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I. Wstęp 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie 

gminnym, burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport 

o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w 

roku poprzednim. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację 

polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego 

za rok 2018. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom 

Ozimka do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości miasta. 

 
 

II. Informacje ogólne 
2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Ozimek leży w środkowo- wschodniej części województwa 

opolskiego, w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. Gminę 

Ozimek (pow. opolski, woj. opolskie), położoną na powierzchni 12567 ha (126 

km2), tworzy 14 miejscowości, wliczając miasto Ozimek, które jest stolicą 

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

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

Jedlice, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Pustków, Nowa Schodnia, 

Schodnia i Szczedrzyk. Powierzchnia gminy stanowi 1,33 % ogólnej 

powierzchni województwa (9 412 km2). 

 

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

Kolonowskie, Strzelce Opolskie, Turawa, Zębowice. Z gminami powiatu 

opolskiego: Chrząstowice i Turawa Ozimek jest związany nie tylko 

administracyjną przynależnością do powiatu (siedziba Starostwa Powiatowego 

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

z inwestycyjnymi komunalnymi, a także przynależnością do Aglomeracji 

Opolskiej (ZIT), którą poza wspomnianymi gminami tworzą: miasto Opole 

(stanowiące rdzeń aglomeracji), Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Gogolin, Izbicko, 
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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. 

 

Struktura użytkowania gruntów (ha) 

  Gmina Ozimek Obszar miejski Obszar wiejski 

Powierzchnia ogółem 12 567 325 12 242 

Powierzchnia lądowa 12 500 314 12 186 

Grunty orne 2 257 52 2 205 

Sady 26 4 22 

Łąki trwałe 1 521 46 1 475 

Pastwiska trwałe 54 1 53 

Grunty rolne zabudowane 155 5 150 

Grunty pod stawami 56 0 56 

Grunty pod rowami 69 5 64 

Lasy 7 486 10 7 476 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 14 0 14 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi 67 11 56 
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Tereny mieszkaniowe 222 61 161 

Tereny przemysłowe 108 58 50 

Tereny zurbanizowane 
niezabudowane 28 5 23 

Tereny rekreacji i wypoczynku 17 8 9 

Drogi 312 26 286 

Tereny komunikacyjne - kolejowe 31 6 25 

Użytki kopalne 4 0 4 

Użytki ekologiczne 2 0 2 

Nieużytki 61 0 61 

Tereny różne 14 0 14 

 
 
2.2. Ludność 

Na koniec 2018 roku w gminie Ozimek zameldowanych było 19186 osób.  

Liczbę ludności oraz jej dynamikę zmian w okresie 2014-2018 przedstawiono 

poniżej: 

 

Stan na 

dzień 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Ludność 

gminy  

 

20 366 

 

19 710 

 

19 563 

 

19 302 

 

19 186 

 

Liczba ludności na przestrzeni lat zmalała o 1180 osób. 
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Poniższe tabele przedstawiają dane w poszczególnych miejscowościach. 

 

Miejscowość 

Liczba osób - stan na 1.01.2018r. Liczba osób - stan na 31.12.2018r. 

Ogółem Pobyt stały 
Pobyt 

czasowy 
Ogółem Pobyt stały 

Pobyt 
czasowy 

ANTONIÓW 1172 1150 22 1193 1175 18 

BIESTRZYNNIK 632 620 12 643 628 15 

CHOBIE  291 288 3 292 289 3 

DYLAKI 1186 1161 25 1167 1150 17 

GRODZIEC 1381 1363 18 1384 1359 25 

JEDLICE 104 102 2 96 93 3 

KRASIEJÓW 2002 1963 39 1996 1951 45 

KRZYŻOWA 
DOLINA 

704 698 6 695 682 13 

MNICHUS 134 134 0 133 133 0 

NOWA 
SCHODNIA 

243 236 7 244 238 6 

OZIMEK 8572 8376 196 8526 8234 292 

PUSTKÓW 494 492 2 503 501 2 

SCHODNIA 863 856 7 873 860 13 

SZCZEDRZYK 1442 1423 19 1441 1419 22 

RAZEM 19220 18862 358 19186 18712 474 
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Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci 
 

0-3 

4-6 

7-18 

19 

wiek produkcyjny 

60-64 

65-74 

75-79 

80+ 

(8 000) (4 000) 0 4 000 8 000 

kobieta mężczyzna 

 
 

III. Informacje inwestycyjne i finansowe 

3.1 Wykonanie budżetu gminy Ozimek 

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XLV/291/17 Rady Miejskiej 

w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego 

roku wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz 

dwudziestoma czteroma zarządzeniami Burmistrza. 

Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w 

wysokości 68 387 054,04 zł na plan 64 168 835,00 zł, a po stronie wydatków 

wykonanie wyniosło 68 330 266,26 zł na plan 61 768 835,00 zł. 

 

Dynamikę budżetu  w latach 2014-2018 r. przedstawia poniższa tabela. 

 Stan na 
31.12.2014 r. 

Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Stan  na 
31.12.2018r. 

Dochody  
47 686 996 

 
52 032 742 

 
58 827 481 

 
65 225 881 

 
    68 387 054 

Wydatki  
 

55 433 274 
 

51 410 053 
 
57 199 309 

 
61 751 436 

 
68 330 266 
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Rozchody 

 
2 179 998 

 
1 400 000  

 
1 600 000  

 
1 728 755 

 
2 343 212 

    
   
  Przychody  

 
10 000 000 

 
2 000 000 

 
569 350 

 
597 522 

 
2 400 000 

 

POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY 

 

Poziom 
zadłużenia 
wg stanu 
na dzień 
31.XII. 

 
2014 

r. 

 
2015 

r. 

 
2016 

r. 

 
2017 r. 

 
2018 r. 

 

19 182 602  19 782 602  18 182 602    16 453 846 14 053 846 

 

 

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I NIEPODATKOWE 

 Stan na 
31.12.2014 r. 

Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. 

Stan na 
31.12.2017 r. 

Stan na 
31.12.2018 r. 

ZALEGŁOŚCI 
PODATKOWE 

4 479 569,37 7 241262,91 6 844  532,30 6  454521,52 6 931 959,12 

UMORZENIA 
ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWYC
H 

9 683,60 22 539,20 43213,20 8 566,00 59 320 ,98 

UDZIELONE 
ULGI W SPŁĄCIE 

PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚC

I 

35 486,07 39  431,39 85091,92 93  060,90 93 060,90 

ROZŁOŻENIA 
ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWYCH 
NA RATY 

0,00 9 500,00 0,00 2 193,50 239 565,92 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ozimek 
w 2018 r. 
 

ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 R. 
 

 
 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody własne, w skład 

których wchodzą m.in.: udziały w podatku PIT, których realizacja wyniosła 

14 790 748,86 zł tj., 22,49% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycją 

dochodową są podatki lokalne w kwocie 13 129 195,86 zł co stanowi 19,97% 

dochodów ogółem. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 

35 437 603,54zł , tj. 53  % dochodów ogółem. Na podobnym poziomie 47% 

dochodów ogółem, do budżetu spłynęły dotacje z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych, głównie na zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 

12 350 543,84 zł. Pozyskane dotacje z UE oraz budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno-edukacyjnych 

wyniosły 885 110,74 zł, co stanowi 1,35% dochodów ogółem. Kolejną pozycję 

w strukturze dochodów stanowią subwencje, które wpłynęły w łącznej 

wysokości 15 054 320,00 zł, co stanowi 22,89% dochodów ogółem. 

DOCHODY Z MIENIA

PODATKI LOKALNE

DOCHODY Z MIENIA

OPŁATY LOKALNE

POZOSTAŁE OPŁATY I PODATKI

UDZIAŁ W PODATKACH Z BUDŻETU
PAŃSTWA

SUBWENCJA

DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE

DOTACJA POROZUMIENIA
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

DOTACJA POROZUMIENIA Z JST
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W Y D A T K I  B U D Ż E T U GMINY 

 

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miejska w Ozimku na 2018 r. 

wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na 

dzień 31.12.2018 r. wydatki wyniosły: 

 
1) Wydatki bieżące: plan 62 593 988,92 zł, wykonanie 60 329 773,50 zł, 

tj. 96,4% 

2) Wydatki majątkowe: plan 5 736 277,34 zł, wykonanie 5 660 841,64 

zł, tj. 98,7% 

 
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2018 

r. w ujęciu procentowym. 

 
 

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na a oświatę, tj. 

26 236 621,59 zł, co stanowi po 39,76% wydatków ogółem, drugie co do 

WYDATKI  

ADMINISTRACJA

OŚWIATA

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

KULTURA FIZYCZNA

TRANSPORT

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁE
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wielkości pozycja wydatków to wydatki na zasiłki z zakresu pomocy społecznej 

stanowiące 20,98 % wydatków, wydatkowane zostało na ten cel 

13 845 650,39 zł.. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków, bo stanowiąca 

11,68% w strukturze wydatków ogółem, to kwota wydatkowana na 

administrację. W budżecie omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 

7 709277,90 zł.  

 

Źródłem finansowania wydatków gminy były: 

- środki własne w wysokości               35 899 811,13 zł 

- środki z UE  1 635 879,61 zł 

- dotacje na zadania zlecone                                      12 350 543,84 zł 

- dotacje-porozumienia z administracją rządową          1 830 493,06 zł 

-      dotacje – porozumienia z innymi jst                              199 256,50 zł 

-      subwencje                                                               14 074 631,00 zł 

 
Stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów, pożyczek obligacji i poręczeń na 

koniec 2014 r. wynosił 19,1 mln zł, natomiast na koniec 2018 r. wynosi 14,05 

mln zł, co oznacza zmniejszenie o kwotę 5,05 mln zł.  

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 

170 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

21,37% i spełnia warunek określony w ww. przepisie, tj. nie przekracza 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 60%. 

 
 

Najważniejsze zadania realizowane w 2018 roku przedstawia poniższa 

tabela. 
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L.p. Tytuł projektu Program Kwota ogółem 
Kwota 

dofinasowania 

     

1.  

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

Program rządowy 
MALUCH 2018 moduł 

1b 
231 783,36 185 426,69 

2.  
Aktywna tablica 

 

Program rządowy 

AKTYWNA TABLICA 

 

140 000,00 112 000,00 

3.  Aktywni uczniowie 

Funduszu 
Mikroprojektów 

Euregionu Pradziad 
Programu Interreg VA 
Czeska Republika – 

Polska. 

63 000,00 53 460,00 

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

5.  
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca 
gospodarowania odpadami komunalnymi   

RPO WO 2014-2020 119060 76198,40 

6.  
Umiem pływać MINISTERSTWO 

SPORTU I TURYSTYKI  
20 000,00 20  000,00 

7.  

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

 

Program rządowy 
MALUCH 2018 Plus 

57 600,00 57 600,00 
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8.  
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2  
w Ozimku 

RPO WO 2014-2020 2 158 618,00 1 185 081,66 

9.  

 

Zapewnieniu funkcjonowania 12 miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w 

Żłobku Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w 

Ozimku. 

Program rządowy 
Maluch 2016 - Moduł 2 

 
31 989,22 31 989,22 

10.  Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gminy Ozimek Fundusz 
Sprawiedliwości 

50 960,00  

11.  Budowa ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia Środki własne 92 619,00 zł 0,00 

12.  Budowa ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk  
Środki własne 

246 369,00 
0,00 

13.  Budowa ul. Polnej w m. Schodnia   
Środki własne 

135 669,00 
0,00 

14.  Budowa ul. Brzozowej w m. Krasiejów    
Środki własne 

74 169,00 
0,00 

15.  Budowa ul. Słonecznej w m. Grodziec   
Środki własne 

53 259,00 
0,00 

16.  Przebudowa drogi gminnej Kuziorach  
Środki własne 

103 818,15 
0,00 



14 
 

17.  
Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między blokami 7 i 
9 w Ozimku 

Środki własne 
12 853,50 

0,00 

18.  Budowa ul. Jakuba i Turawskiej w m. Dylaki   
Środki własne 

289 419,00 
0,00 

19.  

Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka 
(wzdłuż placu zabaw) + instalacja lamp parkowych wzdłuż 

chodnika – budżet obywatelski    

Środki własne 

50 000,00 

0,00 

    

0,00 
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Remont pomieszczeń żłobka 

 

Remont ul. Olimpijskiej w Szczedrzyku 
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Remont ul. Polnej w Schodni 

 

 

Remont ul. Jakuba w Dylakach 
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Termomodernizacja PP2 w Ozimku 

W analizowanym roku budżetowym 2018 gmina realizowała różnego 

rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych 
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uwarunkowany był przede wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców 

zgłaszanymi m.in. na zebraniach wiejskich. Wydatki majątkowe kierowane 

były głównie na inwestycje w infrastrukturę drogową, budowę oświetlenia, 

utrzymanie zieleni. Gmina racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami, 

stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające się i ewoluujące 

potrzeby i oczekiwania mieszkańców. 

 

 
3.2. Realizacja budżetu obywatelskiego 

Do budżetu obywatelskiego 2018 zgłoszonych zostało 8 projektów. 

Propozycje mieszkańców poddane były weryfikacji merytorycznej i formalno-

prawnej. W jej wyniku 2 zadania oceniono negatywnie i odrzucono. Do etapu 

głosowania zakwalifikowano 6 projektów. Łączna kwota na realizację 

projektów w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła 250 000,00 zł 

 
Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 4 projekty: 

 

1. Plac zabaw usytuowany na terenie kompleksu sportowego przy 

szkole nr 3 w Ozimku 

Projekt zakładał stworzenie wielofunkcyjnego, ekologicznego placu zabaw z 

elementami rozwijającymi umiejętności manualne, koordynację i koordynację 

ruchową. Plac będzie miejscem ogólnie dostępnym, bezpiecznym położonym 

na terenie kompleksu sportowego przy Gminnym Zespole Szkół w Ozimku. W 

skład zestawu zabawowego wchodzą: •trzy wieże z dachem dwuspadowym 

•dwa ślizgi •pomost linowy •pomost grzybki •pomost stały •pomost rurowy 

•rura strażacka •dwie ścianki wspinaczkowe •kółko i krzyżyk •liczydło 

•okienko •okienko bulaj •drabinka wejściowa •trap koci grzbiet Ponadto 

zostały zamontowane ławki i kosze na śmieci. Celem projektu było 

podniesienie atrakcyjności i estetyki kompleksu sportowego oraz poprawa  

i zwiększenie oferty dydaktycznej placówki. 

 

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości  

50 000,00 zł.  
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2. Doposażenie pracowni multimedialnej w PSP nr 1 w Ozimku 

Projekt zakładał zakup 10 sztuk zestawów komputerowych wraz z pełnym 

oprogramowaniem na potrzeby funkcjonowania pracowni multimedialnej PSP 

nr 1 w Ozimku. Celem projektu jest doposażenie PSP nr 1w Ozimku poprawa 

i zwiększenie oferty dydaktycznej placówki oraz poprawa jakości kształcenia 

dzieci, podniesienie atrakcyjności form i metod pracy w edukacji szkolnej. 

 

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości 

26 258,78 zł.  

 

3. Budowa Parku do kalisteniki i street workout-u 

Projekt polegał na Budowie Parku do kalisteniki i street workout-u. Street 

Workout- kalistenika to młoda, ale coraz bardziej popularna dyscyplina, 

polegająca na użyciu elementów zabudowy do wykonywania ćwiczeń z 

wykorzystaniem własnej masy ciała. Ma ona szerokie zastosowanie jako 

trening siłowy w wielu sportach, atletyce czy parkourze. Street workout to 
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obiekt wyposażony w zróżnicowane stanowiska do ćwiczeń m.in.: drążki do 

podciągania, ławeczki do wykonywania brzuszków, stanowiska TRX kółka 

gimnastyczne i inne.  

Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kompleksu boisk 

Orli w Ozimku. Projekt posłuży jako alternatywa do aktywnego spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców Ozimka a 

przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. 

 

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości 

42 355,90 zł.  

 

 

4. Remont chodnika łączący ul. Słowackiego z ulicą Korczaka ( wzdłuż 

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

Projekt poległa na wykonaniu: oświetlenia przedmiotowego odcinka 

parkingu( 2 sztuki lamp), wymianie i wykonaniu nawierzchni chodnika na 

przedmiotowym odcinku. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców Ozimka i poprawa estetyki miasta. 

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości  

50 000,00 zł.  
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3.3. Realizacja funduszu sołeckiego 
 

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach. Kwota zaplanowana w 

budżecie wynosiła 310 096,48 zł. 

 

W roku 2018 zrealizowano łącznie 57 głównych przedsięwzięć, które bardzo 

często składały się z kilku mniejszych. Fundusz sołecki zrealizowano na kwotę 

307 923,32 zł.  

 

Podział na sołectwa: 

 

Antoniów -  plan: 29 318,00 zł 
  

Utrzymanie zieleni wiejskiej 1 958,77 

Doposażenie altany w ściany boczne 7 850,00 

Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy 196,80 

Zakup blaszanego garażu 1 999,00 

Imprezy kulturalne i sportowe 6 817,53 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie 9 000,00 

Razem: 27 822,10 
 
 
Biestrzynnik  - plan: 24 627,12 zł 
 

Wydarzenia kulturalne i promocja 3 126,50 

Wyposażenie kuchni. Naprawa pieca C.O. 3 984,92 
Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu 
wokół 5 499,59 

Siłownia zewnętrzna 11 434,94 

Razem: 24 045,95 
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Izba Ołmy i Ołpy w Biestrzynniku 

 
Chobie – plan: 14 336,50 zł 
 

Utrzymanie zieleni wiejskiej 1 600,00 

Działalność kulturalna 4 130,72 
Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w 
Chobiu 8 600,00 
Razem: 14 330,72 

 

 
 
 
Dylaki – plan: 29 318,00 zł  
  

Budowa chodnika na placu zabaw 6 600,00 

Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej 2 998,40 

Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy 
drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej 6 150,00 
Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem 
zabaw 6 800,00 

Montaż rynny na dachu wiaty 1 691,25 

Spotkania i wydarzenia kulturalne 5 018,00 

Razem: 29 257,65 
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Grodziec – plan: 29 318,00 zł 
  

Zakup nagłośnienia 2 999,00 

Utrzymanie zieleni 2 500,00 

Spotkania i wydarzenia kulturalne 9 999,74 

Doposażenie świetlicy 4 000,00 

Utrzymanie świetlicy    1 518,00 

Instalacja elektryczna 1 500,00 

Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej 6 798,19 

Razem: 29 314,99 
 

Jedlice – plan: 8 971,31zł 
     

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i 
naprawy 6 958,65 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych 1 999,10 

Razem: 8 957,75 
 

Krasiejów – plan: 29 318,00 zł  
  

Poprawa estetyki wsi 2 499,99 

Działalność kulturalna i promocja wsi 15 817,18 

Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i 
zagospodarowanie obejścia 11 000,00 
Razem: 29 317,17 
 
Krzyżowa Dolina – plan: 26 738,01 zł 
 

Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd. 11 200,00 

Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 2 899,10 
Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 
turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez 7 000,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów 
gminnych, placu zabaw 5 638,01 
Razem: 26 737,11 

 

Mnichus – plan: 9 821,53 zł 
 
Utworzenie placu zabaw dla dzieci 7 550,00 

Działania kulturalne 1 321,53 

Utrzymanie mienia gminy 950,00 
Razem: 9 821,53 
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Nowa Schodnia – plan: 29 318,00 zł 
 
Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej 22 000,00 

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie   1 000,00 

Zakup piaskownicy 2 589,15 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych 3 719,71 
Razem: 29 308,86 

 

Pustków – plan: 20 376,01 zł 
 
  

Doposażenie OSP Pustków 2 476,01 

Działalność kulturalna 4 500,00 

Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej 6 500,00 

Zakup kosy spalinowej oraz stojaka na rowery 2 899,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej  4 000,00 

Razem: 20 375,01 
 

Schodnia – plan: 29 318,00 zł 
 
 
Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie 3 000,00 

Imprezy kulturalno-rekreacyjne 4 265,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni 2 000,00 

Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej 2 952,00 

Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z 
zagospodarowaniem terenu 17 101,00 

Razem: 29 318,00 
 

 
Siłownia plenerowa w Schodni 
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Szczedrzyk – plan: 29 318,00 zł 
 

Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców 
sołectwa Szczedrzyk 8 298,50 

Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż 
odbojników oraz renowacja stołów 8 201,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy 5 499,99 

Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk w piłkochwyt 4 199,99 

Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk 3 117,00 

Razem: 29 316,48 
 

Fundusz sołecki został zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw. 
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego  
od 01.01.2018 - 31*12.2018 według grup środków trwałych w zł 

Grupy środków trwałych 
Stan na 
01.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2018 

Umorzenie 
31.12.2018 

Wartość netto 
31.12,2018 

Grunty ~ grupa 0 38.046.730,19 975.895,41 203.038,73 38.819.586,87 0,00 38.819.586,87 

Budynki i lokale mieszkalne(gr. I) 27,529.393,79 2.520.432,62 148.053,35 29.901.773,06 11.178.260,68 18.723.512,38 

Obiekty inżynierii lądowe] i wodne] (gr 
II) 40318.542,62 2.729.470,91 0,00 43.048.013,53 17.738.987,63 25,309.025,90 

Kotły i maszyny energetyczne (gr. III) 85.414,85 0,00 0,00 85.414,85 39.641,40 45.773,45 

Maszyny i urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania (gr. IV) 506.541,56 61.500,00 19.193,46 548.848,10 452.030,37 96,817,73 

Specjalistyczne urządzenia, maszyny i 
aparaty (gr. V) 52,764,74 0,00 0,00 52.764,74 38.762,78 14.001,96 

Urządzenia techniczne (gr. VI) 544,378,15 91,115,50 

 

635.493,65 313.621,77 321,871,88 

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
Wyposażenie (gr. VIII) 938.148,58 67.508,35 2.438,78 1.003.218,15 772.989,59 230.228,56 

Wartości niematerialne i prawne 190.964,20 480.240,00 0,00 671.204,20 188.730,28 482.473,92 

Razem; 109.601.258,51 6,926.162,79 372.724,32 116.154.696,98 32411.404,33 84.043.292,65 
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ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO 
GRUPA „O” - Grunty * stan na 31.12.2018 

| OBRĘB POWIERZCHNIA WARTOŚĆ 
 „ha” (w zł) 

1. ANTONIÓW 26,9585 1.403.159,41 

2. BIESTRZYNNIK 22,1740 1.760.860,36 
3. CHOBIE 6,0070 281.735,20 

4 DYLAKI 25,6032 1.996.426,79 

5. GRODZIEC 46,5064 3,355.832,75 
6. KRASIEJÓW 90,2600 9.252.725,92 

7. KRZYŻOWA DOLINA 7,9836 603.673,00 

8. MNICHUS 5,6787 417.870,77 

9. NOWA SCHODNIA 9,2618 1.455.765,16 

10. OZIMEK 51,6332 12.702.152,66 

11. SCHODNIA 14,4863 1.301.191,00 
12.SZCZEDRZZYK 50,6640 4.288.193,85 

RAZEM 357,2167 38.819.586,87 

 
 
 
 

INFORMACJA 

o stanie mienia komunału ego zawierająca dane dotyczące innych 

niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o 

ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2018r. 

