 568,00 

 

  
Zakup narzędzi do utrzymania czystości i 
porządku w sołectwie (miotły, grabie, łopaty) 659,68 659,00 

 

  Razem: 11 056,71 11 056,03  

SOŁECTWO KRASIEJÓW    

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500,00 4 499,99 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500,00 4 499,99  

  Poprawa estetyki wsi 4 500,00 4 499,99  

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 495,57 31 764,70  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 412,41 7 375,88  

  Działalność kulturalna i promocja wsi 7 412,41 7 375,88  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 083,16 24 388,82  

  Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły" 9 500,00 9 326,17  

  Remont muszli koncertowej 0,00 0,00  

  
Wykonanie monitoringu przy boisku KS 
Krasiejów 5 133,16 5 133,16 

 

  
Zakup kosy spalinowej oraz dmuchawy do liści 
na potrzeby sołectwa 5 050,00 4 947,99 

 

  
Zakup ławostołów oraz siatek bramkarskich na 
potrzeby sołectwa 6 400,00 4 981,50 

 

  Razem: 37 995,57 36 264,69  

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA    

1. Transport i łączność 10 000,00 10 000,00  

  Drogi Publiczne Gminne 10 000,00 10 000,00  

  Remont ulicy Polnej cd. 10 000,00 10 000,00  

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 600,00 3 599,40 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 600,00 3 599,40  

  Utrzymanie zieleni w sołectwie 3 600,00 3 599,40  

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 798,11 19 389,70  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 9 630,50  
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Organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, sportowych 10 000,00 9 630,50 

 

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 798,11 9 759,20  

  

Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz pozostałych obiektów gminnych, placu 
zabaw 900,00 894,20 

 

  Zakup stołów i ławek festynowych 4 000,00 3 975,00  

  
Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych 
przy świetlicy 4 898,11 4 890,00 

 

  Razem: 33 398,11 32 989,10  

SOŁECTWO MNICHUS    

1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 652,53 12 550,18  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 052,53 1 051,49  

  Działania kulturalne 1 052,53 1 051,49  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 600,00 11 498,69  

  Utrzymanie mienia gminy 600,00 598,69  

  Zakup mebli kuchennych 3 000,00 2 900,00  

  Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej  8 000,00 8 000,00  

  Razem: 12 652,53 12 550,18  

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA     

1. Transport i łączność 3 555,10 3 555,09  

  Drogi Publiczne Gminne 3 555,10 3 555,09  

  
Remont cząstkowy ul. Waryńskiego w Ozimku 
na obszarze Sołectwa Nowa Schodnia 3 555,10 3 555,09 

 

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 495,57 32 488,50 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 500,00 2 500,00  

  Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie   2 500,00 2 500,00  

  Pozostała działalność 29 995,57 29 988,50  

  
Utworzenie nowego placu zabaw przy ul. 
Waryńskiego 29 995,57 29 988,50 

 

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 144,90 1 144,90  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 144,90 1 144,90  

  
Organizacja wydarzeń kulturalnych i 
sportowych 1 144,90 1 144,90 

 

4 Kultura fizyczna 800,00 777,35  

  Obiekty sportowe 800,00 777,35  

  
Zakup siatek na ogólnodostępne boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku 800,00 777,35 

 

  Razem: 37 995,57 37 965,84  

SOŁECTWO PUSTKÓW    

1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 000,00 11 000,00 
 

  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 4 000,00  

  
Zakup kosiarki oraz serwis sprzętu do 
utrzymania zieleni 4 000,00 4 000,00 
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  Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00  

  Doposażenie placu zabaw przy świetlicy 7 000,00 7 000,00  

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 470,80 16 468,20  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 470,80 5 470,80  

  Działalność kulturalna 5 470,80 5 470,80  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 000,00 10 997,40  

  
Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy 
wiejskiej 5 500,00 5 500,00 

 

  Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 500,00 4 498,40  

  Utrzymanie świetlicy wiejskiej  1 000,00 999,00  

  Razem: 27 470,80 27 468,20  

SOŁECTWO SCHODNIA     

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

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

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

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 995,57 34 989,42  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 074,76 8 070,46  

  Wydarzenia kulturalne 8 074,76 8 070,46  

  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 920,81 26 918,96  

  Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni 0,00 0,00  

  Założenie monitoringu na boisku wiejskim 0,00 0,00  

  Rozbudowa wiaty 0,00 0,00  

  
Budowa wiaty wolnostojącej i rozbiórka 
istniejącego zadaszenia 26 920,81 26 918,96 

 

  Razem: 37 995,57 37 989,42  

 
 

SOŁECTWO SZCZEDRZYK    

 

1. Oświata i wychowanie 0,00 0,00  

  Pozostała działalność 0,00 0,00  

  Doposażenie placu zabaw 0,00 0,00  

2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 995,57 37 995,31  

  Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 496,57 8 496,31  

  
Działalność kulturalna oraz spotkania 
aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk 8 496,57 8 496,31 

 

  Pozostała działalność 29 499,00 29 499,00  

  Zakup zadaszenia do sceny estradowej 29 499,00 29 499,00  

  Razem: 37 995,57 37 995,31  
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Fot. Zakup zadaszenia do sceny estradowej w Szczedrzyku. 
 

Budżet obywatelski miasta Ozimka  

Zrealizowane zostały wszystkie zadania ujęte w budżecie na 2021 r.:  

- SuperBabcia i Superdziadek - lepsze życie przez animację i integrację społeczną – 10 000 zł; 

- Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - zajęcia psychoruchowe dla osób starszych – 10 000 zł; 

- Boisko do plażowej piłki siatkowej – 36 486,72 zł; 

- Remont chodnika przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 27 – 44 956,49 zł; 

- Remont chodnika pomiędzy budynkami ul. Księdza Kałuży 25 i 27 (przejścia) – 50 734,81 zł; 

- Remont chodnika (przy wjeździe na ul. Sikorskiego od strony ul. Cmentarnej, wzdłuż płotu 

cmentarza - 75 376,92 zł; 

- Remont chodnika przy ul. Sikorskiego 4 – 78 801,34 zł. 
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Fot. Boisko do plażowej piłki siatkowej. 
 
 
Liczymy, że w kolejnych latach inicjatywy okażą się jeszcze ciekawsze, a działań będzie jeszcze więcej - 
wszystko w Państwa rękach. 

X. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w 2021 r. udzielił wsparcia z zakresu pomocy społecznej 463 
osobom. Przeprowadzonych zostało 460 postępowań zakończonych decyzją administracyjną. 
Świadczeń z zakresu pomocy społecznej udzielano w formie finansowej w postaci zasiłków celowych, 
okresowych, stałych, jak i rzeczowej w postaci posiłków, artykułów żywnościowych, opału z dowozem 
do miejsca zamieszkania, środków higienicznych, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów 
dziecięcych. 

W roku 2021 realizowany był rządowy program „Posiłek w szkole i w domu". Pomoc w ramach 
programu realizowana była dla dzieci w szkołach, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych 
w formie finansowania posiłków. Seniorom i osobom niepełnosprawnym posiłki dostarczane były do 
domów. Wsparcia z programu „Posiłek w szkole i w domu" udzielano naszym mieszkańcom również w 
formie świadczenia finansowego na zakup żywności. 

Gmina Ozimek w znaczący sposób partycypowała w kosztach pobytu 19 mieszkańców w domach 
pomocy społecznej oraz 12 osób w schronisku dla bezdomnych. 

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2021 rok z uwzględnieniem zmian 
wyniósł 24 797 707,99 zł z czego 671 986,47zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota 
3 933 625,39 zł to plan wydatków pomocy społecznej, 4 392,00 zł plan edukacyjnej opieki 
wychowawczej oraz w zakresie rodziny 20 187 704,13 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na 
realizację ustawowych zadań. 
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Dochody budżetowe za 2021r. Łączna kwota dochodów budżetowych wykonanych w 2021r. wyniosła 
178.295 z tego: 
- odpłatność za usługi opiekuńcze 120.889 zł 
- fundusz alimentacyjny 29 232 zł,  
- zaliczka alimentacyjna   1071,00 zł 
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach 27.103 zł 
 

OIiPS w ramach realizacji swoich zadań podejmował wiele działań w stosunku do pojedynczych osób 
lub całych rodzin z terenu gminy Ozimek. Działania te różniły się zakresem i formą pomocy, gdyż 
dotyczyły problemów i sytuacji kryzysowych spowodowanych wieloma czynnikami, np. konfliktami, 
przemocą domową, problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy uzależnieniami. 

W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka wspierali rodziny z naszej gminy w załatwianiu spraw 
urzędowych: wypełnianiu dokumentów, redagowaniu pism, uzyskiwaniu orzeczeń o nie-
pełnosprawności. Występowali do sądu z wnioskiem o wgląd w funkcjonowanie rodziny w przypadku, 
gdy niepokoiła ich sytuacja dzieci. Realizowali zadania wynikające z ustaw z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej oraz ustawy „Za życiem". 

Dział Świadczeń Rodzinnych realizował w sposób ciągły szereg zleconych zadań z zakresu administracji 
rządowej, tj. dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 
wychowawczego 500+, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów, zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze". 

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 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 2021 roku dokonywana była przez pracowników UGiM oraz 
OIiPS w Ozimku roku . Z tej formy pomocy skorzystało 200 osób. 
 

WYDATKI -
DOTACJA NA 

ZADANIA ZLECONE
19 649 198,72 zł 

WYDATKI -
DOTACJA NA 

ZADANIA WŁASNE
807 236,26 zł 

WYDATKI - BUDŻET 
GMINY

4 006 451,97 zł 

WYDATKI
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Fot. Produkty dostarczane w ramach Banku Żywności w Gminie Ozimek. 

 

 

W 2021 roku w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku były zatrudnione 23 osoby. 

 

Tabela nr 11 Wydatki na utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w 2021 r.  

Lp. Kategoria wydatku Kwota ogółem w zł 

1 
Wynagrodzenia (z 13 pensją) 

 
 1.314.268  

2 Składki ZUS, FP od wynagrodzeń 234.814  

3 
Opłata za najem pomieszczeń, usługi remontowe, 

pozostałe usługi 

38.129 

 

4 Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, 
  

41.244 

5 Delegacje, ryczałty, szkolenia  17.603 

6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  25.264 
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7 

Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek 

od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent 

bhp)  

 13.831  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych ustalono priorytetowe 
działania na rok 2021 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku prowadziła działalność 
profilaktyczną w formie warsztatów, zajęć edukacyjno-profilaktycznych, zajęć sportowych, konkursów 
i zawodów profilaktycznych oraz webinariów dla rodziców. Skupiła się również na przeznaczonych dla 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleniach z zakresu m.in. wczesnego rozpoznawania przez 
nich zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami oraz doskonalenia umiejętności 
budowania właściwych relacji między dziećmi. 

Do GKRPA w Ozimku w 2021 roku wpłynęło 13 zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu. 
Członkowie GKRPA przeprowadzali rozmowy motywujące z 11 osobami zgłoszonymi oraz z 12 osobami 
– członkami rodzin. GKRPA wystąpiła do Sądu Rejonowego w Opolu z 16 wnioskami o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego. 
 
