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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  

KZN - Krajowy Zasób Nieruchomości  

LED - dioda elektroluminescencyjna 

LGD - Lokalna Grupa Działania 

m2 - metr kwadratowy 

m. b. - metr bieżący 

Mg - Megagram - milion gramów (1000000 g)  

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 

OC - Obrona Cywilna 

OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna 

POP - Program Ochrony Powietrza 

PSP - Publiczna Szkoła Podstawowa 

PUP - Powiatowy Urząd Pracy 

r. - rok 

Rada - Rada Miejska w Zawadzkiem  

Raport - Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2021 rok 

Studium - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

SIM - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

SWA - System Wykrywania i Alarmowania 

SWO - System Wczesnego Ostrzegania  

szt. - sztuka 

ŚN - sieć średniego napięcia 

https://sjp.pwn.pl/sjp/kV;2565317.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_morza
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tys. - tysiąc 

urząd - Urząd Miejski w Zawadzkiem 

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

w.c. - potocznie ubikacja, toaleta 

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WN - wysokie napięcie 

WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

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

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z póżn. zm.) Burmistrz Zawadzkiego (Burmistrz) przygotował roczny raport o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy Zawadzkie za 2021 r. (Raport) obejmuje podsumowanie działalności 

Burmistrza, a w szczególności przedstawia realizację polityk, programów i strategii, uchwał oraz 

budżetu obywatelskiego.  

Ustawodawca przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(u.s.g.) wprowadził obowiązek rozpatrywania raportu o stanie gminy oraz podejmowania uchwały 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. Realizacja obowiązku określonego 

w wymienionym przepisie należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Zawadzkiem (Rady). 

Przy opracowaniu Raportu wykorzystano potencjał i dokumenty opracowane przez pracowników 

urzędu i innych jednostek organizacyjnych, którzy realizowali powierzone zadania oraz uwzględniono 

materiały 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 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,              

a od północnego zachodu z gminą Kolonowskie. Powierzchnia gminy 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 31.12.2021 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 10 639, z czego: 

 w Zawadzkim 6 517 mieszkańców 

 w Żędowicach 2 311 mieszkańców 

 w Kielczy 1 811 mieszkańców.  

W 2021 r. w gminie urodziło się 97 dzieci, a zmarło 131 mieszkańców.  

W Urzędzie Stanu Cywilnego w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. sporządzono 

łącznie 130 aktów stanu cywilnego, a w tym:  

 20 aktów urodzenia 

 50 aktów małżeństw 

 60 aktów zgonu. 
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   Powyższe dane nie zawierają urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców, które miały miejsce poza 

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

Jubilaci obchodzący w 2021 r. jubileusze małżeńskie: 

 Złotych Godów  - 13 par 

 Diamentowych Godów  -11 par 

 Żelaznych Godów  - 2 pary. 

   

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 potrzebę realizacji zadań zleconych gmina 

otrzymuje środki finansowe od zlecającego. 

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 2021 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 (urząd), 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 (OPS); 

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.  

Ponadto gmina realizuje przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym, a wynikające z podjętych uchwał:  
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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 2021 r. został zaprezentowany w tabeli 1. 

Zadłużenie gminy w 2021 r. obrazuje tabela 2. 

 

Tabela 1. Budżet gminy 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan w 2021 r.                  

po zmianach 

 

Wykonanie na dzień 

31.12.2021 r. 

Dochody 54 826 690,62  55 094 563,13 

dochody bieżące 48 387 721,10  49 917 697,56 

dochody majątkowe    6 438 969,52    5 176 865,57 

Wydatki 58 463 635,24   51 829 551,40 

wydatki bieżące 48 732 465,69   46 754 363,22 

wydatki majątkowe  9 731 169,55      5 075 188,18 

Deficyt/Nadwyżka - 3 636 944,62                         3 265 011,73 

Przychody    5 318 482,99      5 726 919,38 

Rozchody    1 681 538,37       1 458 937,02 

  Źródło: opracowanie własne  

 

Gmina zakończyła 2021 r. nadwyżką w wysokości  3 265 011,73 zł. 
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Tabela 2. Zadłużenie gminy 

 

Rodzaj 

zadłużenia 

 

 

Cel 

pożyczki/kredytu 

 

Według 

stanu na 

początek 

2021 r. (zł) 

 

Przychody 

z tytułu 

pożyczek 

w 2021 r. 

 

Spłata 

zadłużenia 

(zł) 

 

Według stanu 

na  koniec 

2021 r. (zł) 

Kredyt 

długoterminowy 

(Bank Ochrony 

Środowiska SA  

Opole) 

Zaciągnięty na budowę 

gimnazjum                               

w Zawadzkiem 

 

1 108 340,00 

 

0,00 

 

554 166,00 

 

554 174,00 

Kredyt 

długoterminowy 

(Bank Spółdzielczy                          

w Zawadzkiem) 

Zaciągnięty na 

sfinansowanie 

planowanego w 2011 r. 

deficytu budżetu gminy 

 

  269 122,40 

 

0,00 

 

269 122,40 

 

     0,00 

Pożyczka płatnicza 

(WFOŚiGW                             

w Opolu) 

Zaciągnięta na zadanie 

„Termomodernizacja 

Hali Sportowej                         

w Zawadzkiem” (środki 

unijne) 

 

38 494,47 

 

374 154,15 

 

 

412 648,62 

 

    0,00 

Pożyczka 

inwestycyjna 

(WFOŚiGW                               

w Opolu) 

Zaciągnięta na zadanie 

„Termomodernizacja 

Hali Sportowej  

w Zawadzkiem” 

 

1 398 531,91 

 

270 429,77 

 

208 000,00 

 

1 460 961,68 

Źródło: opracowanie własne  

 

  

 Zobowiązania finansowe gminy na koniec 2021 r. wynosiły 2 015 135,68 zł. 

Gmina systematycznie i terminowo spłaca zaciągnięte kredyty i pożyczki. 

Wysokość zaległości w podatkach i opłatach lokalnych kształtowała się na poziomie 3 980 439,30 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 2021 r. zostały zawarte                                

w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 
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Budżet obywatelski 

         W 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono budżet obywatelski uchwałą nr XXII/162/20 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 2 listopada 2020 r. 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.  

       Burmistrz ogłoszeniem z dnia 8 grudnia 2020 r. rozpoczął konsultacje społeczne dla mieszkańców 

gminy w sprawie Budżetu Obywatelskiego i kampanię promującą Budżet Obywatelski. 

       Po przeprowadzonym głosowaniu ogłoszono wyniki w dniu 15 kwietnia 2021 r.    