 

I W użytkowaniu wieczystym gruntów. 

Wykonanie dochodów w roku 2018 wynosi 119.047,17 zł 

II Udziały w spółkach -pieniężne 

1.       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

9.620,300,00 zł. Sp. z o. o. w Antoniowie 

2. Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o, w Antoniowie

 5.000,00 zł. 

III Składniki majątku trwałego, jako udziały rzeczowe /aport/ do Spółki 

Gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Antoniowie, w której Gmina posiada 100 % udziałów.  

I. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

28,035,200,00- zł, Sp. z o o w Antoniowie 

 



29 
 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

 
5.1 Strategia Rozwoju Gminy na lata  2016- 2022 r. 

 

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

Miejską w Ozimku w czerwcu 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/152/16 z dnia 27 

czerwca 2016 roku jest podstawowym instrumentem długofalowego 

zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję i 

strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, w sposób istotny 

strategia umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi 

jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca i rozbudowywana 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków 

finansowych. 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej 

realizacji misji sformułowano dwa cele strategiczne, spójne z celami 

określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Każdemu celowi 

strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz zadania, spodziewane efekty 

i mierniki realizacji im przypisane. 

 

CEL STRATEGICZNY 1 STRATEGII ROZWOJU GMINY OZIMEK 

GMINA OZIMEK MIEJSCEM PIERWSZEGO WYBORU DO ZAMIESZKANIA 

 

ZADANIA  W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH 

1. kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnych rejon Schodnia- Pustków – 

projekt w trakcie realizacji 

2. opracowanie  innych rozwiązań dotyczących odprowadzania ścieków 

na terenach nie objętych kanalizacją- w 2019r. opracowanie projektu 

podziału Aglomeracji i pozyskanie środków zewnętrznych na ich 

realizacje 
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 ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWNICTWNICTWA BUDYNKÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

1. Budowa  budynku mieszkalnego z mieszkaniami komunalnymi i 

spółdzielczymi w proporcji 50%/50% przy wykorzystaniu środków z BGK 

we współdziałaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową OSM PRZYSZŁOŚĆ-  

w trakcie realizacji 

2. Wyznaczenie nowych terenów mieszkaniowych w Gminie, wyznaczenie 

 nowych terenów przemysłowych – Nowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego  dla miasta Ozimka wsi Antoniów, Schodnia Nowa, część 

Schodni( w trakcie realizacji  II KWARTAŁ 2019) 

 

ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA 

1. Kompleksową termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Ozimku( projekt 

zrealizowany w III kwartale 2018) 

2. Utworzenie nowego oddziału żłobkowego w Ozimku (projekt 

zrealizowany w IV kwartale 2018)  

3. Remonty i modernizacje obiektów szkolnych ( w tym remont dach w 

budynku Gminnego Zespołu Szkół, doposażenie placówek do reformy 

oświaty – 7, 8 klasy)- zrealizowano, na bieżąco analizowane i 

realizowane 

 

ZADANIA W ZAKRESIE DRÓG I ULIC 

1. Kompleksową przebudowę ciągu ulic 22 lipca, Dzierżona, XX Lecia- 

wniosek na 22 Lipca złożony w ramach tzw. Schetynówek w 2018r. 

nie uzyskał dofinansowania) 

2.  Modernizacja i odbudowa dróg po kanalizacji w sołectwach (wynikająca 

z wniosków mieszkańców zgłoszonych na zebraniach wiejskich) 

realizacja na bieżąco w miarę środków finansowych 

3. III etap przebudowy ulicy Pustki w Krasiejowie- projekt złożony do 

dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- kwiecień 

2019 w trakcie oceny.  
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4. Kontynuację modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego 

(wynikająca z wniosków mieszkańców zgłoszonych na zebraniach 

wiejskich) realizacja na bieżąco w miarę środków finansowych 

5. Współpraca z Zarządem Województwa i Powiatem w zakresie 

remontów realizacja na bieżąco w miarę środków finansowych 

 

 

 ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH I 

ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

1. Inwentaryzacja istniejących ścieżek rowerowych i szlaku kajakowego- w 

trakcie opracowywania 

2. Oznakowanie ścieżek rowerowych i szlaku kajakowego- w trakcie 

opracowywania 

 

 
 

ZADANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

SPOŁECZNEJ 

1. Rewitalizacja wyspy Rehdanza – miejsce rekreacji, spotkań dla dzieci, 

rodzin z dziećmi, seniorów- projekt nie otrzymał dofinansowania, 

szukamy innych środków) 

2. Remont Domu Kultury- etap II (projekt w trakcie realizacji do IX 

2019) 

3.  Modernizacja centrum Szczedrzyka (projekt w trakcie realizacji do IX 

2019) 

4.  Wsparcie rozwoju Centrum Muzyki Liturgicznej i Centrum Historii 

Hutnictwa we współpracy z Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi i 

Pastorem w budynku kościoła Ewangelickiego - projekt otrzymał 

dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury 

5. Doskonalenie systemu Budżetu Obywatelskiego - zrealizowano, 

utworzono platformę do głosowania i zarządzania budżetem, odbyły 

się III edycje budżetu, do końca września zostaną opracowane nowe 

zasady  
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CEL STRATEGICZNY 2: STRATEGII ROZWOJU GMINY OZIMEK 

INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA GMINY OZIMEK 

CEL OPERACYJNY 2.1 

ROZWINIĘTE OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY OZIMEK 

 

GRUPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

2.1.1 WSPARCIE TWORZENIA GOSPODARCZYCH INKUBATORÓW 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – nie zrealizowano 

2.1.2 WYZNACZENIE I PROMOCJA OBSZARÓW ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO- stworzenie portalu inwestycyjnego, promocja terenów 

własnych i prywatnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, system 

ulg dla przedsiębiorców, pomoc w doradztwie i pozyskiwaniu środków 

unijnych dla przedsiębiorstw – uruchomiono portal inwestycyjny, nadzór 

merytoryczny pełni Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony 

Środowiska 

 

2.1.3 TWORZENIE I PROMOCJA EDUKACJI ORAZ INSTYTUCJI 

OTOCZENIA I WSPARCIA BIZNESU 

- wyspecjalizowanie się gminnych placówek oświatowych - w odpowiedzi na 

wyróżniającą się ofertę szkół - zwiększenie liczby uczniów o osoby spoza 

terenu – coroczne spotkania z przedsiębiorcami nt. kształcenia uczniów 

oraz dyrekcji ZS w Ozimku, spotkania przedsiębiorców z uczniami i 

przedstawienie im ścieżki kariery ( realizowano na bieżąco) 

 

CEL OPERACYJNY 2.2 

„GMINA OZIMEK” – WYPROMOWANA W REGIONIE STABILNA MARKA 

 

GRUPY PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

2.2.1 TWORZENIE SPÓJNEGO I NOWOCZESNEGO SYSTEMU 

INFORMACJI I PROMOCJI 

- realizacja projektu e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych”- projekt 

zrealizowany 

 Głównym celem projektu jest cel: zwiększenie dostępności i jakości usług 
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elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez 

internet, rozwój elektronicznych usług publicznych w tym m.in. projektów z 

zakresu e-administracji)  

 

2.2.3 BUDOWA I WDRAŻANIE MARKI „GMINA OZIMEK” 

- opracowanie spójnej marki Ozimek Volans oraz Most Żelazny w Ozimku i 

promowanie tych marek ( do końca 2017 roku) -w trakcie realizacji 

-utworzenie sieci współpracy podmiotów uczestniczących w utworzeniu i 

wdrażaniu oferty turystycznej: samorząd, instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe, rady sołeckie, grupy odnowy wsi, przedsiębiorcy oraz 

organizacje zewnętrzne związane z promocją aktywnej rekreacji- w trakcie 

realizacji, spotkanie planowane w III kwartale 2019 roku 

  
5.2 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ozimka 

 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ozimka został przyjęty uchwałą 

Rady Miejskiej w Ozimku nr XXVII/171 /2016 z dnia 26 września 2016 roku. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ozimek powstał na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

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

października 2015 r. o rewitalizacji. Miasto pozyskało dofinansowanie na 

przedmiotową aktualizację ze środków pomocy technicznej Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przeprowadzono szerokie 

badanie ankietowe, które nadało kierunek dalszym działaniom 

rewitalizacyjnym. Zorganizowane zostały 2 spotkania konsultacyjne z 

mieszkańcami Ozimka i interesariuszami. Niniejszy program rewitalizacji, 

przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr XXVII/171 /2016 z dnia 26 

września 2016 powstał w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców oraz przy 

udziale partycypacji społecznej.  

 

Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
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poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Ozimka pełni rolę narzędzia planowania, koordynowania 

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Co ważne, 

posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest 

warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we 

wszystkich działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wykazano w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Ozimka obszary najbardziej zdegradowane, wyznaczając 

obszar rewitalizacji z wyróżnieniem 2 podobszarów rewitalizacji: 

 

1. Ozimek -miasto 

Mapa 1. Podobszar rewitalizacji A - Ozimek miasto  
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2. Ozimek- Huta 

 
. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ozimka wyróżniono projekty 

główne oraz projekty uzupełniające. 

Listę głównych projektów rewitalizacyjnych tworzą działania, bez których 

realizacja celów programu nie będzie możliwa, a obszary rewitalizacji nie będą 

w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Zostały one powiązane z celami 

rewitalizacji i kierunkami działań. W każdym projekcie infrastrukturalnym 

znajdują się działania społeczno-edukacyjno- kulturalne, skierowane do 

mieszkańców obszaru rewitalizacji - stanowiące podstawowy trzon działania. 

Natomiast listę uzupełniających projektów rewitalizacyjnych tworzą działania, 

którym przypisano mniejszą skalę oddziaływania bądź brak jest szczegółów 

ich realizacji, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu 

rewitalizacji. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie głównych projektów 

rewitalizacyjnych z informacją o stanie ich realizacji. 

 
 

 



36 
 

 

l.p. Zadanie 

 
 

Planowane rezultaty / efekty 
 
 

 
 

Realizacja zadania 

1 

Dzienny Dom Pobytu 
„Senior-Wigor”- lokalizacja 
SP w Antoniowie 

Projekt będzie polegał na remoncie pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej  
w Antoniowie z przeznaczeniem na rozwój działalności domu 
opieki dziennej skierowanego dla osób 60+ Działalność 
DDSW rozpocznie się  
w 2016r, poprzedzona zostanie zakupem niezbędnego 
wyposażenia.  
W ofercie DDSW znajdą się: pomoc socjalna (posiłek), 
wsparcie oraz pomoc specjalistyczna (pielęgniarka, 
psychoterapeuta, animator kulturalno-oświatowy, 
fizjoterapeuta), działania edukacyjne  
i psychoedukacyjne (kursy, warsztaty, prelekcje), zajęcia 
kulturalno - oświatowe, aktywność fizyczna, zajęcia z 
zakresu integracji i reintegracji  
w społeczności lokalnej, samopomoc. będą wybierali Ozimek 
jako miejsce do zamieszkania 
 

Projekt w fazie przygotowawczej, trwają 
rozmowy z Powiatem Opolskim w sprawie 
współfinansowania zadania 

2 

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

Projekt będzie polegał na remoncie sali kameralnej po byłej 
pizzerii znajdującej się w budynku Domu Kultury z 
uwzględnieniem wymagań akustycznych, powstanie sala 
kameralna na 50 osób wraz z salą prób. 

 Projekt w trakcie realizacji, termin 
zakończenia wrzesień 2019 

3 

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

Przebudowa budynku  dawnej centrali telefonicznej w celu 
jego adaptacji na mieszkania socjalne i centrum usług  
społecznych, w tym wymiana pokrycia dachu, renowacja 
elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek, 
tynków, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, 
izolacja fundamentów, a także budowa chodnika 
komunikującego ten teren zamieszkania z miastem. 
 

  Projekt nie zrealizowany, z uwagi na 
sprzedaż obiektu osobie prywatnej. 
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4 

Rewitalizacja i ożywienie 
Parku Rehdanz’a w Ozimku

Projekt będzie polegał na rewitalizacji terenu dawnego 
Parku Hutnika i stworzenia w nim centrum kulturalno-
rekreacyjnego. Na terenie obiektu powstałby plac zabaw, 
liczne  atrakcje w postaci gier terenowych oraz 
zmodernizowana zostanie istniejąca scena. Ponadto 
wykonany zostanie monitoring oraz ogrodzenie obiektu. 

Projekt został złożony w ramach konkursu 
RPO WO 2014-2020, przeszedł ocenę 
formalna i merytoryczną jednak nie 
otrzymał dofinasowania. 
Posiadamy Program Funkcjonalno-
Użytkowy i szukamy źródeł zewnętrznych 
finansowania. 

5 

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

Zrealizowanie projektu wpłynie bezpośrednio na 
bezpieczeństwo uczniów, pracowników, rodziców i osób 
korzystających z pomieszczeń szkolnych.  
Ze względu na fatalny stan pokrycia dachowego (rdza, 
nieszczelność skutkująca przeciekaniem wody do 
wewnątrz, nasiąkanie tynków, które odpadając tworzą 
realne zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających 
w szkole. Posadzki i boksy szatniowe są przestarzałe, 
umiejscawiają się ogniska grzyba, wpływają na 
bezpieczeństwo i posiadają przygnębiający widok. 
 

Projekt częściowo zrealizowany ze środków 
budżetu gminy. 

6 

Szczęśliwe dziecko-
aktywny rodzic 

Projekt będzie polegał na utworzeniu oddziału żłobkowego 
w istniejącym już Żłobku Samorządowym. Zrealizowanie 
projektu wpłynie bezpośrednio na zwiększenie dostępności 
do oferty opieki nad dziećmi do lat 3, stworzenie warunków 
do godzenia życia zawodowego i prywatnego rodziców. 
 

Projekt zrealizowany w  2018 r. ze środków 
rządowych 

 

Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 
Publicznego nr 2 w 
Ozimku 
 

Projekt będzie polegał na remoncie pomieszczeń PP nr 2 i 
obejmuje : 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• Wymiana centralnego ogrzewania na odnawialne 
źródła energii 

• Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 

• Wymiana instalacji wod. – kan. 

• Remont wnętrza budynku i dachu 

• Ocieplenie budynku 

Projekt zrealizowany w 2018r. ze środków 
unijnych 
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7 

Poprawa jakości i 
standardu dróg i 
chodników na 
rewitalizowanym obszarze 
miasta 
 

Projekt będzie polegał na remoncie dróg i chodników wraz z 
budową parkingów na osiedlu 22 Lipca w Ozimku. 
Zrealizowanie projektu wpłynie bezpośrednio na 
zwiększenie atrakcyjności osiedla, poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz poprawiona zostanie estetyka i 
funkcjonalność przestrzeni 

 

Opracowano dokumentację projektową, 
projekt został złożony w ramach tzw. 
Schetynówek jednak nie otrzymał 
dofinansowania, szukamy innych źródeł 
finansowania. 

8 

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

Zrealizowanie projektu wpłynie bezpośrednio na 
zwiększenie atrakcyjności stadionu poprawę 
bezpieczeństwa korzystających z obiektu oraz poprawiona 
zostanie estetyka i funkcjonalność przestrzeni. 

Projekt zrealizowany w 2017r. w ramach 
budżetu obywatelskiego miasta Ozimka 
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5.3 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 

 
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest 

problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Ozimek. Celem tego 

opracowania sporządzonego na okres 4 lat jest określenie głównych zadań i 

kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. 

Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, 

a następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

zostaje przyjęty przez Radę Miejską. Kolejne sporządzane programy opieki nad 

zabytkami powinny uwzględniać pojawiające się nowe uwarunkowania 

prawne i administracyjne, zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i 

kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz 

prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu. 

Gminny program opieki nad zabytkami został przyjęty przez Radę Miejską 

w Ozimku uchwała nr XXXVI/226/17 z dnia 29 marca 2017r.. 

 
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. formami ochrony zabytków są: 

• wpis do rejestru zabytków; 

• uznanie za pomnik historii; 

• utworzenie parku kulturowego; 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. 

Na terenie gminy Ozimek znajduje się 10 zabytków nieruchomych, 3 

zabytki ruchome  oraz 2 zabytki techniki wpisane do rejestru zabytków. 

Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści 

odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim - rygorami ochrony 

konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane 
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przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
 
Gminna Ewidencja Zabytków 

Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które 

znajdują się na terenie gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Gminy mają dbać 

między innymi o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i 

finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych 

przez ustawę na miasto należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 

środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków. 

Zakres gminnej ewidencji zabytków: 

• zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

• inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków; 

• stanowiska archeologiczne; 

• historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne 
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miasta; 

• inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza, 

wójta) w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną z form ochrony zabytków 

wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie z art. 21 jest podstawą do sporządzenia 

programów opieki nad zabytkami.  

Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 557 obiektów. 

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w 2018 r. 

skierowano 4 wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zdjęcie z 

budynku kategorii zabytku, wydano publikację „Zabytkowe krzyże i kapliczki 

gminy Ozimek”, Udzielono dotacji na prace przy zabytkach: Kościół 

Ewangelicki w Ozimku na kwotę 50 000,00 zł, Kościół Rzymskokatolicki w 

Grodźcu na kwotę 20 000,00zł. 

 
 
5.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ozimek 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy opracowany został w 2015 roku 

i przyjęty uchwałą nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 

25.11.2015 r. W 2018 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentu. 

Uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

Zaproponowana aktualizacja została również pozytywnie zaopiniowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek jest dokumentem 

strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia 

celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia 

efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw 

konsumpcyjnych użytkowników energii. 
 

Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały 



42 
 

wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

które wskazały wymagania wobec niniejszego dokumentu.  

 

Celem strategicznym dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek 

jest:  

 

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ, ZMNIEJSZENIE EMISJI 

CO2 ORAZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII POCHODZĄCEJ Z 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BILANSIE ENERGETYCZNYM 

GMINY OZIMEK 
 

 

 

Cel strategiczny Planu będzie realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 
 

Cel 1: Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 

CO2 o 2,5961 %  w stosunku do roku bazowego. 
 

Cel 2: Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 2,5030 % w stosunku 

do roku bazowego. 
     

Cel 3: Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł energii  

            o 2,7008 % w stosunku do roku bazowego. 

 
Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców miasta. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację 

następujących celów szczegółowych: 

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej, 

- efektywne gospodarowanie energią, 

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO2, 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną i jakość powietrza. 

 

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych 
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przedsięwzięć/ zadań, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy Ozimek 

 
 
. 
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Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji działań krótko/średnioterminowych  

Kategoria 

Działanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny/Źródła 
finansowania 

Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończenia 

Realizacja 

 

Wdrożenie funkcjonalnego 
systemu zielonych 

zamówień publicznych 

Przeprowadzenie zamówienia publicznego w 
oparciu o kryteria ekologiczne dotyczące zakupów  

energooszczędnych komputerów i urządzeń 
biurowych 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2020 Na bieżąco 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku  Urząd Gminy Ozimek, 

Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4b 

Gmina Ozimek*/ 
Budżet Gminy, RPO 

WO 2014 –2020 
2016-2020 Nie zrealizowano 

Opracowanie strategii 
rozwoju systemów 

energetycznych w obszarze 
gospodarki niskoemisyjnej 

Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Ozimek 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2020 zrealizowano 

B
u

d
yn

ki
 m

ie
sz

ka
ln

e
 Wprowadzanie zapisów w 

planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Wprowadzenie zapisów w nowo opracowywanych 
planach zagospodarowania przestrzennego 

dotyczących zaopatrzenia mieszkań w ciepło z 
nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej 

emisji” 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2020 Na bieżąco 

Prowadzenie kampanii 
informacyjnych i 

promocyjnych 

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno – 
promocyjnej dotyczącej możliwości zmniejszenia 

zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz  
mechanizmów finansowych związanych z OZE i 

termomodernizacją 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2020 W trakcie realizacji 

B
u

d
yn

ki
, 

w
yp

o
sa

że
n

ie
/u

rz
ąd

ze
n

i

a 
u

sł
u

go
w

e
 Modernizacja  miejskiego 
systemu ciepłowniczego  

Modernizacja źródła wytwarzania ciepła miejskiego 
systemu ciepłowniczego  (modernizacja instalacji 
odpylania kotłów)  

PGKiM Antoniów Sp. z 
o.o./ Środki własne, 
Gmina Ozimek,BOŚ, 

BGK 

2016-2020 

W trakcie realizacji 

Modernizacja miejskiego 
systemu ciepłowniczego  

Modernizacja magistrali ciepłowniczej miejskiego 
systemu ciepłowniczego (uzupełnienie i remont 
powłoki izolacyjnej,  zabezpieczenie antykorozyjne 
konstrukcji wsporczej) 

PGKiM Antoniów Sp. z 
o.o./ Środki własne, 
Gmina Ozimek,BOŚ, 

BGK 

2016-2020 

W trakcie realizacji 
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K
o

m
u

n
al

n
e

 
o

św
ie

tl
e

n
ie

 

p
u

b
lic

zn
e

 

Modernizacja oświetlenia 
publicznego 

Modernizacja oświetlenia publicznego z obniżeniem 
mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych  

Gmina 
Ozimek*/Budżet gminy 

2016-2020 Nie zrealizowano 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł  

Tr
an

sp
o

rt
 

Modernizacja i rozbudowa 
nawierzchni dróg gminnych, 

ulic  i chodników 

Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Pustki 
a parkingiem DINOPARKU w Krasiejowie  

Gmina Ozimek*/ 
Budżet Gminy 

2016-2020 
Nie zrealizowano 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

Budowa drogi rowerowej Stacja PKP Ozimek -                               
Wyspa Rehdanza 

Gmina Ozimek*/ 
Budżet Gminy, RPO 

2014-2020 
2016-2020 

Nie zrealizowano 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

Budowa drogi rowerowej Wyspa Rehdanza                                    
- Centrum Krasiejowa 