Ponadto podjęto następujące działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu 
Problemów Alkoholowych ustalono priorytetowe działania na rok 2021: 

- 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 - kampania „Z dala od używek”;  
- zakup materiałów profilaktycznych, edukacyjnych w celu rozpowszechnienia ich w ramach działań 

profilaktycznych; 
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dofinansowanie imprez sportowych w ramach 

działań profilaktycznych; 
- 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 16 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego; 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.  
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COVID-19 

Rok 2021 to kolejny rok walki z pandemią. Do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 
przystąpiły wszystkie przychodnie lekarskie działające na terenie gminy. 

Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia dla poszczególnych grup wiekowych (w pierwszej 
kolejności mogły zrobić to osoby w wieku 80+), uruchomiono gminną infolinię oraz powołano 
koordynatora do spraw transportu na szczepienia dla osób niepełnosprawnych i niemobilnych. 
Przewóz osób na szczepienia powierzyliśmy OSP gminy Ozimek. W ciągu roku z dowozu na szczepienia 
skorzystało 29 osób.  

W marcu z Agencji Rezerw Materiałowych otrzymaliśmy 90 000 jednorazowych maseczek ochronnych. 
Maseczki konfekcjonowane przez wolontariuszy zostały dostarczone do mieszkańców przez strażaków. 

Wraz ze wzrostem dostępności szczepionek przeciw COVID-19 w kraju 10 maja ruszyła promocja 
szczepień oraz rejestracja na szczepienie dla wszystkich chętnych pełnoletnich osób. Od 17 maja 
dołączyli 16- i 17-latkowie, od 7 czerwca szczepionkę mogły przyjąć dzieci od 12. roku życia, a od 16 
grudnia - dzieci od 5. roku życia. 

W ramach promocji szczepień zakupiono m.in. na gadżety, rollupy, plakaty i banery na łączną kwotę 
9 992,24 zł. 
W miesiącu wrześniu i październiku w Gminie Ozimek przeprowadzono dwie akcje szczepień. Podczas 
tegorocznego Święta Mostu i Żeliwa w dniach 11-12.09.2021 r. oraz w trakcie i po niedzielnej mszy św. 
na placu parafialnym w Ozimku w dniu 3.10.2021 r. działały mobilne punkty szczepień przeciw COVID-
19. Organizatorem akcji była Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowie, przy współpracy z Urzędem Gminy 
i Miasta w Ozimku. Głównym celem było zaszczepienie jak największej ilości osób – a łącznie 
zaszczepiono 73 osoby. Bardzo ważny był także aspekt informacyjno-promocyjny. Mieszkańcy mieli 
możliwość na miejscu zadawać pytania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto strażacy prowadzili 
akcję promocyjną – wieszali plakaty oraz zachęcali do szczepień poprzez strony internetowe czy media 
społecznościowe. 
 

 

Fot. Dezynfekcja najważniejszych punktów w Gminie Ozimek. 
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XI. OŚWIATA 
 

W 2021 roku w Gminie Ozimek działało 8 szkół podstawowych w tym trzy miejskie. Szkoły podstawowe 
prowadzone przez Gminę Ozimek są szkołami obwodowymi, tzn. mają obowiązek zapewnić miejsce 
nauki wszystkim uczniom zamieszkałym w ich obwodach.  
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, SP 3, PSP GRODZIEC, PSP SZCZEDRZYK, SP 
ANTONIÓW) oraz Żłobek Samorządowy w Ozimku. O sieci szkół podstawowych stanowi Uchwała Nr 
X/56/19 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. która określa granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 r.  
Sieć przedszkoli określa Uchwała Nr XXXIX/236/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 r.   
 
Rok 2021 to kolejny rok, w którym oświat musiała poradzić sobie z wyzwaniem w postaci okresowo 
wprowadzanego nauczania zdalnego. Szkoły i przedszkola pracowały w oparciu o stworzone procedury 
bezpieczeństwa, a jej organizacja była stale modyfikowana, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i 
wytycznymi. Lekcje Online prowadzono z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, ale nauczyciele 
korzystali też aktywnie z licznych platform i kanałów edukacyjnych oraz materiałów publikowanych w 
internecie przez różne instytucje. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podczas codziennej pracy 
korzystali ze sprzętu komputerowego pozyskanego przez Gminę Ozimek w ramach programów 
wspierających naukę zdalną. 

Tabela nr 12 Liczba uczniów i wychowanków w poszczególnych jednostkach w 2021 r.  

 

Jednostka 01.01.2021 31.12.2021 
Liczba uczniów i wychowanków 

średnioroczna w 2021 r.  

PSP 1 161 164 162 

SP 2 116 122 118 

SP 3 554 589 566 

SP Antoniów 79 77 78 

PSP Dylaki 82 88 84 

PSP Grodziec 104 113 107 

SP Krasiejów 108 117 111 

PSP Szczedrzyk 140 145 142 

PP 1 125 125 125 

PP 2 85 85 85 

PP 3 49 49 49 

PP 4 115 115 115 

PP 5 50 50 50 

PP 6 44 44 44 

Razem:  1812 1883 1836 
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Wydatki na oświatę 

Wydatki na oświatę stanowią znaczny udział w budżecie gminy Ozimek. Udział kosztów utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli w ogólnej kwocie wydatków 
w 2021r. wyniósł 30 782 262,24 zł.  

 
Tabela nr 13 Dochody w poszczególnych placówkach 

 

je
d

n
o

st
ka

 

Źródła finansowania 
 
  

finansowanie z budżetu państwa 

wpłaty 
rodziców - 

wyżywienie 

wpłaty rodziców - 
opłaty za pobyt w 
godzinach ponad 

podstawę 
programową 

subwencja 
oświatowa 

subwencja 
gabinety 

przyrodnicze 

zajęcia 
wspomagające 

dotacja 
celowa - 

podręczniki, 
materiały 

edukacyjne i 
materiały 

ćwiczeniowe 

dotacja celowa- 
dofinansowanie 
zadań w zakresie 

wychowania 
przedszkolnego 

PSP 1 1 954 552,45 zł    7 350,00 zł       26 687,62 zł        23 648,00 zł   

SP 2 2 119 548,38 zł    3 150,00 zł       16 416,93 zł           19 123,00 zł    

SP 3 4 255 762,00 zł    13 650,00 zł       71 214,73 zł           19 123,00 zł     217 279,00 zł                       4 684,00 zł  

SP Antoniów 954 232,72 zł    2 100,00 zł         9 111,16 zł           25 007,00 zł                           482,00 zł  

PSP Dylaki 1 327 714,40 zł    5 250,00 zł       12 825,22 zł     

PSP Grodziec 1 191 490,90 zł   74 881,00 zł  2 100,00 zł      12 220,90 zł           26 478,00 zł                       1 901,00 zł  

SP Krasiejów 1 783 121,00 zł    2 800,00 zł       16 737,19 zł        32 444,00 zł   

PSP Szczedrzyk 1 844 930,72 zł    6 300,00 zł       17 049,71 zł  1 471,00 zł       47 750,00 zł   

PP 1 210 509,86 zł        135 332,00 zł       92 430,00 zł                     34 455,00 zł  

PP 2 693 224,82 zł        101 499,00 zł       68 837,90 zł                     27 722,00 zł  

PP 3 104 013,64 zł        51 485,00 zł       35 938,00 zł                       6 588,00 zł  
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PP 4 90 709,57 zł               141 216,00 zł       75 598,00 zł                     34 678,00 zł  

PP 5 114 580,51 zł                 44 130,00 zł       54 761,30 zł                     11 796,00 zł  

PP 6 5 729,03 zł                 63 253,00 zł       40 654,00 zł                     13 579,00 zł  

 Razem 16 650 120,00 zł   74 881,00 zł  42 700,00 zł     182 263,46 zł         628 117,00 zł     689 340,20 zł                   135 885,00 zł  

 

Razem dochody          17 578 081,46 zł 

 

 

 

 

 

SUBWENCJA
16 768 701,00 zł 

DOTACJE CELOWE
810 380,46 zł 

WPŁATY WYŻYWIENIE
689 340,20 zł 

WPŁATY POBYT
135 885,00 zł 

BUDŻET GMINY
12 378 955,58 zł 

DOCHODY OŚWIATA
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Tabela nr 14 Wydatki w poszczególnych placówkach 
je

d
n

o
st

ka
 

Wydatki 
  
  

wydatki osobowe 
pracowników 

wydatki 
rzeczowe bez 

remontów 

 remonty i 
inwestycje 

dokształcanie 
i 

doskonalenie 
nauczycieli  

pomoc 
zdrowotna 
nauczycieli 

stypendia 
motywacyjne 

razem  

 
PSP 1      2 455 799,14 zł   197 641,44 zł           528,90 zł      5 496,76 zł       2 250,00 zł       8 450,00 zł     2 670 166,24 zł   

SP 2      2 415 784,28 zł   159 569,33 zł          1 560,00 zł     2 576 913,61 zł   

SP 3      6 547 528,11 zł  1 108 566,54 zł    92 125,23 zł      4 991,23 zł      2 650,00 zł    18 010,00 zł     7 773 871,11 zł   

SP Antoniów      1 378 861,72 zł     127 688,00 zł      22 559,11 zł  
             

779,00 zł        1 820,00 zł     1 531 707,83 zł  
 

PSP Dylaki      1 575 948,63 zł     130 011,38 zł      85 920,00 zł      1 598,00 zł      1 100,00 zł       1 830,00 zł     1 796 408,01 zł   

PSP Grodziec      1 757 289,24 zł       219 022,27 zł      15 200,00 zł        1 920,00 zł     1 993 431,51 zł   

SP Krasiejów        1 711 447,05 zł       261 647,95 zł      52 566,50 zł      4 174,79 zł       3 050,00 zł       2 110,00 zł     2 034 996,29 zł   

PSP Szczedrzyk        2 202 069,81 zł       267 292,07 zł   137 584,36 zł      1 700,00 zł      1 500,00 zł      2 520,00 zł    2 612 666,24 zł   

PP 1        1 437 603,27 zł       208 826,35 zł      50 482,30 zł  
             

659,00 zł          500,00 zł      1 698 070,92 zł  
 

PP 2        1 824 482,49 zł       283 302,45 zł        7 072,50 zł  
             

320,00 zł          550,00 zł      2 115 727,44 zł  
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PP 3           590 201,50 zł       121 464,85 zł      26 050,00 zł  
             

560,00 zł  
                   -   
zł         738 276,35 zł  

 

PP 4        1 331 006,74 zł       186 252,79 zł      20 479,11 zł      2 714,10 zł  
                   -   
zł      1 540 452,74 zł  

 

PP 5           694 560,53 zł       136 434,83 zł      25 500,00 zł      1 848,54 zł  
                   -   
zł         858 343,90 zł  

 

PP 6           716 324,43 zł       115 389,43 zł        9 266,19 zł  
             

250,00 zł  
                   -   
zł         841 230,05 zł  

 

 Razem      26 638 906,94 zł    3 523 109,68 zł   545 334,20 zł    25 091,42 zł    11 600,00 zł    38 220,00 zł   30 782 262,24 zł   

 

       Razem wydatki           30 782 262,24 zł 

WYDATKI 
RZECZOWE

3 523 109,68 zł 

DOKSZTAŁCANIE
25 091,42 zł 

WYNAGRODZENIA
26 638 906,94 zł 

REMONTY
545 334,20 zł 

STYPENDIA 
MOTYWACYJNE I 

POMOC 
ZDROWOTNA
49 820,00 zł 

WYDATKI OŚWIATA
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Kadra 

Poziom wykształcenia oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli wpływają na wysokość kosztów 
kształcenia. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ozimek 51 nauczycieli na to nauczyciele 
mianowani a 178 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.  
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. 
 