Podsumowanie realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Podsumowanie realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Głosy oddane 

internetowo 

 

Głosy oddane w 

formie 

papierowej 

 

Razem 

głosy 

1. Nowe Osiedle – Modernizacja Placu 

Zabaw „STOKROTKA” 

290 243 533 

2. Rozbudowa parkingu przy ul. Nowe 

Osiedle 

67 3 70 

3. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej 

w Kielczy 

135 246 381 

4. Modernizacja kanalizacji deszczowej  

u zbiegu ulic Renarda i Wojska Polskiego 

w Żędowicach 

18 23 41 

5. Historia Kielczy przykładem dla 

przyszłych pokoleń 

3 2 5 

6. Zakup elementów małej architektury  

i renowacja kwietników na terenie 

zielonym potocznie nazywanym Parkiem 

miejskim w Zawadzkiem 

18 6 24 

7. Plenerowe Kino Letnie 42 0 42 

RAZEM: 573 523 1 096 

Źródło: opracowanie własne  
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      W dniu 25 listopada 2021 r. Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła uchwałę  

nr XXXIII/237/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 

2022 r. Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. przeznaczono kwotę                        

50 000,00 zł.  

      Zgodnie z Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, 

w okresie od dnia 21 grudnia 2021 r. do dnia 3 stycznia 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie 

kampanii promującej Budżet Obywatelski gminy.  

     Kolejnym etapem będzie zgłaszanie przez mieszkańców gminy zadań (inicjatyw obywatelskich), 

następnie weryfikacja i uzupełnienie wniosków oraz ustalenie listy projektów do głosowania.  

Po akcji informacyjnej przeprowadzi się głosowanie.  

Procedura zakończy się ogłoszeniem wyników.  

Do realizacji zostanie wskazane zadanie, które otrzymało największą liczbę oddanych poprawnie 

głosów.  

Od stycznia 2022 r. zadanie jest realizowane zgodnie z podjętą uchwałą.     
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SYTUACJA SPOŁECZNA 

 

Gmina jest podmiotem wykonawczym lokalnej polityki społecznej. Na terenie gminy 

organizowaniem pomocy osobom potrzebującym zajmuje się OPS.  

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.  

Problem bezdomności w gminie staje się coraz poważniejszy i dotyka więcej ludzi. Według stanu 

na koniec grudnia 2021 r. w PUP w Strzelcach Opolskich było zarejestrowanych z naszej gminy 157 

osób bezrobotnych (w tym 91 kobiet). Długotrwale bezrobotnych zarejestrowano 96 osób (w tym 60 

kobiet). Osoby bezrobotne stanowiły 1,48% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Ogółem stopa 

bezrobocia zarejestrowana w powiecie strzeleckim na koniec 2021 r. wyniosła 4,2%  (5,1% w 2018 r.                 

i 2019 r., 5,4% w 2021 r.). Dla porównania w 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,4%, a w 2016 r. 

stanowiła 6,6%. 

Z powodu bezrobocia OPS udzielił pomocy 51 rodzinom.  

Z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby do OPS zgłosiło się 131 rodzin, a w związku                                      

z niepełnosprawnością 73 rodziny. 

OPS realizuje zadanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.                        

W 2021 r. świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 49 osób (dla 46 osób w roku 

2020).  

Ponadto gmina ponosi koszty pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej. W 2021 r. o jedną 

osobę obniżyła się liczba osób, których pobyt w DPS finansowany jest przez gminę, co miało związek 

z panującą w tym czasie epidemią.  

Łącznie w 2021 r. gmina wydatkowała na pobyt  w domach pomocy społecznej kwotę  w wysokości 

395 300,92 zł (351 474,80 zł w 2020 r.). 

Wypłacone zasiłki w ramach pomocy społecznej przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4. Wypłacone zasiłki w ramach pomocy społecznej  

 

Forma 

pomocy 

Liczba udzielonych 

świadczeń 

Liczba rodzin objętych 

pomocą 

Kwota pomocy 

(zł) 

2021 r. 2020 r. 2019 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r.  2021 r. 2020 r. 2019 r. 

 

Zasiłki 

celowe 

282 249 215 74 97 97 100 069,30 84 988  56 054 

 

Zasiłki 

okresowe 

246 346 374 45  51 57 88 834,75 

 

118 699 

 

127 571 

 

Zasiłki 

stałe 

388 388 415    40 

 

39 

 

40 213 288,93 215 222 237 571 

Źródło: Opracowanie wykonał  OPS w Zawadzkiem 

 

Od kilku lat ogólna liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w niewielkim 

stopniu obniżała się. W 2021 r. liczba osób objętych pomocą społeczną nieznacznie wzrosła.  

OPS realizuje również inne formy wsparcia finansowego. Liczba rodzin objętych wsparciem 

OPS przedstawia tabela 5. 

 

Tabela 5. Liczba rodzin objętych wsparciem OPS 

 

Liczba rodzin objętych wsparciem OPS 

 

ROK 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

W ramach pomocy społecznej 247 229 227 253 

W ramach wsparcia rodziny 33 33 27 23 

W ramach świadczeń rodzinnych 457 441 394 349 

W ramach świadczeń 

wychowawczych 
470 855 879 864 

W ramach funduszu alimentacyjnego 32 28 18 19 

W ramach dodatków 

mieszkaniowych 

96 73 44 50 

W ramach dodatków energetycznych 47 43 40 41 

W ramach pomocy materialnej                    

o charakterze socjalnym 

33 21 15 10 

 Źródło: Opracowanie wykonał OPS w Zawadzkiem 
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W roku 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem realizował poniższe uchwały: 

1) 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 300,00 zł jednorazowo przy osiągnięciu stażu 

małżeńskiego: 50 lat, 60 lat, 65 lat oraz 70 lat. W 2021 r. zrealizowano 45 świadczeń małżeńskich 

na łączną kwotę 13 500,00 zł (w 2020 r. zrealizowano 45 świadczeń na kwotę 13 500,00 zł,                    

w 2019 r. zrealizowano 36 świadczeń na kwotę 10 800 zł, w 2018 r. zrealizowano 37 świadczeń 

na kwotę 11 100,00 zł); 

2) 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 2021 r. placówka była częściowo 

finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego                    

w ramach projektu „Bliżej Rodziny i Dziecka II”  (do 31.03.2021 r.).  

Od 1 kwietnia 2021 r. placówka finansowana jest ze środków profilaktyki alkoholowej. 