Gmina Ozimek*/ 
Budżet Gminy, RPO 

2014-2020 
2016-2020 

Nie zrealizowano 

  
Budowa drogi rowerowej Centrum Krasiejowa - 

Kąpielisko Bajka w Grodźciu 

Gmina Ozimek*/ 
Budżet Gminy, RPO 

2014-2021 
2016-2021 

Nie zrealizowano 

Prowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
związanej z transportem 

Kampania edukacyjno –informacyjna zachowań 
energooszczędnych -ECODRIVING 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2020 
Nie zrealizowano 

Transport  
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 Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji działań długoterminowych  

Kategoria Działanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny/Źródła 
finansowania 

Termin 
rozpoczęcia 

i 
zakończenia 

Realizacja 

B
u

d
yn

ki
, w

yp
o

sa
że

n
ie

/u
rz

ąd
ze

n
ia

 k
o

m
u

n
a

ln
e

 

Termomodernizacja budynków 
i lokali komunalnych 

Termomodernizacja budynku – Budynek socjalny w 
Ozimku  ul. Dworcowa 10 b (wymiana źródła ciepła 

opartego na węglu na kocioł olejowy) 

Gmina Ozimek/Budżet 
Gminy 

2016-2025 Nie zrealizowano 

Wymiana oświetlenia w 
budynkach komunalnych 

Wymiana oświetlenia w budynkach jednostek 
własnych Gminy Ozimek 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku Przedszkole Publiczne 

Nr 1, Ozimek ul. ul. ks. Kałuży 13 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby 
budynku – Przedszkole Publiczne Nr 2, Ozimek  

ul. Korczaka 10 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Przedszkole Publiczne 

Nr 3, Dylaki ul. Fabryczna 6 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Przedszkole Publiczne 

Nr 4, Ozimek ul.XX-Lecia 1 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 
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Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Przedszkole Publiczne 

Nr 5, Krasiejów ul. Ks. M. Senfta 2 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Przedszkole Publiczne 

Nr 6, Szczedrzyk ul. Opolska 1 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Żłobek Samorządowy, 

Ozimek ul. ks.Kałuży 15 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ozimek ul. 
Częstochowska 26 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Marii Konopnickiej, Ozimek ul. Daniecka 14 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Szkoła Podstawowa, 

Antoniów ul. Powstańców Śl.17 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Szkoła Podstawowa, 

Dylaki ul. Szkolna 5 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł Energii na 
cele funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami 
ciepła na potrzeby budynku – Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika, Grodziec, ul. Tartaczna 1 

Gmina Ozimek/Budżet 
gminy 

2016-2025 

Nie zrealizowano 
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Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z 
pompami ciepła na potrzeby budynku – Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, 

Krasiejów, ul. Szkolna 5 

Gmina 
Ozimek/Budżet 

gminy 
2016-2025 Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z 
pompami ciepła na potrzeby budynku – Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II, Szczedrzyk, 
ul.Ks. M. Brolla 1 

Gmina 
Ozimek/Budżet 

gminy 
2016-2025 

Nie zrealizowano 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania budynków 

komunalnych 

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z 
pompami ciepła na potrzeby budynku – Dom 

Kultury, Ozimek ul. ks.Kałuży 4 

Gmina 
Ozimek/Budżet 

gminy 
2016-2025 

Nie zrealizowano 

B
u

d
yn

ki
 m

ie
sz

ka
ln

e
 Termomodernizacja  

budynków mieszkalnych  

Termomodernizacja  budynków mieszkalnych i 
mieszkań (wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, ocieplenie ścian i dachu, 

modernizacja źródeł ciepła) 

Mieszkańcy 
Gminy/Środki 

własne, WFOŚiGW, 
BOŚ, BGK 

2016-2025 

W trakcie realizacji 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania  budynków 

mieszkalnych 

Montaż instalacji OZE na potrzeby budynków 
mieszkalnych (kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, pompy ciepła)  

Mieszkańcy Gminy/ 
Środki własne, 

WFOŚiGW, BOŚ, BGK 
2016-2025 

W trakcie realizacji 

B
u

d
yn

ki
, 

w
yp

o
sa

że
n

ie
/u

rz
ąd

ze
n
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u
sł

u
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w
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Termomodernizacja  
budynków usługowych 

Termomodernizacja  budynków usługowych 
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

ocieplenie ścian i dachu, modernizacja źródeł 
ciepła) 

Przedsiębiorcy/Środki 
własne, WFOŚiGW, 

BOŚ, BGK 
2016-2025 

W trakcie realizacji 

Produkcja energii z 
Odnawialnych Źródeł 

Energii na cele 
funkcjonowania  budynków 

usługowych 

Montaż instalacji OZE na potrzeby budynków 
usługowych (kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, pompy ciepła) 

Przedsiębiorcy/ 
Środki własne, 

WFOŚiGW, BOŚ, BGK 
2016-2025 

W trakcie realizacji 
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Efektywność energetyczna 
urządzeń i obiektów 

przemysłowych 

Poprawa efektywności energetycznej urządzeń 
i obiektów przemysłowych 

Przedsiębiorstwa/ 
Środki własne, 

WFOŚiGW, BOŚ, BGK 
2016-2025 

W trakcie realizacji 
O

b
ie

kt
y 

 
sa

kr
al

n
e

 

Efektywność energetyczna 
urządzeń i obiektów 

sakralnych 

Zwiększenie efektywności energetycznej w 
Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku 
(termomodernizacja ścian, dachu, wymiana 

okien i drzwi, modernizacja oświetlenia z 
zastosowaniem technologii LED, montaż 

systemu zarządzania energią, montaż instalacji 
OZE (ogniwa fotowoltaiczne) 

Środki własne Parafii, 
RPO WO 2014 -2020 

2016-2025 

W trakcie realizacji 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł   

Tr
an

sp
o

rt
 

Uporządkowanie organizacji 
ruchu 

Planowanie właściwej organizacji ruchu 
transportu gminnego 

Gmina Ozimek/ 
Budżet Gminy 

2016-2025 W trakcie realizacji 

Transport   
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5.5 Program Ochrony Środowiska dla gminy Ozimek na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2022 

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

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

Rady Miejskiej w Ozimku  z dnia 25 września 2017 r. Dokonano w nim oceny 

stanu środowiska na terenie miasta w określonych obszarach 

interwencyjnych takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka 

wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleba, gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrody. 

 

Poniżej przedstawiono realizację zadań związanych z ochroną środowiska 

jakie zostały wykonane na terenie Gminy Ozimek w latach 2017-2018. Ze 

względu na liczne zmiany w prawodawstwie krajowym oraz w strategiach i 

źródłach finansowania zadań inwestycyjnych (wydatków majątkowych), 

odniesiono się do konkretnych zadań, które zostały zrealizowane w okresie 

sprawozdawczym. Część sprawozdawczą niniejszego opracowania podzielono 

na rozdziały tematyczne.  

 

 Powietrze atmosferyczne. 

Gmina Ozimek w celu poprawy powietrza atmosferycznego zrealizowała 

następujące zadania: 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Remonty, utrzymanie i modernizacje dróg 

Drogi wojewódzkie: współfinansowanie zadania 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek"  

100 000,00 - 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - 
Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja 

118 868,00 - 

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Częstochowskiej 
w Ozimku  

17 639,47 - 

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej w 
Ozimku  

30 925,35 - 

Parking przy ul. Korczaka w Ozimku (10 miejsc 
parkingowych - budżet obywatelski) 

27 258,47 - 
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Remont ul. Danysza w Antoniowie  49 851,90 - 
Remont ul. Leśnej w Grodźcu  57 376,15 - 
Remont ul. Myślinka w Krasiejowie 10 947,00 - 
Remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku  66 069,13 - 
Remont ul. Polnej w Schodni  25 830,09 - 
Remont ul. Dolnej w Schodni  90 875,95 - 
Remont ul. Brzozowej w Chobiu 86 601,10 - 
Remont ul. Zielonej w Krasiejowie 105 191,03 - 
Remont ul. Dolnej w Antoniowie  10 147,50 - 
Remont ul. Granicznej w Antoniowie  152 802,90 - 
Remont ul. Tysiąclecia w Antoniowie  21 393,39 - 
Remont ul. Sosnowej w Antoniowie  50 103,00 - 
Remont ul. Ogrodowej w Krasiejowie  56 100,00 - 
Remont ul. Feniks w Jedlicach  125 415,99 - 
Remont ul. Polnej w Pustkowiu  28 020,00 - 
Naprawa dróg metodą typu PATCHER na terenie 
całej gminy (2 razy w roku) 

66 727,50 - 

Remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Ozimku  14 00,00 - 
Drobne remonty polegające na mechanicznym 
równaniu, uzupełnieniu ubytków i utwardzeniu 
żużlem ulic: Dobrodzieńskiej, Dylakowskiej, 
Poliwodzkiej, Polnej w Biestrzynniku, Biestrzyńskiej, 
Jeziornej, Ozimskiej, Poliwodzkiej, Sosnowej w 
Dylakach, Spacerowej w Grodźcu, Myślinki, Niwki, 
Spacerowej, Rzecznej w Krasiejowie, Dębowej w 
Ozimku, Bocznej, Kolorowej, Ozimskiej w Pustkowie, 
Brzezinki, Długiej, Rzecznej, skrzyżowanie 
Ciepłowniczej i Technicznej w Schodni, Sportowej w 
Szczedrzyku 

b.d. - 

Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-
Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja" - Poprawa 
warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa 
Grodziec 

118 868,00 158 490,00 

Krzyżowa Dolina – fundusz sołecki: Naprawa tłuczniem 
ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a 

8 000,00 - 

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
miasta 

115  000,00 80 000,00 

Bieżące utrzymanie dróg miejskich 105 586,38 58 840,41 
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich 244 383,43 331 442,51 
Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - naprawa tłuczniem 
ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej 

- 11 200,00 

Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - utwardzenie dwóch 
odnóg ul. Robotniczej 

- 22 000,00 

Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. 
Korczaka (wzdłuż placu zabaw)+instalacja lamp 
parkowych wzdłuż chodnika - budżet obywatelski 

- 50 000,00 

Budowa u. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia. W ramach 
zadania wykonano remont - wymianę nawierzchni w/w 
drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej 

- 92 619,00 

Budowa ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk. W ramach 
zadania wykonano remont - wymianę nawierzchni w/w 
drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej 

- 246 369,00 

Budowa ul Polnej w m. Schodnia. W ramach zadania 
wykonano remont - wymianę nawierzchni w/w drogi na 
nową z mieszanki mineralnobitumicznej 

- 135 669,00 

Budowa ul Brzozowej w m. Krasiejów. W ramach 
zadania wykonano remont - wymianę nawierzchni w/w 

- 74 169,00 
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drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej 
Budowa ul. Słonecznej w m. Grodziec. W ramach 
zadania wykonano remont - wymianę nawierzchni w/w 
drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej 

- 53 259,00 

Budowa ul Jakuba i Turawskiej w m. Dylaki. W 
ramach zadania wykonano remont - wymianę 
nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki 
mineralnobitumicznej 

- 289 419,00 

Przebudowa drogi gminnej Kuziorach. W ramach 
zadania wykonano remont - wymianę nawierzchni 
w/w drogi na nową z mieszanki 
mineralnobitumicznej 

- 103 818,15 

Wykonanie projektów budowy ul Krótkiej w Ozimku, 
Niwki w Krasiejowie, ul. Częstochowskiej II w 
Grodźcu, ul. Łąkowej w m, Szczedrzyk oraz 
Ciepłowniczej i technicznej w Ozimku. W ramach 
zadania wykonano projekty budowlano wykonawcze 
dróg ul. Sportowej, Krótkiej oraz Ks. Kałuży w 
Ozimku, Częstochowskiej II w m. Grodziec, Łąkowej 
w m. Szczedrzyk. Przegląd okresowy dróg gminnych, 
opracowano dokumentację geologiczną terenów 
pohutniczych 

- 60 700,50 

Termomodernizacje, wymiany kotłów, wymiany stolarki okiennej, odnawialne źródła 
energii 

2018: Termomodernizacja budynku Przedszkola 
Publicznego nr 2 w Ozimku – docieplenie dachu i ścian, 
wymiana okien, drzwi, systemu cieplnego, instalacja 
ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne. 

44 259,00 
2 113 

390,68 

Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. technicznej 

w Schodni 
9 840,00 - 

Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych 
zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku  

6 840,00 - 

Wspieranie działań zmierzających do ochrony 
środowiska przed zanieczyszczeniem. W ramach 
zadania m.in.: 

- zakupiono czujniki badających jakość powietrza 
dla miejscowości: Dylaki, Grodziec, Krasiejów, 
Ozimek oraz Szczedrzyk; 

- zlecono opracowanie „Aktualizacja założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018-2033"; 

- zlecono opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek"; 

- zakupiono i wykonano nasadzenia drzew i krzewów 
przy ul. Kolejowej w Ozimku; 

60 172,55 51 526,63 

Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku - 13 415,46 
Remont Domu Kultury 13 890,99 1 476,00 
Remont dachu na budynku Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku 

98 214,18 
- 
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Oddziaływanie pół elektromagnetycznych 

Realizacja zadania przebiega poprzez tworzenie obszarów ograniczonego 

użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska. W analizowanych latach na terenie Gminy Ozimek nie tworzono 

obszarów ograniczonego użytkowania. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi kontrolę 

w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 

promieniowania elektromagnetycznego. Wyniki monitoringu umieszczane są 

w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne 

na stronie internetowej wspomnianej instytucji. 

 
Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Realizacja zadania polega głównie na ograniczaniu ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych do środowiska wraz z wodami opadowymi. Podstawową 

zasadą współczesnych metod jest lokalne retencjonowanie wód opadowych, 

powolny odpływ wód opadowych do odbiornika oraz naturalne oczyszczanie 

wód opadowych na miejscu (przed wprowadzeniem do odbiornika wodnego 

lub gruntowego).  

Działania kontrolne prowadzone są zgodnie z opracowanym planem kontroli 

jednostek głównie przez Inspekcję Ochrony Środowiska, w efekcie czego w 

uzasadnionych przypadkach następuje zobowiązanie wytwórców do 

dostosowania warunków zrzutu ścieków do obowiązujących wymagań. 

W ramach zadania następuje również wskazanie jednostek zrzucających 

ścieki, wyegzekwowanie przestrzegania warunków właściwego odprowadzania 

ścieków przez ich wytwórców do ziemi i wód (powierzchniowych, 

podziemnych). Schemat postępowania administracyjnego opiera się na 

przepisach ustawy Prawo wodne i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

W określonych przez art. 140 Prawa wodnego przypadkach Prezes 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje pozwolenia 

wodnoprawne, określające warunki odprowadzania wód i ścieków przez 

przedsiębiorstwa. Kontrolę realizacji decyzji prowadzi Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Opolu i Starostwo Powiatowe w Opolu.  
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Zadania w ramach gospodarki wodno-ściekowej realizowane na terenie Gminy 
Ozimek zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek 
wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 
z wykorzystaniem OZE 

- 5 521 212,00 

Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej, 
eksploatacja i czyszczenie 

14 843,93 12 526,32 

Remont zaworów hydrantów w P.S.P. Nr 1 w Ozimku, 
remont instalacji wodociągowej w P.S.P. w Szczedrzyku 

1 572,42 - 

Remont odwodnienia i nawierzchni przy bocznym 
wejściu do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku  

995,00 - 

Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka – 
budżet obywatelski 

27 258,47 - 

Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Ozimku - 24 600,00 
Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między budynkiem 
nr 7 i 9 w Ozimku 

- 
12 853,50 

Melioracje wodne 

Antoniów - konserwacja rowu przy ul. Leśnej, 60 mb  487,70 - 

Dylaki - budowa przepustu ul. Sosnowa  6396,00 - 
Grodziec - konserwacja rowu przy ul. Spacerowej 400 mb i 
Kwiatowej 90 mb 

5 905,00 - 

Krasiejów - konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 290 mb, 
ul. Zielonej, 65 mb; naprawa przepustu przy ul. Robotniczej; 
przebudowa przepustu przy ul. Spacerowej oraz budowa 
przepustu przy ul. Brzozowej  

12 349,20 - 

Krzyżowa Dolina - konserwacja rowu przy ul. Polnej, 175 mb; 
wymiana i naprawa 2 przepustów przy ul. Polnej  

5 814,83 - 

Mnichus - konserwacja rowu 350 mb  3 444,00 - 
Nowa Schodnia - konserwacja rowu przy ul. Opolskiej 410 
mb, usunięcie samosiejek w rowie przy ul. Skrajnej na dł. 
100 mb 

4 488,84 - 

Ozimek - konserwacja rowu przy ul. Jeleniej, 330 mb  5 335,74 - 
Pustków - konserwacja rowów: przy uL Kolorowej, Zielonej, 
350 mb, przy odnodze uL Powstańców ŚL, 490 mb, 
konserwacja rowu 208 mb, naprawa przepustu przy ul. 
Słonecznej 

14 608,10 - 

Schodnia - konserwacja wylotu na Brzezince, 250 mb, 
konserwacja rowów: wzdłuż ul. Powstańców ŚL, 160 mb, w 
rejonie „Pracusia", 310 mb, w rejonie ul. Kuczki, 299 mb, 
przy ul. Rzecznej 240 mb 

38 530,62 - 

Szczedrzyk - ul. Rybacka - udrożnienie i konserwacja rowu 
300 mb - ul. Powstańców ŚL - budowa 2 przepustów i 
odtworzenie rowu 

12 669,00 - 
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Miejsko Gminna Spółka Wodna w Ozimku – prace 
konserwacyjne na kwotę  

88 408,99 - 

Konserwacja gminnych rowów i przepustów 80 198,32 59 449,65 
 

 
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.  

Zadania w ramach gospodarki odpadami realizowane na terenie Gminy 
Ozimek zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
zmieszanych 

3 701 100,00 3 093 972,43 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, komunalnych 
odpadów niebezpiecznych, działalność PSZOK-u 

323 929,08 409 916,69 

Koszty wynagrodzeń osób obsługujących system 147 243,59 157 203,70 
Zakupiono i ustawiono w Ozimku „Miejski Punkt 
Elektroodpadów” 

19 664,01 - 

Pozostałe wydatki: druk deklaracji, likwidacja dzikich 
wysypisk, koszty upomnień, itp. 

34 735,71 21 528,06 

Edukacja ekologiczna: 
2017 r. 

- zakupiono nagrody dla mieszkańców Gminy 
biorących udział w organizowanych przez Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
konkursach: „W przyjaźni z naturą - Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Zielone Lato 
2017”, 

- spektakl „Eko - logika” z cyklu „Zielona Polska”, 
2018 r. 

- zakupiono nagrody dla mieszkańców Gminy 
biorących udział w organizowanych przez Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
konkursach: „W przyjaźni z naturą - Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Zielone Lato 
2018”, 

- zakupiono nagrody na potrzeby między 
przedszkolnego konkursu ekologicznego, 

- kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca 
gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek 

1 629,99 4 645,98 

Prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska 
odpadów komunalnych w Dylakach 

45 989,95 35 964,52 

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest 

Realizacja zadania pn. Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Ozimek 

2 834,79 
z tego: 

- 1 417,41 
z NFOŚiGW, 

- 992,19 
z WFOŚiGW, 

- 425,19 
z Budżetu 

Gminy 

9 144,28 
z tego: 

- 7 772,64 
z WFOŚiGW, 
- 1 371,64 
z Budżetu 

Gminy 
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 Ochrona zieleni. 

Zieleń oddziałuje na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą, 

wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku. 

Jednakże, aby zieleń oprócz spełniania funkcji estetycznej pełniła również 

inne zadania, musi być różnorodna pod względem biologicznym, bo tylko 

wtedy zapewnia miejsce różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega 

erozji gleb.  

 

Zadania w ramach ochrony zieleni realizowane na terenie Gminy Ozimek 

zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Utrzymanie zieleni w gminie 

Wycinka 30 drzew i frezowanie pni drzew w Przedszkolu 
Publicznym Nr 2 w Ozimku 

17 712,00 - 

Antoniów – fundusz sołecki: Koszty utrzymania świetlicy 
wiejskiej i terenów zielonych oraz jej doposażenie 

7 995,72 - 

Antoniów – fundusz sołecki: Renowacja i odnowa skwerku 
zielonego 

2 600,00 - 

Dylaki – fundusz sołecki: utrzymanie terenów zieleni 
wiejskiej 

2 997,48 - 

Nowa Schodnia – fundusz sołecki: utrzymanie czystości i 
zieleni w sołectwie 

999,91 - 

Pustków – fundusz sołecki: utrzymanie zieleni oraz 
melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie 
świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw 

5 469,30 - 

Schodnia – fundusz sołecki: utrzymanie zieleni i czystości w 
sołectwie 

3 000,00 3 000,00 

Zakup i transport krzewów i sadzonek 1 675,20 2 300,00 
Wycinka, prześwietlenie i transport drzew 23 808,24 13 823,75 
Wycena drewna i opinie leśnika 2 793,00 2 951,00 
Bieżąca pielęgnacja zieleni 154 310,03 247 259,85 
Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - 
zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie 
miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa 
estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni 

13 890,99 - 

Fundusz Sołecki Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej - 1 600,00 
Fundusz Solecki Krzyżowa Dolina - utrzymanie zieleni i 
porządku w sołectwie 

- 2 899,10 

Fundusz Sołecki Grodziec - utrzymanie zieleni - 2 500.00 
Fundusz Solecki Dylaki - utrzymanie terenów zieleni 
wiejskiej 
 

- 2 998,40 
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Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i 
zieleni w sołectwie 

- 
1 

000,00 
Fundusz Sołecki Antoniów - utrzymanie zieleni wiejskiej 

- 
1 

958,77 
Wycinka drzew w pasie drogowym:  

• Wycinka drzew w Krasiejowie ul. Cegielniana, 
• Ścinka 5 drzew w Antoniowie, 
• Usunięcie wiatrołomów w Grodźcu, 
• Wycinka drzew w Ozimku ul. Korczaka. 

- 5 481,40 

 

 

 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

Zadanie realizowane jest poprzez: 

- doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-

ekologicznego, 

- utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia 

poważnej awarii,  

- zapobieganie wystąpieniu ryzyka awarii przemysłowych przez 

przedsiębiorstwa, 

- prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii oraz potencjalnych sprawców awarii - 

rejestr zakładów prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Opolu, 

- opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom lub 

opracowanie planu operacyjno-ratowniczego na wypadek zaistnienia 

poważnej awarii - Zadanie realizowane przez prowadzącego zakład o 

zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. 