Tabela nr 13 Liczba zatrudnionych nauczycieli w podziale ze względu na stopień awansu 
zawodowego 

 

Jednostka – 
skrót nazwy 

Brak 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

PP 1  2 4 3 5 14 

PP 2 1 1 6 2 9 19 

PP 3   2 2 2 6 

PP 4  1 5 4 1 11 

PP 5   1 2 4 7 

PP 6 1 2 1 2 2 8 

       

PSP 1  1 3 5 19 28 

SP 2   6 3 17 26 

SP 3  2 3 6 44 55 

SP Antoniów  1 2 2 14 19 

PSP Dylaki   2 6 12 20 

PSP Grodziec  1 3 5 15 24 

SP Krasiejów    4 18 22 

PSP Szczedrzyk   1 1 5 16 23 

Razem: 2 12 39 51 178 282 
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Tabela nr 15 Liczba zatrudnionych nauczycieli w podziale ze względu na zatrudnienie w pełnym i 
niepełnym wymiarze godzin 
 

Jednostka – 
skrót nazwy 

Liczba nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin 

Liczba nauczycieli 
zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze godzin 
razem 

PP 1 12 2 14 

PP 2 15 4 19 

PP 3 3 3 6 

PP 4 9 2 11 

PP 5 3 4 7 

PP 6 3 5 8 

    

PSP 1 15 13 28 

SP 2 22 4 26 

SP 3 50 5 55 

SP Antoniów 12 7 19 

PSP Dylaki 12 8 20 

PSP Grodziec 13 11 24 

SP Krasiejów 11 11 22 

PSP Szczedrzyk 12 11 23 

Razem: 192 90 282 

 
Tabela nr 16 Liczba zatrudnionych nauczycieli w wieku uprawniającym do świadczenia 

kompensacyjnego i liczba zatrudnionych nauczycieli emerytów 
 

Jednostka – skrót 

nazwy 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 

w wieku uprawniającym do 

świadczenia kompensacyjnego 

Liczba zatrudnionych 

nauczycieli 

emerytów 

razem 

PP 1 2 - 2 

PP 2 4 - 4 

PP 3 1 - 1 

PP 4  - - 0 

PP 5 2 1 3 

PP 6 - - 0 

    

PSP 1 8 - 8 

SP 2 7 2 9 

SP 3 19 - 19 
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SP Antoniów 7 - 7 

PSP Dylaki 2 - 2 

PSP Grodziec 6 1 7 

SP Krasiejów 5 - 5 

PSP Szczedrzyk 7 4 11 

Razem: 70 8 78 

 
Tabela nr 17 Zatrudnienie pracownicy administracji i obsługi (AiO)  
 

Jednostka - nazwa Liczba pracowników Liczba etatów 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku 12 11,50 

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 14 12,13 

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach 5 4,25 

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku 12 11,50 

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie 7 6,00 

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku 8 5,76 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku 11 8,50 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach 5 4,50 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  
w Grodźcu 

7 6,50 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Ozimku 

11 9,50 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku 7 5,25 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku 38 36,00 

Szkoła Podstawowa w Antoniowie 5 4,75 

Szkoła Podstawowa w Krasiejowie 10 7,00 

Razem: 152 133,14 

 
Egzamin ósmoklasisty i zasady analizy wyników 

Egzamin przeprowadzany jest po klasie ósmej i przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym 

do ukończenia szkoły podstawowej - jest powszechny i obowiązkowy.  

Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I – VIII i wymaganiach 

egzaminacyjnych. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych tj.: 

języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 

Tabela nr 18 Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.  

Źródło: OKE Wrocław; 2 lipca 2021 r. 
 

 
 wartość w 2021 r. 

STANIN nazwa J. Polski Matematyka J. Angielski J. Niemiecki 

1 najniższy 7-41 9-25 15-35 14-20 
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2 bardzo niski 42-48 26-31 36-44 21-29 

3 niski 49-52 32-36 45-51 30-35 

4 niżej średni 53-57 37-41 52-58 36-41 

5 średni 58-61 42-47 59-65 42-47 

6 wyżej średni 62-65 48-53 66-72 48-55 

7 wysoki 66-69 54-60 73-79 56-66 

8 bardzo wysoki 70-74 61-69 80-88 67-81 

9 najwyższy 45-90 70-94 89-100 82-99 

 

Tabela nr 19 Wyniki egzaminów ósmoklasisty 

Źródło: dane dyrektorów szkół (pobrane z SIO EO); 2 lipca 2021 r. 

 
Uczniowie Gminy Ozimek w skali staninowej klasyfikują się na tym samym poziomie, co uczniowie w 
kraju i województwie. Średni wynik szkoły z języka polskiego mieści się w przedziale staninu 5 (wynik 
średni), a z matematyki i języka angielskiego w przedziale staninu 6 (wynik wyżej średni) natomiast z 
języka niemieckiego w przedziale staninu 7 (wynik wysoki).  

 
Egzamin odbył się reżimie sanitarnym, ze względu na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia. Do 
egzaminu przystąpiło 123 uczniów, w tym 73 uczniów w szkołach miejskich  
i 50 uczniów w szkołach wiejskich.   

 
Dowożenie dzieci i uczniów do szkół w roku 2021 

Rok szkolny 2020/2021 jest rokiem, w którym transport odbywał się nieregularnie ze względu na 

obostrzenia pandemiczne wprowadzane w trakcie roku. 

Łączne wydatki 286 412,43 zł. 

 

jednostka 
oświatowa 

j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

% stanin % stanin % stanin % stanin 

PSP nr 1 56 4 41 4 81 8 52 6 

SP nr 2 55 4 30 3 51 3 91 9 

SP nr 3 70 8 51 6 72 6 67 8 

SP Antoniów 48 2 32,5 3 73,3 7 18 1 

PSP Dylaki 59,12 5 47 5 96 9 53,86 6 

PSP Grodziec 61,11 5 38 4 58 4 29 2 

SP Krasiejów 60 5 39 4 73 7 59 7 

PSP Szczedrzyk  62 6 53 6 63 5 96 9 

Obszar wiejski 59 5 42 5 65 5 51 6 

miasto 64 6 45 5 72 6   

Wynik GMINY 61,79 5 44,23 5 70,26 6 54,56 6 

Powiat opolski 60 5 48 6 67 6 65 7 

województwo 
opolske 

58 5 45 5 66 6 60 7 

wynik krajowy  60 5 47 5 66 6 49 6 
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Tabela nr 20 Wydatki na dowożenie uczniów 

 

 

  

koszty zł 

liczba dzieci 

  2020/2021 2021/2022 

dowożenie/zwrot 
kosztów dowożenia 
dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych 

przez gminę (firmy) 180 384,14 13 10 

komunikacją publiczną 643,50 14 14 

przez rodziców 13 396,06 9 8 

suma 194 423,70 36 32 

dowożenie/zwrot 
kosztów dowożenia 
dzieci i uczniów do szkół 
przedszkoli gminy 
Ozimek 

przez gminę (firmy) 11 100,00 16 - 

komunikacją 
publiczną/przez rodzica 25 329,73 165 165 

opiekunowie w 
autobusach 
komunikacji publicznej 55 559,00 - - 

suma 91 988,73 181 165 

 

razem wszyscy 
uczniowie 286 412,43 217 197 

 

 

Stołówki szkolne i przedszkolne 
 
Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych (PSP Nr 1 w Ozimku, SP Nr3 w Ozimku, SP w 
Krasiejowie, PSP w Szczedrzyku) i 6 stołówek przedszkolnych w 2021 roku wyniosły 2.799.070,85 zł. z 
tego: 
 

- wydatki osobowe pracowników – 1 788 771,95 zł; 
- odpis na ZFŚS – 56 202,10 zł; 
- wydatki rzeczowe – 233 599,00 zł; 
- zakup środków żywności – 720 497,80 zł; 

- zakup materiałów i wyposażenia – 74 754,24 zł; 

- zakup usług remontowych: 4 509,50 zł; 

- badania lekarskie – 2 140,00 zł; 

- zakup usług pozostałych – 49 815,07 zł. 

 

  Tabela nr 21 Wydatki na stołówki w poszczególnych placówkach 

    

je
d

n
o

st
ka

 

STOŁÓWKI  

 
wydatki 

osobowe 
wydatki rzeczowe w tym żywność  

SP 1 156 279,96 zł 30 226,86 zł 23 261,73 zł  

SP 2 - --   

SP 3 388 652,04 zł 298 499,30 zł 242 725,90 zł  
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SP Antoniów - - -  

SP Dylaki --  --  

SP Grodziec - - -  

SP Krasiejów 106 886,17 zł 43 017,08 zł 34 991,94 zł  

SP Szczedrzyk 163 571,04 zł 72 359,96 zł 52 093,86 zł  

PP 1 207 680,85 zł 114 301,57 zł 89 664,75 zł  

PP 2 179 754,70 zł 109 948,44 zł 71 231,72 zł  

PP 3 126 661,03 zł 53 387,02 zł 36 816,11 zł  

PP 4 214 566,46 zł 103 928,01 zł 74 779,06 zł  

PP 5 153 987,42 zł 70 496,66 zł 54 812,39 zł  

PP 6 141 688,83 zł 58 417,95 zł 4 012,34 zł  

 Ogółem   1 839 728,50 zł  954 582,85 zł 684 389,80 zł  

              Razem 2 794 311,35 zł   
 

 
Żłobek Samorządowy w Ozimku 
 
W gminie Ozimek funkcjonuje żłobek samorządowy, który zapewnia opiekę dla 100 dzieci w wieku do 
lat 3. Od 2022 r. zwiększy się liczba miejsc o 50 w związku z budową filii żłobka. Żłobek samorządowy 
działa na podstawie Uchwały Nr VII/29/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 marca 2019 r. 
 
Tabela nr 21 wydatki w Żłobku Samorządowym w Ozimku w roku 2021 oraz źródła i kwoty 

finansowania tych wydatków. 

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka 
Samorządowego w Ozimku w roku 2021 

1 786 078,85 zł 

Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w roku 2021 

95 880,00 zł 

Łączne suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w 
Żłobku w roku 2021 

271 522,00 zł 

w tym:   

wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie 71 940,00 zł 

Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka 199 582,00 zł 

Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy 
Ozimek 

1 418 676,85 zł 

 

Szacunkowy wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 583,40 zł.  

Szacunkowy wydatek ze środków własnych Gminy na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 257,69 zł.  

Zatrudnienie pracowników - 25,5 etatów:  

dyrektor 1, referent 1, intendent 1, pielęgniarka 1, opiekunka dziecięca 13, woźna oddziałowa 4, 

kucharka 1 , pomoc kucharki 2 , praczka - woźna 1, starszy woźny 1/2. 
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Gminny Zakład Oświaty 
 
Obsługę finansowo-administracyjną placówek oświatowych zapewnia Gminny Zakład Oświaty. 
Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 16 osób. 
Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w 2021 roku pokrywane są bezpośrednio z 
budżetu gminy i wyniosły 1.529.063,53 zł.  