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. Ponadto borykano się z brakami kadrowymi 

(brak chętnych do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy). Placówka wznowiła działalność     

w grudniu 2021 r.; 

3) 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 2021 r. programem osłonowym objęto łącznie pięcioro dzieci z terenu gminy (w tym                                       

dwoje dzieci z terenów wiejskich). Wydano w ciągu roku 257 posiłków, na które wydatkowano 

łącznie 2 573,00 zł (w tym 1 266,00 zł z dotacji z budżetu państwa). Ograniczony zasięg 

programu w roku 2021 był spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju oraz zdalnym 

nauczaniem. Dzieci nie uczęszczały do szkół przez wiele miesięcy, więc zauważalny był spadek 

liczby dzieci korzystających z obiadów w stołówkach; 

4) 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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Ponadto w 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowe programy: 

1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. Program został wdrożony                                

w pierwszej połowie 2021 r. W ramach programu wsparciem w formie usługi asystenta objęto 

osiemnaście osób niepełnosprawnych;  

Wydatkowana kwota (w całości z dotacji budżetu państwa) wyniosła 242 011,90 zł. 

2) „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. Program został wdrożony w drugiej połowie 2021 r.  

W ramach programu wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objęto dwie osoby 

niepełnosprawne.  

Wydatkowana kwota (w całości z dotacji budżetu państwa) wyniosła 8 568,00 zł. 
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REALIZACJA INWESTYCJI  

 

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 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza 

Wykonawca: OLS Spółka z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec.  

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych. Droga 

obsługuje grunty rolne o powierzchni około 66,00 ha.  

Zakres zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z wyrównaniem 

poboczy i wykonaniem zjazdów na przyległe użytki rolne.  

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 387 480,28 zł.   

Na realizację inwestycji Zarząd Województwa Opolskiego udzielił gminie pomocy finansowej                                     

w wysokości 104 900,00 zł.  

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości                   

282 580,28 zł. 

2. Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach 

Wykonawca: Hucz Spółka z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 14                            

w  Boronowie.  

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Księdza Wajdy w Żędowicach, która 

polegała na poszerzeniu jezdni do 5,5 m, budowie jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m                                   

i wykonaniu poboczy o szerokości min. 0,75 m.  

Wartość robót budowlanych wyniosła 564 326,07 zł.  

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 63,63 % 

całkowitej wartości zadania. 

3. Budowa sieci oświetlenia wzdłuż ul. Kolejowej w Zawadzkiem 

Wykonawca: F.H.U.P „JAREKS” Jarosław Serafin, ul. M.C. Skłodowskiej 27, 42-700 Lubliniec.  

Przedmiotem inwestycji było wykonanie sieci oświetleniowej kablowej ziemnej niskiego napięci oraz 

ustawienie 12 nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED przy ul. Kolejowej w Zawadzkiem. 

Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego zasilane będą z nowego obwodu oświetleniowego.  

Wartość robót budowlanych wyniosła 106 175,00 zł.  

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości                        

48 398,79 zł. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wydatki_inwestycyjne
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
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4. Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - etap II 

Wykonawca: Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o. o., al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice.  

Inwestycja obejmowała montaż urządzeń na placu zabaw, wyposażenia Street workoutu oraz 

wyposażenia Skate Parku. Dodatkowo zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz ustawiono regulaminy.  

Całkowita wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 124 456,82 zł. 

Darowizna w wysokości 100 000,00 zł od Spółki UNIMOT S. A. 

5. Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska, ul. Luboszycka 4/7,               

45-036 Opole.  

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Zakres wykonanych robót: 

 docieplenie budynku 

 budowa dodatkowego zejścia do piwnicy wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych 

 przebudowa pomieszczeń węzła cieplnego, wentylatorowni i rozdzielni elektrycznej, budowa 

powietrznej pompy ciepła, przebudowa węzła cieplnego, przebudowa instalacji wentylacyjnej 

 przebudowa instalacji oświetlenia wewnętrznego wraz ze źródłami światła na energooszczędne 

 zmiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem. 

Ponadto zostały dodatkowo wykonane roboty budowlane uzupełniające związane z zakresem 

podstawowym, w tym: 

 wentylacja siłowni 

 montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przeciwpożarowej rozdzielającej poszczególne części 

budynku na oddzielne zaprojektowane strefy pożarowe. 

Wartość całego zadania wyniosła 7 752 654,04 zł, w tym 3 544 050,85 zł to kwota pozyskana                       

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 483 986,93 

zł. Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej oraz płatniczej z WFOŚiGW w Opolu, 

odpowiednio w kwotach 1 668 961,68 zł  i 2 139 398,65 zł. 

6. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem w ramach realizacji Budżetu 

Obywatelskiego 

Wykonawca: RCHIFORMACJA Sp. z o. o., ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wielkopolska. 
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Przedmiotem inwestycji była rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem w formule 

zaprojektuj i wybuduj, która obejmowała: 

 opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zawierającej przedmiary robót, 

kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 uzyskanie dokumentów warunkujących realizację robót a także użytkowanie obiektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pełną 

obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą  

 wykonanie robót budowlanych i prac ziemnych związanych z zamontowaniem wyposażenia 

obiektu w ilościach wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej. 

Zadanie objęło montaż nowych urządzeń na placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, 

karuzela oraz wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni piaskowej, a także przeniesienie 

istniejącej huśtawki nr 4 do nowej lokalizacji. 

Wartość całego zadania wyniosła 49 907,00 zł. 

 

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: 

1) Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja, ul. Piłsudskiego 10B/1, 47-223 

Kędzierzyn-Koźle wykonało poniższe dokumenty: 

 dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Kielczy 

w celu prawidłowego odwodnienia drogi” 

 dokumentację projektowo-kosztorysową - Przebudowa łącznika między ulicami Paderewskiego 

i Handlową wraz z budową oświetlenia - etap I  

 dokumentację projektowo-kosztorysową - Przebudowa drogi gminnej ulicy Księdza Wajdy                       

w Zawadzkiem na odcinku od budynku 1a do 12  

 wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. Utworzenie miejsc 

postojowych przy budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kielczy - opracowanie koncepcji. 

Wartość zleconych zadań wyniosła 43 050,00 zł; 

2) wykonawca - Budowlani S.C.  M. Frania M. Maciejewska, ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 

Częstochowa opracował dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. 

Zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej”. Wartość zadania wyniosła 11 000,00 zł; 

3) wykonawca - DOMEL inż. Iwona Dołżycka, ul. Torowa 13a, 46-073 Mechnice pracował 

dokumentację projektowo-kosztorysową budowy cmentarza komunalnego w Zawadzkiem. Wartość 

zadania wyniosła 50 000,00 zł. 
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ZADANIA REALIZOWANE W SOŁECTWACH 

 

Każde sołectwo w gminie w 2021 r. otrzymało z budżetu gminy na realizację zadań, w ramach 

funduszu sołeckiego kwotę 37 703,70 zł.  

