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WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI 

 

Burmistrz - Burmistrz Zawadzkiego 

BiK - Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem 

Dz.U. - Dziennik Ustaw 

gmina - gmina Zawadzkie 

GUS - Główny Urząd Statystyczny 

ha - hektar 

kV - kilowolt, symbol jednostki napięcia elektrycznego  

LGD - Lokalna Grupa Działania 

m2 - metr kwadratowy 

m. b. - metr bieżący 

Mg - Megagram - milion gramów (1000000 g)  

Miejscowy plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

m n.p.m. –  metry nad poziomem morza. Skrót określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom 

morza 

MWh – megawatogodzina 

NTO - Nowa Trybuna Opolska 

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna 

PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa 

PUP - Powiatowy Urząd Pracy 

r. - rok 

Rada - Rada Miejska w Zawadzkiem  

Raport - Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2020 rok 

Studium - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

szt. - sztuka 

ŚN - sieć średniego napięcia 

tys. - tysiąc 

urząd - Urząd Miejski w Zawadzkiem 

u.s.g. - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

w.c. - pot. ubikacja, toaleta 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WN - wysokie napięcie 

ZAW - KOM - Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Spółka z o. o. w Zawadzkiem 

https://sjp.pwn.pl/sjp/kV;2565317.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_morza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_morza
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WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713               

z póżn. zm.) Burmistrz Zawadzkiego, realizując obowiązek ustawowy przygotowywał roczny raport                

o stanie samorządu. 

Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2020 r. obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza                 

w roku poprzednim, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego.  

Ponadto ustawodawca przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4a u.s.g. wprowadził obowiązek rozpatrywania 

raportu o stanie gminy oraz obowiązek podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

wotum zaufania z tego tytułu. Realizacja obowiązku określonego w ww. przepisie należy do wyłącznej 

właściwości Rady Miejskiej w Zawadzkiem. 

Przy opracowaniu Raportu wykorzystano zasób wiadomości pracowników urzędu i innych jednostek 

organizacyjnych, którzy realizowali powierzone zadania oraz dokumenty źródłowe będące w posiadaniu 

urzędu. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(28(aa))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)&cm=DOCUMENT
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CHARAKTERYSTYKA GMINY ZAWADZKIE 

 

Gmina położona jest we wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości 210 – 240 m 

n.p.m., na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Od północy graniczy z gminami Dobrodzień                                 

i Pawonków, od wschodu z województwem śląskim, od zachodu z gminą Jemielnica i od północnego 

zachodu z gminą Kolonowskie. Powierzchnia gminy Zawadzkie wynosi 8 224 ha.   

Usytuowanie gminy na mapie województwa opolskiego obrazuje rysunek 1. 

 

Rys. 1. Usytuowanie gminy na mapie województwa opolskiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Według danych z Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, na 

dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 10 771, z czego: 

1) w Zawadzkiem 6 639 mieszkańców; 

2) w Żędowicach 2 307 mieszkańców; 

3) w Kielczy 1 825 mieszkańców.  

W 2020 r. w gminie urodziło się 86 dzieci, a zmarło 156 mieszkańców.  

W Urzędzie Stanu Cywilnego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. sporządzono 

łącznie 126 aktów stanu cywilnego, a w tym:  

1) 17 aktów urodzenia; 

2) 45 aktów małżeństw; 

3) 86 aktów zgonu. 
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   Powyższe dane nie zawierają urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców, które mogły mieć 

miejsce poza terenem gminy i nie mogły zostać zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.  

Jubilaci obchodzący w 2020 r. jubileusze małżeńskie: 

 Złotych Godów  - 20 par 

 Diamentowych Godów  -16 par 

 Żelaznych Godów  - 1 para.  

   

Zadania gminy  

Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania 

zlecone. Zadaniem własnym gminy, zgodnie z u.s.g. jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców. 

Wobec powyższego zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5)  ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12)  zieleni gminnej i zadrzewień; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                                         

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej                        

i prawnej; 
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17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania                  

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Zadania zlecone to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały gminie 

w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje środki 

finansowe od zlecającego w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań. 

Gmina wykonuje swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu pozyskiwania 

dochodów własnych (wpływy z podatków, wpływy z opłat, udziały we wpływach z podatku 

dochodowego, inne dochody, dochody majątkowe), a także korzysta ze środków budżetu państwa                          

w formie subwencji oraz dotacji.  

Zadania publiczne gminy w 2020 r. były realizowane przy pomocy gminnych jednostek 

organizacyjnych, do których należą:  

1. Posiadające osobowość prawną: 

1) Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Spółka z o. o. w Zawadzkiem. Gmina  posiada 

100% udziałów w spółce przekształconej z zakładu budżetowego. Udziały są wynikiem 

wniesionego przez gminę majątku w formie aportu; 

2) Biblioteka i Kultura  w Zawadzkiem.   

2. Nieposiadające osobowości prawnej:  

1) Urząd Miejski w Zawadzkiem, jako wyodrębniony aparat pomocniczy z zakresu działalności 

organu wykonawczego gminy, przy pomocy którego realizowane są wszystkie najważniejsze 

zadania oraz kompetencje Burmistrza; 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem; 

3) Żłobek Publiczny w Zawadzkiem; 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem; 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach; 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy; 

7) Przedszkole Publiczne Nr 2  z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem; 

8) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem; 

9) Przedszkole Publiczne w Żędowicach; 

10) Przedszkole Publiczne w Kielczy; 

11) jednostki pomocnicze gminy, czyli dwa sołectwa: Kielcza i Żędowice.  
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Ponadto gmina realizuje przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym, a wynikające z podjętych uchwał:  

1) o przystąpieniu do Związku Gmin Śląska Opolskiego na podstawie uchwały nr VIII/43/91 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zawadzkie 

do Związku Gmin Śląska Opolskiego; 

2) obejmującej ogół spraw odnoszących się do lokalnego transportu zbiorowego i wspólnego 

realizowania zadań mających charakter zadań publicznych (wykonywanie powinności 

organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym), po podjęciu uchwały nr XVI/183/16 Rady Miejskiej                        

w Zawadzkiem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo - 

Gminnego „JEDŹ Z NAMI” oraz przyjęcia statutu Związku Celowego Powiatowo - Gminnego 

„JEDŹ Z NAMI”;  

3) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko - Strzelecki 

Subregionalny Obszar Funkcjonalny, na podstawie uchwały nr XVI/184/16 Rady Miejskiej                        

w Zawadzkiem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia pod nazwą 

Kędzierzyńsko - Strzelecki Subregionalny obszar Funkcjonalny.  
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SYTUACJA FINANSOWA 
 

Niezależność finansowa gminy jest najistotniejszym wyznacznikiem jej samodzielności                                   

i samorządności. To właśnie dzięki budżetowi, będącemu podstawą gospodarki finansowej gminy, 

spełnia swoje podstawowe zadanie, jakim jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. 

Polityka finansowa gminy realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową uchwalaną corocznie 

przez Radę. W trakcie roku budżetowego jest ona zmieniana w zależności od planowanych źródeł 

dochodów oraz realizowanych wydatków.   

 

Budżet gminy  

Budżet gminy w 2020 r. został zaprezentowany w tabeli 1. 

Zadłużenie gminy w 2020 r. obrazuje tabela 2. 

 

Tabela 1. Budżet gminy 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan w 2020 r.                  

po zmianach 

 

Wykonanie na dzień 

31.12.2020 r. 

Dochody 50 859 386,58  50 247 716,95 

dochody bieżące 46 903 936,58  46 367 165,82 

dochody majątkowe    3 955 450,00    3 880 551,13 

Wydatki 52 550 386,58   47 896 842,85 

wydatki bieżące 46 223 052,03   43 381 739,68 

wydatki majątkowe  6 327 334,55      4 515 103,17 

Deficyt/Nadwyżka - 1 691 000,00                         2 350 874,10 

Przychody    4 876 288,20      5 266 499,32 

Rozchody    3 185 288,20       2 550 038,23 

  Źródło: opracowanie własne  

        

Gmina zakończyła 2020 r. nadwyżką w wysokości  2 350 874,10 zł. 
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Tabela 2. Zadłużenie gminy 

 

                                                       

Rodzaj  

zadłużenia 

 

 

 

Cel pożyczki/kredytu 

 

Według 

stanu na 

początek 

2020 r. (zł) 

 

Przychody 

z tytułu 

pożyczek 

w 2020 r. 

 

Spłata 

zadłużenia 

(zł) 

 

Według stanu 

na  koniec 

2020 r. (zł) 

Kredyt 

długoterminowy 

(Bank Ochrony 

Środowiska SA  

Opole) 

Zaciągnięty na budowę 

gimnazjum                               

w Zawadzkiem 

 

1 662 506,00 

 

0,00 

 

554 166,00 

 

1 108 340,00 

Kredyt 

długoterminowy 

(Bank Spółdzielczy                          

w Zawadzkiem) 

Zaciągnięty na 

sfinansowanie 

planowanego w 2011 r. 

deficytu budżetu gminy 

 

  538 244,60 

 

0,00 

 

269 122,20 

 

269 122,40 

Pożyczka płatnicza 

(WFOŚiGW                             

w Opolu) 

Zaciągnięta na zadanie 

„Termomodernizacja 

Hali Sportowej                         

w Zawadzkiem” (środki 

unijne) 

 

813 968,04 

 

951 726,46 

 

 

1 726 750,03 

 

 38 494,47 

Pożyczka 

inwestycyjna 

(WFOŚiGW                               

w Opolu) 

Zaciągnięta na zadanie 

„Termomodernizacja 

Hali Sportowej  

w Zawadzkiem” 

 

632 113,13 

 

766 418,78 

 

0,00 

 

1 398 531,91 

Źródło: opracowanie własne  

 

     Zobowiązania finansowe gminy na koniec 2020 r. wynosiły 2 814 488,78 zł. 

     Gmina systematycznie i terminowo spłaca zaciągnięte kredyty i pożyczki. 

      Wysokość zaległości w podatkach i opłatach lokalnych kształtowała się na poziomie 3 222 748,74 zł.  

Zaległości te dotyczą m. in.: podatku od nieruchomości, należności z tytułu niespłaconego funduszu 

alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz czynszów mieszkalnych wraz z odsetkami.  

      Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu gminy w 2020 r. zostały zawarte                                

w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 
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Budżet obywatelski 

 

        W dniu 2 listopada 2020 r. Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła uchwałę nr XXII/162/20  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r.  

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. przeznaczona została kwota                                            

w wysokości 50.000,00 zł. Na podstawie przywołanej Uchwały Burmistrz ogłoszeniem z dnia 8 grudnia 

2020 r. poinformował  o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r., a także przedstawił szczegółowe informacje dotyczące 

postanowień wynikających z w/w Regulaminu. 

       Zgodnie Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do w/w 

Regulaminu, w okresie od dnia 14 do dnia 28 grudnia 2020 r. przeprowadzona została kampania promująca 

Budżet Obywatelski gminy Zawadzkie. Kolejnym etapem było zgłaszanie przez mieszkańców gminy  

zadań (inicjatyw obywatelskich mających wpływ na rozwój gminy i zaspokojenie potrzeb jej 

mieszkańców). Etap ten rozpoczął się w dniu 29 grudnia 2020 r. i trwał do dnia 11 stycznia 2021 r. 

Ostateczne ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. przewidziane 

zostało na dzień 15 kwietnia 2021 r.     
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SYTUACJA SPOŁECZNA 

 

Gmina jest podmiotem wykonawczym lokalnej polityki społecznej. Na terenie gminy 

organizowaniem pomocy osobom potrzebującym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Ustawa  z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej,  w art. 2 i art. 3  określa między innymi istotę 

tej pomocy, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

Działalność OPS w zakresie pomocy społecznej skupia się od kilku lat coraz bardziej na osobach 

długotrwale  i ciężko chorych oraz niepełnosprawnych. Wynika to z malejącego od kilku lat bezrobocia. 

Coraz większym problemem jest wzrastająca skala bezdomności. 