System przeciwdziałania poważnym awariom składa się z szeregu 

uregulowanych prawnie procedur. Pierwszym elementem całego systemu jest 

sprawdzenie, czy dany zakład w ogóle stwarza zagrożenie wystąpieniem 

poważnej awarii przemysłowej. Do tego celu służy procedura zaliczenia 

zakładu do kategorii zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej 

awarii. Wynik pozytywny oznacza, że dany zakład należy zgłosić do 

odpowiednich władz przy pomocy procedury zgłoszenia. Taki zakład 

zobowiązany jest do przygotowania programu zapobiegania awariom, który 

następnie należy wprowadzić w życie za pomocą systemu bezpieczeństwa 
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(system zarządzania bezpieczeństwem). Ostatnim elementem systemu są 

plany operacyjno-ratownicze wewnętrzne - przygotowywane przez zakład oraz 

zewnętrzne - opracowywane przez komendanta wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Taki system ma za zadanie zapobiegania możliwości wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej oraz ograniczenia do minimum skutków poważnej awarii 

w odniesieniu do ludzi, mienia i środowiska. 

 

 

Zadania w ramach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska realizowane 
na terenie Gminy Ozimek zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Ochotnicze straże pożarne 266 608,93 284 648,31 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 368,98 - 
Zakup stacji obiektowej DSP52BS dla OSP Pustków 7 352,94 - 
Wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji 
remizy OSP Krasiejów między innymi w zakresie dachu, 
c.o. (zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe 
oraz termomodernizacja) 

- 7 000,00 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Lustracja w 
terenie i opracowanie szacunkowe dotyczące zakresu i 
wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy 
Ozimek, na wskutek niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych - suszy w 2018 r. Do Urzędu wpłynęło 
33 szt. wniosków rolników o szacowanie szkód w 
gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą 

- 1 028,00 

 

 Zagadnienia horyzontalne. 

Zadania w ramach zagadnień horyzontalnych gleb realizowane na terenie 
Gminy Ozimek zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Zadanie 
Poniesione nakłady [zł]  

2017 2018 

Opracowanie „Planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Grodziec"  30 741,18 - 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części 
Antoniowa, oraz części wsi Schodnia  

15 990,00 15 990,00 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Ptaki Cudaki" 
Rzeszów oraz wystawa pokonkursowa 

b.d. - 
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Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 
zwierząt 

29 420,06 23 028,92 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

3 148,93 5 600,00 

Konwersja danych z planów zagospodarowania i ich 
eksport do programu "Strateg" celem powiązania 
wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych 

13 088,43 - 

Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej 101 963,69 106 657,63 
Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad" 11 475,88 11 851,00 
Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" 29 679,00 29 680,00 
Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka 
Opolszczyzny" 

17 203,50 16 998,00 

Składka do Aglomeracji Opolskiej 28 973,91 32 313,00 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ozimek 

7 380,00 - 

Ocena aktualności studium oraz zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ozimek-obowiązek ustawowy 

- 11 070,00 

Współfinansowanie szkolenia rolników organizowanego 
przez Izbę Rolniczą w Opolu 

- 350 

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych. W ramach zadania m.in.: 

-  zakupiono pojemniki modułowe do segregacji odpadów i 
zgniatarki do butelek; 

-  zakupiono nagrody rzeczowe w konkursie ekologicznym 
oraz plastyczno-literackim „Czyste powietrze wokół Nas"; 

-  zakupiono publikacje książkowe „Opłaty za usługi 
wodne w nowym prawie wodnym", Decyzje środowiskowe - 
opinie i uzgodnienia" 

-  zakupiono drzewa ozdobne dla SP Nr 3 w Ozimku 

5 587,33 23 958,12 

 
 

Realizacja zadań umieszczonych w planie operacyjnym Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020. 

 
 

Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Ochrona przyrody i 
krajobrazu, kształtowanie 
terenów zieleni, 
gospodarka leśna 

Rewitalizacja i ożywienie Parku 
Rehdanza w Ozimku 

w trakcie realizacji 
koszty podane 
w tabeli nr 25 

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie 
zieleni na terenie miasta Ozimek 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 25 

Utrzymanie zieleni na terenie 
gminy 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 25 

Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

zrealizowane – zadanie ciągłe 

Ochrona powietrza, 
ochrona przed hałasem, 
ochrona wód pow. 
i podziemnych 

Pomoc finansowa dla powiatu 
opolskiego na realizację projektu 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1738 O Grodziec-
Zębowice na odcinku Grodziec-
Knieje 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 22 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie miasta 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 22 

Bieżące utrzymanie dróg 
miejskich 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 22 

Bieżące utrzymanie dróg 
wiejskich 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 22 

Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd. 
i ul. Polnej 6a 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 22 

Ochrona powietrza 

Remont Domu Kultury w trakcie realizacji 
koszty podane 
w tabeli nr 22 

Budowa ścieżek rowerowych: 
stacja PKP w Ozimku – Wyspa 
Rehdanza, Wyspa Rehdanza – 
Centrum Krasiejowa, Centrum 
Krasiejowa – Kąpielisko Bajka w 
Grodźcu 

zadanie nie było realizowane z 
powodu braku dofinansowania z 

Aglomeracji Opolskiej 

Bieżąca konserwacja oświetlenia zrealizowane – zadanie ciągłe 

Termomodernizacja budynku 
Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy 
ul. Korczaka 10 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 22 

Remont dachu na budynku 
Gminnego Zespołu Szkół w 
Ozimku 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 22 

Ochrona wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Aglomeracji Ozimek wraz z 
usprawnieniem zarządzania 
majątkiem sieciowym z 
wykorzystaniem OZE 

w trakcie realizacji 
(do roku 2019) 

koszty podane 
w tabeli nr 23 

Konserwacja gminnych rowów i 
przepustów na drogach polnych 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 23 

Bieżące utrzymanie kanalizacji 
deszczowej 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 23 

Zadania systemowe 

Sporządzenie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
dla miasta Ozimka, Nowej 
Schodni, części wsi Antoniów 
oraz części wsi Schodnia 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 27 

Sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Grodźca 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 27 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

zrealizowane 
koszty podane 
w tabeli nr 26 

Gospodarka odpadami 

Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym m.in.: 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 24 

Monitoring i obsługa zamkniętego 
składowiska odpadów 
komunalnych w Dylakach 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 24 
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Kierunek Działania Realizacja Szczegóły 

Realizacja zadań pn. „Program 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Ozimek” 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 
(do 2032 r.) 

koszty podane 
w tabeli nr 24 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna oraz 
propagowanie działań 
proekologicznych 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 27 

Wspieranie działań zmierzających 
do ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniami 

zrealizowane – 
zadanie ciągłe 

koszty podane 
w tabeli nr 27 

 
 

 
GOSPODARKA ODPADAMI 

 
W 2018 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Ozimek, realizowany był przez firmę (wybraną 
w drodze przetargu): Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław 
Strach z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kosmowskiej 6/94.  
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Ozimek w 2018 r. 
zorganizowana była w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

• papier i tektura, 

• tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z 

metali, 

• opakowania ze szkła, 

• odpady ulegające biodegradacji - kuchenne pochodzenia roślinnego i 

zielone, 

• popiół, 

• pozostałe (odpady zmieszane), 

a także: 
• odpady wielkogabarytowe - zbiórka w systemie akcyjnym w podanych 

do publicznej wiadomości terminach, 

• zużyte baterie - zbiórka w placówkach oświatowych i handlowych oraz 

w budynku Urzędu Gminy i Miasta, 

• przeterminowane leki - zbiórka do pojemników ustawionych w 4 

aptekach na terenie gminy. 

 
Ponadto w Antoniowie przy ul. Ozimskiej funkcjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym w ramach uiszczonej 
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opłaty za odbiór odpadów przyjmowane są od mieszkańców Gminy Ozimek 
(odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie są 
przyjmowane) następujące odpady: 

• odpady zielone- dostarczone w workach o poj.120 l, 

• zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (samochody osobowe do 

3,5 t), 

• kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• styropian opakowaniowy (po wyrobach AGD, RTV, meblach), 

• przeterminowane leki, 

• opakowania z tworzyw sztucznych, 

• opakowania szklane, 

• opakowania wielomateriałowe, 

• szkło płaskie okienne, 

• odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu, 

• zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów 

wyposażenia, innych niż wymienione w 17 01 06, 

• zużyte opony z samochodów osobowych, 

• opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

(np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne, opakowania), po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, 

detergentach itp.), 

• zużyte opakowania ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, 

lakierach, farbach, itp.). 

Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom 

odpadów na podstawie zawartych umów. Odpady medyczne unieszkodliwiane 

są głównie termicznie. 

Na terenie miasta prowadzona, jest w wyznaczonych punktach, zbiórka 

baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

przeterminowanych leków, strzykawek i igieł. 

Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. 
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W tym celu gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 

Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku będą naliczane 

kary pieniężne. 

Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.) w odniesieniu 

do dopuszczalnego poziomu redukcji masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania  oraz wymaganych poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego: 

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania - 0 % - poniżej 

poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 40% dla 2018 r., 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła - 45 % - powyżej poziomu wymaganego, 

wynoszącego 30% dla 2018 r., 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych - 98 % - powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 

50% dla 2018 r., 

Z terenu Gminy odebrano/zebrano 7 306,186 Mg odpadów komunalnych - (z 

grupy 20 i opakowaniowych z grupy 15) - o ok. 4,9 % (379,394 Mg) mniej niż 

w 2017 r., z tego: 

- jako odpady zmieszane odebrano 3 898,300 Mg - o ok. 6,3 % 

(262,900 Mg) mniej niż w 2017 r., 

- selektywnie zebrano 3 385,026 Mg - o ok. 3,5 % (124,074 Mg) mniej 

niż w 2017 r. (w sprawozdaniach rocznych za 2018 r pierwszy raz 

uwzględniono również odpady komunalne zebrane w punkcie 

surowców wtórnych), 
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• ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy w 2018 r. 

wyniosła 8 118,0 Mg (zgodnie z założeniami PGOWO 2016-2022 - w 

gminach miejsko-wiejskich zbiera się 90% odpadów wytworzonych), 

• wyraźnie wzrosła (o ok. 77,4 %) ilość zebranych selektywnie odpadów 

ulegających biodegradacji, co przyczyniło się do redukcji ich 

składowania - zebrane bioodpady stanowiły ok. 21,1 % odpadów tego 

typu wytworzonych w 2018 r., 

• zebrano selektywnie 24,551 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowiło 

30 % odpadów tego typu zawartych w strumieniu odpadów 

komunalnych - o tyle mniej trafiło do odpadów zmieszanych oraz na 

„dzikie” wysypiska, 

• zgodnie z wytycznymi PGOWO 2016-2022 - odebrane z terenu Gminy: 

zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji zebrane 

w sposób selektywny oraz pozostałości z przetwarzania i sortowania 

odpadów - w 2018 r. zagospodarowywane były na Regionalnych 

Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Opolu, 

funkcjonujących w ramach Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi (RGOK), 

• rozbieżność pomiędzy liczbą ludności zarejestrowaną w Urzędzie Gminy 

i Miasta na pobyt stały a liczbą ludności wynikającą ze złożonych przez 

właścicieli nieruchomości deklaracji wyniosła ok. 22,8 % (4 272 osoby). 

 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
 
 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów poniesionych z tytułu 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Ozimek w 2018 r. 
 
 
 

Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych 3.093.972,43 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, komunalnych odpadów 
niebezpiecznych, działalność PSZOK-u 

409.916,69 

Koszty wynagrodzeń osób obsługujących system 157.203,70 
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Rodzaj kosztów 
Wydatkowana 

kwota [zł] 
Pozostałe wydatki: druk deklaracji, likwidacja dzikich wysypisk, koszty 
upomnień, itp. 

21.528,06 

Edukacja ekologiczna: 
- zakupiono nagrody dla mieszkańców Gminy biorących udział  

w organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Łosiowie konkursach: „W przyjaźni z naturą - Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Zielone Lato 2018”, 

- zakupiono nagrody na potrzeby między przedszkolnego konkursu 
ekologicznego, 

- kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania 
odpadami w Gminie Ozimek 

4.645,98 

RAZEM 2018 r. 3.687.266,86 

 
 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

poniesione w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - związane m. 

in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

wyniosły: 3.687.266,86 zł. 

 
 
Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z 

sektora komunalnego, pozwoliła na sformułowanie następujących 

(sugerowanych) kierunków działań: 

• dalszy wzrost zbiórki bioodpadów w gospodarstwach domowych, co 

przyczyni się do coraz większej redukcji składowania odpadów 

ulegających biodegradacji, 

• dalszy wzrost ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób 

selektywny, celem osiągnięcia przez Gminę w przyszłych latach - 

wymaganych poziomów  recyklingu  i przygotowania  do  ponownego  

użycia odpadów tego rodzaju, 

• prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie 

świadomości mieszkańców w odniesieniu do: 

- konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych 

zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich 

składowanie oraz ewentualne ich przedostanie się do środowiska, 

- prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw 

sztucznych i nie zanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. 

odpadami zmieszanymi,  
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- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych. 

 
USUWANIE AZBESTU 

 
Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie miasta prowadzone jest od 2012 

r. Od 2013 r. realizowany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ozimku 

nr XXIX/267/13 z dnia 25.02.2013 r. w sprawie  „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032”. 

Gmina Ozimek pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu.  

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania „Unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2018”, na 

które uzyskaliśmy dofinasowanie: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 7 772,64 zł. 

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 234A i zostało 

ukończone w dniu 17 września 2018 roku. Z 18 nieruchomości poprzez 

demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 15,8 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

 
5.6 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Ozimek    
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ozimek 

jest   jednym   z   ważniejszych   dokumentów  odnoszących  się  do  

realizowania  lokalnej  polityki  społecznej     i instrumentem tworzenia 

spójności społecznej. Sformułowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Ozimek na lata 2016- 2021 jest odpowiedzią 

na realną sytuację ekonomiczno- społeczną jej mieszkańców. Sytuacja 

gospodarcza, narastanie problemów społecznych, powiększanie obszarów 

patologii społecznych sprawiają, że konieczne jest wypracowanie planów i 

narzędzi rozumianych jako cele strategiczne i operacyjne. Strategia stanowi 
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szansę na stworzenie nowych kierunków w relacjach pomiędzy uczestnikami 

życia społecznego na terenie gminy Ozimek i na pobudzenie aktywności 

społecznej mieszkańców. Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W 

pracach nad nim uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, 

środowisk pomocy społecznej,  rynku pracy,  oświaty,  kultury,  ochrony 

zdrowia, policji  i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

kościoła, mieszkańcy gminy oraz eksperci. Dokument ma charakter 

kilkuletni. Jest zgodny z założeniami odnoszących się do polityki społecznej 

dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki 

zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia 

stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i 

projektów pomocy społecznej Skuteczność wyznaczonych w niej działań 

pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez 

gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej 

współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów 

społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Celem  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest : 

1. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i 

młodzieży. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

- spadku liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

- poszerzenia wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

- zwiększenia dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie 

wychowujących dzieci, 

- podniesienia jakości kształcenia i wsparcia w placówkach oświatowych, 

- zwiększenia  szans  edukacyjnych   dla  uczniów  uzdolnionych   i  dzieci  

mających  problemy   w nauczaniu. 

2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i 



68 
 

przemocy w rodzinie oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w 

zakresie ochrony zdrowia. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, 

- zwiększenia dostępności wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

- zmniejszenia skali przemocy w rodzinie, 

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz 

zdrowego trybu życia, 

- poprawy stanu zdrowia mieszkańców. 

 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w 

środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu 

społecznym. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

- zwiększenia udziału seniorów i osób dotkniętych niepełnosprawnością w 

życiu społecznym, 

- podniesienia jakości świadczonych usług, 

- podniesienia jakości funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania, 

- zwiększenia liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

Podjęcie działań powinno przyczynić się m.in. do: 

- spadku przestępczości, w tym wśród nieletnich, 

- poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie przestępczości i jej skutków, 

zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. 
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5.7  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 
Realizacja zadać z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o 

pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe 

przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna 

kwota poniesionych wydatków w 2018 roku to 367.191 zł. 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. 

zapewniło mieszkańcom gminy Ozimek: 

- pomoc psychologiczno-terapeutyczną, 

- bezpłatną pomoc psychologiczną, 

- profilaktyczną działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży, 

- dzieciom korzystanie z oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dożywianie, 

- wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje 

ustawowe zadania, prowadzona była współpraca z Sądem, Prokuraturą, 

Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Ozimku. 

 
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 
  Kwota ogółem w zł 

1 
Ośrodek Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, 
środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie Inne wydatki 
bieżące) 54,440 

2 
Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, 
pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS,FP, 13 
pensja ) 

138.075 

3 Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych 41.055 

4 Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez 
organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury 

92.618 

5 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia) 37.698 

8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.778 

7 Inne (np, opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania 
lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie, najem) 

1.527 
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5.8 Program Współpracy Gminy Ozimek z Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok 

Program Współpracy Gminy Ozimek z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok został przyjęty przez Radę 

Miejską w Ozimku Uchwałą Nr XLIV/281/2017 z dnia 27 listopada 2017 

roku, zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze 

współpracy oraz zgłoszone wnioski i uwagi był konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe formy możliwej 

współpracy Gminy Ozimek z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Określa też obszary zadań własnych gminy, które mogą być 

realizowane we współpracy z organizacjami wskazując te, które mają 

priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca administracji 

publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

odbywa się w dwóch równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej  

i pozafinansowej. 

Współpraca Gminy Ozimek z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2018 roku 

przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez 

uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 

Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone Ustawą 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze 

zadań publicznych określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych, wg 

możliwości określonych budżetem gminy na 2018 rok, ogłoszone zostały 

otwarte konkursy ofert na zasadach i w trybie określonym Ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na realizację zadań publicznych przeznaczono odpowiednio: 

1. Kultura tradycja i edukacja                                       95 000,00 zł 

2. Kultura fizyczna i sport                                             10 000,00 zł 
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3. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz promocji ochrony zdrowia            70 000, 00 zł. 

 

Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

przeznaczono w 2018 roku kwotę 175 000 zł. 

 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować 

działalności poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast 

wyznaczać obszary życia publicznego oraz określać zadania, których realizacja 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, 

efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie potrzebom społeczności 

lokalnej. 

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym 

konkursie ofert na podstawie umów określających szczegółowe zasady 

realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. 

W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert, gmina 

angażuje środki budżetu gminy w organizację ważnych wydarzeń 

kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach ich współorganizowania. 

 
VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Ozimku 

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

gminnym Burmistrz Ozimka jest organem wykonawczym Gminy, do którego 

zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej 

Burmistrz Ozimka przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta realizował uchwały 

podjęte przez Radę Miejską w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie z ustalonym planem pracy rady. Rada Miejska obradowała na 12 

sesjach zwyczajnych, 2 sesjach nadzwyczajnych oraz 1 uroczystej i podjęła 91 

uchwał. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu 

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

Podjęte przez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z woj. 90 ust. 

1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 

7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem - 

Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 
W większości podjętych przez Radę Miejską uchwałach organy nadzoru nie 

dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że 

uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają 

właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Na skutek działań 

nadzoru Wojewody Opolskiego i wezwań do podjęcia inicjatywy 

uchwałodawczej w 2019 r. uchylono uchwały XLVIII/312-322/18 z 

26.03.2018r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw 

w zakresie administracji publicznej oraz zmieniono uchwałę LVI/363/18 z 

15.10.2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek. 

Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest 

Wojewoda Opolski zarządzeń zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy 

samorządowej. Jedynie w przypadku uchwały LV/355/18 z 18.09.2018r. w 

sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 

2019 rok Wojewoda zaskarżył ją do WSA w Opolu. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z 

zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami 

prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 
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UCHWAŁA ZREALIZOWANO NIE 
ZREALIZOWANO 

XLVI/293/18 z 29.01.2018r. w sprawie 
określenia kryteriów, przyznania każdemu 
kryterium określonej liczby punktów oraz 
określenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 

 
X 

 

XLVI/294/18 z 29.01.2018r. w sprawie 
określenia kryteriów, przyznania każdemu 
kryterium określonej liczby punktów oraz 
określenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych  

 
X 

 

XLVI/295/18 z 29.01.2018. w sprawie 
opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie będzie przyznawane w roku 
2018 

 
X 

 

XLVI/296/18 z 29.01.2018r. o zmianie uchwały 
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 

 

XLVI/297/18 z 29.01.2018r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji 
projektu 
 

 X 

XLVII/298/18 z 26.02.2018r. w sprawie zbycia 
mienia gminnego 

X  

XLVII/299/18 z 26.02.2018r. w sprawie 
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 

X  

XLVII/300/18 z 26.02.2018r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełnić 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości na 
terenie Gminy Ozimek 

 
X 

 

XLVII/301/18 z 26.02.2018r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 

 
X 
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grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie Gminy Ozimek 
XLVII/302/18 z 26.02.2018r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 
Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 

 
X 

 

XLVIII/303/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

 
X 

 

XLVIII/304/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
podziału Gminy Ozimek na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
X 

 

XLVIII/305/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
zabezpieczenia środków na realizację 
mikroprojektu 

 
X 

 

XLVIII/306/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji 
projektu 

X 
 

 

XLVIII/307/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 

X  

XLVIII/308/18 z 26.03.2018r. w sprawie w 
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek 
w 2018 roku” 

X  

XLVIII/309/18 z 26.03.2018r. w sprawie zbycia 
mienia gminnego 
 

X  

XLVIII/310/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w 
Ozimku 

 
X 

 

XLVIII/311/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w prowadzonych 
przez Gminę Ozimek przedszkolach 

 
X 

 

XLVIII/312/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

 
X 

 

XLVIII/313/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/314/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X   

XLVIII/315/18 z 26.03.2018r. w sprawie X  
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upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 
XLVIII/316/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej  

X  

XLVIII/317/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/318/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/319/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/320/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/321/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/322/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw w zakresie administracji publicznej 

X  

XLVIII/323/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2018 rok  

X  

XLVIII/324/18 z 26.03.2018r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

X  

XLIX/325/18 z 23.04.2018r. w sprawie nadania 
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” 

X  

XLIX/326/18 z 23.04.2018r. w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” 

X  

XLIX/327/18 z 23.04.2018r. w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” 
 

X  

XLIX/328/18 z 23.04.2018r. w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” 

X  

XLIX/329/18 z 23.04.2018r. w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” 
 
 

X  

XLIX/330/18 z 23.04.2018r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odebranymi z 
nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

X  

XLIX/331/18 z 23.04.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok 

X  

XLIX/332/18 z 23.04.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

L/333/18 z 28.05.2018r. w sprawie 
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody na terenie stanowiska 
dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod 

X  
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nazwą „TRIAS” w Krasiejowie 
L/334/18 z 28.05.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok 
 

X  

L/335/18 z 28.05.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

X  

LII/336/18 z 25.06.2018r. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok. 