 

 
 
 

XII. KULTURA 

Dom Kultury w Ozimku w 2021r. organizował wydarzenia w trybie stacjonarnym, Online oraz w trybie 
hybrydowym. Z budżetu gminy na 2021r. otrzymał dotację w wys. 1 595 000,00 zł na działalność DK 
oraz w wys. 549 000,00 zł na działalność MiGBP w Ozimku. 

DOTACJA 
MALUCH +

95 880,00 zł 

OPŁATY ZA POBYT 
I WYŻYWIENIE
271 522,00 zł 

ŚRODKI WŁASNE 
BUDZET GMINY
1 418 676,85 zł 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

WYNAGRODZENIA
1 318 718,18 zł 

ODPIS NA ZFŚS
29 888,36 zł 

WYDATKI 
RZECZOWE

183 456,99 zł 

POZOSTAŁE
8 130,00 zł 

WYDATKI GZO
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Zorganizowano: 
 

• 15 koncertów z udziałem znakomitych artystów; 

• 7 wystaw tematycznych (malarskie, fotograficzne itp.); 

• 5 spektakli teatralnych; 

• 9 konkursów i festiwali; 

• 12 warsztatów tematycznych; 

• 1 plener plastyczny; 

• 11 edycji kina wyjazdowego; 

• 12 warsztatów artystycznych i edukacyjnych. 

Uczestnicy sekcji wzięli udział min. w: 

• 4 koncertach wyjazdowych, 

• 23 konkursach tematycznych. 

 

Dom Kultury w Ozimku był organizatorem lub współorganizował wiele imprez rekreacyjno- 
rozrywkowych: 

• 31.01.2021r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: organizacja Studia WOŚP:  
- relacje z biegu „Policz się z cukrzycą” 
- rozmowy z organizatorami 
- rozmowy z członkami bractwa rycerskiego 
- program artystyczny z udziałem: zespołu „Kaszmir”, Studia Piosenki „Nonet” 
- ozimska orkiestra dęta 

• 13.02.2021r. – Babski Comber jakiego jeszcze nie było - online  
- wywiad z p. Lidią Schroll, która w swojej restauracji jako pierwsza w naszej gminie 25 lat temu 
zorganizowała taką imprezę oraz p. Sylwią Widawską, która opowiedziała o dawnych zwyczajach i 
tradycjach tej imprezy 
- quiz pt. „Bajkowy rekonesans dla dużych dziewczynek” 

• 01-06.03.2021r. – Babski Fajrant: 
- 01.03.2021r. – badania mammograficzne  
- 05.03.2021r. – podsumowanie cyklu online „Piękna, bo zdrowa” 
- 06.03.2021r. – pokaz taneczno-muzyczny „Kobiety kobietom” 

• 01.06.2021r. – bajkowa parada ulicami miasta z okazji dnia dziecka  
- udostępnienie makiety ruchomej kolejki 

• 29.06 – 08.07.2021r. – „Letnie atrakcje”  
- 29.06.2021r. gra terenowa „(nie)bezpieczeństwo” 
- 01.07.2021r. „Taneczne inspiracje” 
- 06.07.2021r. „Wędrówki plastyczne” 
- 08.07.2021r. rajd rowerowy 

• 30.07 – 01.08.2021r. – „Święto Pstrąga” 
- program artystyczny z udziałem zespołów: „Diament”, „Delement”, O-mega I”, „O-mega II”, 

„Kaszmir” oraz Teatru „Fieter”, Studia Piosenki „Nonet”, Ozimskiej Orkiestry Dętej i zespołów 

folklorystycznych: „Dzióbki”, „Babie Lato”, „Grodziec”, „Opolskie Dziołchy”, „Heidi” 

• 14.08.2021r. – „Holi Święto Kolorów” 

• 25.09.2021r. – XI Nocnik Teatralny 
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• 18.12.2021r. – „Magic Show – pokaz iluzji” w wykonaniu Bartosza Lewandowskiego 
 

W związku z pandemią koronawirusa Dom Kultury zmuszony był prowadzić swoją działalność 

również online: 

• 04.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 07.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Niewyjaśnione sprawy: zima stulecia” 

• 11.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 11.01.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – Karta z okazji Dnia Babci i Dziadka 

• 12.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 14.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Czuwanie” 

• 18.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 19.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 20.01.2021r. – trzecie spotkanie online z cyklu „Piękna bo zdrowa” pt. „Skóra i ciało w dobrej 
kondycji” 

• 21.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Próba teatru” 

• 22.01.2021r. – koncert online z okazji dnia babci i dziadka pt. „Kochanym Dziadkom” 

• 22.01.2021r. – „w pokoiku na stoliku” – rysunek architektury z wykorzystaniem kredek 
akwarelowych 

• 26.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 25.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 28.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Czytając Doyle`a” 

• 31.01.2021r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy online – studio sztabu 

• 01.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 02.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 04.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – używanie Pro Markerów w tworzeniu postaci z bajek 

• 05.02.2021r. – gala rozdania nagród XXVI Rejonowego Przeglądu Teatrów      o tematyce 
zimowej, świątecznej oraz grup jasełkowych 

• 08.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 09.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 10.02.2021r. – czwarta odsłona cyklu online „Piękna bo zdrowa” pt. „Spotkanie z dietetykiem” 

• 11.02.2021r. – „Lektury swojskie” – „Antyk.Ona” 

• 12.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – technika suchych pasteli 

• 13.02.2021r. – Babski Comber 

• 14.02.2021r. – koncert Walentynowy online 

• 15.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 16.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 22.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 23.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 25.02.2021r. – „Lektury swojskie” – „Wieśele” 

• 26.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – warsztaty czerpania papieru online 

• 01.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 02.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie" 

• 05.03.2021r. – podsumowanie cyklu online „Piękna bo zdrowa”  

• 08.03.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Kobiety Kultu” 

• 08.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 09.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 12.03.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – grafika warsztatowa, nadruk na torbie 

• 15.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 
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• 16.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 19.03.2021r. – finał konkursu tanecznego online „Tańcowadła #zostańwdomu” 

• 22.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 23.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 24.03.2021r. – „Lektury swojskie” – „La La Lala” 

• 29.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 30.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 31.03.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – ozdoby wiosenne z masy porcelanowej 

• 07.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 08.04.2021r. – „Lektury swojskie” – „Latar-nick-19”  

• 12.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 13.04.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 14.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 19.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 21.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 24.04.2021r. – premiera online spektaklu na podstawie dramatu Arnolda Wexlera 

• 26.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 28.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 04.05.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 05.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 10.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 11.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Tyci Tyci i latająca głowa” 

• 14.05.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – Na co zwracać uwagę stosując olejne pastele? 

• 15.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Ul. Uniwersytet Ludowy” 

• 16.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 17.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 18.05.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 20.05.2021r. – „Lektury swojskie” – „Dziadki” 

• 21.05.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – przygotowanie kul do kąpieli dla mamy 

• 24.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 25.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Pupere” 

• 25.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 26.05.2021r. – koncert online z okazji Dnia Matki 

• 28.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Niepamięć” 

• 29.05.2021r. – koncert online zespołu Mary Drama okazji 30. rocznicy istnienia Teatru Fieter 

• 31.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 01.06.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 04.06.2021r. – „W pokoiku na stoliku” 

• 08.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Krzyżaki” 

• 09.06.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch” 

• 12.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: 1993/1994” 

• 14.06.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 15.06.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie” 

• 18.06.2021r. – „W pokoiku na stoliku” 

• 19.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Najdłuższy tytuł świata” 

• 26.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Na rolkach o Witku” 

• 28.06.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami” 

• 03.07.2021r.  – „Jak hartował się Fieter. Nowe teatry pomiędzy Szekspirami” 

• 09.07.2021r. – „Jak hartował się Fieter. Rzecz o trupie, Gombratrupie” 
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• 17.07.2021r. – „Jak hartował się Fieter. Tomek opus pierwsze” 

• 24.07.2021r. – „Jak hartował się Fieter. Tomek opus drugie” 

• 30.09.2021r. – projekcja on-line pierwszego odcinka serialu „Wykluczeni – poza siecią” pt. 
„Wykluczeni: świetlica” 

• 02.10.2021r. – „Orient Expres” – streaming w ramach programu pt. „p@jęczyn@_kulturalna” 
oraz wywiady z instruktorami podczas streakingu 

• 28.10.2021r. – „Pajęczyna kulturalna” odc. 1 programu informacyjnego domu kultury 

• 04.11.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Nieobecni, Milczenie Kota. Od Dzikości do 
Postmodernizmu” 

• 09.11.2021r. – projekcja on-line drugiego odcinka serialu „Wykluczeni – poza siecią pt. „Street 
Workout” 

• 22.11.2021r. – premiera on-line świątecznego teledysku grupy „Kaszmir” 

• 02.12.2021r. – „Pajęczyna kulturalna” odc. 2 programu informacyjnego domu kultury 

• 20.12.2021r. – udostępnienie online wystawy na najpiękniejszą szopkę i ozdobę choinkową 

• 27.12.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Teatr Następny” 

• 30.12.2021r. - „Pajęczyna kulturalna” odc. 3 programu informacyjnego domu kultury 

• 31.12.2021r. – „Reportaż z garderoby” – film lalkowy realizowany na potrzeby premiery Teatru 
Fieter 

 

Kultywowaniu i rozwijaniu tradycji lokalnych służy przede wszystkim działalność grup folklorystycznych 

działających w naszej gminie. Zespoły Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Heidi, Dzióbki, Opolskie 

Dziołchy, biorą udział w regularnych próbach śpiewaczych, korzystają z doraźnej pomocy instruktora 

muzyki jak również zatrudnionych akompaniatorów. Grupy występują podczas festiwali ludowych, 

koncertów kolędniczych.  

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 12 sekcji działało 45 następujących grup, w 

których łącznie brało udział 547 osób:  

Tabela nr 23 Wykaz sekcji w DK 

LP NAZWA 

SEKCJI 

INSTRUKTOR NAZWA GRUPY ILOŚĆ 
OSÓB 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

TANIEC MAŻORETKOWY 

Justyna Bochenek „Super Mums” 14 

Karolina Stopińska „Delement” 17 

Daria Bejm „Diament” 17 

Karolina Stopińska „O-mega IV” 17 

Natalia Grochol „O-mega III” 18 

Natalia Grochol „O-mega II” 21 

Natalia Grochol „O-mega I” 13 

2 TANIEC ORIENTALNY Tatiana Kowalczyk „Kaszmir” 14 

 

 

3 

 

TANIEC NOWOCZESNY 

Radomir Bachar „Mini Mini” 19 

Radomir Bachar „Enter” 9 

Radomir Bachar „Adepci” 13 

4 BALET Anna Guzy Perełki i Złotka 23 

Robert Konowalik „Fieter”  
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5 

 

TEATRALNA 

„KTO” brak 
zapisów 

 

 

6 

 

 

MUZYCZNA 

Andrzej Wilczyński Ozimska Orkiestra Dęta 45 

Szkółka im. Zygmunta Antosika  
– dziecięco - młodzieżowa 
orkiestra 

4 

 

7 

 

WOKALNA 

Anna Sitarz Studio Piosenki „Nonet” 15 

Agnieszka 
Wilczyńska 

„Power of Sound” 16 

8 CHÓR Paweł Wielgus Chór na obcasach 20 

Paweł Wielgus Gitara 10 

 

9 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

 

Maria Stonoga 

 

„I Love English”  

 

29 

10 RUCHOWA Halina Oster Joga 34 

Aleksandra Lach High Heels 10 

Natalia Grochol Kultowe dzieciaki 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKLORYSTYCZNA 

Elżbieta Konop 
akompaniament 
Jerzy Wilczek 

„Babie Lato” 9 

Józefa Cichowska, 
akompaniament  

Jerzy Wilczek 

„Grodziec” 6 

Danuta Szewc, 
akompaniament 
Jan Rybak 

„Jutrzenka” 11 

Krystyna Klimas, 
akompaniament 
Marian Szymczyk 

„Dzióbki” 10 

Krystyna Buczek, 
akompaniament  

Jerzy Wilczek 

„Opolskie Dziołchy” 7 

Krystyna Koźlik, 
akompaniament  

Jerzy Wilczek 

„Heidi” 10 

 

12 

 

PLASTYCZNA 

 

 

Agnieszka Jarocka 

 

wraz z grafiką warsztatową 

 

94 
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Zrealizowane projekty:  

1. W październiku 2021r. udało się zorganizować warsztaty tańca orientalnego z uczestniczkami z Polski 

oraz Czech. W ramach projektu „Powiem to tańcem” przygotowanego przez Urząd Gminy i Miasta w 

Ozimku i Urząd Gminy w Rymarowie zostały zrealizowane w terminie 01-02.10.2021r. 2 dniowe 

warsztaty tańca orientalnego oraz finałowa gala taneczna pn. „Orientalna mozaika”. 