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. z naszej gminy w PUP w Strzelcach Opolskich było 

zarejestrowanych 206 osób bezrobotnych, w tym 120 kobiet. Jako długotrwale bezrobotnych 

zarejestrowano 109 osób (w tym 68 kobiet). Osoby bezrobotne stanowiły 2,13% ogólnej liczby 

mieszkańców (10 771). Ogółem stopa bezrobocia rejestrowana w powiecie strzeleckim na koniec roku 

2020 wyniosła 5,7%  (5,1% w 2018 r. i 2019 r.). Dla porównania w 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła 

5,4%, a w 2016 r. stanowiła 6,6% (Informacje na temat bezrobocia w gminach i na temat lokalnego 

rynku pracy opublikowane przez PUP w Strzelcach Opolskich oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu). 

Z powodu bezrobocia OPS udzielił pomocy 58 rodzinom, podczas gdy z tytułu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby do OPS zgłosiły się 124 rodziny, a w związku z niepełnosprawnością 78 rodzin. 

Trend ten ma odzwierciedlenie również w realizowanym zadaniu dotyczącym świadczenia usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W 2020 r. świadczono usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla 46 osób.  

Dodatkowo gmina ponosi koszty pobytu 15 osób w domach pomocy społecznej. Wszystko 

to wskazuje na trwały trend wynikający z depopulacji (województwa, ale i naszej gminy)                                  

i z postępującego starzenia się społeczeństwa. W 2020 r. co prawda statystycznie obniżyła się liczba 

osób, których pobyt w DPS finansowany jest przez gminę (o 2 osoby), jednak związane jest to 

zdecydowanie z panującą epidemią. Łącznie w 2020 r. gmina wydatkowała na ten cel 351 474,80 zł. 

Wypłacone zasiłki w ramach pomocy społecznej przedstawia tabela 3. 
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Tabela 3. Wypłacone zasiłki w ramach pomocy społecznej  

 

Forma 

pomocy 

Liczba udzielonych 

świadczeń 

Liczba rodzin objętych 

pomocą 

Kwota pomocy 

(zł) 

Rok 

2020 

Rok 

2019 

Rok 

2018 

Rok 

2020 

Rok 

2019 

Rok 

2018 

Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

 

Zasiłki 

celowe 

 

249 

 

215 

 

229 

 

97 

 

97 

 

128 84 988  

 

56 054 

 

73 668 

 

Zasiłki 

okresowe 

 

346 

 

374 

 

358 

 

51 

 

57 

 

69 

 

118 699 

 

 

127 571 

 

111 957 

 

Zasiłki 

stałe 

 

388 

 

415 

 

424 

 

39 

 

 

40 

 

40 215 222 
 

237 571 

 

224 819 

 
Źródło: Opracowanie wykonał  OPS w Zawadzkiem 

 

Zauważalny staje się fakt, że od kilku lat ogólna liczba osób i rodzin korzystających                             

z pomocy społecznej w niewielkim stopniu spada. Należy się domyślać, że ma to związek zarówno                        

z dostępem do pracy, poziomem płac, jak i osłonową działalnością socjalną państwa w innych obszarach 

(świadczenia wychowawcze 500 plus itp.). OPS realizuje również inne formy wsparcia finansowego. 

Liczba rodzin objętych wsparciem OPS przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4. Liczba rodzin objętych wsparciem OPS 

 

Liczba rodzin objętych wsparciem OPS 

 

 

ROK 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

W ramach pomocy społecznej 247 229 227 

W ramach wsparcia rodziny 33 33 27 

W ramach świadczeń rodzinnych 457 441 394 

W ramach świadczeń 

wychowawczych 

470 855 879 

W ramach funduszu alimentacyjnego 32 28 18 

W ramach dodatków 

mieszkaniowych 

96 73 44 

W ramach dodatków energetycznych 47 43 40 

W ramach pomocy materialnej                    

o charakterze socjalnym 

33 21 15 

   Źródło: Opracowanie wykonał OPS 



  

 

14 

 

W roku 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem realizował poniższe uchwały: 

1) uchwała nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. 

Program został wdrożony w pierwszej połowie 2020 r., jednak z uwagi na epidemię jego 

realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2020 r. W ramach programu wsparciem w formie usługi 

asystenta  objęto 10 osób niepełnosprawnych. Wydatkowana kwota (w całości z dotacji budżetu 

państwa) wyniosła 63 403,24 zł; 

2) uchwała nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 stycznia 2018 r.                         

w sprawie ustanowienia dla mieszkańców Gminy Zawadzkie świadczeń z tytułu  wieloletniego 

pożycia małżeńskiego. 

Świadczenie małżeńskie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo przy osiągnięciu stażu 

małżeńskiego: 50 lat, 60 lat, 65 lat oraz 70 lat. W 2020 r. zrealizowano 45 świadczeń małżeńskich 

na łączną kwotę 13 500 zł (w 2019 r. zrealizowano 36 świadczeń na kwotę 10 800 zł, w 2018 r.                                 

37 świadczeń na kwotę 11 100 zł); 

3) uchwała nr XLII/377/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

Placówka została uruchomiona we wrześniu 2018 r. W 2020 r. placówka była w całości 

finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego                  

w ramach projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka II”. Do placówki zapisanych jest aktualnie                     

11 dzieci (przy maksymalnym możliwym obłożeniu 15 dzieci), która działa pięć dni w tygodniu 

w godzinach popołudniowych. Placówka w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

funkcjonowała w ograniczonym zakresie lub objęta była – na podstawie decyzji Wojewody 

Opolskiego – decyzją o zawieszeniu działalności na czas zwiększonej zachorowalności; 

4) uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie                  

przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Obiad bez pytań”. 

W 2020 r. programem osłonowym objęto łącznie 8 dzieci z terenu gminy (w tym                                       

4 dzieci z terenów wiejskich). Wydano w ciągu roku 191 posiłków, na które wydatkowano 

łącznie 808 zł (w tym 460 zł z dotacji z budżetu państwa). Ograniczony zasięg programu w roku 

2020 był spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju oraz nauczaniem zdalnym w znacznym 

okresie roku – dzieci nie uczęszczały do szkół przez wiele miesięcy, więc zauważalny jest spadek 

liczby dzieci korzystających z obiadów w stołówkach; 

5) uchwała nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Stan realizacji uchwały przedstawiono                   

w rozdziale odnoszącym się do realizacji gminnych programów. 
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REALIZACJA INWESTYCJI  

Zrealizowane inwestycje 

Wydatki majątkowe z budżetu gminy obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) 

jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji konkretnych inwestycji.  

W 2020 r. były realizowane inwestycje: 

1. „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”. 

W ramach zadania w 2020 r. kontynuowane były roboty budowlane związane                                                       

z termomodernizacją hali sportowej.   

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 2 392 108,15 zł (w tym roboty budowlane, nadzór 

inwestorski, odsetki od pożyczki WFOSiGW). 

Wysokość dofinansowania w roku 2020, to kwota 1 235 556,45 zł. 

Wydatki od początku inwestycji wyniosły 4 252 148,83 zł. 

2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żędowicach oraz zmiana sposobu użytkowania 

części budynku na remizę ochotniczej straży pożarnej”. 

W ramach zadania sporządzono drugą, zmienioną koncepcję architektoniczną, uwzględniającą 

adaptację, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Żędowicach na 

potrzeby remizy OSP w Żędowicach oraz organizacji działających na terenie sołectwa Żędowice -  

w tym niezbędne uzgodnienia konserwatorskie oraz wyliczenia szacunkowych kosztów realizacji 

inwestycji wynikających z opracowania. Przedmiotowa koncepcja została pozytywnie zaopiniowana 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, a także zaakceptowana przez organizacje 

działające na terenie sołectwa i strażaków z OSP Żędowice. 

Poniesione nakłady w roku 2020 r. wyniosły 7 995,00 zł. 

3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym, ulice: 1 Maja, Kani, Sienkiewicza, 

Lawendowa, Moniuszki, Mickiewicza, Szaflika, Szymanowskiego w Zawadzkiem”. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą ww. ulic. Projekt dotyczy 

remontu/przebudowy/rozbudowy dróg gminnych. 

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 110 300,25 zł. 

Razem poniesione nakłady od początku inwestycji wyniosły 135 300,00 zł.  

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej                         

w ul. Księdza Wajdy w Zawadzkiem. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wydatki_inwestycyjne
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
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W związku z prowadzoną inwestycją przez SAVI Sp. z o. o., polegającą na budowie pawilonu 

handlowego u zbiegu ulic: Księdza Wajdy i Opolskiej w Zawadzkiem, a także inwestycją związaną 

z termomodernizacją Hali Sportowej w Zawadzkiem, zaistniała konieczność przebudowy odcinka 

kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Wajdy. Celem umożliwienia realizacji zadania Pracownia 

Projektowania Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Pro-Arch” M. W. Lisiak Spółka 

Jawna  opracowała dokumentację projektową na budowę ww. odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 

Gmina podpisała z LIDL sp. z o. o. sp. k. umowę nr NI-UM/2020/134 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej spowodowanych inwestycją 

drogową.  

Poniesione nakłady w roku 2020 na dokumentację projektową wyniosły 1 107,00 zł. 

5. Opracowanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie gminy Zawadzkie. 

Ze względu na zmianę wymagań dotyczących budowy i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych zaszła konieczność dostosowania posiadanej dokumentacji projektowej do 

obecnie obowiązujących przepisów. 

Aktualizacji dokumentacji niezbędnej do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie gminy dokonało Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o.                        

z Opola.  

Poniesione na ten cel nakłady w roku 2020 wyniosły 61 369,18 zł.  

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa sieci oświetlenia 

drogowego w ulicy Kolejowej w Zawadzkiem. W ramach zadania wydatkowano w roku 2020 kwotę 

12 333,33 zł. 

7. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa 

ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą ww. ulicy. Projekt dotyczy 

rozbudowy drogi. 

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 14 760,00 zł. 

8. Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - etap I. 

Inwestycja dotyczyła I etapu budowy placu zabaw, w ramach którego zamontowano urządzenia 

zabawowe dla najmłodszych dzieci: zestaw zabawowy duży, huśtawkę łańcuchową bocianie 

gniazdo, podwójną łańcuchową z jednym siedziskiem gumowym zwykłym i jednym koszykowym,  

karuzelę, 3 bujaki. 

Poniesione nakłady w roku 2020  wyniosły 89 673,73 zł, w tym: 15.928,50 zł za opracowanie 

dokumentacji, 1 107,00 zł za nadzór inwestorski, 72 638,23 zł za roboty budowlane. Wartość została 

pomniejszona o kary umowne. 
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Plac zabaw został zrealizowany dzięki wsparciu darczyńców: UNIMOT S.A., Technodrew Polska 

Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o., Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, Track Tec Koltram                           

Sp. z o.o. Łączna kwota przekazana przez darczyńców wyniosła 60 000,00 zł. 

9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Zawadzkiem poprzez ich modernizację. 

Wykonano prace budowlane związane z doświetleniem czterech przejść dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 901 – ul. Opolskiej w Zawadzkiem (skrzyżowania: z ul. Lubliniecką, z ul. Księdza 

Wajdy i Dworcową, z ul. Stawową i Świerklańską oraz z ul. Powstańców Śląskich i Miarki). 

Przejścia dla pieszych doświetlono lampami ledowymi oraz zamontowano przy nich ostrzegawczy 

system świetlny.  

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły161 771,32 zł (projekt, roboty, nadzór), z czego kwota 

61 654,00 zł pochodziła ze środków własnych gminy a  kwota 100 000 zł, to dofinansowanie 

pozyskane z rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem 

Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.  

10. Przebudowa drogi gminnej nr 105649 O ul. Żeromskiego i drogi gminnej nr 105648 O ul. Ks. Wajdy 

w Żędowicach (projekt + ZRID). 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 

Poniesione nakłady w roku 2020  wyniosły 18 450,00 zł. 

11. Rozbudowa drogi gminnej nr 105683 O ul. Zielonej w Kielczy (projekt + ZRID). 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 13 530,00 zł. 

12. Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok 

autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. 

Zakres zadania obejmował utworzenie zatok autobusowych (wraz z wiatami),  budowę parkingu dla 

samochodów osobowych, utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów ze stojakami 

rowerowymi, pozwalającego na bezpieczne pozostawienie roweru i kontynuowanie dalszej podróży 

środkami komunikacji publicznej, oświetlenie terenu, oznakowanie poziome i pionowe ciągów 

komunikacyjnych. 

Poniesione nakłady w roku 2020  wyniosły 1 206 779,65 zł (roboty budowlane, montaż wiat                                    

i stojaków rowerowych, koszt nadzoru inwestorskiego). 

Obecnie toczy się przed sądem postępowanie z powództwa gminy przeciwko wykonawcy o zapłatę 

kary umownej w wysokości 828 973,76 zł (kwota główna) i odsetek od kwoty głównej, w wysokości 

65 750,71 (według stanu na dzień 5.05.2021 r.). 

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Kielczy. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 
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Poniesione nakłady w roku 2020  wyniosły 21 060,00 zł. 

14. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolonej w Kielczy.  

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie łącznika pomiędzy miejscami postojowymi,                                 

z przejściem do przedszkola i szkoły, utworzono klomby, ustawiono ławki i kosze oraz zakupiono 

rośliny. 

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 6 000,00 zł, z czego 5.000,00 zł pozyskano z dotacji 

celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) - Opolskie w latach 2020 – 2022. 

15. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żędowicach i Kielczy. 

W ramach zadania zaktualizowano dokumentacje projektowe budowy stref, które przekazano - na 

podstawie zawartego porozumienia – Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie 

"LUBIĘ TU ŻYĆ". Stowarzyszenie pozyskało środki w ramach naboru grantowego organizowanego 

przez LGD Kraina Dinozaurów. 

Poniesione nakłady w roku 2020 wyniosły 492,00 zł. 

16. Nabycie na rzecz gminy Zawadzkie nieruchomości zabudowanej przy ul. Księdza Wajdy 31                             

w Kielczy. 

Nabytą nieruchomość zamierza się przeznaczyć na potrzeby kulturalne i rekreacyjne mieszkańców 

sołectwa Kielcza. 

Poniesione nakłady w roku 2020  wyniosły 72 964,00 zł. 
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ZADANIA REALIZOWANE W SOŁECTWACH 

 

Każde sołectwo w 2020 r. otrzymało z budżetu gminy na realizację zadań w ramach funduszu 

sołeckiego kwotę 31 769,40 zł. 

W poniższych tabelach zostały wyszczególnione zadania zrealizowane przez sołectwa                             

w 2020 r. i koszty ich realizacji.   

 

Sołectwo Żędowice 

Tabela 5. Wykonane zadania w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Żędowice 

 

Nazwa zadania realizowanego w 2020 r. 

   

Koszt zadania 

(zł) 

Utrzymanie czystości i porządku na Przystani Kajakowej w Żędowicach, przy 

ulicy Stawowej w Kielczy, utrzymanie skwerów zielonych w Żędowicach oraz 

utrzymanie czystości i porządku w budynku i przed budynkiem „Świetlicy 

Wiejskiej” w Żędowicach 

5 800,00 

Zakup kwiatów, ziemi ogrodowej, gazonów, produktów ogrodniczych (środków 

chwastobójczych i roślin ozdobnych) w celu poprawy warunków estetycznych 

terenów zielonych 

847,69 

Zakup paliwa do urządzeń ogrodniczych dla celów utrzymania czystości  

i porządku w sołectwie 
146,14 

Usługa wyrównywania dróg – Świbska i ul. Kolejowa 2 337,00  

Naprawa dachu nad sceną przy boisku sportowym w Żędowicach 7 872,00 

Zakup materiałów budowlanych do postawienia płotu wokół terenu rekreacyjnego 381,41 

Usługi transportowe 8 748,01 

Zakup tłucznia do wyrównania terenu ul. Dworcowej 999,99 

Zakup kamer monitoringu wraz z pozostałymi urządzeniami 2 601,43 

Zakup iluminacji bożonarodzeniowych 1 094,93 

Łącznie wydatkowano kwotę 30 828,60 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykonanie budżetu, to kwota 30 828,60 zł, co stanowi 97,04 % planu budżetu.  
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Sołectwo Kielcza 

Tabela 6. Wykonane zadania w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Kielcza 

 

Nazwa zadania realizowanego w 2020 r. 

 

 

Koszt zadania 

(zł) 

Utrzymanie czystości i porządku na Przystani Kajakowej w Kielczy, przy 

Stawie rekreacyjnym przy ulicy Leśnej w Kielczy oraz innych terenach 

gminnych Sołectwa Kielcza 

5 800,00 

Zakup trawy, roślin ozdobnych, nawozu, narzędzi ogrodniczych ziemi 

ogrodowej, granitu kruszonego, obrzeży – w celu poprawy warunków 

estetycznych i uporządkowania terenów zielonych w sołectwie Kielcza 

5 025,26 

Zakup paliwa do urządzeń ogrodniczych dla celów utrzymanie czystości  

i porządku na terenie sołectwa 
1 021,83 

Usługi niwelowania terenu, w tym przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Kielczy 
7 300,00 

Zakup koszy i ławek 3 289,00 

Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Kielczy przy ul. Szkolnej 8 000,00 

Łącznie wydatkowano kwotę 30 436,09 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykonanie budżetu to kwota 30 436,09 zł, co stanowi 95,80 % planu budżetu.  

 

Na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Opolskiego, w 2020 r. 

zwiększona została dotacja celowa dla gmin województwa opolskiego. W następstwie złożonego  

wniosku przez Burmistrza Zawadzkiego w 2020 r. gmina otrzymała kwotę dotacji na zwrot części 

poczynionych w 2019 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.393,51 zł.  

Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu 

sołeckiego w roku 2020 zostanie złożony do dnia 31 maja 2021 r.  
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO  

 

Definicja mienia komunalnego została wyznaczona przez ustawodawcę w art. 43 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 późn. zm.),  

zgodnie z którą mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące  

do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.  

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może 

przysługiwać prawo własności, jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone 

prawa rzeczowe, wierzytelności. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie 

wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych 

przepisach prawa. Budżet gminy stanowi źródło informacji o wielkości, rodzaju i stanie finansów 

jednostki, a wymiar majątku samorządowego jest zawarty w informacji o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego.   

 

Zasób nieruchomości gminnych  

We władaniu gminy (własność, użytkowanie wieczyste) znajduje się łącznie 244,8822 ha gruntów 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.). Szczegółowe wielkości powierzchni gruntów gminnych,                       

z uwzględnieniem rodzaju użytku, przedstawiono poniżej:  

1) użytki rolne o łącznej powierzchni 72,5369 ha, a w tym: 

a) grunty orne – 31,2879 ha, 

b) łąki trwałe – 34,4200 ha, 

c) pastwiska trwałe – 6,8290 ha; 

2) grunty leśne i zadrzewione o łącznej powierzchni 11,0351 ha, a w tym: 

a) lasy –7,5171 ha, 

b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 3,5180 ha; 

3) grunty pod wodami o łącznej powierzchni 26,7272 ha, a w tym: 

a) grunty pod stawami – 15,4665 ha, 

b) grunty pod rowami – 11,1861 ha, 

c) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i inne – 0,0746 ha; 

4) nieużytki o łącznej powierzchni 1,2463 ha; 

5) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 20,4448 ha;  

6) tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 85,5916 ha, a w tym: 

a) drogi – 84,3828 ha, 

b) tereny kolejowe – 0,1612 ha, 
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c) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 0,8795 ha, 

d) inne tereny komunikacyjne – 0,1681 ha; 

7) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o łącznej powierzchni 7,8177 ha;  

8) grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 19,3842 ha, w tym: 

a) tereny mieszkaniowe – 8,3838 ha, 

b) tereny przemysłowe – 0,8993 ha, 

c) inne tereny zabudowane – 10,1011 ha; 

9) tereny różne o łącznej powierzchni 0,0984 ha.  

Dominującą pozycję wśród gruntów gminnych stanowią tereny komunikacyjne, obejmujące przede 

wszystkim drogi gminne (85,5916 ha), a także użytki rolne (72,5369 ha), w tym: grunty orne (31,2879 

ha) oraz łąki i pastwiska trwałe (41,2490 ha). Dużą powierzchnię zajmują także nieruchomości 

wykorzystywane przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym: tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe (20,4448 ha), tereny zabudowane i zurbanizowane (19,3842 ha) oraz zurbanizowane 

tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tj. grunty będące rezerwą pod przyszłe 

zagospodarowanie (7,8177 ha). 

Gmina  nie jest właścicielem terenów inwestycyjnych. 

 

Charakterystyka władania nieruchomościami  

1. W bezpośrednim administrowaniu gminy znajduje się 208,9212 ha gruntów, wykorzystywanych 

przede wszystkim na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gminy. Grunty te 

stanowią m.in.:  

1) drogi gminne publiczne, drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól; 

2) rowy; 

3) lasy, zieleńce i parki; 

4) nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej takimi jak: budynek urzędu, 

budynki OSP; 

5) zurbanizowane tereny niezabudowane przeznaczone do zbycia. 

2. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 4,3495 ha gruntów (grunty 

oddane na cele mieszkaniowe oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej – 0,6828 ha; grunty 

oddane na cele rolne – 0,1914 ha; grunty, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe 

niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – 0,1245 ha; pozostałe 

nieruchomości gruntowe – 3,3508 ha).  
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3. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 

Ustanowiony został na rzecz jednostek gminnych nieposiadających osobowości prawnej, na 

gruntach stanowiących własność gminy o pow. 5,4384 ha.  

4. W dzierżawie osób fizycznych i prawnych znajduje się łącznie 24,2386 ha gruntów.  

5. Grunty oddane w użyczenie obejmują łącznie powierzchnię 0,0075 ha.  

6. Grunty oddane w użytkowanie obejmują łącznie powierzchnię 1,9270 ha. 

7. Poza gruntami będącymi własnością gminy, gminny zasób nieruchomości tworzą działki  

o łącznej pow. 0,5640 ha stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane gminie  

w użytkowanie wieczyste.  

 

Obrót nieruchomościami   

W roku 2020 stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek: 

1) udziału gminy w obrocie cywilno-prawnym (umowy: sprzedaży – nabycia nieruchomości); 

2) przejęcia nieruchomości z mocy prawa na rzecz województwa opolskiego w oparciu  

o decyzję Wojewody Opolskiego. 

W roku 2020 gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze umowy cywilno-

prawnej, prawo własności jednej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 694 o pow. 0,0550 

ha, z mapy 3, obręb Kielcza (Repertorium A numer: 14761/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.). 

Łącznie zwiększenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w 2020 r. wyniosło 

0,0550 ha. 