X  

LII/337/18 z 25.06.2018r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2017 rok 
. 

X  

LII/338/18 z 25.06.2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozmiarów obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w 
sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 
nauczycieli. 

X  

LII/339/18 z 25.06.2018r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Ozimek 

X  

LII/340/18 z 25.06.2018r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Ozimek. 

X  

LII/341/18 z 25.06.2018r. w sprawie określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Ozimek. 
 
 

X  

LII/342/18 z 25.06.2018r. 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  

LII/343/18 z 25.06.2018r. w sprawie 
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody na terenie stanowiska 
dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod 

X  
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nazwą „TRIAS” w Krasiejowie. 
LII/344/18 z 25.06.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok. 

X  

LII/345/18 z 25.06.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej.  
 

X  

LIII/346/18 z 02.07.2018r. w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzenia ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Ozimek oraz przekazania go do 
organu regulującego.  

x  

LIII/347/18 z 02.07.2018r. w sprawie 
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody na terenie stanowiska 
dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod 
nazwą „TRIAS” w Krasiejowie. 

X  

LIV/348/18 z 23.08.2018r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr XLVIII/303/18 Rady Miejskiej w 
Ozimku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
podziału Gminy Ozimek na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu. 

X  

LIV/349/18 z 23.08.2018r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLVIII/304/18 Rady Miejskiej w 
Ozimku z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 
podziału Gminy Ozimek na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

X  

LIV/350/18 z 23.08.2018r. w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 
października 2018r. 

X  

LIV/351/18 z 23.08.2018r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego z Gminą Kolonowskie w 
zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i 
opieki w zakresie przewozu do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Opolu.  

X  

LV/352/18 z 18.09.2018r. w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ozimek i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących 
na obszarze gminy Ozimek   

X  

LV/353/18 z 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia 
sieci prowadzonych przez Gminę Ozimek 
publicznych przedszkoli  i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

X  

LV/354/18 z 18.09.2018r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

X  
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administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
jednostek budżetowych Gminy Ozimek 
 
 
 
LV/355/18 z 18.09.2018r. w sprawie wyboru 
miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Ozimka na 2019 rok 

X  

LV/356/18 z 18.09.2018r. w sprawie 
przedłużenia trwałości poręczenia pożyczki 

X  

LV/357/18 z 18.09.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok   

X  

LV/358/18 z 18.09.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej.  

X  

LVI/359/18 z 15.10.2018r. w zmieniająca 
uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Ozimku w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – curie 
w Ozimku 

X  

LVI/360/18 z 15.10.2018r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i zespołu szkół do nowego 
ustroju szkolnego 

X  

LVI/361/18 z 15.10.2018r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia rodzaju 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z 
opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania 

X  

LVI/362/18 z 15.10.2018r. w sprawie 
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
gminy Ozimek na lata 2018 – 2033 

X  

LVI/363/18 z 15.10.2018r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Ozimek 

X  

LVI/364/18 z 15.10.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok 
 

X  

LVI/365/18 z 15.10.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
 

X  

LVI/366/18 z 15.10.2018r. w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Ozimek z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2019 
 

X  

LVI/367/18 z 15.10.2018r. w sprawie 
załatwienia skargi 

X  
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I/1/18 z 19.11.2018r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku VIII 
kadencji 

X  

I/2/18 z 19.11.2018r. w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Ozimku VIII kadencji 
 

X  

II/3/18 z 26.11.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok 
 

X  

II/4/18 z 26.11.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
 

X  

III/5/18 z 3.12.2018r. w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku 

X  

III/6/18 z 3.12.2018r. w sprawie powołania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Ozimku 
 

X  

III/7/18 z 3.12.2018r. w sprawie powołania, 
ustalenia składów osobowych i przedmiotu 
działania stałych komisji Rady Miejskiej w 
Ozimku 
 

X  

IV/8/18 z 17.12.2018r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Ozimka 
 

X  

IV/9/18 z 17.12.2018r. w sprawie uchwalenia 
gminnego programu profilaktyki i 
rozwiazywania problemów alkoholowych na 
2019 rok 
 

 W trakcie realizacji 

IV/10/18 z 17.12.2018r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu wspierania rodziny na lata 
2019 – 2021 
 

 W trakcie realizacji 

IV/11/18 z 17.12.2018r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania przez Gminę Ozimek na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 
nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na 
czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 W trakcie realizacji 

IV/12/18 z 17.12.2018r. w sprawie ustalenia 
zasad na jakich radnym przysługują diety i 
zwrot kosztów podróży służbowych 

x  

IV/13/18 z 17.12.2018r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Ozimek 

x  

IV/14/18 z 17.12.2018r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2019 rok 

x  
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IV/15/18 z 17.12.2018r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 

x  

IV/16/18 z 17.12.2018r. w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2018 rok 

x  

IV/17/18 z 17.12.2018r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 

x  

 
 

VII.  Oświata i edukacja 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ozimek za 
rok szkolny 2017/2018 
 

Rok szkolny 2017/2018 to pierwszy rok wprowadzenia reformy 

edukacji, w ramach której konieczne było dostosowanie sieci szkół 

podstawowych i zespołu szkół do nowego ustroju szkolnego. Gminny Zespół 

Szkół w Ozimku w ramach którego funkcjonowała szkoła podstawowa i 

gimnazjum został przekształcony z ośmioletnią szkołę podstawową z klasami 

dotychczasowego gimnazjum, a sześcioletnie szkoły podstawowe zostały 

przekształcone  w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ogółem  Gmina Ozimek 

prowadziła 6 przedszkoli i 8 szkół podstawowych, w tym 4 szkoły z oddziałami 

przedszkolnymi oraz 1 szkoła  z oddziałami przedszkolnymi  i oddziałami 

gimnazjalnymi. 

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ozimku funkcjonowały dwa oddziały 

integracyjne, do których uczęszczało łącznie sześcioro dzieci z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

uczęszczało 586 dzieci w wieku 2,5-6 lat, w tym 467 dzieci uczęszczało do 

przedszkoli, a 119 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Na 170 dzieci 6 letnich, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 165 dzieci spełniało ten obowiązek,  a 5 dzieci nie spełniało 

tego obowiązku z powodu uczęszczania do szkoły. 
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W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych realizowana jest podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego i świadczenia ponad podstawę programową, w tym m.in.: 

− zajęcia podtrzymania tożsamości narodowej, którymi objęto 341 dzieci (w 

tym: 243 w przedszkolach i 98 w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych), 

− zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapia 

pedagogiczna) z których skorzystało 172 dzieci (w tym: 146 w 

przedszkolach i 26 w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych), 

− zajęcia taneczne, 

− gimnastyka korekcyjna, 

− rytmika, logorytmika, 

− religia. 

Kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

było objętych 9 dzieci ( w tym: słabowidzące – 1 dziecko, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 2 dzieci,  z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym – 1 dziecko,        z 

niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją – 2 dzieci, z autyzmem – 2 dzieci, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 dziecko), wczesnym wspomaganiem 

rozwoju objętych było 15 dzieci, natomiast w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych uczestniczyło 2 dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim. 

Do przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 czworo dzieci,  

które nie są obywatelami polskimi, ale rodzinie udzielono zezwolenia na pobyt 

stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

W przedszkolach dodatkowo prowadzone były różne programy 

edukacyjne, zdrowotne i profilaktyczne  w tym m.in.: 

− Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku: „Jedyneczka w ruchu z muzyką 

w uchu”, „Światowy Dzień bez Komputera i Telewizji”, „Dzieciaki uwaga na 

zwierzaki”, „Bal Owoców i Warzyw”, „Pracuś” - warsztaty w Centrum 

Ogrodniczym – hodowla ziół  i roślin, „O jedzeniu dużo wiemy, więc dlatego 

zdrowo jemy”, „Śniadanie daje moc”, „Wiem, co jem” „Dzień Marchewki, 
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Kukurydzy”, „Dzień sałatek owocowo-warzywnych”, „Światowy Dzień 

Zdrowia” - spotkania z lekarzem, udział w programie Grupy Ratowniczo-

Medycznej Medicus ,,Szpital Pluszaka” - zasady prawidłowego 

postępowania w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, „Bezpieczny 

Przedszkolak” - cykl spotkań ze Strażakiem – Strażą Pożarną, Policjantem, 

pracownikiem p.poż; 

− Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku: „Mówię sam, bo wszystkie głoski 

znam”, „Pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola”, „Od 

przedszkola do Pitagorasa”, „Każdy przedszkolak wartości moralne zna”, 

„Przedszkolak artystą”; 

− Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach: „Od zabawy do nauki”, 

„Elementarz sześciolatka”, „Dziecko w swoim Żywiole”, „Zajęcia 

logarytmiczne w przedszkolu”, „Rytmika uczy i bawi”; 

− Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku: „Od zabawy do nauki: program 

wychowania przedszkolnego – dobre praktyki”, „Akademia Aquafresh”, 

„Zdrowy ząbek”, program adaptacyjny; 

− Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie: „Tańczyć każdy może” 

„Rytmy i rymy”, „Kolorowe rurki-bum, bum”, „Yes, I do...”, „Ja tez 

potrafię...”, indywidualne programy terapeutyczne, wybrane zagadnienia 

wychowawcze i profilaktyczne: „Bezpiecznie na ulicy”, Bezpieczne zabawy 

zimowe”, „Zdrowo się odżywiam”, „Bezpieczne wakacje”, „Uwaga! Pies”, 

„Nie rozmawiam z obcym”, „Robaczki – próchniaczki!” - we współpracy z 

pielęgniarką, „Czyste rączki!”, program adaptacyjny, „Wędrówki Języczka 

– Wędrowniczka”, „Moja droga do przedszkola”, „Bezpiecznie zawsze!” - we 

współpracy z komisariatem w Ozimku, „Wychowawcze ABC” - zagadnienia 

wychowawcze wzmacniające zachowania pozytywne i eliminację zachowań 

negatywnych, „Mój przyjaciel Skrzat” - program innowacyjny – 

stymulowanie dziecięcej aktywności             w kierunku poznawania 

środowiska społeczno – przyrodniczego, „Taaakie zioło!!!”, „Bawmy się 

razem...”, „Dobre rady na odpady” – cykliczne, we współpracy z referatem 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ozimku, „Kwiaty polskie i nie tylko” 

- we współpracy z filią biblioteki gminnej w Krasiejowie; 
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− Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku: „Będę przedszkolakiem” - 

program adaptacyjny, „Mały artysta” - program zajęć plastycznych, 

„Mamo, tato, wolę wodę” - udział w ogólnopolskim projekcie, „Przedszkole 

promujące zdrowie”. 

Dzieci z przedszkoli brały również udział w wielu konkursach 

artystycznych (Gminny Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, 

„Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych”, „Gminny Konkurs na Szopkę 

Betlejemską”, „Korowód Marzankowy”, konkurs plastyczny na  „Dino-Kartkę 

Świąteczną” zorganizowany przez Park Rozrywki w Krasiejowie, 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” 

zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną”, 

Międzyszkolny Konkurs „Polscy poeci dzieciom”), w których zdobyli wiele 

nagród indywidualnych i grupowych oraz wyróżnień. 

W roku szkolnym 2017/2018 miał miejsce jeden wypadek w jednym 

przedszkolu (złamanie kończyny na placu zabaw). 

 

Dowozem na koszt gminy do przedszkoli i szkół w których prowadzone są 

oddziały przedszkolne objętych było 18 dzieci (13 do przedszkoli i 5 do 

oddziałów przedszkolnych), a z posiłków skorzystało 530 dzieci (463 w 

przedszkolach i 67 w oddziałach przedszkolnych) w tym 7 miało posiłki 

refundowane przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej  w Ozimku).  

 
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 

gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 567 715 

zł  ( w tym 185 982 zł za okres wrzesień – grudzień 2017 r oraz 381 733 zł za 

okres styczeń – sierpień 2018 r.) z przeznaczeniem na: 

− rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez 

rodziców, 

− rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty edukacyjnej 

przedszkoli, między innymi poprzez uatrakcyjnienie form realizacji 

podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a także tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 
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Za świadczenia ponad podstawę programową do 30.04.2018 r. w 

przedszkolach pobierana była opłata określona uchwałą  Nr XXXII/211/16 

Rady Miejskiej w Ozimku z dnia   19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

Od dnia 01.05.2018 r. opłata za przedszkole (z wyłączeniem dzieci 6-letnich) 

była pobierana na podstawie uchwały Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej w 

Ozimku z dnia 26 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach. 

Pobierana była również opłata za wyżywienie w wysokości tzw. wsadu do 

kotła, której wysokość, w porozumieniu z Burmistrzem Ozimka, w formie 

zarządzenia, ustalili dyrektorzy przedszkoli. 

 

Do szkół podstawowych z terenu Gminy Ozimek uczęszczało 1 056 

uczniów klas I do VII,   a do oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej 

Nr 3 w Ozimku  175 uczniów.  Na 1290 dzieci, podlegających obowiązkowi 

szkolnemu, 1249 dzieci spełniało ten obowiązek. Nie spełniało obowiązku 

szkolnego 41 dzieci, w tym 3 dzieci w szkole podstawowej z powodu 

odroczenia, a w stosunku do 38 uczniów brak wiedzy na temat spełniania 

obowiązku szkolnego z powodu wyjazdu za granicę i z innych przyczyn.  

Na 446 młodzieży w wieku 16-18 lat, podlegających obowiązkowi nauki, 441 

dzieci spełniało ten obowiązek, w tym 148 spełniało obowiązek szkolny, 254 

w szkołach ponadgimnazjalnych, 3 dzieci poprzez udział w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim, a 36 uczniów w kraju, w którym przebywają. W stosunku 

do 5 młodzieży brak informacji  o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku 

nauki. Osoby te są zameldowane, lecz nie zamieszkują na terenie Gminy 

Ozimek.   
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 W ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych prowadzone 

były 32 koła, w których brało udział 371 uczniów, a w gimnazjum 3 koła, w 

których uczestniczyło 19 uczniów. 

Uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych brali udział w 

eliminacjach licznych konkursów, zawodów i imprez, w których osiągali 

znaczące sukcesy, a także zdobyli wiele nagród indywidualnych i grupowych 

oraz wyróżnień. 

  
Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce lub w sporcie, 

otrzymali pomoc materialną w formie stypendiów o charakterze 

motywacyjnym (za I i II semestr nauki). W szkołach podstawowych  przyznano 

88 stypendiów za I semestr nauki oraz 186 stypendiów za II semestr nauki  

na łączną kwotę 24.690,00 zł., a w oddziałach gimnazjalnych przyznano 42 

stypendia za I semestr nauki oraz 25 stypendiów za II semestr nauki  na 

łączną kwotę 6.300,00 zł.  Łącznie na stypendia wydatkowano kwotę 

30.990,00 zł 

 
W szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych prowadzone były 

liczne projekty i programy edukacyjne, zdrowotne i profilaktyczne w tym 

m.in.: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku: „Konstytucja 3 Maja”, 

„Święto patrona szkoły”, „Dni otwarte szkoły”, „Wielkie czytanie Konstytucji 

3 Maja”, „Sukces leży         w zasięgu Twojej ręki, Kobiecej ręki” - forum 

dyskusyjne, „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” - warsztaty, 

„11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”, „Noc w bibliotece”, 

„Oblicza dialogu „Młody Asyż – młodzi na rzecz tolerancji i pokoju”, „Akcja 

Bohater ON” - upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich, 

„Święto matematyki”, „Tydzień języków obcych”, „Światowy dzień Tabliczki 

Mnożenia”, „I programowanie za pan brat”, „Mleko w szkole”, „Owoce i 

warzywa”, „5 porcji warzyw, owoców i soku”, „Mam kota na punkcie mleka”, 

„Śniadanie daje moc”, „Dzień sportu szkolnego”, „Wysportowany i zdrowy” 

- warsztaty na temat zdrowego odżywiania, „Czas na lotkę” - nauka gry w 

badmintona, Nutricia „O  zdrowym żywieniu”, „Bieg po zdrowie”, „Dzwonek 
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na obiad”, „Trzymaj formę”, „Uczeń bezpieczny, bo mądry, roztropny  i 

grzeczny” - bezpieczne zachowania w szkole i poza nią, bezpieczeństwo 

ruchu drogowego - prawne skutki naszych czynów , „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Kino na temat”, 

Warsztaty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu, „Akcja 

profilaktyki stomatologicznej”, „Pomyśl zanim spróbujesz”, „Wojewódzki 

Program Edukacyjny w zakresie postępowania szkół województwa 

opolskiego w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń losowych”, Jasełka i kiermasz 

świąteczny, zbiórki o charakterze charytatywnym („Góra grosza”, 

„Świąteczna paczka”, adopcja na odległość dwójki dzieci z Afryki), 

„Światowy Dzień Pluszowego Misia – pasowanie na czytelników, 

partnerstwo szkół z Rymarowem, „Wirtualna redakcja”, „Akademia 

przyjaciół pszczół”, „Jestem SMART”, „Lekkoatletyka dla każdego”; 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

 

− Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku: „Superklasa” - konkurs całoroczny, 

„Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” - projekt unijny, „Tydzień zdrowia”, 

„Dopalacze i inne środki uzależniające”, „Śniadanie daje moc”, „Problem z 

głowy”, „Akademia czystych rąk”, „Agresji mówię nie” - program 

przeciwdziałania agresji, „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program 

profilaktyczny, „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka – kefiru”, 

organizacja XXX Spławikowych Zawodów Wędkarskich z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizacja XIII Otwartych Mistrzostw 

Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w 

Wędkarstwie Spławikowym; 

− Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku: projekt „Młodzi Odkrywcy Sekretów 

Nauki”, „Czytające sówki”, „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”, „Potęga 

czytania”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Duży czyta 

małemu”, „Mali baśniopisarze”, „Ratujemy i uczymy ratować”, program 

„Lekkoatletyka dla każdego”, „Akademia dojrzewania LACTACYD”, 

„Trzymajmy się zdrowo”, „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń”, „Szkoła 

dobrego wychowania”, „Śniadanie daje moc”, „Żyj smacznie i zdrowo”, 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Talentowisko”, Wolontariusze HOPE - 
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„Podaruj święta 2017”, nadanie imienia „Paraolimpijczyków i 

Olimpijczyków Polskich” Szkole Podstawowej nr 3 oraz organizacja I 

Wojewódzkiej Paraolimpiady dzieci i młodzieży realizowanej z budżetu 

Marszałka Województwa Opolskiego, uroczyste przekazanie sztandaru 

szkole przez Marszałka Województwa Opolskiego, projekt „Aktywna 

tablica”, „TańczMY folkowo”; 

− Szkoła Podstawowa w Antoniowie: „Edukacja globalna”, „Mamo, tato wolę 

wodę”, „Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”, „Śniadanie daje 

moc”, program profilaktyczno - wychowawczy na platformie EduNect, 

udział w programie Cambridge English Language Exchange – 

korespondencja uczniów kl. VI z rówieśnikami z Hiszpanii, „Młodzi 

odkrywcy sekretów nauki”, „Umiem pływać” - nauka pływania dla dzieci 

edukacji wczesnoszkolnej; 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach:  „Internetowy Teatr TVP dla 

szkół”, projekt „Sekrety Nauki”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Prawa 

dziecka, prawa pacjenta w szkole”, „Tolerancja, akceptacja, prawa dziecka”, 

udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam”, „Szklanka mleka”, „Owoce w 

szkole”, „Żyj smacznie i zdrowo” - program profilaktyczno – zdrowotny, 

„Dbam o zdrowie”, udział w programie „Szkoła promująca zalecenia 

Europejskiego Kodeksu walki z rakiem”, udział w programie „Klub 

bezpiecznego Puchatka”, udział w programie „Bezpieczne wakacje” – 

spotkanie z policjantem, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę”, „Lekki 

tornister”, „Sesje        z plusem”, akcja „Góra grosza”, zbiórka baterii, 

makulatury, plastikowych nakrętek  i telefonów; 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu: „Jak nie czytam, jak czytam”, 

„Dyskusyjny Klub Edukacyjny”, „Na jesienne słoty witaminy środek złoty”, 

„Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Bezpieczny uczeń”, „Klub 

bezpiecznego Puchatka”, „Plastusiowe przedszkole”, „Pomyśl zanim 

spróbujesz”, „Moje zachowanie świadczy o mnie”, „Ziemia nasza planeta”, 

„Mali Odkrywcy Sekretów Nauki” - udział szkoły w projekcie unijnym, 

„Umiem pływać” - udział uczniów klasy III w bezpłatnej nauce pływania w 

ramach projektu, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku: „Akademia Bezpiecznego 



88 
 

Puchatka”, Działalność szkolnej galerii – wystawy, wernisaże, akcje i 

konkursy plastyczne, spotkania z artystami i twórcami ludowymi, „Sztuka 

na wyciągnięcie ręki”, „Lepsza Szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły.”, 

„Bezpieczne ferie.”, „W zgodzie z sobą i z innymi”, „Ratujemy i uczymy 

ratować”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Blend-a-med Oral-B”, „Warzywa i 

owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Szklanka mleka”, „Lekki tornister”, 

fluoryzacja zębów, „Światowy Dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania”, 

„Zamiast używki-sportowe  rozgrywki”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, 

„Czyste powietrze wokół nas”, „Ziemia nasza planeta”, „Zbieraj z klasą”, 

„Ożywić pola” -  dokarmianie zwierząt, „Pomóż i TY”, „Góra Grosza”, 

„Szlachetna Paczka”, „Dzienniczek”, „Starsi czytają młodszym”, „Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Październik – Międzynarodowym 

Miesiącem Bibliotek Szkolnych”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci”, Czytające przedszkole”, Cała Polska czyta dzieciom, działalność 

klasowego klubu „Pożeraczy książek”, „Przyjazna klasa”, „Już jestem 

uczniem”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; 

− Szkoła Podstawowa w Krasiejowie: „Lepsza Szkoła”, „Lepsza Szkoła” - 

Sesje z plusem,  „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”, „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji 

Trzecioklasisty z Operonem”, „Cyfrowobezpieczni.pl”, „Aktywna tablica”, 

Szkolny Klub Sportowy”. „Historia z Nową Erą” 

 

Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość korzystania z 

dodatkowych zajęć oferowanych przez szkoły, jak i z pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.  