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy projekt pn. „Naturalnie, że naturalnie” dofinansowany 
przez Polsko-Amerykańską Fundacje Dzieci i Młodzieży. Działania projektowe: 
20.02.2021r. – spotkanie organizacyjne 
10.03.2021r. – wysiew nasion do inspektu, zaprojektowanie logo oraz grafik na torby 
28.04.2021r. – zagospodarowanie skwerku pod wysiew oraz wizyta w Centrum ogrodniczym 
30.04.2021r. – sadzenie, wysiew oraz porządkowanie skwerku 
15.05.2021r. – wyjazd do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na prelekcję „Znaczenie pszczół w 
życiu człowieka” 
27.05.2021r. – warsztaty z budowania hoteli dla dzikich pszczół i owadów 
12.06.2021r. – warsztaty szycia woreczków ze ścinek materiałowych 
16.06.2021r. – warsztaty z grafiki warsztatowej – wykonanie matrycy w linorycie 
23.06.2021r. – warsztaty grafiki warsztatowej c.d. – wykonanie odbitek 
14.07.2021r. – wernisaż podsumowujący działania projektowe pn. „Naturalnie, że naturalnie”. 
 
3. W okresie sprawozdawczym przystąpiliśmy do realizacji dofinansowanego wniosku pn. 
„p@jęczyn@_kulturalna”. Działania projektowe: 
28.10.2021r. – webinarium dotyczące Kontinuum Sztucznej Rzeczywistości (ARC) 
4.11.2021r. – webinarium poświęcone sztucznej inteligencji (AI) 
5-18.11.2021r. – wykonanie autodiagnozy potrzeb cyfrowych instytucji  
15.11.2021r. – webinarium pt. „Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury” 
18.11.2021r. – spotkanie online dotyczące omówienia wykonanej autodiagnozy 
16-17.12.2021r. – dwudniowe szkolenie stacjonarne dotyczące projektowania oferty kulturalnej online 
 

Dom Kultury w Ozimku aplikował ponadto do uczestnictwa w 3 projektach: 

• 07.05.2021r. Narodowe Centrum Kultury wniosek pt. „p@jęczyn@_kulturalna” o grant w 
konkursie realizowanym w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów 
kultury”. Projekt zakłada podwyższenie standardów realizacji przedsięwzięć oraz działań w 
ramach sekcji. Wniosek otrzymał dotację w kwocie 77500,00 zł, termin realizacji przypada na 
okres lipiec 2021 – czerwiec 2022. 

• 18.06.2021r. Polski Fundusz Rozwoju projekt pn. „Wakacyjna AktywAKCJA”, wniosek dotyczył 
pozyskania środków na działania sportowe i/lub rekreacyjne z elementami edukacyjnymi 
aktywizującymi dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec-sierpień 2021. 
Dofinansowanie nie zostało przyznane. 

• 29.07.2021 Fundacja Orlen „Moje miejsce na ziemi” – wniosek pn. „Kultura odzysku”. 
Dofinansowanie nie zostało przyznane. 

 

W roku 2021 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją: 

• placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury  
w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży; 

• 5 filii wiejskich w: Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach  
i Krzyżowej Dolinie. 

Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach na stanowiskach 
bibliotekarskich pracuje 9 osób (razem 7 etatów). 
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Księgozbiór 

Stan na koniec 2021 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – 90 688 wol. 

W ciągu roku ogółem do zbiorów wszystkich bibliotek włączono: 1973 woluminy,  

z czego: 

a) z zakupu 1578 woluminów za łączną kwotę 32496,00 zł. brutto, w tym ze środków budżetowych 

1033 wol. za kwotę 21 000 zł , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 

Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, 545 wol. za kwotę 11 496,00 zł. Wśród zakupionych 

nowości 54% stanowiła beletrystyka dla dorosłych czytelników, w tym książki z dużymi literami 

adresowane do seniorów i osób z problemami wzroku, 43 % to książki dla dzieci i młodzieży, a pozostałe 

3 % zakupu to literatura niebeletrystyczna.  

b) z innych źródeł wpłynęło 395 woluminów, w tym 303 jako dary, 1 pozycja przekazana  

z innych bibliotek oraz 91 jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione. 

Tabela nr 24 Wpływy do poszczególnych placówek z uwzględnieniem różnych źródeł  

Czytelnicy i użytkownicy usług bibliotecznych 

 

W ciągu roku zarejestrowano łącznie 1596 użytkowników usług bibliotecznych, z czego 1557 stanowili 

czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory biblioteczne. Pod względem struktury wiekowej rozkład grup 

czytelników według klasyfikacji GUS przedstawiał się następująco:  

do 5 lat 147 osoby, 5 -12 lat 378 osób, 13 – 15 lat 85 osób, 16 – 19 lat 78 osób,  

20 – 24 lata 29 osób, 25 – 44 lata 260 osób, 45 – 60 lat 252 osoby, pow. 60 – 328 osób. Natomiast w 

podziale na kategorię zawodową 548 czytelników to osoby uczące się,  

440 pracujące, a 569 to osoby niezatrudnione (w tym emeryci). 

 

 

 

Udostępnianie zbiorów 

 

Łącznie w ciągu roku wypożyczono 34 876 książek tradycyjnych i 1 588 egzemplarzy czasopism.  

 

Tabela nr 25 Udostępnianie zbiorów w poszczególnych placówkach 

PLACÓWKA ZAKUP DARY POZOSTAŁE RAZEM  

Wypożyczalnia dla Dorosłych 371 142 49 562 

Oddział dla Dzieci  326 66 37 429 

Filia w Krasiejowie 176 15 0 191 

Filia w Grodźcu 186 28 6 220 

Filia w Szczedrzyku 173 0 0 173 

Filia w Dylakach 174 47 0 221 

Filia w Krzyżowej Dolinie 172 5 0 177 

Razem  1578 303 92 1973  
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Ponadto w ciągu roku udostępniono 66 egzemplarzy książki mówionej. 

Odwiedziny w bibliotece 

 

W ciągu roku zanotowano łącznie 18 150 odwiedzin, z czego 14 709 stanowiły odwiedziny  

w wypożyczalni, 1417 to odwiedziny w czytelni, natomiast pozostałe 2024 to odwiedziny podczas 

przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę. 

W wypożyczalniach elektronicznych zanotowano 1437 sesje, z czego 1374 stanowiły sesje  

w legimi.pl, a 63 w ibuk.libra.pl 

Zorganizowano min.: 

• 4 spotkania autorskie (139 uczestników), 

• 6 lekcji bibliotecznych (170 uczestników), 

• 4 konkursów czytelniczych (170 uczestników) oraz 2 quizy (51 uczestników), 

• 8 wystaw (840 uczestników), 

• 3 zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków, 3 skierowane do młodzieży szkolnej oraz 1 
spotkanie biblioterapeutyczne dla seniorów (114 uczestników) 

• 9 spotkań dyskusyjnych (60 osób), 

• 17 zajęć głośnego czytania dla przedszkolaków (278 uczestników) 

 
Fot. Odwiedziny przedszkolaków z SP nr 3 w Ozimku w MiG BP w Ozimku. 

PLACÓWKA 
Na zewnątrz Na miejscu 

Książek Czasopism Książek Czasopism 

Wypożyczalnia dla Dorosłych 15191 549 88 71 

Oddział dla Dzieci  8017 18 79 10 

Filia w Krasiejowie 2074 33 33 17 

Filia w Grodźcu 3600 48 14 15 

Filia w Szczedrzyku 1894 103 48 92 

Filia w Dylakach 1980 453 16 4 

Filia w Krzyżowej Dolinie 1798 158 44 17 

Razem 34554 1362 322 226 
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Podsumowując w całym roku sprawozdawczym wszystkie placówki łącznie przeprowadziły 81 
stacjonarnych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz 10 wirtualnych. 
 

Projekty realizowane przez bibliotekę 

• Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - zadanie realizowane  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

Pozyskano dotację w wysokości 11 496,00 zł, co przy wkładzie własnym  

w wysokości 21 785,22 zł. umożliwiło zakup 1578 książek tradycyjnych, 20 audiobooków oraz 

23 miesięcznych kodów dostępu do platformy legimi.pl za łączną kwotę 33 281,22 zł. 

• Mała książka – wielki człowiek – kampania Instytutu Książki promująca czytelnictwo wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

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 2021 wydano w naszej gminie 82 wyprawki oraz 26 dyplomów uznania 

dla przedszkolaków, którzy odwiedzili biblioteki 10 razy.  

• Dyskusyjne Kluby Książki – projekt realizowany przez WBP w Opolu ze środków Instytutu 

Książki. W ramach ogólnopolskiego projektu kontynuuje działalność 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.  

 

 

 

XIII. SPORT I REKREACJA 

 

Sport i rekreacja to ważne dziedziny życia mieszkańców Gminy Ozimek. Aktywność ruchowa stała się 
doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe. 
Sytuacja związana z pandemią covid-19 uświadomiła mieszkańcom jak ważne jest aktywne spędzanie 
wolnego czasu oraz kultura fizyczna i dobra forma.  
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 także 
oferty organizacji spływów; 
- stawy w Biestrzynniku (oferta adresowana do wędkarzy i ich rodzin). 
 



64 
 

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. 
Od lipca 2021r. swoją działalność rozpoczęła nowa jednostka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Ozimku.    

Do dyspozycji mieszkańców MOSiR w Ozimku przygotował następujące obiekty sportowe: 
- Stadion Miejski w Ozimku; 
- Kompleks boisk Orlik w Ozimku; 
- Stadion w Krasiejowie; 
- Stadion w Szczedrzyku; 
- Stadion w Grodźcu; 
- Sala Sportowa w Schodni; 
- Piłkarskie boisko trawiaste w Schodni; 
- Park do kalisteniki na kompleksie boisk Orlik w Ozimku; 
- Miasteczko ruchu drogowego oraz skatepark przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku; 
- Boisko do siatkówki plażowej na kompleksie boisk przy PSP nr 3 w Ozimku. 
 