Nieruchomości zbyte przez gminę w roku 2020 stanowią łącznie 1,2394 ha i obejmują: 

1) grunty o pow. 0,2372 ha zbyte w drodze bezprzetargowej: 

a) nieruchomości przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (udział ułamkowy 

w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych): 

- Repertorium A numer: 2760/2020 z dnia 2 marca 2020 r. (działka Nr 432/25 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) – pow. w części ułamkowej 0,0480 ha, 

- Repertorium A numer: 6628/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. (działka Nr 386/31 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) – pow. w części ułamkowej 0,0105 ha, 

- Repertorium A numer: 14747/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (działka Nr 386/28  

z mapy 2, obręb Zawadzkie) – pow. w części ułamkowej 0,0143 ha, 

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele usługowe,  

o łącznej pow. 0,1644 ha, zbyte na rzecz użytkownika wieczystego – Repertorium  
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A numer: 14722/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (nieruchomość złożona z działek  

Nr: 471/8, 471/12 i 471/15 z mapy 2, obręb Zawadzkie), 

2) grunty o pow. 0,5927 ha zbyte w drodze przetargów:  

a) nieruchomość przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (udział ułamkowy 

w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych) – Repertorium A numer: 7752/2020 z dnia                         

30 lipca 2020 r. (działka Nr 460/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie) – pow. w części ułamkowej 

0,0069 ha, 

b) nieruchomość przeznaczona pod teren zieleni urządzonej (nieruchomość gruntowa oznaczona 

jako działka Nr 1932/2 o pow. 0,1653 ha, z mapy 6, obręb Zawadzkie) – Repertorium A numer: 

7767/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 

c) nieruchomość przeznaczona na cele zabudowy usługowej (nieruchomość gruntowa oznaczona 

jako działka Nr 711/7 o pow. 0,0897 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie) – Repertorium A numer: 

12496/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., 

d) nieruchomości przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowo – usługowej (nieruchomości 

gruntowe): 

 Repertorium A numer: 7759/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. (działka Nr 3150/9 z mapy 3, obręb 

Zawadzkie) – pow. 0,0729 ha, 

 Repertorium A numer: 12511/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. (działka Nr 3150/2 z mapy 3, obręb 

Zawadzkie) – pow. 0,1102 ha, 

 Repertorium A numer: 12503/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. (działka Nr 1483/3 z mapy 6, obręb 

Żędowice) – pow. 0,1477 ha, 

3) grunt o łącznej pow. 0,4095 ha przejęty z mocy prawa na rzecz województwa opolskiego decyzją 

Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7820.12.2020.Az z dnia 23 września 2020 r. udzielającą zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej (działki z mapy 7, obręb Żędowice: Nr 2012/2 o pow. 0,0027 ha, 

Nr 2026/1 o pow. 0,3922 ha, Nr 2026/2 o pow. 0,0038 ha i Nr 2016/6 o pow. 0,0033 ha oraz działki 

z mapy 2, obręb Kielcza: Nr 206/2 o pow. 0,0010 ha, Nr 246/2 o pow. 0,0008 ha, Nr 246/3 o pow. 

0,0047 ha i Nr 245/2 o pow. 0,0010 ha). 

 

Łącznie zmniejszenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2020 

wynosi 1,2394 ha. 

W roku 2020 nie ustanawiano użytkowania wieczystego na nieruchomościach gminnych, 

a także nie wydawano na rzecz osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w prawo własności.  
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W roku 2020 ustanowiono trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 442/1                  

o pow. 0,1195 z mapy 2, obręb Zawadzkie – na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3                             

w Zawadzkiem. 

W dzierżawę oddano łącznie 24,2386 ha gruntów gminnych, a także zawarto kolejną umowę użyczenia 

z tym samym podmiotem, na korzystanie z  nieruchomości gminnej. W roku 2020 nie oddawano 

kolejnych nieruchomości gminnych w użytkowanie. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy w 2020 r. odbywało się na podstawie uchwały nr 

XIV/165/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-

2020.  

Gmina jest właścicielem budynków mieszkalnych, w których znajdują się mieszkania komunalne 

(100% własności gminy) oraz mieszkań w budynkach, w których znajdują się zarówno mieszkania 

komunalne, jak i własnościowe (tzw. wspólnoty mieszkaniowe).  

W 22 budynkach komunalnych, niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, znajduje się 80 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 4 436,64 m2.  

W 32 wspólnotach mieszkaniowych (36 budynków) gmina jest właścicielem 160 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 7 533,66 m2 i 1 lokalu użytkowego  

o powierzchni użytkowej 97,01 m2. 

Spośród wszystkich lokali mieszkalnych, będących własnością gminy, przeznaczono część lokali 

na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne. Na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe 

przeznaczonych jest 19 lokali, z czego wszystkie lokale zostały zasiedlone. Łączna powierzchnia 

użytkowa lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wynosi 600,11 m2. 

Gmina posiada również mieszkania komunalne w budynkach innych niż mieszkalne.  

Są to mieszkania, które w dawnym ustawodawstwie określano mianem mieszkań służbowych 

(Zawadzkie - ul. Stawowa 6, Żędowice - ul. Strzelecka 35A oraz Kielcza - ul. Księdza Wajdy 21). 

Mieszkaniowe zasoby komunalne gminy są zużyte (stare). Standard mieszkań komunalnych jest 

niski, wiele mieszkań nie posiada łazienek oraz w.c. Większość mieszkań komunalnych wyposażonych 

jest w ogrzewanie piecowe. Niewystarczające środki na remonty od kilku lat powodują dalsze niszczenie 

budynków oraz powstawanie coraz bardziej kosztownych remontów.  

Administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy zajmuje się ZAW-KOM 

w oparciu o umowę z dnia 30.04.2018 r. oraz na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe 

Osiedle 1 w Zawadzkiem – Zarządzanie Nieruchomości Wanda Karaś (jedna wspólnota mieszkaniowa). 

Gmina w 2020 r. wydała na remonty zasobów komunalnych kwotę 112 380,32 zł. 
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W 2020 r. gmina we współpracy z ZAW-KOM (administratorem) zintensyfikowała działania 

zmierzające do obniżenia stanu zadłużenia poprzez rozszerzenie zakresu windykacji przedsądowej oraz 

bieżące monitorowanie zadłużenia czynszowego. Windykacja przedsądowa pozwoliła gminie obniżyć 

koszty związane z postępowaniami sądowymi i komorniczymi. Te ostatnie traktowane są jako narzędzia 

egzekucji w sytuacjach, w których nie ma szans na zawarcie porozumienia/ kontraktu pomiędzy gminą 

a dłużnikiem. 

Informację o stanie zadłużenia lokali gminnych przygotowano na podstawie półrocznych/ rocznych 

sprawozdań przekazywanych przez administratora i przedstawiono w tabeli 7. 

 

Tabela 7. Stan zadłużenia lokali gminnych  

 

 

 

Zaległości 

czynszowe    

(zł) 

Koszty 

sądowe          

(zł) 

Sprawy 

sądowe  

(zł) 

Razem (zł) 

04.02.2021 r. (dotyczy 2020 r.) 99 127,41 241 745,16 803 809,28 1 144 681,85 

31.01.2020 r. (dotyczy 2019 r.) 100 025,45 214 068,89 776 390,58 1 090 484,92 

25.01.2019 r. (dotyczy 2018 r.) 87 461,40 188 245,83 798 686,10 1 074 393,33 

13.07.2018 r. 114 710,95 175 408,40 823 375,56 1 113 494,91 

15.02.2018 r. (dotyczy 2017 r.) 139 020,96 155 417,99 838 246,13 1 132 685,08 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na zmiany stanu zadłużenia lokali gminnych w 2020 r., w stosunku do roku 2017 miały wpływ 

następujące działania:  

 indywidualne spotkania z dłużnikami (poznanie sytuacji finansowej lokatora  

i dostosowanie spłaty należności do indywidualnych możliwości), 

 windykacja czynszu (zadłużenia) z umowy najmu od osób odpowiedzialnych solidarnie za 

zadłużenie (zamieszkujących z dłużnikiem), 

 zamiana lokali na mniejsze (niedopuszczenie do dalszego zadłużenia), 

 wnikliwa analiza wniosków o przydział lokalu komunalnego, pod kątem faktycznej sytuacji 

materialno-finansowej wnioskujących, 

 odzyskiwanie lokali od najemców, którzy w mieszkaniach nie zamieszkują, 

 przydzielanie lokali z zasobu komunalnego w zamian za przeprowadzenie remontu (większe 

prawdopodobieństwo wnoszenia na bieżąco opłat czynszowych).   

Zasady polityki czynszowej gminy zostały określone w uchwale nr XIV/165/15 Rady Miejskiej                            

Data raportu              

z ZAW - KOM 

Rodzaj kosztu 
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w Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na lata 2016-2020. Zgodnie z uchwałą 

stawka bazowa czynszu mogła być podwyższana dwa razy do roku, jednak nie częściej niż raz na sześć 

miesięcy o wartość 3,5% w stosunku do stawki bazowej z poprzedniego półrocza.  

W pierwszym półroczu 2020 roku stawka bazowa czynszu wynosiła 4,41 zł za m2 powierzchni 

użytkowej mieszkania, a w drugim półroczu 4,56 zł za m powierzchni użytkowej mieszkania. 
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ŁAD PRZESTRZENNY  

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 

oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie, który 

stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące 

na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. 

Gmina w roku 2012 przystąpiła do aktualizacji dokumentów planistycznych. Po przeprowadzonej 

procedurze Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. 

uchwaliła nowe „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Zawadzkie”. Kolejno gmina przystępowała do sporządzania nowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Wszystkie tereny zurbanizowane, położone na terenie gminy, pokryte są planami 

miejscowymi. Procent powierzchni terenów objętych planami w stosunku do powierzchni całej gminy 

wynosi 40% (60% powierzchni gminy stanowią lasy).  

W roku 2020 Burmistrz wydał 138 informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu). 

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie przedstawia 

Tabela 8. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna


.  
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     Tabela nr 8. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie 

Lp. Nazwa dokumentu  Obszar planu Nr i data uchwały 

Wejście 

uchwały               

w życie  

Publikacja 

 

Powierzchnia planu 

 

1. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta 

Zawadzkie, obejmującego część terenów 

Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom 

Pomocy Społecznej dla Dzieci                               

i Młodzieży w Zawadzkiem 

Zawadzkie – 

rejon DPS 

przy ul. 

Czarnej 

Nr VII/62/2003 Rady 

Miejskiej  w Zawadzkiem                   

z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

 

19 listopada 

2003 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2003 

r. Nr 87, poz. 1703 

40 ha 

2. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego                    

w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej 

w Zawadzkiem 

Zawadzkie – 

rejon  

ul. Strzeleckiej 

i ul. Opolskiej 

Nr XXXIV/319/17 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem                    

z dnia 25 września 2017 r. 

6 listopada 

2017 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2017 

r. poz. 2453 

10,2041 ha 

3. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Kielcza 
Kielcza 

Nr XLI/369/18 Rady 

Miejskiej  w Zawadzkiem                    

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

8 czerwca 

2018 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2018 

r. poz. 1438 

Cały obszar wsi Kielcza –  

1559,9936 ha 

4. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Żędowice 
Żędowice 

Nr XLIII/383/18 Rady 

Miejskiej  w Zawadzkiem                   

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

6 sierpnia 

2018 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2018 

r. poz. 2013 

Cały obszar wsi Żędowice – 1007,5401 

ha 

5. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Zawadzkie 
Zawadzkie 

Nr VIII/53/19 Rady 

Miejskiej  w Zawadzkiem 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

3 sierpnia 

2019 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2019 

r. poz. 2273 

Zawadzkie – 1042,4839 ha 

6. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta i gminy 

Zawadzkie 

Zawadzkie – 

obszar 

cmentarza 

Nr XIII/87/07 Rady 

Miejskiej  w Zawadzkiem 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

8 marca 

 2008 r. 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Opolskiego z 2008 

r. poz. 9 

Plan obowiązuje dla nieruchomości 

oznaczonych jako działki Nr: 367/3, 

368/1, 368/2 i 369 z mapy 1 oraz Nr: 

3111/1 i 3111/2 z mapy 9, obręb 

Zawadzkie (teren istniejącego                            

i planowanego do rozbudowy cmentarza) 

- 3 ha 

Źródło: Opracowanie własne



  

 

30 

 

REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW 

 

Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli                            

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W celu realizacji zadań gminy i profesjonalnego świadczenia 

usług dla mieszkańców niezbędne jest podjęcie różnorodnych przedsięwzięć, które następnie są 

realizowane na podstawie opracowanych gminnych programów rocznych lub wieloletnich. Programy, 

po przygotowaniu przez organ wykonawczy gminy, są uchwalane przez organ stanowiący wykonujący 

kompetencję prawodawczą zawartą  w upoważnieniu ustawowym lub w ramach innego obowiązku. 

W gminie uchwalone zostały programy: 

1) program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;  

2) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

3) program opieki nad zabytkami; 

4) program współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

5) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii; 

6) Gminny Program Wspierania Rodziny. 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

Obowiązek opracowania i aktualizowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym wynika z zapisów Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, stanowiącego załącznik do uchwały nr 122/2009 Rady Ministrów                      

z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Program 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (z późn. zm.).   