W poniższych tabelach zostały wyszczególnione zadania zrealizowane przez sołectwa                             

w 2021 r. i koszty ich realizacji.   

 

Sołectwo Żędowice 

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

 

Nazwa zadania realizowanego w 2021 r. 

   

Koszt zadania 

(zł) 

Utrzymanie czystości i porządku na Przystani Kajakowej, na terenie rekreacyjnym 

przy ul. Stawowej, utrzymanie gminnych skwerów zielonych oraz utrzymanie 

czystości i porządku w budynku i przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej 

5 800,00 

Zakup kwiatów, ziemi ogrodowej, drzewek i krzewów ozdobnych i innych 

produktów ogrodniczych w celu poprawy warunków estetycznych terenów 

zielonych 

990,11 

Zakup farb, paneli ogrodzeniowych, betonu, płyty ażurowej 
2 408,72 

Zakup ławki, koszy parkowych oraz słupków do koszy parkowych  2 622,36 

Zakup lampek choinkowych  593,61 

Oprawa muzyczna podczas imprezy wiejskiej  1 500,00 

Wynajem dmuchańców dla dzieci  1 500,00 

Wynajęcie młota pneumatycznego do pracy przy budowie ogrodzenia placu 

rekreacyjnego przy ul. Strzeleckiej  
110,00 

Wykonanie tablicy ogłoszeń oraz tabliczek z nazwami historycznymi dzielnic  1 800,00 

Siłownia napowietrzna przy ul. Strzeleckiej  9 000,00 

Usługa wykonania konstrukcji stalowej do zbierania nakrętek 3 300,00 

Usługa wykonania przyłącza kablowego do obiektów sportowych i rekreacyjnych  1 700,00 

Usługa wykonania tablicy do obiektu sportowego  2 000,00 

Usługa wyrównywania terenów zielonych 1 000,00 

Łącznie wydatkowano kwotę 34 324,80 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego to kwota 34 324,80 zł, co stanowi 91,04 % planu 

budżetu.  
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Sołectwo Kielcza 

Tabela 7. Wykonane zadania w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Kielcza 

 

Nazwa zadania realizowanego w 2021 r. 

 

 

Koszt zadania 

(zł) 

Utrzymanie czystości i porządku na Przystani Kajakowej, przy stawie 

rekreacyjnym przy ul. Leśnej oraz innych terenach gminnych w sołectwie 
5 800,00 

Zakup nasion trawy, roślin ozdobnych, nawozu, narzędzi ogrodniczych, ziemi 

ogrodowej, w celu poprawy warunków estetycznych i uporządkowania terenów 

zielonych w sołectwie 

1 843,00 

Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa 1 154,81 

Serwisowanie agregatu prądotwórczego 2 000,00 

Oprawa muzyczna podczas imprezy wiejskiej  1 500,00 

Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Kielczy (ul. Księdza Wajdy) 9 000,00 

Prace naprawcze przy zniszczonych elementach infrastruktury gminnej                      

w Kielczy (naprawa ogrodzenia, zniszczonych elementów ławek koszy itp.)  
2 000,00 

Niwelowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury 3 000,00 

Zakup siedemnastu termosów 1 530,00 

Zakup oświetlenia dekoracyjnego na święta  1 900,00 

Zakup narzędzi i farb do prac remontowych na terenie sołectwa  6 447,07 

Łącznie wydatkowano kwotę 36 174,88 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego to kwota 36 174,88 zł, co stanowi 95,95 % planu 

budżetu.  

Na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Opolskiego, w 2021 r. 

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

w 2021 r. wniosku przez Burmistrza gmina otrzymała kwotę dotacji na zwrot części poczynionych                      

wydatków w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego, w wysokości 15 531,21 zł.  

Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 2021 r.  

w ramach funduszu sołeckiego zostanie złożony do dnia 31.05.2022 r.  
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO  

Definicję mienia komunalnego ustawodawca określił w art. 43 u.s.g., zgodnie z którym 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 i 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 244,0989 ha gruntów 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).  

Szczegółowe wielkości powierzchni gruntów gminnych, z uwzględnieniem rodzaju użytku:  

1. Użytki rolne - łączna powierzchnia 72,4967 ha, w tym: 

a) grunty orne - 31,2678 ha, 

b) łąki trwałe - 34,3999 ha, 

c) pastwiska trwałe - 6,8290 ha. 

2. Grunty leśne i zadrzewione - łączna powierzchnia 10,3659 ha, w tym: 

a) lasy - 6,8479 ha, 

b) grunty zadrzewione i zakrzewione - 3,5180 ha. 

3. Grunty pod wodami - łączna powierzchnia 26,7272 ha, 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 - łączna powierzchnia 1,2463 ha.  

5. Tereny komunikacyjne - łączna powierzchnia 85,9001 ha, w tym: 

a) drogi - 84,4401 ha, 

b) tereny kolejowe - 0,1247 ha, 

c) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - 1,1672 ha, 

d) inne tereny komunikacyjne - 0,1681 ha. 

6. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - łączna powierzchnia 20,4448 ha.  
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7. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - łączna powierzchnia 7,8032 

ha.  

8. Grunty zabudowane i zurbanizowane - łączna powierzchnia 19,0163 ha, w tym: 

a) tereny mieszkaniowe - 8,0498 ha, 

b) tereny przemysłowe - 0,8993 ha, 

c) inne tereny zabudowane -10,0672 ha. 

9. Tereny różne (w mieście Zawadzkie, są to wały przeciwpowodziowe, kopce oraz groble, które nie 

wchodzą w skład stawów) - łączna powierzchnia 0,0984 ha.   

     Dominującą pozycję wśród gruntów gminnych stanowią tereny komunikacyjne, obejmujące przede 

wszystkim drogi gminne (84,4401 ha), a także użytki rolne (72,4967 ha), w tym: grunty orne  

(31,2678 ha) oraz łąki i pastwiska trwałe (41,2289 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 (19,0163 ha) oraz zurbanizowane 

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

zagospodarowanie (7,8032 ha). 

 

Charakterystyka władania nieruchomościami  

W bezpośrednim administrowaniu gminy znajduje się 207,6464 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) urządzenia wodne (rowy melioracyjne, stawy); 

3) lasy, zieleńce, parki, tereny rekreacyjne; 

4) nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (np. budynkiem 

administracyjnym urzędu, budynkami OSP, budynkiem byłego gimnazjum); 

5) zurbanizowane tereny niezabudowane przeznaczone do zbycia. 