 
 

Fot. Kompleks boisk ORLIK w Ozimku. 
 
Jednostka w roku 2021 wykonywała następujące działania:  

1. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz klubami sportowymi: 

Po rozpoczęciu działalności, MOSiR w Ozimku nawiązał szeroko zakrojoną współpracę  
ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie sportu na terenie Gminy Ozimek. Współpraca  
z klubami piłkarskimi – KS Małapanew Ozimek, KS Krasiejów, KS Szczedrzyk, LZS Grodziec oraz UKS 
Athletic Ozimek, zaowocowała utworzeniem nowego stowarzyszenia – Gminny Młodzieżowy Klub 
Sportowy Ozimek, które przejęło od ww. szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat  
w zakresie piłki nożnej. Współpraca z klubami piłkarskimi nie ograniczyła się oczywiście tylko i 
wyłącznie do niwy sportowej, ponieważ warto podkreślić, iż MOSiR odciążył ww. stowarzyszenia w 
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wielu aspektach organizacyjnych, zajmując się kompleksowo obiektami sportowymi użytkowanymi 
przez kluby – m.in. w zakresie remontów, zakupów niezbędnego sprzętu, dbania o tereny zielone, 
koszenia i dbania o boiska piłkarskie, a także przeprowadzania inwestycji; 

- Pomoc w organizacji turnieju Grodziec Cup w Grodźcu 

Na zarządzanym przez MOSiR stadionie w Grodźcu, 24 lipca 2021 r. odbył się 8. Turniej piłkarski 
Grodziec Cup. W zawodach oldboyów rywalizowało kilkudziesięciu zawodników reprezentujących 
barwy ośmiu drużyn. MOSiR w Ozimku wsparł zawody w postaci przygotowania boisk, organizacji oraz 
transportu bramek oraz zakupu nagród dla uczestników tego bardzo cenionego nie tylko na terenie 
Gminy Ozimek wydarzenia; 
 

 
 

Fot. Grodziec Cup 2021. 
 

- Pojemniki „dobre serca” na nakrętki 
Dzięki współpracy z UKS Athletic Ozimek oraz firmą Amper Tomasz Wer w Ozimku oraz Krasiejowie 
stanęły pojemniki w kształcie serca, do których każda chętna osoba może wrzucać plastikowe nakrętki. 
Nakrętki te są odbierane z pojemników przez pracowników MOSiR w Ozimku, magazynowane na 
ozimskim obiekcie, a następnie przekazywane na cele charytatywne; 

- Wsparcie organizacji XIX. Mistrzostw Śląska w sportach i sztukach walki 
09 października 2021 r. na hali sportowej przy PSP nr 3 w Ozimku odbyła się kolejna edycja Mistrzostw 
Śląska w sportach i sztukach walki. MOSiR w Ozimku wsparł imprezę organizowaną przez Akademię 
Wojskowych Sztuk Walki Combat w Opolu oraz Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia poprzez pomoc 
w zakupie pucharów oraz medali. 

2. Organizowane imprezy oraz zawody: 
- Turniej piłkarski im. Jana Labusa w Szczedrzyku 

 13.08.2021 r. na boisku w Szczedrzyku odbył się Turniej piłkarski im. Jana Labusa. Turniej miał na celu 
sportowe uczczenie pamięci Śp. Burmistrza Ozimka. Na turnieju wystąpiły cztery drużyny zrzeszające 
ponad 50 zawodników. 

- Narodowy Dzień Sportu 
11 września br. na terenie Gminy Ozimek zorganizowano ozimską edycję ogólnopolskiego Narodowego 
Dnia Sportu. Po raz pierwszy w historii Ozimek został miastem partnerskim tego wydarzenia. 
W tym dniu na Stadionie Miejskim w Ozimku odbył się mecz 4. Ligi Opolskiej pomiędzy Małąpanwią 
Ozimek a Polonią Głubczyce. Wstęp na spotkanie był wolny, a przy wejściu zgromadzeni odbierali 
pamiątkowe bilety. Numery pięciu z nich zostały wylosowane w przerwie, a ich właściciele otrzymali 
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sportowe niespodzianki, wśród których znalazła się koszulka meczowa Małejpanwi Ozimek z 
autografem wychowanka klubu Mateusza Marca. 
W tym samym dniu dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza Nowa Schodnia oraz PSP nr 2  
w Ozimku, na boisku przy szkole w Nowej Schodni odbył się sportowy piknik rodzinny. Zabawa była 
znakomita, uczestniczyli w niej i najmłodsi i dorośli, a punktem kulminacyjnym były mecze piłkarskie: 
Dzieci vs Rodzice oraz Drużyna Burmistrza vs Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia.  
Organizacja Narodowego Dnia Sportu w Ozimku miała na celu promocję sportu, zdrowego stylu życia 
oraz zachęcenie mieszkańców Gminy Ozimek do brania udziału w organizowanych na jej terenie 
zawodach sportowych; 

 

Fot. Narodowy Dzień Sportu przy SP nr 2 w Ozimku. 

 
 

- Ozimska Liga Orlika 
od 17 września 2021 r. na ozimskim Orliku ruszyła kolejna edycja piłkarskich rozgrywek drużyn 
amatorów pn. Ozimska Liga Orlika. W piątkowych rozgrywkach bierze udział 8 zespołów zrzeszających 
niemal 100 zawodników. Po rozegraniu rundy jesiennej, rozpoczęła się przerwa zimowa, a rozegranie 
drugiej rundy ligi zaplanowane jest na wiosnę br.; 

- Wizyta w PSP nr 3 w Ozimku 
09 listopada 2021 r. pracownicy MOSiR w Ozimku odwiedzili dzieci uczęszczające do Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Ozimku. Dyrektor MOSiR najpierw opowiedział dzieciom o tym czym zajmuje się 
ta jednostka, a następnie Instruktor sportu przeprowadził z nimi zajęcia sportowe. W nagrodę za 
aktywny udział uczniowie otrzymali drobne podarunki, mające na celu zachęcenie do uprawiania 
sportu i aktywności na świeżym powietrzu; 

- Sportowy Sylwester w Szczedrzyku 
Sportowy Sylwester edycji 2021 był już osiemnastym tego typu spotkaniem przedstawicieli środowiska 
sportowego, a zarazem okazją do wielu rozmów i wzajemnych życzeń noworocznych. Został również 
okraszony tradycyjnym meczem pomiędzy KS Szczedrzyk a Drużyną Gminy Ozimek.  

- Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci pn. „Sportowe wakacje na Orliku” 
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Przez całe wakacje na kompleksie boisk Orlik w Ozimku pracownicy MOSiR prowadzili nieodpłatne 
zajęcia dla dzieci od lat sześciu w ramach cyklu „Sportowe wakacje na Orliku”. Od poniedziałku do 
piątku o godz. 10.00 na Orliku zbierały się dzieci z terenu całej gminy, które brały udział w zajęciach 
ogólnorozwojowych, z zakresu piłki nożnej czy koszykówki.  

- Organizacja turnieju dzikich drużyn na kompleksie boisk Orlik w Ozimku 
W dniu 21 sierpnia 2021 r. na kompleksie boisk Orlik w Ozimku odbył się tzw. turniej dzikich drużyn. 
Dzieci z terenu Gminy Ozimek wzięły udział w drużynowym turnieju piłkarskim, zakończonym 
wręczeniem medali i pucharów. W całodziennej imprezie wzięło udział 6 drużyn zrzeszających niemal 
60 dzieci.   
 

3. Remonty i inwestycje: 
- Przeprowadzenie zabiegów regeneracyjnych na murawach stadionów piłkarskich:  
Na początku lipca przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na murawach stadionów piłkarskich  
w Ozimku, Krasiejowie, Szczedrzyku i Grodźcu. Oprócz nawożenia, wykonano darniowanie boisk, co 
pozwoliło uzupełnić ubytki w murawach. Po przeprowadzeniu zabiegów pracownicy MOSiR  
do końca roku kompleksowo dbali o murawy, regularnie je kosząc oraz podlewając. Ponadto na bieżąco 
dbano o tereny zielone na obiektach oraz pomieszczenia klubowe i szatnie poprzez odchwaszczanie, 
koszenie, sprzątanie, utrzymywanie porządku; 

- Remonty bieżące obiektów:  
Od rozpoczęcia działalności jednostki, pracownicy MOSiR byli skupieni głównie na dbaniu o tereny 
zielone zarządzanych przez MOSiR obiektów. 15 lipca 2021 r. wykonano płot na Stadionie Miejskim w 
Ozimku, zniszczony wcześniej przez wandali.  
Na piłkarskim boisku sportowym w Schodni zamontowano oraz zabezpieczono bramki piłkarskie oraz 
zadbano o murawę poprzez regularne koszenie boiska piłkarskiego. 
Od zakończenia ligowych rozgrywek piłkarskich w grudniu ubiegłego roku, pracownicy MOSiR  
w Ozimku rozpoczęli wykonywanie prac remontowych na zarządzanych przez jednostkę obiektach.  

- Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. 
Częstochowskiej w Ozimku:   

W dniu 16 listopada dokonano odbioru przeprowadzonej przez Gminę Ozimek inwestycji polegającej 
na wymianie nawierzchni poliuretanowej zdegradowanego boiska wielofunkcyjnego na kompleksie 
boisk Orlik w Ozimku. Zadanie realizowała firma Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.k ze Szczecina, która w ramach 
zamówienia zdemontowała istniejącą nawierzchnię poliuretanową, wyczyściła, wyprofilowała i 
wyrównała podbudowę oraz wykonała nową nawierzchnię na ponad 1000 m2 wraz z odtworzeniem 
linii boisk.  
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Fot. Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. 
 
 

 
 

4. Sport szkolny 

Prowadzono zadania związane z organizacją i udziałem młodzieży szkolnej  
z terenu Gminy Ozimek w zawodach sportowych w ramach sportu szkolnego na poziomie gminy, 
powiatu oraz województwa. Zawody organizowano m.in. w biegach, biegach przełajowych czy piłce 
nożnej. Zakupiono sprzęt sportowy, taki jak piłki, czapki, plecaki dla sportowców w wieku szkolnym, 
siatki na bramki. W międzyczasie dokonano także niezbędnych napraw w autobusach pozostających w 
zasobach MOSiR, użytkowanych do transportów dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek na zawody 
sportowe.  
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Fot. Zawody przy SP nr 3 w Ozimku. 
 

XIV. DZIAŁALNOŚĆ RADY MIEJSKIEJ 
 

W 2021 r. Rada Miejska w Ozimku obradowała na 13 sesjach, w tym na 3 w trybie nadzwyczajnym, 
zwołanych na wniosek Burmistrza. 8 posiedzeń Rady Miejskiej z uwagi na pandemię odbyło się w trybie 
zdalnym. Zostało podjętych 127 uchwał, w tym nadzór Wojewody Opolskiego zaskarżył w 2021r. dwie 
uchwały: 

• Uchwała Nr XXXI/262/21 z dnia 22 lutego 2021r.  w sprawie uchwalenia "Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek. Stwierdzenie 

nieważności uchwały przez Wojewodę Opolskiego dn. 08.03.2021. 