W szkołach podstawowych zatrudnieni byli na części etatów pedagodzy, 

logopedzi,  doradcy zawodowi, a w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku 

dodatkowo na pełny etat psycholog. Z zajęć specjalistycznych (terapie 

logopedyczne, pedagogiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne  

terapeutyczne) skorzystało 221 uczniów.  

W szkołach podstawowych kształciło się: 

− 38 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

(w tym:3 uczniów słabosłyszących, 21 uczniów  z niepełnosprawnością 
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intelektualną  w stopniu lekkim, 2 uczniów  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, 4 uczniów                                       z 

niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 4 uczniów z autyzmem oraz     

4 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi)  

− 13 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, 

posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych,   

− 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania (w tym 12 uczniów, którzy posiadali równocześnie orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego). 

W gimnazjum kształciło się: 

− 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

(w tym: 2 uczniów słabosłyszących, 2 uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu lekkim, 1 uczeń z  niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu umiarkowanym, 1 uczeń z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu znacznym) ,  

− 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania. (w tym  4 uczniów, którzy posiadali równocześnie orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego).  

 

Do szkół podstawowych uczęszczało 9 dzieci, nie będących obywatelami 

polskimi, w tym 6 dzieci korzystała z dodatkowej, bezpłatnej nauki  języka 

polskiego. Z bezpłatnej dodatkowej lekcji języka polskiego korzystała również 

dwójka dzieci będąca obywatelami polskimi, która znała język polski na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. 

Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało dwoje uczniów, którzy nie byli 

obywatelami polskimi i korzystali z dodatkowej, bezpłatnej nauki  języka 

polskiego.  

We wszystkich szkołach uczniowie mieli zapewnioną opiekę świetlicową, 

którą objętych było 581 uczniów szkół podstawowych i 32 uczniów oddziałów 

gimnazjalnych. 
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 Stołówkę prowadziły cztery szkoły podstawowe (w tym PSP Nr 1 w 

Ozimku, SP nr 3 w Ozimku, SP w Krasiejowie, PSP w  Szczedrzyku). Łącznie 

z posiłków skorzystało 488 uczniów szkoły podstawowej (w tym 5 uczniów 

korzystało z posiłków refundowanych przez Ośrodek Integracji i Pomocy 

Społecznej w Ozimku) oraz 65 uczniów gimnazjum (w tym 1 uczeń korzystał 

z posiłków refundowanych przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w 

Ozimku).  

O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 

ogólnego,   w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników 

do kształcenia   w zawodach na rok szkolony 2017/2018 w ramach rządowego 

programu „Wyprawka szkolna”,  mogli się ubiegać uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 

szkolnym 2017/2018 do II i III klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej, klasy I branżowej szkoły I stopnia, uczniowie liceum 

ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do 

pracy. O zakup materiałów edukacyjnych   mogli się ubiegać uczniowie z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 

z niepełnosprawności była niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający  w roku szkolnym 2017/2018 

do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i 

III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych     w 

branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy.  

 

Pozostali uczniowie otrzymali podręczniki zakupione w ramach dotacji 

celowej,  o której mowa poniżej. 

  

Z dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

„Wyprawka szkolna”, skorzystało łącznie 6 uczniów na kwotę 1.409,74 zł, w 

tym 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku skorzystało z 
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dofinansowania do materiałów edukacyjnych na kwotę 306,7 oraz 4 uczniów 

Zespołu Szkół w Ozimku (w tym 2 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, 1 

uczeń liceum ogólnokształcącego i 1 uczeń technikum) na kwotę 1.103,04 zł. 

  W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas drugich i trzecich szkół 

podstawowych otrzymali darmowe podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które  zapewniło 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 Dla pozostałych klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych  

zapewniono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 

ramach dotacji celowej   z budżetu państwa otrzymanej w 2017 roku w łącznej 

wysokości  168.851,14 zł w tym koszty obsługi programu  w kwocie 1.671,71 

zł oraz kwota 167.179,43 zł  na wyposażenie szkół   w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe . 

 

Z przyznanej kwoty dofinansowania wykorzystano kwotę 163.830,75 zł na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały . 

Łącznie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano 

kwotę 165.469,02 zł, w tym na  koszty obsługi  kwotę 1.638,27 zł. 

 

Uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kwoty 

514 zł, mogli otrzymać pomoc w formie stypendium szkolnego lub  zasiłku 

szkolnego. Ze stypendium szkolnego skorzystało 54 uczniów (w tym 32 

uczniów szkół podstawowych, 11 uczniów oddziałów gimnazjalnych i 11 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych) na łączną kwotę 60.640,00 zł.  

 Na podstawie deklaracji rodziców 546 uczniów  klas IV, V, VI i VII szkół 

podstawowych oraz 167 uczniów oddziałów gimnazjalnych korzystało z zajęć 

wychowania do życia w rodzinie .   

Z  zajęć podtrzymania tożsamości narodowej w formie dodatkowej nauki 

języka mniejszości narodowej skorzystało: 665 uczniów szkół podstawowych i 

18 uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 został przeprowadzony egzamin gimnazjalny dla 
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uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów.  

Średnie wyniki szkół (w %) z egzaminu gimnazjalnego w roku 2018r. były 

następujące: 

 

Stan na dzień  29 czerwca 2018 r. – OKE we Wrocławiu 
 
wyszczególnienie 
 

część 
humanistyczna 

część matematyczno-  
przyrodnicza 

 
język angielski 

 
język niemiecki 

j. 
polski 

histori
a i 
WOS 

matematyk
a 

przedmioty 
przyrodn. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszerz. 

poziom 
podst. 

poziom 
rozszer
z. 

SP nr 3 w 
Ozimku – klasy 
gimnazjalne 

67,3 57,2 49,6 54,7 76,6 58,5 67,6 86,7 

Gmina Ozimek 
 

68,9 58,6 49,1 54,7 71,9 53,6 71,1 86,7 

Powiat Opolski 
 

67,7 57,4 51,0 56,2 71,3 53,4 70,7 68,9 

Województwo 
Opolskie 

66,9 57,7 50,6 55,4 69,8 52,7 64,6 63,3 

 
 W roku szkolnym 2017/2018 uległo różnym wypadkom (stłuczenia, 

złamania, zwichnięcia, skręcenia itp.) 18 uczniów szkół podstawowych i 5 

uczniów klas gimnazjalnych. 

 Dzieci i uczniowie zamieszkali w odległości od przedszkola lub szkoły 

prowadzonej przez Gminę Ozimek, większej niż określona w ustawie Prawo 

Oświatowe korzystali z bezpłatnego przewozu organizowanego i opłacanego 

przez gminę. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dowożono 18 dzieci, do szkół podstawowych 90 uczniów, a do 

klas gimnazjalnych 56 uczniów. Ponadto do przedszkoli, szkół i ośrodków 

położonych poza terenem Gminy Ozimek dowożone były (mikrobusami, 

wynajętym transportem i przez rodziców) na koszt Gminy Ozimek dzieci i 

uczniowie niepełnosprawni.  

 

 W przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2017/2018 było 

zatrudnionych 257 nauczycieli na 216,98 etatu w tym: 150,04 etatów 

nauczycieli dyplomowanych, 31,84 etatów nauczycieli mianowanych, 24,67 

etatów nauczycieli kontraktowych, 8,88 etatów nauczycieli stażystów i 1,55 

etatów nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego. 

Kadra pedagogiczna uczestniczyła w licznych szkoleniach, 

konferencjach, warsztatach,  kursach i innych formach doskonalenia 
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zawodowego. Z dofinansowania do opłat za kształcenie w formie  studiów 

podyplomowych skorzystało łącznie 10 nauczycieli na łączną kwotę 15.405,00 

zł. 

Ogółem w przedszkolach i szkołach na stanowiskach administracji i 

obsługi zatrudnionych było 137 osób na 121,51 etatów. 

Dla poprawy warunków nauki, bezpieczeństwa uczniów i pracowników 

oraz stanu higienicznego, a także poprawy estetyki i wyglądu pomieszczeń 

oraz budynków, w miarę możliwości finansowych wykonuje się różnego 

rodzaju prace inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne oraz dokonuje 

niezbędnych zakupów. 

 

Wykaz robót i zakupów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 

2017/2018 przedstawia tabela poniżej: 

 
Lp 
 

Placówka Zakres prac inwestycyjnych, remontowych                             
i modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia 

1 PP Nr 1 w Ozimku Wymiana oświetlenia w pięciu salach zabaw dzieci, 
wymiana drzwi wejściowych do pięciu sal zabaw dzieci oraz 
drzwi wejściowych głównych, wykonanie ozdobnej lamperii   w 
szatni dzieci, malowanie ścian szatni dzieci, czyszczenie          i 
malowanie ogrodzenia przedszkolnego, renowacja parkietu w 
sali zabaw gr. V, remont i malowanie sali zabaw gr. IV, remont 
urządzeń drewnianych na terenie placu przedszkolnego, 
malowanie urządzeń stałych w ogrodzie przedszkolnym, 
malowanie pomieszczenia przeznaczonego na leżaki w gr. II. 
Doposażenie w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, 
zakup pomocy do prowadzenia zajęć specjalistycznych, zakup 
wykładziny dywanowej do gr. I dzieci 3-letnich, doposażenie 
łazienek dla dzieci i pracowników przedszkola w dozowniki na 
mydło i podajniki na papier, zakup pieca gazowego do kuchni 
przedszkolnej, zakup dwóch taboretów gazowych do kuchni, 
zakup urządzenia zabawowego na teren placu zabaw, zakup 
kosiarki do pielęgnacji ogrodu placówki,  

2 PP Nr 2 w Ozimku Termomodernizacja przedszkola. 
Zakup mebli do sali, pomocy dydaktycznych, żaluzji, dywanów. 

3 PP Nr 3 w Dylakach Malowanie urządzeń do zabaw w ogrodzie przedszkolnym, 
wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach 
przedszkolnych. 
Zakup kosiarki do trawy. 

4 PP Nr 4 w Ozimku Wymiana 8 sztuk drzwi z ościeżnicami i okuciami w budynku 
przedszkola, wymiana wykładziny w sekretariacie przedszkola, 
remont parkietów w 2 salach, remont podłogi w kuchni i 
zmywalni, remont sufitu w kuchni. 
Zakupiono: równoważnie i hangar liniowy na plac zabaw, 3 
sztuki wózków kelnerskich, myjkę ciśnieniową, odkurzacz, 
pozyskano z UGiM Ozimek kserokopiarkę. 
 

5 PP Nr 5 w Krasiejowie Naprawa urządzeń placu zabaw zgodnie z protokołem 
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przeglądu 2018, naprawa trampoliny, kompleksowy remont 
pralni przedszkolnej, inwestycje rzeczowe, prace ogrodowe      i 
ukwiecenie „Zakątka Skrzata”. 
Zakupiono sprzęt gospodarczy i do sprzątania, uzupełniono 
wyposażenie kuchenne i dydaktyczne, zakupiono kosiarkę 
spalinową, sprzęt multimedialny (projektor, ekran), 
radioodtwarzacze. 

6 PP Nr 6 w Szczedrzyku Montaż nowych podłóg w sali gr I i korytarzach przedszkola, 
wymiana drzwi z szybami na drzwi bez szyb, remont dachu 
śmietnika. 

7 PSP Nr 1 w Ozimku Remont biblioteki szkolnej – połączenie dwóch pomieszczeń    i 
utworzenie centrum multimedialnego przy bibliotece, 
adaptacja pomieszczenia na klasę szkolną i salę komputerową. 
Pozyskano pomoce dydaktyczne w ramach projektów 
„Lekkoatletyka dla każdego”, „Sekrety Nauki”, 10 komputerów 
– Projekt Obywatelski, podłączono część klas do Internetu, 
zakupiono szafki dla uczniów klas siódmych, doposażenie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej.   

8 SP Nr 2 w Ozimku Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale lekcyjne                  i 
rewalidacyjne, wymiana nitki wodociągowej do oddziału 
przedszkolnego. 
Zakup książek do biblioteki, zakup i uruchomienie                 75-
calowego monitora interaktywnego, doposażenie gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej.   

9 SP w Antoniowie Zamontowanie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi głównego 
wyłącznika prądu, wykonanie barierek oddzielających plac 
zabaw od parkingu, wykonanie pomieszczenia na gabinet 
profilaktyki prozdrowotnej. 
Dokupienie ławek i krzeseł do oddziału „0”, dokupienie sprzętu 
medycznego w ramach dotacji rządowej, zakup sygnalizacji 
alarmowej, zakup interaktywnego monitora dotykowego w 
ramach dotacji rządowej, zakup 3 komputerów wraz z 
monitorami i oprogramowaniem do sali komputerowej. 

10 SP w Dylakach Wyremontowano trzy sale lekcyjne, szatnię oraz bibliotekę 
szkolną. Zakupiono meble do sekretariatu, krzesła i ławki dla 
uczniów klasy siódmej, szafki ubraniowe dla uczniów klas VI – 
VII, doposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej.    

11 PSP w Grodźcu Zainstalowanie monitoringu zewnętrznego, malowanie 
zewnętrznej sceny wraz z remontem schodów, powiększenie    i 
remont ubikacji w oddziale przedszkolnym, malowanie dwóch 
szatni w oddziale przedszkolnym, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w korytarzu obok sali gimnastycznej, 
malowanie lamperii na korytarzu na I piętrze. 
Zakup zestawu mebli do sali 8, zakup ławek i krzeseł do sali 8, 
zakup tablicy do sali 8, doposażenie gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej.    Planowany jest zakup monitora interaktywnego 
z uzyskanej dotacji „Aktywna tablica” oraz zakup książek do 
biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego programu 
wspierania czytelnictwa”. W ramach projektu unijnego „Młodzi 
Odkrywcy Sekretów Nauki” szkoła pozyskała wiele pomocy 
dydaktycznych oraz aparat fotograficzny. 

12 SP w Krasiejowie Wyposażenie gabinetu profilaktycznego, zakup stolików          i 
krzesełek, wyposażenie świetlicy szkolnej w meble, dywan, 
biurko i krzesło dla nauczyciela - sponsorem była Rada 
Rodziców, renowacja tablic szkolnych. 
 Zakup kserokopiarki, piłek do zajęć w-f, 4 projektorów, 
zmywarko-wyparzarki do kuchni. 

13 PSP w Szczedrzyku Remont dachu nad salą gimnastyczną, zamontowano 3 tablice 
interaktywne, zakup roletek do 5klas, odmalowanie wejścia do 
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szkoły, odmalowanie lamperii w 3 klasach. 
Zakupiono: drukarkę, 3 komputery, 8 stołów, 16 krzeseł, 
czajnik i ekspres do kawy, doposażono gabinet profilaktyki 
zdrowotnej.   

14 Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Ozimku 

Wymiana dolnej pompy ciepła w wymiennikowni, wykonanie 
podjazdu na pochylni, uzupełnienie tynków na suficie, 
przeniesienie pracowni komputerowej z segmentu A do sali 102 
w segmencie C, położenie światłowodu na parterze            i 
drugim piętrze w segmencie C, pomalowanie oraz położenie 
dwóch fototapet w pracowni językowej nr 100 w segmencie C, 
pomalowanie sali nr 11 w segmencie A, obudowanie rur 
centralnego ogrzewania, zabudowanie płytą karton – gips drzwi 
wewnętrznych w sali 11A, pomalowanie ścian przytablicowych 
w sali 15A, 19A, 21A, zabezpieczenie ścian przykoszowych 
farbą olejną w w/w pomieszczeniach  oraz     w przedszkolu, 
pomalowanie dwóch wnęk korytarzowych      w segmencie A, 
udrożnienie kanalizacji w toaletach                w segmencie B 
wraz ze skuciem kafelek i położeniem nowych na remontowanej 
nawierzchni, uszczelnienie przecieków na płaskiej powierzchni 
pokrytej papą dachu szkolnego, likwidacja źródeł przecieków 
na stołówce szkolnej, bieżąca naprawa i udrażnianie rynien, 
pomalowanie pomieszczenia przy auli, wypełnienie ubytków po 
odpadnięciu tynku z sufitu na świetlicy szkolnej oraz w ciągu 
komunikacyjnym segment B – aula, pomalowanie przedsionka 
przy wejściu głównym do szkoły. 
Zakupienie ze środków budżetowych stołów, lamp rastrowych 
do pracowni językowej, zakupienie wyposażenia 
multimedialnego wraz z oprogramowaniem  na 24 stanowiska 
uczniowskie oraz pulpit sterujący dla nauczyciela (środki 
pozabudżetowe), zakupienie oraz montaż kotary dzielącej na 
halę sportową (środki pozabudżetowe), zakup trzech 
telewizorów 55’ do klasopracowni (środki pozabudżetowe), 
zakupienie i montaż rolet do czterech klasopracowni (środki 
pozabudżetowe), zakupienie 10 zestawów szafek szkolnych dla 
uczniów (środki pozabudżetowe), zakupienie tablicy 
multimedialnej do edukacji wczesnoszkolnej (środki 
pozabudżetowe), zakup trzech dużych tablic suchościeralnych 
(środki pozabudżetowe), zakup różnorodnego sprzętu 
sportowego oraz strojów sportowych (środki pozabudżetowe), 
mównica z herbem szkoły (środki pozabudżetowe), zakup 
dywanu do oddziału przedszkolnego, zakup blendera oraz 
miksera do stołówki szkolnej, doposażono gabinet profilaktyki 
zdrowotnej.    

 
W roku szkolnym Gmina Ozimek uzyskała dodatkowe środki finansowe 

w ramach różnych programów i projektów, a  także z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej.  

Gmina przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica”. W odpowiedzi na złożony w dniu 15.09.2017 r. wniosek,  

decyzją Wojewody Opolskiego  z dnia 23 października 2017 r. została 
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przydzielona dotacja celowa w kwocie 98 000,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację działań wynikających  z programu „Aktywna tablica”. W ramach 

programu zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 122 500,01 zł w 

tym 98 000,00 zł  z otrzymanej dotacji, a 24 500,01 zł stanowił finansowy 

wkład własny gminy.  

W dniu 02.10.2017 r. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 

zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły - z przeznaczeniem na 

wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej   w sprzęt  i aparaturę 

medyczną  w 8 szkołach podstawowych.  

Decyzją Wojewody Opolskiego  z dnia 28 listopada 2017 r. została 

przydzielona dotacja celowa w kwocie 22 643,00 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. W ramach 

otrzymanych środków zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w łącznej 

kwocie 21 715,35 zł . 

W odpowiedzi na złożony w dniu 10 października 2017 r. wniosek, 

Gminie Ozimek została przyznana w dniu 28 listopada 2017 r.  kwota 

33 042,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z 

przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na 

emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.   

Gmina przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów 

prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i 

młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W odpowiedzi na złożony w 

dniu 15.11.2017 r. wniosek,  decyzją Wojewody Opolskiego  z dnia 22 maja 

2018 r. została przydzielona dotacja celowa w kwocie 32 000,00 zł na 

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

podręcznikami) do bibliotek szkolnych w czterech szkołach podstawowych. 

Zakup książek jest obecnie w trakcie realizacji. 

W odpowiedzi na złożony w dniu 13 czerwca 2018 r. wniosek, Gminie 
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Ozimek została przyznana w dniu 21 sierpnia 2018 r.  kwota 123 300,00 zł ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w dwóch szkołach 

podstawowych.  Zakup pomocy jest obecnie w trakcie realizacji.  

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina realizowała również projekt 

„UMIEM PŁYWAĆ”, skierowany do uczniów klas I – III. Projekt miał na celu 

promocję i upowszechnienie nauki pływania. Realizatorem projektu było 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, z którym Gmina Ozimek podpisała 

umowę współpracy partnerskiej.  Projekt był współfinansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Ozimek. W trakcie projektu w 

roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano 20 godzinne kursy nauki pływania 

dla 3 grup dzieci, każda po 15 osób. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 

projekt jest kontynuowany dla kolejnych 6 grup. Są czynione starania o 

kontynuację projektu w roku 2019. 

  
 
Obsługę administracyjno – finansowo – księgową przedszkoli i szkół 

podstawowych prowadzi Gminny Zakład Oświaty w Ozimku.  

Od 01.01.2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w 

Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku jest 

jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie 

gminnym.  

Poza zakresem zadań finansowych oraz zakresem obsługi administracyjnej i 

organizacyjnej,  GZO  w Ozimku wykonuje inne zadania, w tym m. in.: 

− kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 

lat zamieszkałą na terenie Gminy Ozimek, 

− prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowego programu pomocy 

uczniom „Wyprawka szkolna”, 

− prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu państwa z 

przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych  w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, w tym wnioskowanie i rozliczenie środków, 
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− prowadzenie spraw związanych z dotacją celową z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 

− zapewnienia przewozu i opieki w czasie jego trwania oraz zwrot kosztów 

przejazdu uprawnionym dzieciom i uczniom,  

− organizowanie eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, 

− prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie Gminy 

Ozimek, 

− prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli, 

− przygotowanie i obsługa postępowania związanego z nadaniem stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 

− organizację doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, 

− współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty, 

− sporządzanie sprawozdawczości oświatowej. 

W GZO  zatrudnionych było 14 osób na 13,5 etatu. 

 
 
 

 
Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku – w dniu 15 i 17 listopada 2017 r. 

została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie: przestrzeganie praw 

dziecka, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez 

dyrektora szkoły  – zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku – w dniu 12 stycznia 2018 r. została 

przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie  przestrzegania procedury 

zakładania „Niebieskiej Karty” oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego 

przez dyrektora szkoły – zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku – w dniu 12 lutego 2018 r. została 

przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie prawidłowości organizacji 
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warunków  kształcenia, wychowania i opieki ucznia niepełnosprawnego 

zgodnie z przepisami prawa – nie wydano zaleceń. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach – w dniu 6 marca 2018 r. 

została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie prawidłowości 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydano następujące 

zalecenia: 

− zapewnić uczniom zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z 

zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

− planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

współpracować z rodzicami ucznia. 

W wyniku kontroli zwiększono liczbę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

o jedną godzinę  tygodniowo. 