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 4,3495 ha gruntów, w tym:  

1) grunty oddane na cele mieszkaniowe oraz realizację urządzeń infrastruktury technicznej -  

0,6828 ha (w tym infrastruktura 0,0011 ha); 

2) grunty oddane na cele rolne - 0,1914 ha; 

3) grunty, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane  

do prowadzenia działalności gospodarczej  - 0,1245 ha; 

4) pozostałe nieruchomości gruntowe - 3,3508 ha. 

Trwały zarząd ustanowiony został na rzecz jednostek gminnych nieposiadających osobowości prawnej, 

na gruntach stanowiących własność gminy o pow. 5,4384 ha.  
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W dzierżawie osób fizycznych i prawnych znajduje się łącznie 24,9091 ha gruntów.  

Grunty oddane w użyczenie obejmują łącznie powierzchnię 0,0255 ha.  

Grunty oddane w użytkowanie obejmują łącznie powierzchnię 1,7300 ha.  

Oprócz gruntów będących własnością gminy, gminny zasób nieruchomości tworzą działki o łącznej 

pow. 0,5640 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane gminie  w użytkowanie wieczyste. 

W roku 2021 stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek: 

 udziału gminy w obrocie cywilno-prawnym (umowy sprzedaży, umowy nabycia nieruchomości) 

 przejęcia nieruchomości z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego w oparciu o decyzję 

Wojewody Opolskiego 

 przejęcia nieruchomości z mocy prawa na rzecz gminy w oparciu o decyzje:  

Starosty Strzeleckiego oraz Burmistrza 

 nieodpłatnego przekazania nieruchomości na wyposażenie samorządowej instytucji kultury 

 zwiększenia/zmniejszenia powierzchni gruntów gminnych w wyniku nowego pomiaru 

geodezyjnego nieruchomości. 

 

W roku 2021 gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze decyzji 

administracyjnych, prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2877 ha, w tym: 

1) grunt o łącznej pow. 0,0224 ha przejęty z mocy prawa na rzecz gminy   

decyzją Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Strzeleckiego  

Nr UA.6740.2.2.2020.DM z dnia 31 marca 2021 r. (działki z mapy 2, obręb Żędowice:  

Nr 491/5 o pow. 0,0052 ha, Nr 492/3 o pow. 0,0056 ha, Nr 492/5 o pow. 0,0020 ha,  Nr 486/1  

o pow. 0,0039 ha, Nr 487/1 o pow. 0,0047 ha, Nr 493/1 o pow. 0,0006 ha, Nr 491/3 o pow. 0,0004 

ha); 

2) grunt o łącznej pow. 0,2653 ha przejęty z mocy prawa na rzecz gminy decyzją                                          

Nr NP.6831.5.2021.GK Burmistrza Zawadzkiego  z dnia 30 lipca 2021 r. zatwierdzającą podział 

nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 475/1 z mapy 2, obręb Żędowice (działki przejęte 

- po podziale: Nr 475/9 z mapy 2, obręb Żędowice - pow. 0,2203 ha i Nr 475/20 z mapy 2, obręb 

Żędowice - pow. 0,0450 ha). 

 

Do zwiększenia areału gruntów gminnych w roku 2021 przyczyniła się powierzchnia - 0,0098 ha, 

powstała w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego działki gruntu Nr 1943/2 z mapy 6, obręb 

Zawadzkie. 

Łącznie zwiększenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2021 wynosi 

0,2975 ha. 
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W roku 2021 gmina zbyła z gminnego zasobu nieruchomości, w drodze cywilno-prawnej, prawo 

własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0808 ha, w tym: 

1) grunty o pow. 0,2050 ha zbyte w drodze bezprzetargowej: 

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

w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych): 

- Repertorium A numer: 2935/2021 z dnia 9 marca 2021 r. (działka Nr 460/6 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0085 ha, 

- Repertorium A numer: 3418/2021 z dnia 18 marca 2021 r. (działki Nr: 707/5, 707/6, 707/7, 707/8 

z mapy 3, obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0196 ha, 

- Repertorium A numer: 7796/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. (działka Nr 386/30 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0070 ha, 

- Repertorium A numer: 7814/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. (działka Nr 405/5 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0175 ha, 

- Repertorium A numer: 1388/2021 z dnia 19 października 2021 r. (działka Nr 386/30 z mapy 2, 

obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0083 ha, 

- Repertorium A numer: 13899/2021 z dnia 19 października 2021 r. (działka Nr 386/31  

z mapy 2, obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0108 ha, 

- Repertorium A numer: 13906/2021 z dnia 19 października 2021 r. (działki Nr: 393/1, 393/2, 

393/3 i 393/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0169 ha, 

- Repertorium A numer: 16776/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. (działka Nr 460/6 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0124 ha, 

- Repertorium A numer: 16783/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. (działka Nr 3078 z mapy 3, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0133 ha, 

- Repertorium A numer: 17492/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. (działki Nr: 707/5, 707/6, 707/7, 

707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0157 ha, 

- Repertorium A numer: 17499/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. (działki Nr: 707/5, 707/6, 707/7, 

707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0204 ha, 

- Repertorium A numer: 17529/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. (działka Nr 386/31 z mapy 2, obręb 

Zawadzkie) - pow. w części ułamkowej 0,0077 ha, 

b) nieruchomość przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

(działka gruntu Nr 664 o pow. 0,0130 ha, z mapy 3, obręb Kielcza - Repertorium A numer: 

14486/2021 z dnia 29 października 2021 r.), 

c) nieruchomość przeznaczoną na wyposażenie samorządowej instytucji kultury (cele statutowe) - 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem (działka gruntu Nr 587/4 o pow. 0,0339 ha, z mapy 2, obręb 

Zawadzkie - Repertorium A numer: 11344/2021 z dnia 2 września 2021 r.); 
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2) grunty o pow. 0,8758 ha zbyte w drodze przetargów:  

a) nieruchomość przeznaczoną na cele zabudowy usługowej (nieruchomość gruntowa złożona  

z działek Nr: 715/28 o pow. 0,0850 ha i 715/29 o pow. 0,0851 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie - 

Repertorium A numer: 15184/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.), 

b) nieruchomość przeznaczoną pod teren lasów i zieleni urządzonej (nieruchomość gruntowa 

złożona z działek Nr: 889/1 o pow. 0,6692 ha i 889/2 o pow. 0,0365 ha, z mapy 4, obręb 

Zawadzkie) - Repertorium A numer: 8605/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Łącznie zmniejszenie powierzchni gruntów w gminnym zasobie nieruchomości w roku 2021 

wynosi 1,0808 ha. 

Użytkowanie wieczyste 

W roku 2021 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. Gmina nie zbywała również w roku 2021 prawa własności na rzecz 

użytkownika wieczystego. 