W celu realizacji powyższego obowiązku w gminie została podjęła uchwała nr XIII/97/11 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Zawadzkie na lata 2011-2032”. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. usunięto z terenu gminy łącznie 9,745 Mg wyrobów 

zawierających azbest, w tym: 

 w mieście Zawadzkie usunięto 5,805 Mg 

 w Kielczy usunięto 0 Mg 

 w Żędowicach usunięto 3,945 Mg. 

 

 

 



  

 

31 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

Gmina realizuje program, który został przyjęty uchwałą nr XVI/127/20 Rady Miejskiej   

w Zawadzkiem z dnia 24 lutego 2020  r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki 

zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

W 2020 r. na realizację programu wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości                        

31 014,07 zł, w tym 28 562,00 zł na odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach 

oraz 2 452,07 zł na udzielanie zwierzętom pomocy weterynaryjnej. 

      W celu zminimalizowania kosztów związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt włączono do 

realizacji zadania  Sołtysów Sołectwa Żędowice i Sołectwa Kielcza, którzy przed zleceniem odłowienia 

zwierzęcia, sprawdzają na miejscu stan faktyczny, zasadność i okoliczności zdarzenia.   

 

Program opieki nad zabytkami 

Program opieki nad zabytkami został przyjęty uchwałą nr XX/156/20 Rady Miejskiej                                  

w Zawadzkiem z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad 

zabytkami gminy Zawadzkie na lata 2021-2024.  

Większa część obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie gminy, stanowi własność osób 

fizycznych lub prawnych. Podmioty te we własnym zakresie podejmują działania zmierzające do 

zachowania walorów zabytkowych przedmiotowych obiektów. Gmina w oparciu o ustalenia uchwały     

nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego  Nr 42, poz. 749), na wniosek podmiotów zainteresowanych, może 

wspomagać realizację zadań obejmujących zabytki wpisane do rejestru, poprzez udzielanie dotacji.                   

W latach 2019 i 2020 nie udzielono dotacji na ww. prace. 

Na podstawie umowy zawartej z Muzeum Wsi Opolskiej gmina utrzymuje Zabytkową Chatę                  

w Kielczy w zamian za możliwość korzystania z obiektu. Koszt utrzymania zabytku w roku 2020 

wyniósł 3 492,63 zł. Jednocześnie gmina wykonuje na bieżąco prace pielęgnacyjne przy Mogiłach 

Zbiorowych Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy (nasadzenia, czyszczenie 

mogił, dekoracja z okazji święta zmarłych). W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 700 zł.                          

W roku 2019 gmina opracowała dokumentację i projekt na remont Mogiły Zbiorowej Powstańców 

Śląskich w Zawadzkiem. Łączny koszt wydatków na ten cel wyniósł 24.108 zł. Po sporządzeniu 

dokumentacji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji 
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ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Groby 

i cmentarze wojenne w kraju”. Zadanie dotyczyło kapitalnego remontu pomnika na Mogile Zbiorowej 

Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Z przyczyn niezależnych od gminy (brak wykonawcy robót 

objętych wnioskiem o dofinansowanie) nie można było zrealizować zadania w 2020 r.  

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjęty został uchwałą 

nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.  

Na terenie gminy działa 16 organizacji pozarządowych (wliczając w to LGD Krainę Dinozaurów), 

z pośród których 9 złożyło oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych 

gminy Zawadzkie w 2020 roku.  

W ubiegłym roku gmina powierzyła organizacjom pozarządowym realizację ustawowych zadań                  

w zakresie: 

 wspierania usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki 

środowiskowe połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie gminy 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

 organizacji imprez turystycznych 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań wybrano  

9 podmiotów oraz przyznano 9 dotacji. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono w budżecie gminy kwotę 

w wysokości 303 000,00 zł.  

Wsparcie gminy w 2020 r. również obejmowało promowanie lokalnych organizacji pozarządowych 

i podejmowanych przez nie działań, na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w lokalnej gazecie 

samorządowej Krajobrazy Zawadzkiego, np. zachęcanie do przekazania 1% z podatku dochodowego na 

rzecz gminnych organizacji pozarządowych. Pomoc ze strony gminy polegała także na użyczaniu lokali                          

i obiektów gminnych, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (spotkania, wydarzenia),                        

w szczególności umożliwiających organizację zajęć, treningów, zawodów oraz wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych, których celem było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży. Realizacja zadań w 2020 r. przez organizacje pozarządowe, o których mowa powyżej 

wymagała nienaruszania obowiązujących wytycznych i obostrzeń oraz zakazów epidemicznych.  
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Program ten określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz źródła ich finansowania. Przedstawia również zadania 

własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Głównym celem programu jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia, 

umożliwienie świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, przerwanie 

procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 

i innych używek. Program został przyjęty na podstawie uchwały nr XII/98/19 Rady Miejskiej                               

w Zawadzkiem z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki                

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zawadzkie 

na 2020 rok. 

Zadania zrealizowane w ramach programu, to: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych; 

2) wspieranie środowisk „wzajemnej pomocy” - wsparcie Grupy Anonimowych Alkoholików 

„Nowa” w Zawadzkiem poprzez zakup czasopism i publikacji oraz finansowanie kosztów dojazdu 

na spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych odbywające się w Bazylice na Górze św. 

Anny; 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

4)  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych; 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii - wsparcie Komisariatu Policji w Zawadzkiem poprzez 

zakup testów narkotykowych, gadżetów odblaskowych oraz kamizelek taktycznych 

przeznaczonych do prowadzenia działań prewencyjnych;    

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

    W 2020 r. udzielono 159 bezpłatnych porad psychologa w punkcie konsultacyjnym, który był 

czynny dwa razy w miesiącu oraz udzielał porad zdalnie. 

Aktywnie pracowała Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Nowa” w Zawadzkiem. Przy 

OPS działa Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w którym udzielana jest bezpłatna pomoc 
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wszystkim osobom, nie mogącym radzić sobie w sytuacji kryzysu, stresu, często związanych                                  

z doznawaną przemocą. Najwięcej porad dotyczy spraw socjalno-prawnych,  a także psychologicznych. 

Liczba osób objętych pomocą:  

 psychologiczną - 28 osób 

 prawną – 15 osób 

 socjalną – 30 osób. 

Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy działalność na rzecz dzieci                              

i młodzieży poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć. 

Na terenie gminy w 2020 r. funkcjonowały ogniska: 

 Ognisko Środowiskowe przy PSP w Zawadzkiem (czynne 5 razy w tygodniu) działało do 

30.06.2020 r. 

 Ognisko Środowiskowe przy PSP w Żędowicach (czynne 5 razy w tygodniu) 

 Ognisko Środowiskowe przy PSP w Kielczy (czynne 5 razy w tygodniu). 

Gmina w 2020 r. wspierała finansowo podmioty, które realizowały przedsięwzięcia na terenie gminy 

zgodne z założeniami programu, który był finansowany ze środków pochodzących z opłat z tytułu 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych działających  na terenie gminy. W 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 

224.979,94  zł. 

W 2020 r. na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano                           

z budżetu gminy kwotę w wysokości 75 756,33 zł, a na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

kwotę 4 700,0 zł. Łącznie wydano 80 456,33 zł. 

 

Gminny Programu Wspierania Rodziny 

Program został zaplanowany na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.                            

i przyjęty przez Radę uchwałą nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 

Wykonaniem poszczególnych zadań zajmuje się OPS. 

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r. została 

przedstawiona   w tabeli 9. 
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Tabela 9. Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r. 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

 

Rezultat na dany rok 

1. Wzmacnianie lokalnych form opiekuńczych Utrzymanie i rozwój zakresu działalności ognisk 

środowiskowych na terenie gminy 

2. Powstanie placówki wsparcia dziennego Zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia 

dziennego w formie pracy podwórkowej dla 15 dzieci. Od 

września 2018 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa 

placówka wsparcia dziennego 

3. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu 

problematyki opiekuńczo-wychowawczej 

Działanie   przeznaczone do realizacji w 2021 r. z uwagi 

na trwającą w 2020 r. epidemię 

4. Objęcie rodzin zagrożonych ograniczeniem 

władzy rodzicielskiej (poprzez umieszczenie 

dzieci w pieczy zastępczej) wsparciem przez 

pracownika socjalnego 

Dokonanie rozeznania sytuacji socjalnej każdej rodziny 

zagrożonej umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej             

i udzielenie możliwego wsparcia w ramach pomocy 

społecznej oraz objęcie wsparciem przez asystenta 

rodziny wszystkich rodzin zagrożonych umieszczeniem 

dzieci w pieczy zastępczej  

5. Objęcie rodzin zagrożonych ograniczeniem 

władzy rodzicielskiej (poprzez umieszczenie 

dzieci w pieczy zastępczej) wsparciem przez 

asystenta rodziny 

Zrealizowanie przez asystenta rodziny indywidualnych 

ścieżek wsparcia i zapobieżenie umieszczeniu dzieci                   

w pieczy zastępczej 

6. Utworzenie sytemu komunikacji pomiędzy 

instytucjami działającymi na rzecz rodzin                   

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi  

Zacieśniono komunikację i współpracę pomiędzy 

pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi wydziału 

rodzinnego, pracownikami socjalnymi i asystentami 

rodzin; Podjęto bieżącą, regularną wymianę informacji                 

w zakresie pomocy, jakiej potrzebuje rodzina i w jakiej 

znajduje się sytuacji. 

7. Rozpropagowanie informacji o zadaniach 

asystenta rodziny i celach wspierania rodzin    

w ich roli opiekuńczo-wychowawczej 

Działanie przeznaczone do realizacji w 2021 r. 

8. Objęcie rodzin, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej wsparciem 

przez asystenta rodziny 

Zrealizowanie przez asystenta rodziny indywidualnej 

ścieżki wsparcia i powrót dzieci z pieczy zastępczej do 

rodziny naturalnej lub potwierdzenie konieczności 

zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej 
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9. Objęcie rodzin, których dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej wsparciem 

przez pracownika socjalnego 

Wśród rodzin objętych asystenturą nie ma dzieci 

umieszczonych  w pieczy zastępczej 

10. Organizacja wsparcia dla małżeństw 

borykających się z problemem relacji 

wewnątrz związku 

Uruchomiono wsparcie psychologiczne  w wymiarze 20 

godzin miesięcznie 

11. Promocja rodzin wspierających jako 

skutecznej formy wsparcia rodzin 

Ustanowienie rodziny wspierającej od października 2019 

r. (do nadal) 

12. Rozwój współpracy  w formie wolontariatu              

w zakresie wspierania rodzin 

Nawiązano współpracę  z wolontariuszem w ramach 

prowadzonej placówki wsparcia dziennego; 

Wolontariusz pomagał wychowawcy w placówce i dbał   

o bezpieczeństwo. 

13. Organizacja wsparcia dla kobiet w ciąży Działanie niezrealizowane 

14. Organizacja wsparcia dla kobiet w ciąży,               

u których zdiagnozowano ciężkie                                   

i nieodwracalne upośledzenie płodu dziecka 

Udostępniono informacje w tym zakresie na stronie 

internetowej Ośrodka. Wsparcie ustawowe realizowane 

na bieżąco. 

15. Organizacja wsparcia dla rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Działanie przeznaczone do realizacji w 2021 r. w formie 

uruchomienia usługi opieki wytchnieniowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z OPS 
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ELEMENTY INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  

 

Infrastruktura komunalna rozumiana jest jako urządzenia służące dostarczaniu podstawowych usług 

niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa na terenie gminy. W skład 

gminnej infrastruktury wchodzą między innymi: urządzenia umożliwiające zaopatrywanie ludności                      

w wodę, odprowadzanie i utylizację ścieków oraz odpadów komunalnych, urządzenia dostarczające gaz 

ziemny, energię cieplną oraz energię elektryczną.  