5. Szkoła Podstawowa w Antoniowie – w  dniach   24, 27 i 28 maja 2018 r. 

została przeprowadzona w Oddziale Przedszkolnym przez zespół 

wizytatorów do spraw ewaluacji  Kuratorium Oświaty w Opolu ewaluacja 

zewnętrzna problemowa w zakresie następujących wymagań: 

− kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, 

− dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji: 

− nauczyciele poprzez właściwą realizację podstawy programowej 

umożliwiają dzieciom opanowanie kluczowych umiejętności 

edukacyjnych, które warunkują dobre przygotowanie do podjęcia 

dalszej nauki w szkole podstawowej, 

− systematyczne monitorowanie skuteczności działań edukacyjnych 

jest podstawą do formułowania wniosków, których realizacja ma 

pozytywny wpływ na jakość edukacji, 

− dzieci stosują w praktyce opanowane wiadomości i umiejętności, co 

świadczy       o spójności procesów edukacyjnych z zaleceniami 

podstawy programowe - rodzice wysoko oceniają funkcjonowanie 

przedszkola i pracę nauczycieli, 
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− konsekwentna realizacja działań wychowawczych, profilaktycznych                       

i prozdrowotnych wpływa na kształtowanie postaw przedszkolaków, 

w tym znajomość i stosowanie przez nich norm społecznych, 

− dyrektor i nauczyciele we współpracy z rodzicami systematycznie 

monitorują działania wychowawcze i profilaktyczne, a w razie 

potrzeby modyfikują je.  

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku – w dniu 21 czerwca 2018 

r. została przeprowadzona kontrola planowa w zakresie prawidłowości 

zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” – nie wydano zaleceń. 

 
Liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych w gminie Ozimek w roku 2018 

    
Placówka oświatowa   liczba dzieci w placówce 

  stan SIO 30.03.18 stan SIO 30.09.18 średniorocznie 

Publiczna Szkoła Podstawowa       

Nr 1 w Ozimku 203 230 212 

Szkoła Podstawowa       

Nr 2 w Ozimku 85 96 89 

Oddział przedszkolny w Szkole        
Podstawowej Nr 2 w Ozimku 
 
 19 20 19 

Szkoła Podstawowa       

Nr 3 w Ozimku 534 517 528 

Oddział przedszkolny w Szkole        

Podstawowej Nr 3 w Ozimku 25 24 25 

Szkoła Podstawowa       

w Antoniowie 42 52 45 

Oddział przedszkolny w Szkole        

Podstawowej w Antoniowie 20 22 21 

Publiczna Szkoła Podstawowa       

 w Dylakach 75 84 78 

Publiczna Szkoła Podstawowa       

w Grodźcu 79 87 82 

Oddział przedszkolny w Publicznej        

Szkole Podstawowej w Grodźcu 38 30 35 

Szkoła Podstawowa       

w Krasiejowie 89 105 94 

Publiczna Szkoła Podstawowa       

w Szczedrzyku 124 138 129 
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Oddział przedszkolny w Publicznej        

Szkole Podstawowej w Szczedrzyku 17 15 16 

Przedszkole Publiczne Nr 1        

w Ozimku 125 126 125 

Przedszkole Publiczne Nr 2        

w Ozimku 88 90 89 

Przedszkole Publiczne Nr 3        

w Dylakach 44 42 43 

Przedszkole Publiczne Nr 4        

w Ozimku 115 114 115 

Przedszkole Publiczne Nr 5        

w Krasiejowie 50 50 50 

Przedszkole Publiczne Nr 6        

 w Szczedrzyku 45 47 46 

    

    

    

    

Dowożenie dzieci i uczniów do szkół w roku 2018  
    
  koszty liczba dzieci   

  zł 2017/2018 2018/2019 

Dowożenia dzieci i uczniów        

 w 2018 roku - ogółem 557 049,36 312 276 

z tego:       

dowożenie dzieci i uczniów        

niepełnosprawnych przez gminę 211 787,44 15 16 

dowożenie dzieci i uczniów        

niepełnosprawnych przez rodziców 55 782,17 8 10 

zwrot kosztów przejazdów        

komunikacją publiczną 63 192,20 100 97 

dowożenie gimbusami szkolnymi        

do szkół i przedszkoli w gminie Ozimek 226 287,55 189 153 
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Koszt  funkcjonowania oddziału żłobkowego w 2018  
   

 koszty  

   

Wydatki osobowe pracowników 1 146 823,39  

Wydatki rzeczowe bez remontów 99 237,00  

Zakup żywności 65 583,96  

Ogółem:   

oddziały żłobkowe bez remontów  1 311 644,35  

   

Wpłaty za pobyt w żłobku 169 588,50  

Dochody z tytułu wyżywienia 58 280  

Dotacja celowa 57 600  

Inne dochody 3 906,74  

   

Koszty - wpłaty - dochody - dotacja 1 022 269,11  

   

 % pokrycia przez dochody 17,67%  

 % pokrycia przez dotację 4,39%  

 % pokrycia przez gminę 77,94%  

Remonty 0  

Ilość dzieci 75 - 85  

średniorocznie 82  

Inwestycja:    

   

Dotacja celowa - Maluch 2018   

Śroski wlasne gminy   
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 Wydatki na prowadzenie szkół w gminie Ozimek w 2018  roku     

          
  P.S. P. Nr 1 S. P. Nr 2 S.P. Nr 3  S.P. P.S.P. P.S.P. S.P. P.S. P.    

  Ozimek Ozimek w Ozimku w Antoniowie w Dylakach w Grodźcu w Krasiejowie w Szczedrzyku razem 

Wydatki osobowe 
pracowników 2 380 752,44 1 721 833,01 5 655 504,57 1 040 134,52 1 097 604,96 1 238 078,05 1 341 765,06 1 615 147,38 16 090 819,99 

Wydatki rzeczowe bez 
remontów 224 535,44 85 234,67 786 198,72 112 250,72 162 368,54 146 589,19 228 780,75 240 929,47 1 986 887,50 
Dokształcanie i 
doskonalenie n-li 6 350,56 5 801,33 16 626,20 2 458,34 3 653,65 2 552,47 2 804,18 4 180,49 44 427,22 

razem wydatki 2 611 638,44 1 812 869,01 6 458 329,49 1 154 843,58 1 263 627,15 1 387 219,71 1 573 349,99 1 860 257,34 18 122 134,71 

Remonty i inwestycje 32 029,97 22 055,65 33 804,35 6 140,75 55 561,54 16 875,13 4 196,88 1 098,48 171 762,75 
Pomoc zdrowotna dla 
nauczycieli 1 500,00 700,00 3 330,00   300,00   2 100,00   7 930,00 

Stypendia motywacyjne 4 690,00 1 960,00 16 060,00 540,00 1 620,00 2 200,00 2 040,00 1 880,00 30 990,00 

Ogółem wydatki na 
prowadzenie                   

szkół w gminie Ozimek 2 649 858,41 1 837 584,66 6 511 523,84 1 161 524,33 1 321 108,69 1 406 294,84 1 581 686,87 1 863 235,82 18 332 817,46 
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Źródła  finansowania wydatków  na prowadzenie szkół w gminie Ozimek w 2018 roku   

          
          

  P.S. P. Nr 1 S. P. Nr 2 S.P. Nr 3  S.P. P.S.P. P.S.P. S.P. P.S. P.    

Ozimek Ozimek w Ozimku w Antoniowie w Dylakach w Grodźcu w Krasiejowie w Szczedrzyku razem 

Subwencja oświatowa 2 127 355,00 1 517 577,00 3 966 332,00 757 115,00 1 166 100,00 1 055 811,00 1 282 728,00 1 260 075,00 
13 133 
093,00 

Dotacje celowe  39 858,07 32 141,94 63 297,53 29 679,45 73 969,15 53 861,21 72 104,49 24 715,20 389 627,04 

Wpłaty rodziców 57 977,00   198 427,50       27 570,00 56 379,00 340 353,50 

Dochody z wynajmu i inne 5 801,96 447,13 3 122,64 983,53 349,80 3 587,92 3 505,65 5 689,74 23 488,37 

razem  2 230 992,03 1 550 166,07 4 231 179,67 787 777,98 1 240 418,95 1 113 260,13 1 385 908,14 1 346 858,94 

13 886 

561,91 

Środki własne gminy Ozimek 418 866,38 287 418,59 2 280 344,17 373 746,35 80 689,74 293 034,71 195 778,73 516 376,88 4 446 255,55 
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Koszty funkcjonowania przedszkoli  w Gminie Ozimek w 2018 roku  

        
  P. P. Nr 1 P. P. Nr 2 P. P. Nr 3 P. P. Nr 4 P. P. Nr 5 P. P. Nr 6   

  Ozimek Ozimek Dylaki Ozimek Krasiejów Szczedrzyk razem 

Wydatki osobowe pracowników 1 176 930,83 1 296 251,45 423 822,01 1 081 635,32 558 622,04 500 361,51 5 037 623,16 

Wydatki rzeczowe bez remontów 173 688,58 163 114,71 77 804,27 147 804,11 102 537,54 79 866,70 744 815,91 

Dokształcanie i doskonalenie n-li 2 065,85 3 727,41 729,88 3 039,99 906,56 608,94 11 078,63 

razem wydatki 1 352 685,26 1 463 093,57 502 356,16 1 232 479,42 662 066,14 580 837,15 5 793 517,70 

Remonty i inwestycje 10 016,00 35 992,11 0,00 47 709,27 9 683,97 31 606,75 135 008,10 

Ogółem wydatki na prowadzenie               

szkół w gminie Ozimek 1 362 701,26 1 499 085,68 502 356,16 1 280 188,69 671 750,11 612 443,90 5 928 525,80 

        
 
 
 
 
 
 
 

Źródła  finansowania wydatków  na prowadzenie przeds zkoli w gminie Ozimek w 2018 roku  
        
  P. P. Nr 1 P. P. Nr 2 P. P. Nr 3 P. P. Nr 4 P. P. Nr 5 P. P. Nr 6   

  Ozimek Ozimek Dylaki Ozimek Krasiejów Szczedrzyk razem 

Subwencja oświatowa 162 021,00 388 831,00 46 355,00 98 577,00 112 562,00 9 892,00 818 238,00 

Dotacje celowe  120 560,00 104 576,68 43 840,00 126 040,00 38 360,00 54 800,00 488 176,68 

Wpłaty rodziców 102 738,00 64 042,65 25 585,00 91 170,10 44 410,80 35 706,00 363 652,55 

Dochody z wynajmu i inne 314,83 2 791,89 73,00 4 306,73 1 421,71 102,59 9 010,75 

razem  385 633,83 560 242,22 115 853,00 320 093,83 196 754,51 100 500,59 1 679 077,98 

Środki własne gminy Ozimek 977 067,43 938 843,46 386 503,16 960 094,86 474 995,60 511 943,31 4 249 447,82 
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VIII Pomoc społeczna 
 
Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i świadczeń opiekuńczych 

prowadzi Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. Ośrodek 

Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2G18r. 

na działalność wydatkował kwotę 1 388 060 zł w tym (dotacja wojewody- 

222.140 zł}. W bieżącym roku zatrudnione były 24 osoby. 

  

Utrzymanie Ośrodka integracji i Pomocy Społecznej 

Lp. Zadanie Kwota ogółem w zł 

 Wynagrodzenia (z 13 pensją)  _____  
1 Budżet gminy - 871.127zł, 1.093.267 
 Budżet państwa - 222.140zł.  

2 
Składki ZUS, FP od wynagrodzeń 192.266 

 

Z pomocy społecznej w gminie Ozimek w roku 2018 skorzystało 315 

osób. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 32 osoby. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 61 

osób/ 31 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 179 osób, co oznaczało wzrost w 

stosunku do roku 2017 o 4 osoby.  

W gminie Ozimek najczęściej występującymi przyczynami trudnej 

sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się 

o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 

2018 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność i bezdomność.  

 

Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe 

dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z 

pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji 

lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w 
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podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających 

ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających 

z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby 

rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu 

socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych. 

 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku. 
 

Rodzaj świadczenia Liczba 

świadczenia 
niepieniężne 

28 763 

świadczenia 
pieniężne 

2 354 
 
Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

 
 Liczba 

Rodzaj świadczenia 201 201 201 201 201

świadczenia niepieniężne 156 146 137 113 109 

świadczenia pieniężne 324 311 263 240 210 

 
Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

 
 Liczba rodzin 

Rodzaj świadczenia 2014 2015 2016 2017 2018 

świadczenia 129 122 122 107 103 

świadczenia pieniężne 308 299 253 235 205 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku. 
 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking LICZBA 
RODZIN - 
OGÓŁEM 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 160 

UBÓSTWO 150 

BEZROBOCIE 140 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 57 

BEZDOMNOŚĆ 21 
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

17 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

15 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 12 

ALKOHOLIZM 9 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: 
WIELODZIETNOŚĆ 

7 
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

2 
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ZDARZENIE LOSOWE 2 
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 
W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

1 

 
Główne powody przyznania świadczeń w roku. 

 
 Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem świadczen
ia 
niepienięż
ne 

świadczen
ia 
pieniężn
e Długotrwała lub 

ciężka choroba 
27 277 26 449 828 

Niepełnosprawność 5 530 4 828 702 

Ubóstwo 5 318 3 398 1 920 

Bezrobocie 4 396 2 680 1 716 
Bezradność w 
sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

1 317 1 219 98 

 
Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych. 

 

Rok Liczb
a 
osó
b 2014 82 

2015 86 

2016 88 

2017 90 

2018 88 

 
Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

Rok Liczba 
osób 

2014 0 

2015 0 

2016 1 

2017 1 

2018 0 

Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego. 
 

 Liczba rodzin w 

Rodzaj 2014 2015 2016 2017 2018 

Poradnictwo specjalistyczne 35 0 40 37 26 

 
 
 
 
 
 
 
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 
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Rok Kwota świadczeń 
pieniężnych 2014 913 710,13 zł 

2015 871 291,68 zł 

2016 823 357,93 zł 

2017 769 771,03 zł 

2018 757 727,61 zł 

 

Pomoc w gminie Ozimek: z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych wsparcie uzyskało 314 osób, zaś w postaci 

świadczeń niepieniężnych 20 osób. Odpłatność gminy za pobyt w 

Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 19 osób.  

W gminie funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją 

opieką 18 rodzin.  

 

Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny 
dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o 
różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielegnacyjny dla osób, które ukończyły 75 
lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 
 Liczba 

Świadczenia opiekuńcze 2014 2015 2016 2017 2018 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2 698 2 728 2 688 2 640 2 651 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla 768 654 641 585 580 
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. 
roku życia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności 

812 817 791 836 819 

Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która 102 75 74 71 65 
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. 
roku życia legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia 

 

1 016 

 

1 182 

 

1 182 

 

1 148 

 

1 187 

Świadczenie pielęgnacyjne 550 457 499 535 522 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 20 28 44 23 
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy 

3 254 3 205 3 215 3 219 3 196 

 
 

W gminie Ozimek środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 15 973 334 zł. Poziom 

wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 201 083 zł. (co 
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stanowi 1,26%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 12 077 551,03 

zł. co stanowi 76 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 3 475 329,42 zł. co 

stanowi 21,76 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W 

dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 368 062,85 zł. co stanowi 

2,3 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 

- Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 53 338 zł. co stanowi 

0,33 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

 
IX. Kultura 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 

realizowane były przez jednostki organizacyjne gminy: Dom Kultury w 

Ozimku, Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, bezpośrednio przez Referat 

środków pomocowych, spraw społecznych i obsługi jednostek pomocniczych 

gminy oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i 

środowiskami twórczymi. 

 

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2018 

roku przeznaczono kwotę 2 411 731,61 zł. Kwota ta przeznaczona była 

odpowiednio na finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez Dom 

Kultury w Ozimku, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz na zadania zlecone 

organizacjom i instytucjom. 

 
ZADANIA WŁASNE, to wynikające z programu współpracy partnerskiej 

miast, organizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych oraz świąt 

państwowych i jubileuszy. 

Burmistrz Ozimka objął łącznie 14 przedsięwzięć patronatem, na łączną 

kwotę 5950,00 zł, dwa przedsięwzięcia uzyskały wsparcie niefinansowe – 

promocję wydarzenia.  
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LP NAZWA ZADANIA WNIOSKODAWCA DATA WYDARZENIA KWOTA UWAGI 

1 
Konkurs recytatorski - 

Młodzież recytuje poezję – 
Jugend trägt Gedichte vor 

Zarząd M-G TSKN 
Ozimek 

27.02.2018 
                            

500,00 zł  
Nagrody 

2 III Cross Ozimski 
RAJSPORT 

ACTIVE 
15.04.2018 

                         
2 000,00 zł  

Nagrody i 

3 
Spotkanie korowodów 

marzankowych 
Dom Kultury w 

Ozimku 
21.03.2018 150,00 zł Nagrody i 

4 

XXIII Ogólnopolski 
Przegląd Zespołów 

Tanecznych 
"TAŃCOWADŁA 

Dom Kultury w 
Ozimku 

14-15.04.2018 
                                    

-   zł  
Wsparcie 

promocyjne 

5 

Gminny Konkurs 
Matematyczny "Awantura 

o tytuł mistrzów 
matematyki" 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Karola Miarki w 

Dylakach 

19.04.2018 
                            

100,00 zł  
Nagrody 

6 

Wojewódzka Akademia z 
okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa PCK oraz 
60-lecia istnienia Klubu 

HDK PCK przy Hucie 
"MAŁAPANEW" Sp. z o.o. 

w Ozimku 

Opolski Oddział 
Okręgowy 
Polskiego 

Czerwonego 
Krzyża 

17.11.2018 
                            

500,00 zł  
Statuetki 

7 
Lot Pucharowy 28-

29.04.2018 
PZHGP Sekcja 

Ozimek 
28-29.04.2018 

                            
200,00 zł  

Puchary 

8 
XIII Festiwal Piosenki 

"DO-RE-MI" 
Dom Kultury w 

Ozimku 
28.04.2018 

                            
900,00 zł  

Nagrody 

9 
Nocnik Teatralny. VII 

Ozimska Noc Teatralna 
Dom Kultury w 

Ozimku 
19-20.05.2018 

                            
400,00 zł  

Nagrody 

10 
II Memoriał im. Mariusza 

Kwietniewskiego 
Arkadiusz 
Podlaski 

5-6.05.2018 
                            

300,00 zł  
Nagrody 

11 Rewia 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Karola Miarki w 

Dylakach 

  400,00 zł    Nagrody 

12 Twórcza Niepodległość 
Dom Kultury w 

Ozimku 
18.09-11.11.2018 -                                    

Wsparcie 
promocyjne  

13 Tobie Polsko AKCES 12.10.2018  500,00 zł Nagrody 

14 Bieg Mikołajkowy 
Stowarzyszenie 

Active Team 
08.12.2018  -  

Wsparcie 
promocyjne 
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PagóRace 2018 

 

 
 

Międzyszkolna Rewia Piosenki 
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Poniżej przedstawiono w formie tabeli wszystkie inicjatywy partnerskie 
realizowane w ramach w/w zadania 

 
 
LP INICJATYWA* 

PARTNER 
ZAGRANICZNY 
INICJATYWY  

DATA                     
I MIEJSCE 
INICJATYWY 

OPIS DZIAŁAŃ 
PODJĘTYCH  
W RAMACH INICJATYWY 

1 Turniej Koszykówki Miasto Rymarov/  27.03.2018, 
Rymarov 

Turniej koszykówki - ZS w 
Ozimku i Szkoła w Rymarzowie 

2 Aktywni Uczniowie - 
SP3 Ozimek i Zakladni 
Skola Rymarzow 

Miasto Rymarov/  06-08.04.2018, 
Rymarov 

Wymiana szkół - udział w 
wiosennych targach szkolnych i 
zajęcia proedukacyjne 

3 Dni Ozimka 2018 - 65 
Lecie Domu Kultury w 
Ozimku oraz 55 lecie 
MGBP w Ozimku 

Ozimek/ Prerov 
/ Rymarov/ 
Heinsberg 

09-10.06.2018, 
Ozimek 

65 Lecie Domu Kultury w 
Ozimku oraz 55 lecie MGBP w 
Ozimku 

4 Święto wina w 
Heinsbergu 

Heinsberg 29.06.-
02.07.2018, 
Heinsberg 

Impreza kulturalna 

5 Horne Dni Horni Mesto 21-22.07.2018, 
Horni Mesto 

Wymiana jednostek OSP (OSP 
Szczedrzyk) 

6 Dni Prerova 2018 Prerov  10-12.08.2018, 
Przerów 

Dni Prerova - imoreza kulturalna 

7 Szkolenie jednostwek 
OSP z Gminy Ozimek z 
THW Hann. Muenden 

Hann. Muenden 05-09.09.2018, 
Hann. 
Muenden 

Współpraca służb ratunkowych i 
OSP 

8 Dni Leśnictwa, 
Myślistwa i Przemysłu 
Drzewnego 

Miasto Rymarov 07-09.09.2018, 
Rymarov 

Impreza kulturalna 

9 Turniej Miast 
Partnerskich - 
Ozimek-Rymarov 

Miasto Rymarov 07-08.09.2018, 
Rymarov 

Rozgrywki sportowe młodzieży i 
dorosłych na boisku sportowym 
w Rymarzowie - kat. Dzieci i 
dorośli - piłka nożna drużyn 
amatorskich 

10 Aktywni uczniowie - 
Nic o nas bez nas - 
rosną nam młodzi 
samorządowcy 

Miasto Rymarov 14-15.09.2018, 
Ozimek 

Współpraca szkół – zajęcia 
proedukacyjne 

11 Jarmark Krompasski Krompachy 21-23.09.2018, 
Krompachy 

Jarmark w Krompachach 
promujący walory turystyczne 
regiony 

12 Aktywni Uczniowie - 
SP1 Ozimek i Zakladni 
Skola Rymarzow 

Miasto Rymarov 05-06.10.2018, 
Rymorzów 

Wymiana szkół - Uczniowie  
szkoły spędzili aktywny weekend 
w czeskim Rymarovie. 
Pojechaliśmy do zaprzyjaźnionej 
Zakladni Szkoly , gdzie 
realizowaliśmy wspólnie z 
czeskimi dziećmi projekt 
"AKTYWNI UCZNIOWIE". 
Rzeczywiście, o nudzie nie było 
mowy: był turniej unihokeja, 
były zajęcia plastyczne, spacery, 
pływanie na basenie oraz 
pieczenie muffinek. Każdy 
znalazł coś dla siebie, aż nie 
chciało sie wracać. Projekt 
"Aktywni uczniowie" realizowany 
jest przez gmine Ozimek i 
Rymarov, a finansowany przez 
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Unię Europejską 

 
 

Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury , tradycji i edukacji na 

rok 2018 przeznaczono kwotę 95 000 zł. W postępowaniu konkursowym 

wyłoniono stowarzyszenia, którym zlecono realizację zadań: 

L.P. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  
Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim 

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

16 000,00 

2.  
Stowarzyszenie na rzecz promocji 
talentów „AKCES” 

Zajęcia wokalne i II 
Wojewódzki festiwal 
artystyczny "Jesteśmy tacy 
sami" dla dzieci i młodzieży 
pełno i niepełnosprawnej 

4 000,00 

3.  
Stowarzyszenie Artystyczno-
Muzyczne Bez Schematów 

Kolorowo i sportowo 4 000,00 

4.  
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Dylaki 

Źródła kultury i tradycji 6 000,00 

5.  
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Krzyżowa Dolna 

Kultura i tradycja zbliża 
pokolenia 

1 000,00 

6.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szczedrzyka 

Upowszechnianie kultury, 
tradycji i edukacji wśród 
mieszkańców Gminy Ozimek 

9 000,00 

7.  Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” 
Grodziec - świadomi korzeni-
otwarci na jutro 

16 000,00 

8.  
Stowarzyszenie Dolina Małej 
Panwi 

Kontynuacja działalności i 
rozwój stowarzyszenia Dolina 
Małej Panwi i muzeum 
hutnictwa 

8 000,00 

9.  
Stowarzyszenie Miłośników 
Krasiejowa 

Funkcjonowanie muzeum w 
Krasiejowie oraz organizowanie 
życia kulturalnego we wsi 
Krasiejów 

16 000,00 

10.  Stowarzyszenie Active Team 
Realizacja przedsięwzięć 
edukacyjnych w zakresie 
zdrowego stylu życia 

15 000,00 

  RAZEM 95 000,00 
 

Główny zakres działalności Domu Kultury w Ozimku stanowi prowadzenie 

sekcji i kół zainteresowań oraz realizacja imprez własnych, wśród których 

znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, 

przeglądy  i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz 

międzynarodowym. W Domu Kultury prowadzone są systematyczne, otwarte 

zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z terenu naszej gminy 
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oraz gmin sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w 

zakresie tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki, nauki języków obcych i 

muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, a także 

kultywowania folkloru Śląska Opolskiego 

 
REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH 

1. ORGANIZOWANIE SPEKTAKLI, KONCERTÓW, FESTIWALI, WYSTAW       

I SPOTKAŃ 

 

SPEKTAKLE w ramach imprez własnych 

a) 10.03.2018 I część orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”; 

b) 18.03.2018 premierowy spektakl Teatru Kto? pt. „Kill Them All. 