Trwały zarząd 

W roku 2021 nie ustanawiano trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych.  

Dzierżawa 

W roku 2021 oddano w dzierżawę łącznie 24,9091 ha gruntów gminnych.  

Użyczenie 

W roku 2021 zawarto jedną umowę użyczenia.  

Użytkowanie 

W roku 2021 nie oddawano kolejnych nieruchomości gminnych w użytkowanie. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy w 2021 r. odbywało się na podstawie uchwały  

Nr XXV/185/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025”.  

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 21 budynkach komunalnych, niezarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, znajduje się 80 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3 625,59 m2.  

W 34 wspólnotach mieszkaniowych (38 budynków) gmina jest właścicielem 153 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6 917,00 m2 i 1 lokalu użytkowego o powierzchni 

użytkowej 81,20 m2. 
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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 których aktualnie 13 lokali jest zasiedlonych.  

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, kilka 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 zajmują się: ZAW-KOM 

w oparciu o umowę z dnia 30.04.2018 r., firma Zarządzanie Nieruchomości Wanda Karaś (na podstawie 

podjętych uchwał przez trzy wspólnoty mieszkaniowe w Zawadzkiem) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa 

HUTNIK w Zawadzkiem (1 lokal). 

Gmina w 2021 r. wydała na remonty zasobów komunalnych kwotę 196 756,66 zł. 

W 2021 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.  

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

sprawozdań przekazywanych przez administratora i przedstawiono w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Stan zadłużenia lokali gminnych  

 

 

 

Zaległości 

czynszowe    

(zł) 

Koszty 

sądowe          

(zł) 

Sprawy 

sądowe  

(zł) 

Razem (zł) 

19.01.2022 r. (dotyczy 2021 r.) 99 813,19 274 940,05 825 932,16 1.200 685,40 

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 

Data raportu              

z ZAW - KOM 

Rodzaj kosztu 



  

 

29 

 

W 2021 r. na zmiany stanu zadłużenia lokali gminnych 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 (w 2021 r. odzyskano 

jedno mieszkanie) 

 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 XXV/185/21 Rady Miejskiej  

w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025”. Zgodnie z uchwałą stawka bazowa 

czynszu będzie podnoszona nie częściej niż raz na 12 miesięcy, jednak podwyżka stawki bazowej nie 

może powodować wzrostu wysokości czynszu powyżej kwoty równej 3% wartości wskaźnika 

przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla 

województwa opolskiego. Jednocześnie podwyżka stawki bazowej czynszu nie może być dokonywana 

o wartość mniejszą niż wynikająca z średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

W pierwszym półroczu 2021 roku stawka bazowa czynszu wynosiła 4,56 zł za m2 powierzchni 

użytkowej mieszkania.  

W celu zapewnienia samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej wpływy                              

z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale 

zapewnić również pozyskanie środków na remonty, stąd też podjęta została decyzja o podwyższeniu 

stawki w drugim półroczu 2021 r. do kwoty 7,80 zł. Po ponownej analizie dokonano zmiany                                    

w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-

2025 i na podstawie uchwały nr XXX/223/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Zawadzkie na lata 2021-2025” obniżono stawkę do kwoty 6,60 zł za m2 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. Następnie przystąpiono 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 2021 Burmistrz wydał 151 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 9. 

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 9. 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. 

Dz. U. 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. 

Dz. U. 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. 

Dz. U. 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. 

Dz. U. 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. 

Dz. U. 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. 

Dz. U. Województwa 

Opolskiego z 2008 r. 

poz. 9 

Plan 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
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REALIZACJA GMINNYCH PROGRAMÓW I PODJĘTYCH UCHWAŁ 

 

Zadaniem gminy jest między innymi bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

obywateli. W celu realizowania zadań gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezbędne 

jest opracowanie i podjęcie unormowań prawnych obowiązujących na terenie gminy, czyli gminnych 

programów rocznych lub wieloletnich. Programy są uchwalane przez organ stanowiący wykonujący 

kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym lub w ramach innego obowiązku 

prawnego. 

Rada uchwaliła następujące 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; 

7) Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021-2026. 

 

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 późniejszymi zmianami).   

W celu realizacji powyższego obowiązku w gminie została podjęła uchwała nr XIV/114/19 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu                  

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”. 

W latach 2019-2021 z terenu gminy usunięto łącznie 102,438 Mg  azbestu, z czego w 2021 roku usunięto 

1,50 Mg wyrobów zawierających azbest w miejscowości Żędowice. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

Gmina realizuje program, który został przyjęty uchwałą nr XXVI/197/21 Rady Miejskiej   

w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021”. 
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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 2021 r. na realizację programu wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości                     

47 263,80 zł, w tym 36 056,00 zł na odławianie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach 

oraz 11 207,80 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 zabytków, znajdujących się na terenie gminy stanowi własność osób fizycznych lub 

prawnych. Podmioty te we własnym zakresie podejmują działania zmierzające do zachowania walorów 

zabytkowych własnych obiektów.  

Gmina w oparciu o uchwałę 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, 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. 

W roku 2021 wyremontowano pomnik na mogile Powstańców Śląskich w Zawadzkiem, która 

wpisana jest do rejestru zabytków. Całość inwestycji, to wydatek  ponad 118 000,00 zł, a łączna wartość 

uzyskanego dofinansowania to kwota 53 062,00 zł, z której:  

 dofinansowanie w wysokości 33 062,00 zł pochodziło ze środków ministra właściwego                          

ds. kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 

 dotacja od Wojewody Opolskiego w kwocie 20 000,00 zł.   

Prace remontowe na zbiorowej mogile Powstańców Śląskich polegały na wymianie oraz renowacji 

elementów mogiły z zachowaniem wszystkich detali architektonicznych, bryły nagrobka i charakteru 

historycznego obiektu - zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Prace przy kamiennej figurze polegały na przeprowadzeniu całościowych prac konserwatorskich 

pomnika oraz kamieniarskich: czyszczenie, dezynfekcja, demontaż starych płytek i spękanych płyt 

lastriko, uzupełnianie ubytków, podklejanie, izolowanie, hydrofobizacja. Wykonano również prace przy 

postumencie z uchwytami na flagi, oraz ustawiono tablicę informacyjną i  żeliwną misę na znicz. 
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Celem prac było przywrócenie obiektowi estetycznego wyglądu i walorów artystyczno-kultowo-

komemoratywnych, zabezpieczenie oraz ograniczenie czynników wpływających na szybszą degradację. 

Ponadto 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 2021 

wyniósł 3 611,04 zł.  

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przyjęty został uchwałą 

nr XIII/168/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                             

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  

Na terenie gminy działa szesnaście organizacji pozarządowych, z pośród których dziewięć złożyło 

oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy w 2021 roku.  