• Uchwała Nr XXXI/270/21 z 22.02.2021r. w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Ozimek. Stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę 

Opolskiego dn. 10.03.2021 

 

• Uchwała NR XXXVIII/329/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi 

Antoniów oraz części wsi Schodnia 

Stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Opolskiego z dn.03.11.2021 w zakresie 

obszaru o szer. 140 m wyznaczonego po obu stronach gazociągu wysokiego ciśnienia, którego 

linia środkowa pokrywa się z osią tego gazociągu. 

W 2021 r. Rada Miejska w Ozimku: 
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• udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Ozimka; 
• przyjęła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 i udzieliła burmistrzowi 

absolutorium; 
• uchwaliła budżet Gminy na rok 2022; 
• ustaliła nowe stawki podatku od nieruchomości; 
• podjęła min: 
• 10 uchwał związanych z budżetem Gminy; 
• 23 uchwały majątkowe związane z nabyciem lub zbyciem gruntów; 

• rozpatrywała 3 skargi, 1 wniosek i 5 petycji; 
• nadała nazwę 1 ulicy; 
• wyraziła zgodę na rozwiązanie spółki Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 
• powołała Młodzieżową Radę Miejską i nadała jej statut; 
• utworzyła filię Żłobka Samorządowego w Ozimku; 
• utworzyła gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Ozimku” i nadała jej statut. 
 
W 2021r. Rada Miejska w Ozimki przyjęła następujące programy: 
 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Ozimek na 2021 rok; 

• Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022; 

• Strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Ozimek na lata 2022-2030; 
• Gminny program wspierania rodziny w gminie Ozimek na lata 2022-2024; 
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok; 
• Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024; 
• Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Ozimek na lata 2021 –2036; 
• Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek. 

 

Tabela nr 26 Wykonanie uchwał za okres 01.2021-12.2021 r.  

 

UCHWAŁA ZREALIZOWANO NIE ZREALIZOWANO 

XXIX/254/21 z 04.01.2021r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok 

 
x 

 

XXIX/255/21 z 04.01.2021r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

 
x 

 

XXIX/256/21 z 04.01.2021r w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych 
w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest 
Gmina Ozimek, warunków i zasad korzystania z nich 

 
x 

 

XXX/257/21 z 25.01.2021r w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do 
Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna 

x 
 

 

XXX/258/21 z 25.01.2021r w sprawie utworzenia 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku 

x  

XXX/259/21 z 25.01.2021r w sprawie zamiaru 
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ozimku 

 x 
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XXX/260/21 z 25.01.2021r w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antoniowie 

 x 

XXX/261/21 z 25.01.2021r w sprawie złożonej petycji 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego 

x  

XXXI/262/21 z 22.02.2021r w sprawie uchwalenia 
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Ozimek " 

 x 

XXXI/263/21 z 22.02.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Ozimku przy ulicy 
księdza Kałuży 1 

w trakcie 
realizacji 

 

XXXI/264/21 z 22.02.2021r w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Miejskiej w Ozimku 

x  

XXXI/265/21 z 22.02.2021r w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

x  

XXXI/266/21 z 22.02.2021r w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

x  

XXXI/267/21 z 22.02.2021r w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

x  

XXXI/268/21 z 22.02.2021r w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

x  

XXXI/269/21 z 22.02.2021r 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  

XXXI/270/21 z 22.02.2021r w sprawie wyboru 
miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek 

 x 

XXXII/271/21 z 29.03.2021r w sprawie zwolnienia i 
zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na 2021r. 

x  

XXXII/272/21 z 29.03.2021r w sprawie uchwalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ozimek 

x  

XXXII/273/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/274/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/275/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  
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XXXII/276/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/277/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/278/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/279/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/280/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/281/21 z 29.03.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXII/282/21 z 29.03.2021r w sprawie określenia 
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ozimek na rok 2021" 

realizowana na 
bieżąco 

 

XXXII/283/21 z 29.03.2021r w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok 

x  

XXXII/284/21 z 29.03.2021r w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

x  

XXXII/285/21 z 29.03.2021r w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

x  

XXXII/286/21 z 29.03.2021r w sprawie uchwalenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek 

x  

XXXII/287/21 z 29.03.2021r w sprawie załatwienia 
skargi z dnia 11 lutego 2021 r. na działania dyrektor 
PSP nr 1 w Ozimku 

x  

XXXIII/288/21 z 12.04.2021r w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok 

x  

XXXIV/289/21 z 26.04.2021r w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa 
systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez 
zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i 
dostosowanie do warunków systemu efektywnego”. 
Program priorytetowy nr 5.9 Międzydziedzinowe 
Ciepłownictwo Powiatowe, typ projektu 
7.5.4. nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. 

x  

XXXIV/290/21 z 26.04.2021r w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Ozimek oraz przekazania go do organu 
regulacyjnego 

x  

XXXIV/291/21 z 26.04.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie mienia gminnego 

x  
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XXXIV/292/21 z 26.04.2021r w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Ozimek 

x  

XXXIV/293/21 z 26.04.2021r w sprawie zmiany 
uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

x  

XXXIV/294/21 z 26.04.2021r w sprawie udzielenia 
pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina. 

x  

XXXIV/295/21 z 26.04.2021r w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok 

x  

XXXIV/296/21 z 26.04.2021r w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

x  

XXXIV/297/21 z 26.04.2021r w sprawie nadania 
nazwy ulicy we wsi Krasiejów 

w trakcie 
realizacji 

 

XXXIV/298/21 z 26.04.2021r w sprawie rozpatrzenia 
wniosku 

x  

XXXV/299/21 z 31.05.2021r w sprawie wzoru wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego 

x  

XXXV/300/21 z 31.05.2021r w sprawie zmiany 
uchwały   
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 

x  

XXXV/301/21 z 31.05.2021r w sprawie szczegółowych 
zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

x  

XXXV/302/21 z 31.05.2021r w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka 
na 2022 rok 

w realizacji  

XXXV/303/21 z 31.05.2021r w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina 

x  

XXXV/304/21 z 31.05.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie spółki Ozimskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

w realizacji  

XXXV/305/21 z 31.05.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

x  

XXXV/306/21 z 31.05.2021r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym 

w realizacji  

NR XXXVI/307/21 z 28 czerwca 2021r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania. 

x  



74 
 

NR XXXVI/308/21 z 28 czerwca 2021r. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok. 

x  

NR XXXVI/309/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2020 rok 

x  

NR XXXVI/310/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie 
Ozimek w roku szkolnym 2021/2022 

na bieżąco  

NR XXXVI/311/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody 

w realizacji na 

bieżąco 

 

NR XXXVI/312/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej 
Panwi. 

x  

NR XXXVI/313/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk. 

x  

NR XXXVI/314/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany budżetu na 2020 rok. 

x  

NR XXXVI/315/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x  

NR XXXVI/316/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej 
jednostkom podległym, 
a także określenie warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić 
będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do 
tego uprawnionych. 

x  

NR XXXVI/317/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
uchylenia uchwały 

x  

NR XXXVI/318/21 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 
załatwienia skargi 

x  

NR XXXVII/319/21 z 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok. 

x  

NR XXXVII/320/21 z 13 lipca 2021 r.  w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

x  

NR XXXVII/321/21 z 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII/282/21 Rady Miejskiej w Ozimku z 
dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia "Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

w realizacji  

NR XXXVIII/322/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej 
statutu 

w realizacji  

NR XXXVIII/323/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do 

x  
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prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek 

NR XXXVIII/324/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki 
sportowe w krajowym  
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 

x  

NR XXXVIII/325/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne 
żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Ozimek 

x  

NR XXXVIII/326/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Ozimek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania 

x  

NR XXXVIII/327/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
uchylenia uchwały XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku 
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów oraz zwolnień od opłaty 

x  

NR XXXVIII/328/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

realizacja w 2022  

NR XXXVIII/329/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, 
części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. 
 

x  

NR XXXVIII/330/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego 

w realizacji  

NR XXXVIII/331/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego 

w realizacji  

NR XXXVIII/332/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego 

w realizacji  

NR XXXVIII/333/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w 
Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, zadania własnego 
Gminy Ozimek 

 realizacja od 

01.01.2022 r. 

 

NR XXXVIII/334/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 
Ozimek prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz 
prawem własności zabudowy nieruchomości wraz z 
obciążeniami opisanymi w protokole uzgodnień. 

w realizacji 

(akt notarialny 

2022r.) 

 

NR XXXVIII/336/21 z 27 września 2021 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

x  

NR XXXVIII/337/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym 

x  
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NR XXXVIII/338/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

x  

NR XXXVIII/339/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

x  

NR XXXVIII/340/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

x  

NR XXXVIII/341/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

x  

NR XXXVIII/342/21 z dnia 27 września 2021 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w 
trybie bezprzetargowym 

w realizacji 

(umowa 01.01.22 

r.) 

 

NR XXXVIII/343/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym 

w realizacji 

(umowa 01.01.22 

r.) 

 

NR XXXVIII/344/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

x  

NR XXXVIII/345/21 z 27 września 2021 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x  

NR XXXIX/346/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 

x  

NR XXXIX/347/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
udzielenia pożyczki długoterminowej dla 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina 
Dinozaurów" 

x  

NR XXXIX/348/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami 

x  

NR XXXIX/349/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Ozimek na lata 
2022-2030 

realizacja od 

2022 

 

NR XXXIX/350/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Ozimek na lata 2022– 2024 

realizacja od 

2022 

 

NR XXXIX/351/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

realizacja 2022  

NR XXXIX/352/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Ozimek 

x  
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NR XXXIX/353/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Ozimek do realizacji zadania 
polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej 
budowy chodników: w ciągu drogi powiatowej Nr 
DP1712O – ul. Daniecka w Nowej Schodni oraz w ciągu 
drogi powiatowej nr DP1706O – ul. Powstańców 
Śląskich w Schodni. 

x  

NR XXXIX/354/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 

x  

NR XXXIX/355/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x  

NR XXXIX/356/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 
długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej 
Panwi. 

x  

NR XXXIX/357/21 z 25 października 2021 r. w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku do 
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek 

x  

NR XL/358/21 z 29 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

realizacja 2022  

NR XL/359/21 z 29 listopada 2021r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym. 

x  

NR XL/360/21 z 29 listopada 2021r.  w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przejęcie przez Gminę Ozimek prawa użytkowania 

wieczystego gruntu wraz prawem własności zabudowy 

nieruchomości wraz z obciążeniami opisanymi w 

protokole uzgodnień. 

w realizacji 

(akt notarialny 

2022r.) 

 

NR XL/361/21 z 29 listopada 2021r.  w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2021 rok. 

x  

NR XL/362/21 z 29 listopada 2021r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

x  

NR XL/363/21 z 29 listopada 2021r. w sprawie 

przekazania skargi. 

x  

NR XL/364/21 z 29 listopada 2021r. w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

x  

NR XL/365/21 z 29 listopada 2021r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia przystanków 

komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub 

x  
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zarządcą jest Gmina Ozimek, warunków i zasad 

korzystania z nich. 