Bardzo terrible criminal”; 

c) 21.04.2018 premierowy spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”; 

d) 21.04.2018 spektakl Teatru Kto? pt. „Łamigłówka 2.0”; 

e) 21.04.2018 spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”; 

f) 22.04.2018 premiera spektaklu Kto? pt. „Łamigłówka 3.0”; 

g) 10.06.2018 premiera orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”; 

h) 01.12.2018 premiera spektaklu teatru Fieter pt. „Podróż”. 

 
Łącznie w spektaklach wzięło udział 580 widzów. 

 

SPEKTAKLE wyjazdowe 

a) 6-28.01.2018 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu pt. „Depresja 

selera” podczas Biesiady Teatralnej; 

b) 16.05.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” 

podczas Alternatywy Między Ścianami; 

c) 23.06.2018 Przemyśl, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” 

podczas Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej 

d) 25.07.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Depresja selera” 

podczas „Aleje, tu się dziej: Alternatywa między ścianami”. 
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SPEKTAKLE inne 

a) 26.05.2018 w ramach Nocnika Teatralnego - VII Ozimskiej Nocy 

Teatralnej 

- „Gwoli jakiejś tajemnicy”, spektakl teatru „Tetraeder”; 

- „Mamy problem”, spektakl Magdaleny Bochan-Jachimek; 

- „Audycja”, spektakl teatru Ecce Homo; 

- „Cudzołożnice”, spektakl Fundacji Banina; 

- „Gnienie”, spektakl teatru T.C.R.; 

b) 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakl edukacyjno-muzyczno-

ekologiczne 

c) 23.11.2018 „Wiatr wolności” – spektakl dla szkół. 

 

 

KONCERTY w ramach imprez własnych 

a) 06.01.2018 „Koncert karnawałowy – muzyka filmowa, musicale, 

piosenki polskie oraz światowe” w wykonaniu Piotra Lempy ; 

b) 14.01.2018 koncerty Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz „Chóru na 

Obcasach” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;  

c) 10.03.2018 koncert „Chóru na Obcasach” oraz wokalistek Studia 

Piosenki „Nonet” podczas „Babskiego Fajrantu”; 

d) 03.03.2018 koncert charytatywny pt. ”Nigdy nie jesteś sam” w 

wykonaniu Maciej Święty Jankowski i przyjaciele, „Paragraf 64”, 

„Nutshell”, „Albo i Nie”; 

e) 11.05.2018 koncert w wykonaniu zespołów mażoretkowych oraz Studia 

Piosenki „Nonet” podczas „Kulturalnego piątku” w ramach Dni 

otwartych Funduszy Europejskich; 

f) 25.05.2018 „Tańczymy, śpiewamy dla taty i mamy” – koncert w 

wykonaniu sekcji Domu Kultury dla rodziców;  

g) 9-10.06.2018 koncerty podczas imprezy plenerowej w ramach 

obchodów 65-lecia Domu Kultury, 55-lecia Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Dni Ozimka; 
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h) 22.09.2018 koncert zespołów ludowych („Babie Lato”, „Dzióbki”, 

„Heidi”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) podczas 

wernisażu III Wystawy Twórczości Ludowej Opolszczyzny; 

i) 29.09.2018 koncert Studia Piosenki „Nonet” podczas zabawy dla 

seniorów; 

j) 07.10.2018 „Wolna i Niepodległa” – koncert dedykowany seniorom, w 

wykonaniu Bartosza Domagały, Justyny Różewicz-Suszczyńskiej, 

Jakuba Zwarycza, Marcina Suszczyńskiego; 

k) 10.10.2018 koncert „Chóru na Obcasach” podczas otwarcia wystawy 

pt. „Śląskie kobiety polskie twierdze”; 

l) 13.10.2018 „Dobrodzień Classic Festival” – koncert z okazji Dnia 

Nauczyciela; 

m) 14.10.2018 27 Festiwal Perkusyjny Drum Fest – koncert zespołu „All 

Sounds Allowed”; 

n) 14.12.2018 „Idą Święta” – koncert świąteczny w wykonaniu Studia 

Piosenki „Nonet”. 

 

Łącznie w koncertach udział wzięło 2540 osób. 

 

KONCERTY wyjazdowe 

a) 07.01.2018 kościół katolicki Ozimek, koncert kolęd w wykonaniu 

„Chóru na Obcasach”;                       

b) 14.01.2018 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, występ 

zespołu „Kaszmir” z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

c) 28.01.2018 kościół w Grodźcu, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na 

Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Grodziec” i „Jutrzenka”; 

d) 03.02.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas 

imprezy charytatywnej; 

e) 11.03.2018 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu występ zespołu 

„Kaszmir” podczas „Kolorów Kobiecości”;   

f) 12.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert „Chóru na 

Obcasach" podczas uroczystości nadania imienia Szkole;                                                                                                                                          
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g) 13.05.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Diament” oraz 

„Delement” w ramach „Pikniku z funduszami Europejskimi”; 

h) 18.05.2018 Szczedrzyk Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na 

Obcasach” podczas uroczystości pożegnania nauczycielki Urszuli 

Serafin-Nogi; 

i) 19.05.2018 Opole Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” – koncert 

wokalistek Studia Piosenki „Nonet”; 

j) 26.05.2018 Antoniów Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na 

Obcasach” podczas festynu rodzinnego; 

k) 15.06.2018 Ozimek Publiczne Przedszkole nr 4, występ zespołu 

„Feniks” oraz solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas festynu 

l) 16.06.2018 Dom Dziecka w Turawie, występ zespołu „Diament” oraz  

solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas Powiatowego Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego; 

m) 21.06.2018 Szkoła Podstawowa nr w Ozimku, koncert „Chóru na 

Obcasach” na zakończenie roku szkolnego; 

n) 23.06.2018 Grabów, występ zespołu „Delement” podczas festynu; 

o) 24.06.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas 

zakończenia sezonu artystycznego; 

p) 08.07.2018 Krasiejów; występ wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz 

Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas festynu letniego 

q) 22.07.2018 Dobrodzień, występ zespołów orientalnych „Kaszmir” i 

„Zafira” podczas Dni Dobrodzienia 

r) 01.09.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, występ zespołu „Super 

Mums” podczas Wielkiego Pikniku Charytatywnego pt. „Pomoc dla Ewy 

i Joli” 

s) 09.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ Studia Piosenki „Nonet”; 

t) 09.09.2018 Turawa, program artystyczny w wykonaniu zespołów 

„Diament”, „Delement”, „Super Mums” podczas dożynek gminnych; 

u) 09.09.2018 Brzeg, występ zespołu „Diament” podczas meczu piłki 

nożnej Polska-Szkocja U-19; 

v) 10.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ „Chóru na Obcasach”; 
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w) 23.09.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Omega” oraz 

„Delement” podczas festynu Osiedla PRZYSZŁOŚĆ; 

x) 04.10.2018 Turawa, występ zespołów ludowych („Babie Lato”, 

„Dzióbki”, „Heidi”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) 

podczas spotkania organizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego w ramach programu „Odnowa Wsi”; 

y) 17.11.2018 60-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, program artystyczny 

w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz zespołu „Enter”; 

z) 13.12.2018 Staniszcze Wielkie, program artystyczny w wykonaniu 

Studia Piosenki „Nonet” podczas spotkania opłatkowego firmy Elsteel; 

aa) 16.12.2018 Szczedrzyk, koncert w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet” 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego; 

bb) 16.12.2018 Szkoła Podstawowa nr 3; program artystyczny w 

wykonaniu „Chóru na Obcasach” podczas kiermaszu; 

cc) 19.12.2018 Turawa Dom Dziecka, koncert wokalistek Studia Piosenki 

„Nonet”. 

 

Łączna ilość koncertów wyjazdowych – 29. 

 

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne 

a) 12.01.2018 XXIII Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych; 

b) 21.03.2018 Spotkanie Korowodów Marzankowych; 

c) 14–15.04.2018 XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych 

„Tańcowadła”; 

d) 28.04.2018 XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI; 

e) 26/27.05.2018 NOCNIK TEATRALNY. VII Ozimska Noc Teatralna; 

f) 10.06.2018 „Podróż moich marzeń” finał konkursu plastycznego 

(inicjatywa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Ozimek na rok 2018); 

g) 14.12.2018 Konkurs na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową. 

 

W zorganizowanych 7 festiwalach i przeglądach wystąpiło 150 zespołów 

oraz wzięło udział 1490 osób. 
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UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych 

a) 10.03.2018 „Podhostýnský Pohár” w Bystrice pod Hostynem – udział 

zespołu „Delement”; 

b) 20.04.2018 Giełda Piosenki w Opolu – udział solistek Studia Piosenki 

„Nonet”; 

c) 22.04.2018 Festiwal Mażoretek „Parada” w Czerwionce-Leszczyny – 

udział zespołów „Delement” oraz „Diament”; 

d) 18-20.05.2018 Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu – 

udział zespołów mażoretkowych; 

e) 03.06.2018 Festiwal „Fantan” w Opolu, udział zespołu „Omega”; 

f) 12-18.06.2018 Mistrzostwa Europy Mażoretek w Crikvenicy – udział 

zespołu „Delement”; 

g) 17.06.2018 Festiwal „Czasem zakręceni” w Chrząstowicach, udział 

zepsołu „Omega”; 

h) 17.06.2018 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Piosenkobranie w Opolu 

– udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”; 

i) 21.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu 

„Delement” 

j) 23-24.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu 

„Diament”; 

k) 25.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze – udział zespołu 

„Super Mums”; 

l) 09.09.2018 Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” w 

Mosznej – udział wokalistki Studia Piosenki Nonet (Agata 

Kołodziejczyk); 

m) 25.11.2018 XXVII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości 

Niemieckiej w Walcach – udział zespołów „Heidi” z Ozimka, „Dzióbki” z 

Biestrzynnika oraz „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa. 

  

Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w 13 festiwalach. 
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WYSTAWY 

a) Styczeń 2018 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i 

„Świąteczne ozdoby choinkowe”, hol; 

b) Luty 2018 – wystawa prac sekcji plastycznej Domu Kultury pt. „Maska 

karnawałowa”; 

c) Marzec 2018 – wystawa „porcelany malowanej” przez grupy plastyczne 

Domu Kultury pt. „Wiosną zdobione”; 

d) 10.03.2018 – wernisaż wystawy sekcji „Fotokomórka” pt. „Jasminum”; 

e) Kwiecień 2018 – wernisaż wystawy grup plastycznych Domu Kultury 

pt. „Anatomia sztuki”; 

f) Kwiecień 2018 – wystawa sekcji plastycznej oraz języka angielskiego pt. 

„Dzień Ziemi – Planeta Ziemia”; 

g) Maj 2018 – wystawa prac plastycznych grup sekcji Domu Kultury pt. 

„Maj        w plenerze”; 

h) Czerwiec 2018 – wystawa grafik Wojciecha Siudei połączona z 

otwarciem „Podróżującej Galerii im. Wojtka Siudei” (inicjatywa 

realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 

2018); 

i) Czerwiec 2018 – mini wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury 

pt. „Powitanie wakacji”; 

j) Czerwiec 2018 – wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. 

„Sztuka Anatomii”; 

k) 22.09 – 28.09.2018 – wernisaż III Wystawy Twórczości Ludowej 

Opolszczyzny organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych 

Oddział w Opolu; 

l) 11.10.2018 – „Jesienny mini wernisaż” grup plastycznych 

„Gwiazdozbiór”, „Tęczowe łobuzy”, „No name”; 

m) 31.10.2018 – „Strachy z szafy” wystawa prac wszystkich grup 

plastycznych; 

n) 16.11.2018  - wernisaż wystawy prac powstałych podczas wyjazdów 

plenerowych w ramach projektu „Sztuka wody”; 

o) 16.11.2018 – udział uczestników sekcji plastycznej w wystawie 

pokonkursowej „Mały Karpik” w Niemodlinie; 
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p) 23.11.2018 – udział instruktorki sekcji plastycznej Agnieszki Jarockiej 

w pokonkursowej wystawie ogólnopolskiego konkursu „Konfrontacje 

2018” w Lesznie; 

q) 25.11.2018 – udział członków sekcji plastycznej w pokonkursowej 

wystawie „Pod kolorowym parasolem”; 

r) 05.12.2018 – udział członków sekcji plastycznej w poplenerowej 

wystawie pt. „Zaklęte w drzewie, zaklęte w kamieniu”; 

s) 14.12 – 31.12.2018 – pokonkursowa wystawa szopek betlejemskich i 

ozdób choinkowych; 

t) 17.12.2018 – otwarcie wystawy grafik wykonanych przez sekcję grafiki 

warsztatowej. 

Łącznie zorganizowano 15 wystaw, które obejrzało 1020 osób 

 

2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY 

a) 27.02.2018 udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 

2018 pt. „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”; 

b) 14.03.2018 udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto 

„Życie bajką jest”; 

c) 11.05.2018 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „A gdybym 

był instrumentem…”; 

d) 14-18.05.2018 zajęcia plenerowe w ramach Majówki w skansenie; 

e) 18.05.2018 udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Coś 

mojego”; 

f) 07.08.2018 spotkanie plenerowe w ramach projektu „Grafika pamięci”; 

g) 07-08.11.2018 Niemodlin – Góra Świętej Anny – udział w jesiennym 

plenerze malarskim pt. „Zaklęte w drzewie, zaklęte w kamieniu”; 

h) 16.11.2018 Niemodlin – udział w konkursie „Mały Karpik”; 

i) 23.11.2018 Leszno – udział w ogólnopolskich „Konfrontacjach 2018”; 

j) 25.11.2018 udział w ogólnopolskim konkursie „Pod kolorowym 

parasolem jesieni”. 

Łącznie członkowie grupy plastycznej  wzięli udział w 9 konkursach                  

i plenerach. 
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3. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH 

a) 13.01.2018 – wyjazd do Poznania na wystawę „Frida Kahlo i Diego 

Rivera. Polski kontekst”; 

b) 22–26.01.2018 – „Zima w Mieście” – zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla 

dzieci; 

c) 10.03.2018 – Babski Comber – zabawa dla kobiet z lekcją samby                     

z profesjonalną tancerką oraz mini sesją zdjęciową; 

d) 10.03.2018 – „Babski Fajrant” – pokaz „kobiety – kobietom” oraz strefa 

health&beauty; 

e) 9-10.06.2018 – 65-lecie Domu Kultury, 55-lecie Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Dni Ozimka 

W ramach organizowanego przedsięwzięcia wystąpiły: 

ZESPOŁY I SEKCJE DOMU KULTURY: zespoły ludowe: „Heidi”, „Babie 

Lato”, „Opolskie Dziołchy”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, Ozimska Orkiestra 

Dęta, „Super Mums”, „Kaszmir”, „Delement”, „Diament”, Studio 

Piosenki „Nonet”, „Omega”, „Feniks”, „Kropelki”, „Szkółka mażoretek”, 

„Zafira”, „Flava”, „Enter”, „Mini-Mini”. 

UTALENTOWANI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY: 

• Międzynarodowa obsada spektaklu „Z jednej gliny”, 

• zespół „Dialog”, 

• Julia Dota, 

• Lena Bardyk, 

• „Trio Mała Panew”, 

• Amelia Kita, 

• Katarzyna Juruć, 

• Vanessa Gonsior, 

• zespół dziecięcy Stowarzyszenia „Akces”, 

• Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego „Alvaro”; 

f) 02-06.07.2018 – „Lato w mieście” cykl zajęć rekreacyjno-

rozrywkowych dla dzieci i młodzieży; 

g) 16.07.2018 – podsumowanie sezonu  - zespół Delement; 

h) 29.10-02.11 – „Halloween w sekcjach”; 

i) 31.12.2018 – Kultowy Sylwester – motyw przewodni „W Krainie Lodu”. 
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Łącznie udział wzięły 2275 osób. 

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, 

dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne 1000 sztuk 

5. PROWADZENIE OGNISK TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, 

REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH 

 
 

Dni Ozimka 2018 
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X. Turystyka, sport i rekreacja 

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Ozimka. 

Aktywność ruchowa stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-

rekreacyjne mogą odbywać się w sposób zorganizowany w klubach 

sportowych lub indywidualnie. 

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) 

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. 

W Ozimku – w czasie prosperity Huty Małapanew – miał powstać 

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny Pracowników Huty Małapanew (obiekt 

obecnie opustoszały). W 2009 roku kompleks od gminy Ozimek, będącej wtedy 

właścicielem obiektu odkupiła firma P.W VEGAS.PL, z planami uruchomienia 

do 2012 r. kompleksu rekreacyjno-sportowego. Do dnia opracowania 

niniejszego dokumentu nie zostały w tej sprawie podjęte żadne działania. 

Gmina Ozimek, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, zwłaszcza w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozwinęła 

infrastrukturę rekreacyjną i sportową, która poprawiła standard życia 
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mieszkańców, a także wpłynęła na rozszerzenie oferty turystycznej obszaru. 

Siłownie zewnętrzne są w miejscowościach: Ozimek (2), Antoniów, Dylaki, 

Szczedrzyk, Krasiejów Grodziec, Jedlice; place zabaw ponadto we wsi 

Schodnia i Krzyżowa Dolina. Boiska ogólnodostępne w Ozimku (3, w tym jeden 

„Orlik”), Antoniowie, Dylakach (wielofunkcyjne), Biestrzynniku, Szczedrzyku 

(wielofunkcyjne), Krasiejowie (dwa, w tym jedno wielofunkcyjne), Grodźcu i 

Krzyżowej Dolinie. Sala sportowa ogólnodostępna jest tylko w miejscowości 

Schodnia, a korty tenisowe w Ozimku (na boisku „Orlik”), Antoniowie, 

Dylakach, Szczedrzyku i Krasiejowie. Ofertę rekreacyjną uzupełniają trasy 

rowerowe, które prowadzą drogami polnymi i leśnymi obszaru. 

 

Do dyspozycji mieszkańców w 2018 roku była również dobrze 

przygotowana baza rekreacyjna: 

-sztuczne lodowisko przy ul. Częstochowskiej w Ozimku ( w sezonie zimowym), 

- miasteczko ruchu drogowego- kompleks w pobliżu boisk Orlik w Ozimku, 

- placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na terenie miasta i gminy, 

- kompleks boisk Orlik przy ul. Częstochowskiej w Ozimku, 

- park do kalisteniki przy ul. Częstochowskiej w Ozimku.  

Obiekty rekreacyjne cieszyły się dużą popularnością mieszkańców naszego 

miasta.  Dużą popularnością wśród mieszkańców Ozimka cieszyło się 

lodowisko, z tej formy rekreacji w 2018 roku skorzystało wiele osób.   

 

W 2018 roku w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego 

powstał nowoczesny park do kalinistynki przy kompleksie boisk Orlik w 

Ozimku.. 

 
 

XI. Podsumowanie 
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady 

finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i 

przyjezdnych, obecne w miejskiej przestrzeni niemal na każdym kroku. 

Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom, 

stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym środki na organizację 

wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia i pomocy 
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społecznej. Współpracujemy ze społecznikami, NGO, jak również innymi 

samorządami i jednostkami. Wspieramy policję, straż pożarną, co przekłada 

się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego 

przykładami są m.in. projekt „Kampania edukacyjna dotycząca 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Ozimek”. 

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, co 

stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie miasta i tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Poza inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni i 

chodników, rozbudowy parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, 

budowy oświetlenia.  

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, 

ekologią, zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu 

zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do 

zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz imprez kulturalnych, odbywały się 

mniejsze przedsięwzięcia, jak spektakle teatralne dla dzieci, czy zajęcia w DK 

w Ozimku. Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły 

przedsięwzięcia dla bardzo szerokiego grona osób, ale też węższych grup. 

Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że mimo funkcjonowania 

rządowego programu 500+, nie wzrosła liczba urodzeń wśród mieszkańców 

Ozimka. Jako samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych 

warunków dla rodzin i dalszych inwestycjach w wieloaspektowy, 

zrównoważony rozwój miasta. 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, 

które są w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Rok 

2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz 

początek i punkt wyjścia kolejnych.  
 