 

Gospodarka energetyczna 

Przez teren gminy przebiegają dwutorowe linie napowietrzne 110 kV relacji:  

 Zawadzkie - Dobrodzień 

 Zawadzkie - Rokitnica przez Krupski Młyn  

 Zawadzkie - Rokitnica  

 Zawadzkie - Ozimek (dwie linie) 

 Zawadzkie - Lubliniec.  

Na terenie gminy zlokalizowane są dwie stacje WN/ŚN:  

 stacja 110/15 kV Zawadzkie 

 stacja 110/6 kV będąca własnością firmy Alchemia S.A. oddział Walcownia Rur Andrzej                         

w Zawadzkiem.  

Gmina jest właścicielem 882 opraw oświetlenia ulicznego zawieszonych na słupach energetycznych 

w obwodach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.  

Gmina jest również właścicielem oświetlenia  ulicznego (słupy wraz z oprawami) na tzw. obwodach 

wydzielonych, w liczbie 126 lamp.  

Ponadto w roku 2020 gmina wykonała doświetlenia czterech przejść dla pieszych w ciągu ulicy 

Opolskiej w Zawadzkiem, w wyniku czego dostawiono łącznie 8 słupów oświetleniowych, które 

stanowią własność gminy Zawadzkie, a podłączone zostały do istniejącej sieci energetycznej należącej 

do TAURON Dystrybucja. 

Bieżącym utrzymaniem i eksploatacją istniejącego na terenie gminy oświetlenia zajmują się: 

 TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu - dla opraw oświetlenia 

znajdującego się na słupach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AMPER” Jerzy Szumski z siedzibą w Zawadzkiem - 

dla wydzielonego oświetlenia ulicznego (słupy i oprawy oświetleniowe będące własnością 

gminy), za wyjątkiem oświetlenia na ul. Paderewskiego w Zawadzkiem, które objęte jest 

gwarancją wykonawcy (okres gwarancji upływa w 2022 r.). 
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W celu zakupu energii elektrycznej gmina była uczestnikiem VIII grupy zakupowej (389 odbiorców 

końcowych z 37 gmin), zorganizowanej przez Związek Gmin Śląska Opolskiego. W wyniku przetargu 

przeprowadzonego w 2019 r. (na 2020 r.) została zawarta umowa generalna nr 1/2/ZP/2019 z dnia 

29.08.2019 r., na podstawie której cena brutto za 1 MWh wynosiła 396,06 zł dla wszystkich grup 

taryfowych, bez naliczenia miesięcznej opłaty handlowej (cena na 2019 r. wynosiła 305,90 zł brutto). 

Wspólne zakupy umożliwiły uzyskanie konkurencyjnej stawki za energię elektryczną dla wszystkich 

obiektów i oświetlenia ulicznego, które są własnością gminy. 

Gmina w 2020 r. poniosła następujące wydatki:  

 100 269,04 zł z tytułu dystrybucji energii elektrycznej  

 141 804,57 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej  

 112 305,40 zł z tytułu bieżącej eksploatacji  oświetlenia ulicznego 

 14 624,87 zł z tytułu bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego wydzielonego. 

W 2020 r. nie przeprowadzano żadnych inwestycji związanych z wymianą oświetlenia ulicznego. 

 

Gazownictwo  

Gmina nie jest w pełni wyposażona w system dostawy gazu przewodowego. W niewielkim stopniu 

zgazyfikowane jest jedynie miasto Zawadzkie i częściowo sołectwo Żędowice. Łączna długość sieci 

gazowej w gminie wynosi 17,6 km, z czego 11,6 km zlokalizowane jest na terenie miasta Zawadzkie, 

która zaopatruje w gaz ok. 2 % mieszkańców. Na terenie miasta Zawadzkie zlokalizowana jest również 

rozlewnia gazu płynnego.  

Łączna długość dystrybucyjnej sieci gazowej w gminie wynosi  25 071 m (wraz z przyłączami gazu),               

z czego 18 071 m zlokalizowane jest na terenie miasta Zawadzkie, a  3 530 m (sieć gazowa wysokiego 

ciśnienia) na terenie  sołectwa Żędowice. Z dystrybucyjnej sieci gazowej wybudowanych jest 270 sztuk 

przyłączy gazowych. 

W roku 2020 na zlecenie Polskiej Spółki Gazowniczej  Zakład Gazowniczy w Opolu, dokonano 

rozbudowy istniejącej sieci gazowej na terenie gminy. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstało 

30 m długości nowych przyłączy gazowych.  

Ponadto PSG sp. z o.o. realizuje prace związane z rozbudową sieci gazowej na terenie gminy 

Zawadzkie. Rozbudowa obejmie ulicę Opolską w mieście Zawadzkie oraz ulicę Opolską i Strzelecką                   

w sołectwie Żędowice o długości około 2 800 m. 

 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 

Gmina przekazała ZAW-KOM sieć wodno-kanalizacyjną w formie aportu rzeczowego na 

zwiększenie kapitału zakładowego spółki, na podstawie uchwały nr VII/37/99 Rady Miejskiej                             
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w Zawadzkiem z dnia 29.04.1999 r. w sprawie zagospodarowania mienia gminy. W związku                                   

z powyższym gmina jest jedynie właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody 

opadowe z dróg gminnych o łącznej długości 14,73 km.  

Zakres planowanych i realizowanych przez ZAW-KOM usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

obejmuje eksploatację ujęć wody, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także 

przepompowni wody i ścieków. 

Inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej mają na celu: 

 poprawę jakości technicznej systemów kanalizacji i dostarczania wody 

 udoskonalenie metod zarządzania i kierowania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi 

 utrzymanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa 

 rozbudowę sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej w celu pozyskania nowych odbiorców 

 poprawę stanu środowiska. 

Oczyszczalnią ścieków zarządza spółka komunalna na podstawie umowy z dnia 29.03.1999 r. 

 

Zakres usług wodociągowych 

 Zadania w zakresie usług wodociągowych na terenie gminy realizuje ZAW-KOM.  Do systemu 

wodociągowego woda dostarczana jest z trzech studni głębinowych: nr 1, nr 1z i nr 5, ujmujących wody 

podziemne ze zbiorników wód podziemnych triasu środkowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 33. ZAW-KOM posiada również dwa ujęcia rezerwowe nr 3 i nr 4 oraz jeden 

nieuzbrojony otwór studzienny nr 6.  

 Eksploatowane ujęcia wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć 

przyszłe potrzeby wynikające zarówno z funkcji gospodarczych, jak i budownictwa mieszkaniowego. 

 Spółka modernizuje sieć wodociągową poprzez sukcesywną wymianę istniejących przyłączy  i sieci 

wodociągowych, według kryterium oceny stanu technicznego i występującej awaryjności. 

W 2020 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług wodociągowych na 

łączną wartość 107 500,00 zł.  

Zadania obejmowały: 

1) wymianę zestawu pompowego – POMPOWNIA WODY KIELCZA. W 2020 r. dokonano 

wymiany zestawu hydroforowego  w obiekcie przepompowni wody w Kielczy. Spółka komunalna 

własnymi siłami wykonała niezbędne prace przygotowawcze, tj. demontaż zasilania 

elektrycznego, demontaż starego zestawu hydroforowego, przebicie w stropie, wymiana zasuw                

i wodomierza czy podłączeń z rur PE metodą zgrzewania. Wykonanie prac przygotowawczych i 



  

 

40 

 

częściowo montażowych pozwoliło uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycji. Dzięki 

wykonanej inwestycji Mieszkańcy Kielczy mają stabilne ciśnienie  wody w sieci; 

2) wymianę hydrantów. Spółka komunalna w ramach realizacji planu modernizacyjnego sieci 

wodociągowej w 2020 roku wymieniła 11 hydrantów na terenie gminy, zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo mieszkańcom gminy. 

Gmina jest zwodociągowana w 99 %. 

 

Zakres usług kanalizacyjnych 

      W gminie funkcjonuje sieć kanalizacji rozdzielczej, odprowadzającej wyłącznie ścieki bytowo-

gospodarcze. Sieć kanalizacji obejmuje obszar miasta Zawadzkie, Żędowic oraz część Kielczy.  

 W 2020 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług kanalizacyjnych na 

łączną wartość 3 511 500,00 zł. 

Zadania obejmowały: 

1) modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem; 

2) budowę kanalizacji w m. Kielcza Południe – Etap III; 

3) wymianę orurowania przepompowni punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków. 

 

Gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku w gminie 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. 

Wykonując to zadanie gmina w 2020 r. zorganizowała i uruchomiła system gospodarki odpadami, który 

obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości są zobowiązani 

wnosić opłatę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców mieszkających na danej nieruchomości oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata ta w roku 2020 wynosiła odpowiednio:  

 28,00 zł od osoby zamieszkującej daną  nieruchomość - w przypadku, gdy odpady są zbierane                 

i odbierane w sposób selektywny 

 56,00 zł od osoby zamieszkującej daną  nieruchomość - w przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.  

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała                               

nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody                          

i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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W miesiącu grudniu 2020 r. została podjęta uchwała nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej  

w Zawadzkiem z dnia  21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzająca od 1 lutego 2021  r. nowe stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki wynoszą: 31,00 zł od osoby, gdy odpady są 

zbierane  i odbierane w sposób selektywny oraz 62,00 zł od osoby, w przypadku gdy właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

W ramach opłaty gmina zapewniła odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

wyposażyła właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, a także wykonuje czynności 

administracyjne (druk zawiadomień o wysokości opłat, dystrybucja zawiadomień i harmonogramów, 

obsługa księgowa  i bankowa systemu, czynności kontrolne i windykacyjne). 

W dniu 9 grudnia 2019 r. podjęta została uchwała nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem                 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której od 

stycznia 2020 r., właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostownikach  przydomowych, 

mogą skorzystać ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość 

zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca, od miesięcznej stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczone były  

w 2020 r. przez Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą                 

47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 – Lider konsorcjum oraz REMONDIS Opole Sp. z o.o. z siedzibą 

45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 – Partner konsorcjum, na podstawie zawartej umowy w trybie ustawy                    

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Umowa na usługi odbioru, transportu                                

i zagospodarowania odpadów obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Czynności administracyjne i techniczne w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie zostały 

powierzone ZAW-KOM na podstawie umowy.  

W roku 2020 koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wyniósł 2 563 446,70 zł.    

W ramach systemu prowadzone również były czynności kontrolne i weryfikacyjne  

w zakresie: 

 poprawności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

 oddawania do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych  przez właścicieli  deklarujących 

posiadanie przydomowych kompostowników i korzystających z częściowego zwolnienia                             

w opłacie za gospodarowanie odpadami 

 świadczenia usługi odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów. 



  

 

42 

 

Na bieżąco prowadzona jest windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami.  

W 2020 r. w ramach czynności administracyjnych: 

 wystosowano 328 upomnień do osób zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami 

 wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zareagowali na upomnienie wydano 73 tytuły 

wykonawcze do ściągnięcia opłat wobec osób zalegających z opłatami za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 wystosowano 21 wezwań do złożenia deklaracji (korekty) o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 

Ponadto w 2020 r. przeprowadzone zostały akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące zasad 

segregacji odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie. Akcje te 

prowadzono w formie artykułów zamieszczanych w gazecie gminnej Krajobrazach Zawadzkiego oraz 

na stronie internetowej www.zawadzkie.pl. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem 

gospodarowania odpadami, zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów. 

Gmina, jako właściciel nieruchomości niezamieszkałych zawarła umowę na odbiór odpadów                         

z urzędu, parku miejskiego, terenu rekreacyjnego przy Stawie Hutniczym oraz z koszy ulicznych.  

Cały system gospodarki odpadami musi być finansowany z opłat wnoszonych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie może finansować zadań realizowanych                    

w ramach systemu gospodarki odpadami z innych źródeł niż opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości. 