NR XLI/366/21 z 22 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium 
określonej liczby punktów oraz określenia 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli 

x  

NR XLI/367/21 z 22 grudnia 2021 r. 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  

NR XLI/368/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
opłat za miejsca pod grób na cmentarzach 
komunalnych w Nowej Schodni i Biestrzynniku 

x  

NR XLI/369/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 
2021 – 2024 

x  

NR XLI/370/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Ozimek na lata 2021 –2036 

x  

NR XLI/371/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego 
na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej w m. Ozimek, ul. Kolejowa, ul. Daniecka od 
przejazdu kolejowego do końca zabudowy w m. Nowa 
Schodnia. 

x  

NR XLI/372/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Ozimek do realizacji zadania polegającego 
na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr DP1706 O – ul. 
Powstańców Śląskich w Schodni. 

x  

NR XLI/373/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka 

x  

NR XLI/374/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
utworzenia filii Żłobka Samorządowego w Ozimku, dla 
którego organem prowadzącym jest Gmina Ozimek 
oraz ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w 
Ozimku 

x  

NR XLI/375/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

x  

NR XLI/376/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 

x  

NR XLI/377/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

x  
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NR XLI/378/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2021 rok. 

x  

NR XLI/379/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

x  

NR XLI/380/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Ciepłowniczej wsi Schodnia 

x  

NR XLI/381/21 z 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu 
rejestrowego na udziałach Gminy Ozimek w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie jako 
zabezpieczenia, z tytułu udzielonych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dotacji i pożyczki na rzecz tej Spółki 

x  

 

Radni pracowali również w komisjach Rady: 

• Komisja Finansowo- Gospodarcza, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska w ciągu 
ubiegłego roku odbyła 10 posiedzeń, 

• Komisja Rewizyjna odbyła 19 posiedzeń, 
• Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbyła 11 posiedzeń, 
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 17 posiedzeń. 

W czasie pandemii miesięczne dyżury radnych zostały wstrzymane, jednak mieszkańcy mogli 
kontaktować się z radnymi telefonicznie. Cotygodniowo dyżur pełniła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
wraz z Wiceprzewodniczącym. 
 
 

XV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI 
 
Gmina Ozimek jest członkiem następujących organizacji: 

• Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów 
Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD Kraina 
Dinozaurów to stowarzyszenie, które obecnie obszarowo obejmuje 7 gmin województwa opolskiego, 
z trzech powiatów. Są to: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i 
Zębowice. Sektor gospodarczy w stowarzyszeniu reprezentuje 38 podmiotów a społeczny 30, 
zrzeszamy też 27 osób fizycznych i 3 instytucje kultury. 
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. 
 

• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 
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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. 
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 2000 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, skupiające 32 gminy i 6 powiatów 
stanowiące polską część Euroregionu. 
 

• Stowarzyszenia RLGD „Opolszczyzna” 
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” (do 2015 r. działająca pod nazwą 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”) powstało w 2009 r. 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. 
Środki, którymi dysponuje stowarzyszenie są 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”. 
 

• 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. 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. 
 

• Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 
Stowarzyszenie OROT, które powstało w 2003 r. ma na celu promowanie atrakcyjnego wizerunku 
Województwa Opolskiego oraz zachęca do poznawania walorów i bogactwa regionu przyjaznego 
turystom.  
Co roku organizowane są imprezy targowe, na których znajdują się stoiska z materiałami promocyjnymi 
Stowarzyszenia oraz wszystkich członków. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym oraz 
funduszom unijnym, OROT prężnie się rozwija i działa intensywniej na rzecz Województwa Opolskiego. 
Wśród członków stowarzyszenia znajduje się kilkadziesiąt samorządów, organizacji pozarządowych, 
spółdzielni, zrzeszających samorządy oraz instytucji kultury i nauki.  
Przystąpienie Gminy Ozimek do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej daje możliwość, aby 
prężniej kreować walory naszego regionu. Jedną z najważniejszych, a także największych atrakcji tego 
regionu jest Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Ponadto w Gminie Ozimek może poszczycić się 
jednym z Pomników Historii - słynnym, żelaznym, łańcuchowym, wiszącym Zabytkowym Mostem w 
Ozimku. Dopełnieniem jest słynna rzeka Mała Panew – zwana także „Opolską Amazonką”, na której 
organizowane są popularne w okolicy spływy kajakowe. To tylko kilka walorów i atrakcji turystycznych, 
które wspólnie z OROT promujemy. 
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Fot. Uroczystość 15-lecia LGD Kraina Dinozaurów. 
 

XVI. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Gmina Ozimek realizuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową z zagranicznymi miastami 
partnerskimi. 
Umowy partnerskie zawarto z: 
Miasto Heinsberg (Niemcy) – 1992 r. 
Gmina Rymarzów (Czechy) – 1997 r. 
Gmina Przerów (Czechy) – 2010 r. 
Gmina Krompachy (Słowacja) – 2013 r. 
Ponadto gmina zawarła w 2002 r. umowę o przyjaźni z Miastem 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 2021 roku nastąpiły bardzo duże ograniczenia w działaniach 
związanych ze współpracą partnerską. Natomiast w 2022 r. Gmina Ozimek obchodzić będzie jubileusze 
współpracy partnerskiej – 30-lecie z Heinsbergiem, 25-lecie z Rymarzowem, 20-lecie umowy o 
przyjaźni z Schotten. 
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Fot. Wizyta w mieście partnerskim Heinsberg. 
 

XVII. PROMOCJA GMINY 

Wykaz najważniejszych działań promocyjnych i sportowych w 2021 roku: 

• Zakupiono i zamontowano 8 witaczy Gminy Ozimek, które ulokowano w najważniejszych punktach 
granicznych gminy. Szatę graficzna obiektów przygotowano w oparciu o walory turystyczne Gminy 
Ozimek. Ponadto dokonano remontu jednego istniejącego witacza. Wartość zadania: 74 149,32 zł. 
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Fot. Witacz Gminy Ozimek w Nowej Schodni. 

 

• Zakupiono gadżety promocyjne. Zostały wykorzystane na rzecz promocji Gminy Ozimek. Wartość 
zadania: 12 467,70 zł. 

• Przygotowano i wykonano 5 autorskich map tras rowerowych po Gminie Ozimek i okolicach, które 
prezentowano na łamach Wiadomości Ozimskich oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl, jak 
również za pośrednictwem portali społecznościowych. Wartość zadania: 7 650,00 zł. 
 

 
 

Fot. Częściowy zarys jednej z 5 autorskich map tras rowerowych po Gminie Ozimek i okolicach.  

http://www.ozimek.pl/
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• Gmina Ozimek wydaje biuletyn informacyjny – Wiadomości Ozimskie. Miesięcznik samorządowy 
od 2021 roku ukazuje się w pełnym kolorze, ponadto zmieniono elementy graficzne i layout, 
poprawiając zarazem estetykę wydawnictwa.  

Wartość zadania: 67 945,71 zł. 

 

Patronaty Burmistrz Ozimka, stypendia sportowe i nagrody kulturalne 

Burmistrz Ozimka objął łącznie 12 przedsięwzięć patronatem, na łączną kwotę 7 484,09 zł, trzy 
przedsięwzięcia uzyskały wsparcie niefinansowe – promocję wydarzenia, jedno przedsięwzięcie odbyło 
się w roku budżetowym 2022. Łącznie wydatkowano 6 484,09 zł . 
 
Tabela nr 27 Wykaz przyznanych patronatów 

L.P. NAZWA ZADANIA WNIOSKODAWCA DATA 
WYDARZENIA 

KWOTA - 
WYDANA 

UWAGI 

1 
XVI Festiwal Piosenki 

„DO-RE-MI” 
Dom Kultury w 
Ozimku 

06.02.2021 1000,00 zł zakup nagród 

2 

Konkurs na 
najciekawszy 
„korowód 
marzankowy” 

Dom Kultury w 
Ozimku 

19.03.2021 oraz 
22.03.2021 

594,03 zł zakup nagród 

3 „Półkolonie letnie” 
Szkoła Podstawowa  
w Antoniowie 

12-16.07.2021 199,75 zł  zakup nagród 

4 
Puchar Polski na szosie 
- Memoriał Joachima 
Halupczoka 

Ludowy Klub 
Sportowy „Ziemia 
Opolska” 

05-06.06.2021 1499,60 zł zakup nagród 

5 Grodziec Cup 2021 
Ludowy Zespół 
Sportowy Grodziec 

24.07.2021 989,32 zł 
organizacja 
wydarzenia 

6 
Obóz strażacko-
sportowy OSP 
Pustków 

Ochotnicza Straż 
Pożarna Pustków 

08.2021 950,00 zł 
organizacja 
wydarzenia 

7 II Folk Festiwal 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Promocji 
Talentów AKCES 

29.08.2021 601,39 zł zakup nagród 

8 
Mistrzostwa Gołębi 
Dorosłych i Młodych w 
sezonie 2021 

PZHGP Oddział 
Ozimek z siedzibą w 
Szczedrzyku 

23.10.2021 - zł 
wsparcie 

promocyjne 

9 
XIX Mistrzostwa Śląska 
w Sportach i Sztukach 
Walki 

Stowarzyszenie Nasza 
Nowa Schodnia 

09.10.2021 -  zł 
wsparcie 

promocyjne 

10 
IV Festiwal artystyczny 
„Tobie Polsko” 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Promocji 
Talentów AKCES 

07.11.2021 650,00 zł 
organizacja 
wydarzenia 
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W ubiegłym roku nie przyznano nagród Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ponieważ nie złożono wniosków w 
przedmiotowej sprawie.  
Natomiast w kwestii stypendiów sportowych złożono dwa wnioski, które nie spełniały wymogów 
formalnych umożliwiających rozpatrzenie wniosków. 

 

Fot. XIX Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki. 
 

Współpraca z innymi wydawnictwami prasowymi. 

Gmina Ozimek ściśle współpracuje z Tygodnikiem Ziemi Opolskiej oraz Radiem Doxa, które prezentują 
informacje prasowe, wywiady o znaczeniu lokalnym. 
Ponadto regularnie są przekazywane materiały informacyjne z najważniejszych wydarzeń, 
przedsięwzięć i inwestycji realizowanych do TVP 3 Opole, Radia Opole, Radia Park, Opowiecie.Info oraz 
Nowej Trybuny Opolskiej. 
 

Promocja gminy w mediach społecznościowych. 

Gmina Ozimek posiada trzy kanały komunikacji w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, 

Twitter. Najczęściej używanym medium jest fanpage Gminy Ozimek na portalu Facebook. W roku 2021 

11 

I Grand Prix 
Opolskiego Związku 
Skata - 2022 Eliminacje 
Indywidualnych 
Mistrzostw 
Województwa 
Opolskiego w Skacie 
Sportowym 

Opolski Związek Skata 09.01.2022 - zł 

patronat 
przyznano – 

wydatki w roku 
budżetowym 

2022 

12 
V Festiwal artystyczny 
„Jesteśmy Tacy Sami” 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Promocji 
Talentów AKCES 

01.12.2021 - zł 
wsparcie 

promocyjne 
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Referat Komunikacji Społecznej zdołał poprawić wyniki statystyczne w zakresie: zasięgu strony do jej 

odbiorców – wzrost o 17,1%; odwiedzin strony – wzrost o 11,5% oraz nowych polubień fanpage’a – 

wzrost o 32,7%.  

 
 

Fot. Statystyki dot. zasięgu fanpage’a Gminy Ozimek na Facebooku (źródło: Meta Business Suite). 
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