W ubiegłym roku gmina powierzyła organizacjom pozarządowym realizację ustawowych zadań                 

w zakresie: 

 pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnym                        

i starszymi 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

 krajoznawstwa 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację powyższych zadań  przyznano                        

dziewięć dotacji stowarzyszeniom, które przystąpiły do konkursu. Na wsparcie tych zadań 

przeznaczono w budżecie gminy kwotę w wysokości 373 000,00 zł.  

Wsparcie gminy w 2021 r. obejmowało również promowanie lokalnych organizacji pozarządowych 

i podejmowanych przez nie działań, z wykorzystaniem strony internetowej www.zawadzkie.pl 

oraz lokalnej gazety samorządowej „Krajobrazy Zawadzkiego”. 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 przez organizacje pozarządowe odbywała się 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi związanymi z COVID-19.  
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

W programie określono cele oraz kierunki działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz źródła ich finansowania. Zaprezentowano 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 XXIII/167/20 Rady Miejskiej                       

w Zawadzkiem z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki                   

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zawadzkie 

na 2021 rok. 

Zadania zrealizowane w ramach programu, to: 

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

2) wspieranie środowisk „wzajemnej pomocy”; 

3) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe lub narkomanii; 

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; 

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

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

    Na terenie gminy w 2021 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

wynosiła 23,  a poza miejscem sprzedaży wynosiła 34.  

Działalność związana ze sprzedażą napojów alkoholowych prowadzona była w 34 punktach 

sprzedaży. W przeliczeniu na ogólną liczbę mieszkańców (10 639), na jeden punkt przypada około 312 

mieszkańców. 

W 2021 r. udzielono 180 bezpłatnych porad psychologa w punkcie konsultacyjnym, który działał 

dwa razy w miesiącu oraz udzielał porad zdalnie. 

Aktywnie działała Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Nowa” w Zawadzkiem.  
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Przy OPS działa Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w którym udzielana jest bezpłatna 

pomoc wszystkim osobom, które nie mogą sobie radzić w sytuacji kryzysu, stresu, często związanych                                   

z doznawaną przemocą. Najwięcej porad dotyczy spraw socjalnoprawnych,  a także psychologicznych. 

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 2021 r. funkcjonowały ogniska środowiskowe: 

 przy PSP w Żędowicach (czynne 5 razy w tygodniu) 

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

Gmina w 2021 r. wspierała finansowo podmioty, które realizowały przedsięwzięcia na terenie gminy 

zgodne z założeniami programu, czyli finansowała przedsięwzięcia ze środków pochodzących z opłat              

z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych działających  na terenie gminy. W 2021 r. wpływy z tego tytułu wyniosły                   

207 314,54 zł, natomiast wpływy z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) wyniosły                        

21 846,52 zł.  

W 2021 r. na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydano z budżetu 

gminy kwotę w wysokości 170 375,26 zł, a na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii kwotę              

3 249,70  zł. Łącznie wydano 173 624,96 zł. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny 

Program został przyjęty 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 2021 r. została 

przedstawiona  w tabeli 10. 
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Tabela 10. Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2021 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 OPS działa placówka wsparcia 

dziennego. 

3. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu 

problematyki opiekuńczo-wychowawczej 

Działanie   przeznaczone do realizacji w 2022 r. z uwagi 

na trwającą od 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 2022 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 

Zadanie do zrealizowania w roku 2022 

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 OPS. Wsparcie ustawowe realizowane na 

bieżąco. 

15. Organizacja wsparcia dla rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Działanie przeznaczone do realizacji w 2022 r. w formie 

uruchomienia usługi opieki wytchnieniowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z OPS 

 

Program Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021-2026 

  Program został przyjęty uchwałą nr XXIV/178/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w Gminie Zawadzkie na lata 2021-2026.  

Z powodu ograniczonego budżetu gminnej instytucji kultury nie zrealizowano żadnego z założeń 

zawartych w programie a dotyczących realizacji pierwszego celu strategicznego dotyczącego 

modernizacji infrastruktury kultury. Działania w zakresie infrastruktury kultury sprowadziły się do 

bieżących prac związanych z utrzymaniem obiektów kulturalnych. 

Pozostałe cele strategiczne były realizowane w sposób następujący: 

1) upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy: 

a) do oferty kulturalnej wprowadzone zostały zajęcia oferowane zdalnie w formie online, 

b) nawiązana została współpraca z agencjami artystycznymi, czego pierwszym wyrazem była próba 

organizacji występu kabaretu „Paranienormalni” oraz organizacja występu „Kabaretu Młodych 

Panów”, 

c) prowadzono stacjonarne sekcje artystyczne,  

d) organizowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży, 
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e) zmodyfikowano działania promocyjne poprzez systematyczną aktualizację treści zamieszczanych 

na stronie internetowej instytucji kultury oraz profilach społecznościowych, 

f) współpracowano z podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi z terenów gminy                                    

i miejscowości sąsiadujących, 

g) wypożyczano stroje karnawałowe dla dzieci i młodzieży, 

h) wyświetlano filmy w ramach cyklu „Darmowe Kino Piątkowe” oraz wprowadzono nowy cykl 

„Filmowe Wakacje z BiKiem”. Z powodu ograniczonego budżetu nie udało się reaktywować 

stacjonarnego kina w gminie, 

i) udostępniano sale znajdujące się w domu kultury oraz Kinoteatrze do prowadzenia zajęć oraz 

prób zespołów muzycznych działających na terenie gminy oraz zasoby techniczne (wynajem sali 

widowiskowej, sceny plenerowej, nagłośnienia, oświetlenia), 

j) pomoc w tworzeniu materiałów promocyjnych oraz rozpowszechnianie ich za pomocą własnych 

środków przekazu, 

k) organizowano warsztaty tematyczne dla dzieci w okresie wakacji i organizowano wycieczki, 

l) współpracowano z PSP w Zawadzkiem, gdzie przeniesiono część sekcji artystycznych (poprawa 

warunków pracy i bezpieczeństwa dzieci), 

m) organizowano plenerowe wystawy historyczne, 

n) współpracowano z Biblioteką i Centrum Kultury w Kolonowskiem i zrealizowano 3 koncerty,                 

w których wystąpiły wokalistki studia wokalnego „Do-mi-sol” oraz „Studia pod Florianem”                    

z Kolonowskiego, 

o) aktywizowano osoby starsze i proponowano wydarzenia kulturalne przeznaczone dla osób 

starszych (np. Dzień Seniora); 