Poza obowiązkami związanymi z gospodarką odpadami, w roku 2020 realizowano również 

pozostałe zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, wynikające                         

z uchwały nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2020 r.  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawadzkie.  Były to między 

innymi czynności dotyczące: 

1) zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników i placów - koszt 8 496,00 zł; 

2) bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie wokół stawu hutniczego - koszt 24 690,11 

zł; 

3) bieżącego utrzymania czystości na drogach i chodnikach na terenie miasta - koszt 22 287,28 zł;  

4) utylizacji padłych zwierząt - koszt 1 820,00 zł; 

5) czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej - koszt 9 522,96 zł; 

6) zakupu worków na psie odchody  -  koszt 811,80 zł. 

Gmina prowadzi ewidencję  zbiorników bezodpływowych (szamb) występujących na jej 

terenie.  Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w gminie zarejestrowanych było 318 zbiorników 

bezodpływowych oraz jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zbiorniki bezodpływowe 

http://www.zawadzkie.pl/
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zlokalizowane są w mieście Zawadzkie (34 sztuki), w sołectwie Żędowice (78 sztuk) oraz  w sołectwie 

Kielcza (206 sztuki).   

 

Zakres usług ciepłowniczych 

      W gminie funkcjonuje sieć ciepłownicza (w mieście Zawadzkie), której właścicielem jest                       

ZAW-KOM. 

 W 2020 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług ciepłowniczych na 

łączną wartość 130 900,00 zł. Zadania obejmowały: 

1) podłączenie budynków wielorodzinnych i handlowych do sieci centralnego ogrzewania,                      

tj. budowę przyłączy c.o. do budynku ul. Opolska 49, nowego pawilonu handlowego przy                               

ul. Handlowej, montaż węzłów ciepłowniczych przy ul. Opolskiej 49 oraz budynku 

administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej – w ramach likwidacji niskiej emisji.  

W 2020 br. ZAW-KOM, jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Opolskiej 49                                    

w Zawadzkiem przy udziale Zarządu Wspólnoty i jej członków zainicjował roboty związane                                 

z montażem układu centralnego ogrzewania mieszkaniach. Wspólnota uzyskała preferencyjną 

pożyczkę z Fundacji Rozwoju Śląska na wymianę źródeł ciepła (likwidacja niskiej emisji). 

Następnie ZAW-KOM wybudował przyłącze ciepłownicze wraz z węzłem ciepłowniczym                         

w budynku. Realizacja inwestycji przyczyniła się do likwidacji indywidualnych pieców 

węglowych w 21 mieszkaniach. Łączny koszt zadań: 62,1 tys. zł; 

2) Przebudowa sieci ciepłowniczej. Tradycyjna, kanałowa sieć ciepłownicza została wymieniona na 

sieć z rur preizolowanych. Przebudowano odcinek od budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik 

(Opolska 61) w kierunku bloku 61D. Przy realizacji inwestycji zlikwidowano dotychczasowe 

komory ciepłownicze. Zrealizowane zadanie ma na celu ograniczyć w większym stopniu straty 

przesyłowe. Roboty były zrealizowane przez pracowników Spółki. Koszt inwestycji:  68,8 tys. zł. 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

SIEĆ SZKÓŁ 

 

Od dnia 1 września 2019 r. obowiązuje plan sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę oraz granice ich obwodów, przyjęty uchwałą nr VII/48/19 z dnia 27 maja 

2019 r., zgodnie z którym funkcjonują trzy szkoły podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej 

(ośmioletnie): 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Opolskiej 47, 47-120 

Zawadzkie, obwód: miejscowość Zawadzkie. Szkoła w 2020 r. posiadała 18 oddziałów, 359 

uczniów, średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 19,94*; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 35A,  

Żędowice, 47-120 Zawadzkie; obwód: miejscowość Żędowice. Szkoła posiadała                                   

9 oddziałów, 133 uczniów, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 14,78*; 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy z siedzibą przy                               

ul. Szkolnej 1, 47-126 Kielcza; obwód: miejscowość Kielcza. Szkoła posiadała 7 oddziałów, 

123 uczniów, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 17,57*. 

*stan na 30.09.2020 r.  

 

SIEĆ PRZEDSZKOLI 

Aktualna sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę obowiązuje od dnia 1 września 

2018 r.  Zgodnie z uchwałą nr XLIV/399/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie, sieć 

przedszkoli obejmuje: 

1) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, z siedzibą przy                            

ul. Paderewskiego 1, 47-120 Zawadzkie.  

Przedszkole posiadało 120 miejsc, 5 oddziałów (4 oddziały po 25 miejsc i 1 oddział integracyjny 

na 20 miejsc) i 120 dzieci*; 

2) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Harcerskiej 7, 47-120 Zawadzkie.  

Przedszkole posiadało 100 miejsc, 4 oddziały i 95 dzieci*; 

3) Przedszkole Publiczne w Żędowicach z siedzibą przy ul.  Strzeleckiej 17, 47-120 Zawadzkie.  

Przedszkole posiadało 50 miejsc, 2 oddziały i 50 dzieci*; 

4) Przedszkole Publiczne w Kielczy z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 47-126 Kielcza.  

Przedszkole posiadało 68 miejsc, 3 oddziały i 61 dzieci*. 

*stan na 30.09.2020 r.  
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Niepubliczne przedszkole 

 

Od dnia 30 września 2019 roku w Żędowicach działa niepubliczne przedszkole Akademia 

Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk. Do sierpnia 2020 r. w przedszkolu funkcjonował 1 oddział 25 

osobowy. Od września 2020 r. w placówce zostały uruchomione 3 oddziały, do których uczęszczało 55 

dzieci. 

W 2020 roku gmina udzieliła dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości 445 086,90 zł. 

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

Żłobek Publiczny został utworzony na mocy uchwały nr XXXIII/314/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania 

mu statutu. Żłobek rozpoczął swoją działalność od dnia 27 lutego 2018 r. 

Od września placówka przygotowana jest na przyjęcie 45 dzieci. Wcześniej było w niej  

40 miejsc. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonowały 2 oddziały, jedna grupa z dziećmi w wieku 

od 8 do 15 miesięcy, druga grupa z dziećmi w wieku od 15 do 36 miesięcy. 

Pomieszczenia żłobka przeznaczone są na zbiorowy pobyt dzieci i stanowią: 2 sale zabaw,                                

2 sypialnie oraz 2 łazienki rozmieszczone na parterze i na I piętrze budynku. 

W jednostce liczba etatów administracyjno-obsługowych wynosiła 15,75. Zatrudnionych jest 17 

osób, w tym 7 bezpośrednio sprawujących opiekę nad dziećmi na stanowisku opiekuna dziennego i 1 na 

stanowisku pielęgniarki. Dodatkowo w każdej grupie zatrudniona jest pokojowa, pełniąca funkcję 

pomocy dla opiekunek. W placówce zatrudniona jest również intendentka, 2 kucharki, sprzątaczka, 

konserwator oraz księgowa. Osobą koordynującą i nadzorującą całość prac żłobka jest Dyrektor.  

Dyrektor Żłobka w 2020 r. podpisała 45 umów na korzystanie ze żłobka. 

Wydatki z budżetu gminy, to wydatki osobowe w kwocie 895 968,05 zł oraz wydatki rzeczowe                    

w wysokości 221 081,60 zł. Łącznie w 2020 r. wydatki wyniosły 1 118 941,90 zł. 

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 

+” w 2020 rok placówka otrzymała dofinasowanie w następujących wysokościach: 

 Moduł 1 b - Tworzenie dodatkowych miejsc opieki i ich funkcjonowania: 34 523,00 zł 

 Moduł 2 - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (wynagrodzenie personelu): 64 800,00 zł. 

W związku z ustawowym obowiązkiem sprawowania nadzoru nad żłobkiem oraz uchwałą 

nr X/70/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Zawadzkie, zmienioną w 2018 r. uchwałą Rady 

Miejskiej nr XXXVIII/350/18, przeprowadzona została w miesiącu grudniu 2020 r. kontrola w trybie 

zdalnym dotycząca warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobku.  
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WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA GMINY 

 

W 2020 roku gmina przekazała stowarzyszeniom w formie dotacji kwotę 174 000,00 zł na 

realizację zadań z zakresu sportu, w następujących wysokościach:  

 działalność sportowa w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży – kwota w wysokości 

123 000,00 zł 

 przedsięwzięcia z zakresu sportu (tzw. sport ligowy) – kwota w wysokości 51 000,00 zł. 

 

Imprezy sportowe 

Ze względu na obostrzenia związane z panującą w kraju epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, rok 

2020 przyniósł liczne ograniczenia w zakresie organizacji imprez sportowych. Kluby sportowe 

działające na terenie gminy uczestniczyły jednakże w rozgrywkach ligowych, organizowały treningi, 

zgrupowania – przy dostosowaniu się do obowiązującego reżimu, co stanowiło dodatkowe wyzwanie.  

Zorganizowane zostało wydarzenie sportowe – Mikołajowy Turniej Karate (grudzień 2020 r.). 

Pomimo restrykcji epidemicznych, sportowcy odnosili sukcesy na arenie krajowej oraz 

międzynarodowej.  

 

Promocja gminy 

Działania promocyjne gminy w 2020 r. były podejmowane między innymi poprzez: 

1) prowadzenie portalu zawadzkie.pl; 

2) prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook; 

3) publikacje na łamach prasy lokalnej i regionalnej („Strzelec Opolski”, NTO);  

4) stanowisko do spraw promocji w urzędzie; 

5) wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy: kamizelki odblaskowe, zawieszki do kluczy 

odblaskowe, migające odblaski, linijki odblaskowe i inne; 

6) promocja gminy na arenie krajowej poprzez sport w zakresie rozpoznawalności i wyróżniającego 

się wizerunku społeczności lokalnej – przekazano kwotę 5 000,00 zł dla Autonomicznej Sekcji 

Piłki Ręcznej „Zawadzkie” na podstawie umowy promocji gminy i sportu (wykorzystanie sportu 

w budowaniu własnej marki).  

 

Wydarzenia kulturalne 

W 2020 r. na terenie gminy miały miejsce m. in. następujące wydarzenia kulturalne: 

1) 28. Finał WOŚP (12 stycznia); 
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2) koncert kolęd w wykonaniu Jemielnickiej Orkiestry Dętej z udziałem Scholi „Vox Angelis”                  

(26 stycznia); 

3) zajęcia w czasie ferii zimowych: poranki filmowe, warsztaty taneczne, plastyczne, zajęcia                         

z animacji dla dzieci oraz różnego rodzaju gry i zabawy np. gry w kręgle; 

4) zajęcia w czasie wakacji letnich: warsztaty: sensoryczne, dziennikarskie, plastyczne, 

modelarskie, geograficzno-przyrodnicze, szydełkowania, taneczne (hip-hop, zumba), wokalne, 

aktorskie oraz letnia szkoła nauki gry na pianinie; 

5) obchody rocznicowe wybuchy powstań śląskich (7 września);  

6) obchody odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada); 

7) koncert bożonarodzeniowy w Kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kielczy  

(26 grudnia); transmisja w internecie. 

Organizowane imprezy i wydarzenia gminne są promowane w lokalnej prasie, na stronie internetowej                   

i na profilach społecznościowych.  

 

Wsparcie dla rodzin i seniorów 

W gminie są realizowane programy: „Rodzina 3+”, „Duża Rodzina 4+”, „Senior 65+”.  

Wsparcie rodzin w 2020 r było realizowane na podstawie podjętych uchwał:  

1) uchwały nr XVII/123/12 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy 

Zawadzkie Programu „Duża Rodzina 4+”; 

2) uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu „Senior 65+”; 

3) uchwały nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Zawadzkie programu „Rodzina 3+”. 

Programy dotyczą mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci  

oraz mieszkańców, którzy ukończyli 65 lat życia. Dzięki specjalnej karcie uprawnieni mieszkańcy 

gminy otrzymują zniżki realizowane w 35 punktach handlowych i usługowych, które przystąpiły do 

projektu. W 2020 roku wydano: 3 karty w ramach programu „Rodzina 3+”, 6 kart w ramach programu 

„Duża Rodzina 4+” i 39 karty dla beneficjentów programu „Senior 65+”.  
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BEZPIECZEŃSTWO ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                      

I PRZECIWPOWODZIOWA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą 

między innymi sprawy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Natomiast na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia                              

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz, który wykonuje zadania określone w tej ustawie 

odnoszące się do zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu 

wykonywania zadań dotyczących zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany zarządzeniem nr 396/XXII/2012 

Burmistrza Zawadzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania składu oraz zasad działania 

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Zawadzkie.  W skład zespołu wchodzą osoby, 

które posiadają odpowiednią wiedzę dotyczącą problematyki bezpieczeństwa. Ostatnie spotkanie pod 

przewodnictwem Burmistrza odbyło się  w dniu 04.03.2020 r.  

Do realizacji zadań w ramach obrony cywilnej służy magazyn obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego, który jest wyposażony w niezbędny sprzęt, materiały i umundurowanie dla osób 

biorących udział w ramach reagowania kryzysowego. Decyzję o uruchomieniu zasobów z magazynu 

podejmuje Burmistrz. 

 

System ostrzegania i alarmowania ludności o niebezpieczeństwach 

Jednym z najważniejszych działań podczas wystąpienia potencjalnego zagrożenia bądź sytuacji 

kryzysowej jest sprawne informowanie ludności o niebezpieczeństwie. Realizacja ostrzegania                                

i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie gminy prowadzona jest za pomocą następujących 

środków:  

1) dźwiękowych sygnałów alarmowych; 

2) komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za pośrednictwem lokalnych środków 

masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz 

portali internetowych; 

3) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, w tym 

znajdujących się w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej; 

4) komunikatów przekazywanych za pośrednictwem przewoźnych urządzeń nagłaśniających, 

ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb, inspekcji i straży; 
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5) komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych 

(system SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców, za pośrednictwem systemu SkyCMS oraz 

aplikacja mobilna gminy dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców); 

6) komunikatów przekazywanych poprzez strony internetowe. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Ważnym elementem w warunkach kryzysowych jest ochrona przeciwpożarowa, która realizowana 

jest w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem, poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu zagrożenia, 

zapewnienie sił i środków oraz prowadzenie działań ratowniczych. Przedsięwzięcia w ramach ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy podejmowane są przez OSP, które jako organizacje pozarządowe 

funkcjonujące w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki OSP (w każdej miejscowości jedna jednostka), które są 

dysponowane przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Strzelcach Opolskich. Natomiast jednostki 

wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to OSP Zawadzkie i OSP Kielcza, 

które mają obowiązek uczestniczenia w działaniach ratowniczych również poza własnym terenem.  

Jednostki OSP funkcjonujące na terenie gminy: 

1) Jednostka OSP w mieście Zawadzkie, która: 

 dysponuje 3 samochodami bojowymi: MAN TGM 13.290 z 2015 r., Lublin 332212 z 1998 r., 

Lublin II z 1998 r. oraz Jelcz 004  z 1990 r. (który został wycofany z użytku) 

 posiada 26 czynnych członków stowarzyszenia (mogących brać udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych), 1 wspierającego i 2 honorowych; 

2) Jednostka OSP w Kielczy, która: 

 dysponuje 3 samochodami bojowymi: Jelcz 004 z 1987 r., VOLVO z 2016 r.  i Volkswagen       

T-4 z 1993 r. (samochód ratownictwa technicznego), Robur z 1971 r. (został wycofany                         

z użytku) 

 posiada 29 czynnych członków stowarzyszenia (mogących brać udział w akcjach ratowniczo- 

gaśniczych), 6 wspierających, 3 honorowych i 10 członków Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej;  

3) Jednostka OSP w Żędowicach, która: 

 dysponuje 2 samochodami bojowymi: Jelcz 004 z 1984 r. i Jelcz 005 z 1989 r. 

 posiada 24 czynnych członków stowarzyszenia (mogących brać udział  w akcjach ratowniczo- 

gaśniczych), 13 wspierających, 3 honorowych i 1 członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o_stowarzyszeniach
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Podjęte w 2020 r. działania w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy:  

1. Przekazano z budżetu gminy kwotę 5 000,00 zł dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

zwiększenie ilości patroli w czasie przekraczającym  normę określoną przepisami ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o policji (uchwała nr XIX/152/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 

2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji). 

2. Przeprowadzono trening wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz wojewódzkiego 

systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa opolskiego. 

3. Przeprowadzono ćwiczenia obronne RENRGADE-SAREX-20 dotyczące ostrzegania wojsk                           

i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzenia z powietrza na obszarze województwa opolskiego. 

4. W urzędzie przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników komórek organizacyjnych urzędu 

oraz dla kierowników jednostek podległych realizujących zadania związane obronnością na terenie 

gminy -  w dniu 05.10.2020 r. Omówiono między innymi zagadnienia dotyczące: 

 modułów zadaniowych poszczególnych stopni alarmowych CRP - przytoczono poszczególne 

zadania do realizowania podczas ogłoszenia stopni alarmowych 

 zagrożenia z cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej 

 poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa 

 realizacji zadań w ramach Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych poszczególnych stanów gotowości państwa. 

5. Jednostki OSP znajdujące się na terenie gminy interweniowały 91 razy (dane raportów PSP                          

w Strzelcach Opolskich), między innymi w przypadkach: 

 17 pożarów 

 72 miejscowych zagrożeń  

 2 fałszywych alarmów. 

6. Sprawdzano stan łączności radiotelefonicznej - w każdy piątek tygodnia. 

7. Dokonywano przeglądu jazów i przepustów znajdujących się na terenie gminy oraz bieżące ich 

oczyszczanie i konserwację - raz w miesiącu. 

8. Sprawowano bieżącą aktualizację i weryfikację bazy danych sił i środków województwa opolskiego 

- w każdym kwartale. 

9. Wykonano w ramach corocznych czynności: 

 Testy sprawności syren alarmowych 

 konserwacje sprzętu z magazynu OC. 

10. Dokonano również: 

 przeglądu zapasowych źródeł zasilania środków łączności 
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 przeglądu magazynów OC oraz zamontowano regały i wieszaki celem polepszenia dostępności 

do potrzebnych artykułów. 

11. Jesienią 2020 r. przeprowadzono na terenie gminy akcję promującą noszenie odblasków oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na te potrzeby 

Burmistrz przekazał zakupione przez gminę elementy odblaskowe (kamizelki ochronne, breloki, 

linijki, zawieszki): 

 pięciu przedszkolom działającym na terenie gminy (4 publiczne przedszkola i jedno 

niepubliczne) 

 Żłobkowi Publicznemu w Zawadzkiem 

 klubom sportowym (Klub Karate „NIDAN”, Klub Tenisa Stołowego MOKSIR, Autonomiczna 

Sekcja Piłki Ręcznej „ZAWADZKIE”, Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „STAL” 

Zawadzkie) 

 trzem działającym organizacjom seniorskim (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Klub 

Seniora”, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów                        

i Inwalidów).   

Przekazane elementy odblaskowe rozdystrybuowane zostały wśród dzieci, sportowców, a także wśród 

osób starszych. Akcja gminy promująca noszenie odblasków oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

miała na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat konieczności zwiększenia 

widoczności pieszych – użytkowników ruchu drogowego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, 

kiedy dni są krótkie. Do akcji przyłączyła się także Policja, przy której współudziale gmina realizowała 

projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Zawadzkiem poprzez ich 

modernizację” w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM 

BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.  

 

 Inne działania w zakresie bezpieczeństwa  

Oprócz działań bezpośrednio wspierających służby działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

(np. finansowanie dodatkowych patroli, partycypowanie w kosztach zakupu radiowozów, wozów 

strażackich i wyposażenia) należy również wymienić monitoring miejski, który funkcjonuje od 2015 r. 

i jest nie tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, 

przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych                             

i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach. Obecnie 

system monitoringu składa się z 14 kamer i jego funkcjonalność jest znacząca, gdyż w strefach objętych 

zasięgiem kamer (okolice stawu hutniczego i terenów przyległych, obszar rozdzielni prądu, teren wokół 
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restauracji Szuwarek, plac zabaw przy ul. Powstańców Śląskich, teren wokół kinoteatru oraz przy 

urzędzie) następuje radykalne zmniejszenie wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia  itp.  

Burmistrz w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej może 

wydawać polecenia służbom i inspekcjom w zakresie bezpieczeństwa lokalnego (zagrożenia środowiska 

sanitarnego, sanitarno-weterynaryjnego, pożarowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego). 

Polecenia te mogą zobowiązywać do podjęcia działań zmierzających do usunięcia powstałego 

zagrożenia. Natomiast w przypadku niecierpiącym zwłoki Burmistrz może wydawać przepisy 

porządkowe w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. W 2020 r. nie 

zaistniały sytuacje zobowiązujące Burmistrza do wydania polecenia ww. podmiotom oraz zarządzenia 

porządkowego. 

 

Podjęte działania w związku z pandemią 

 

Burmistrz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wydał w 2020 roku następujące komunikaty: 

1) o ograniczeniu bezpośredniego kontaktu z Urzędem Miejskim w Zawadzkiem  

do niezbędnego minimum (tylko sprawy pilne). Kasa urzędu została zamknięta do odwołania                

(z dnia 12.03.2021 r.); 

2) o zamknięciu Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem do odwołania (z dnia 14.03.2020 r.); 

3)  w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk  

na terenie gminy Zawadzkie (z dnia 23.04.2020 r.); 

4) w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem  

w czasie epidemii (z dnia 22.04.2020 r.). 

Burmistrz zwrócił się do mieszkańców gminy z apelem o zaangażowanie w niesienie bezinteresownej 

pomocy osobom  będącym w szczególnej potrzebie. 

Pomimo trudnych warunków związanych z epidemią  oraz zamknięciem urzędu zadania były realizowane 

w niezbędnym zakresie. Pracownicy służyli każdemu pomocą przy załatwianiu spraw, z zastosowaniem 

zasad i wytycznych wynikających z przepisów prawa i zalecanych przez właściwe organy. Sprawy 

załatwiane były w sposób pośredni czyli przy wykorzystaniu platformy ePUAP, poczty elektronicznej, 

listownie (skrzynka przy drzwiach urzędu) lub telefonicznie. 

Następnie Burmistrz wydał kolejno komunikaty w sprawie stopniowego otwierania urzędu dla 

mieszkańców: 

1) od dnia 01.06.2020 r. urząd został w części otwarty dla mieszkańców/klientów, w zakresie  

załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
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Kryzysowego. Kasa urzędu pozostała zamknięta. Od dnia 06.06.2020 r. Burmistrz przyjmował 

mieszkańców w ramach skarg i wniosków; 

2) od dnia 15.06.2020 r. w urzędzie uwolniony został dostęp do Referatu Rozwoju i Infrastruktury 

Społecznej; 

3) od dnia 01.07.2020 r. obsługiwane były osoby zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia spraw 

w  Referacie Finansowo-Budżetowym; 

4) od dnia 03.08.2020 r. obsługiwane były osoby zgłaszające się do urzędu w celu załatwienia spraw 

w  Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa;  

5) kasa urzędu została otwarta od dnia 01.09.2020 r.,  bez konieczności telefonicznego umawiania się  

z urzędnikiem, ale przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i zapobiegania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa; 

6) od dnia 2 listopada 2020 r.  obsługa bezpośrednia mieszkańców odbywała się dwa razy w tygodniu: 

w każdy poniedziałek i czwartek.   

W 2020 r. gmina otrzymała wsparcie w okresie pandemii od poniższych podmiotów: 

 UNIMOT S. A. AVIA, w postaci płynów dezynfekcyjnych i maseczek ochronnych                                      

z przeznaczeniem dla mieszkańców, instytucki i stowarzyszeń  

 Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, w postaci płynów dezynfekcyjnych i maseczek ochronnych                          

z przeznaczeniem dla placówek oświatowo-wychowawczych 

 powiatu strzeleckiego, w postaci płynów dezynfekcyjnych i maseczek ochronnych                                       

z przeznaczeniem dla placówek oświatowo-wychowawczych. 
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