2) Doskonalenie metod zarządzania: 

a) w ramach realizacji projektu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” podniesiono 

kompetencje pracowników w dziedzinie cyfryzacji, 

b) prowadzono stronę internetową instytucji oraz jej profile społecznościowe, 

c) zakupiono podświetlaną gablotę ogłoszeniową zamontowaną na ścianie Kinoteatru. Z powodu 

ograniczeń budżetowych nie udało się zakupić stacjonarnych gablot informacyjnych 

rozmieszczonych na terenie gminy Zawadzkie, 

d) wynajmowano sale znajdujące się w Kinoteatrze i współpracowano z lokalnymi zakładami pracy 

w celu zintensyfikowania działań promocyjnych i dotarcia do jak największej grupy odbiorców, 

e) prowadzono współpracę z lokalnymi mediami, 

f) w celu monitorowania preferencji lokalnej społeczności w dziedzinie kultury, organizowano 

ankiety zamieszczane na Facebooku. 
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Realizacja innych uchwał Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

 

W roku 2021 zostały podjęte i realizowane  niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem: 

 

1. Uchwała nr XLIV/439/14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 

terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.  

Na podstawie tej uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości otrzymało dwóch 

przedsiębiorców, którzy w latach poprzednich zrealizowali budowę nowych inwestycji (ciągłość 

zwolnienia).  

Kwota zwolnienia w roku 2021 wyniosła 98 637,00 zł.  

W 2021 r. podjęta została uchwała nr XXXI/227/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 

sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie 

w ramach pomocy de minimis, która obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 roku. 

2. Uchwała nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.  

W roku 2021 zwolnienie z podatku od nieruchomości (dot. roku 2020) wyniosło 2 886,00 zł. 

3. Uchwała nr XLI/371/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom 

organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu 

lub osób uprawnionych do udzielania ulg.  

Podjęto również uchwałę nr XXXIII/236/21 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych                                     

o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zawadzkie oraz jej jednostkom 

organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów uprawnionych do udzielania ulg, która będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.  

W 2021 r. nie udzielono ulg na podstawie wyżej powołanych uchwał. 

4. Uchwała nr XXXIV/352/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości z późn. zm. 

Na podstawie uchwały w 2021 r. dokonano zwolnień w kwocie 32 126,31 zł. 

5. Uchwała nr XXVI/198/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22.02.2021 r. w sprawie 

zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 

gminy Zawadzkie w 2021 roku.  
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Przedsiębiorcy zwolnieni zostali z I i II raty opłaty należnej w 2021 roku. Wysokość zwolnienia 

wyniosła 23 131,14 zł. 

6. Uchwała nr XXV/186/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie.  

Na mocy powyższej uchwały dotowane mogą być inwestycje ujęte w „Programie usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032”. 

       W roku 2021 gmina uzyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 

NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2021”. Dofinansowanie stanowiło 51,35% kosztów 

kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych 

zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało dwóch beneficjentów.  

W wyniku realizacji zadania w 2021 r. osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na 

unieszkodliwieniu 1,50 Mg odpadów zawierających azbest.  

Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 1 850,00 zł, która sfinansowana została z niżej 

wymienionych źródeł: 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 525,00 zł 

 WFOŚiGW w Opolu - 424,92 zł 

 Środki własne - 900,08 zł. 

7. Uchwała nr XXXVI/196/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie  

uchwalenia Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie. 

Zadania wynikające z uchwały realizuje ZAW-KOM. 

8. Uchwała nr XXXIV/244/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na 

dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.  

Na mocy przyjętego Regulaminu, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy,  którzy 

zamierzają zrealizować przedsięwzięcia związane z likwidacją i wymianą indywidualnych 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej 

ekologiczne, mogli uzyskać dotację z budżetu gminy w wysokości 2 000,00 zł. 

W 2021 r. w budżecie zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł i w ramach tej kwoty zawarto                           

trzy  umowy dotacyjne, z czego dwie zostały zrealizowane. Wypłacono dotacje w łącznej 

wysokości 4 000,00 zł. Trzecia umowa będzie zrealizowana w roku 2022 r.  
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9. Uchwała Nr XXVIII/207/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 

okresowego zwolnienia rodziców za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny                                        

w Zawadzkiem.  

Zwolnienie dotyczyło okresu od 1 do 18 kwietnia 2021 r.  

W okresie od 27 marca do 18 kwietnia 2021r. na obszarze całego kraju zostało ograniczone 

funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, polegające na zawieszeniu 

sprawowania opieki oraz prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

Zwolnienie rodziców z opłat za pobyt dzieci w żłobku spowodowało skutek finansowy w postaci 

obniżenia dochodu gminy  w wysokości 5 544,00 zł.        

10. Uchwała nr XXV/185/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 

2021-2025” wprowadziła następujące zasady: 

1) zmieniła od 01 lipca 2021 r. stawkę bazową do obliczania czynszu najmu lokali mieszkalnych                

z kwoty 4,56 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na 6,60 zł za 1 m2 powierzchni 

użytkowej. Zmiana stawki bazowej czynszu najmu podyktowana była koniecznością 

zrównoważenia wydatków ponoszonych na utrzymanie „starego” zasobu mieszkaniowego, 

znajdującego się w niezbyt dobrym stanie technicznym, z dochodami z tytułu czynszu najmu 

lokali komunalnych oraz potrzebą dążenia do sytuacji, w której stawka czynszu najmu będzie 

zapewniać pokrycie kosztów poniesionych na utrzymanie zasobu, a w szczególności: kosztów 

bieżącej eksploatacji, konserwacji, remontów, kosztów zarządu oraz kosztów utrzymania 

przyległych do budynków terenów przydomowych. Polityka czynszowa stopniowo zmierza 

do urealnienia wysokości czynszów najmu; 

2) wprowadziła system obniżek i podwyżek wyliczanych w oparciu o parametry związane:                        

z położeniem lokalu w budynku, z wyposażeniem budynku i lokalu w urządzenia techniczne                

i instalacje, z ogólnym stanem technicznym budynku oraz powierzchnią użytkową lokalu 

powyżej 80 m2; 

3) wprowadziła system ulg, o które po spełnieniu kryteriów dochodowych może ubiegać się 

najemca lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego; 

4) wprowadziła system wyliczania maksymalnej stawki bazowej czynszu najmu, która do dnia 

31 marca 2021 r. nie może przekroczyć kwoty 9,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu; 

5) ustaliła stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w przypadku najmu socjalnego lokalu 

oraz najmu tymczasowych pomieszczeń - w wysokości 50% najniższego czynszu 

obowiązującego w lokalach mieszkalnych zasobu gminy;  
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6) nałożyła miesięczną opłatę na najemcę lokalu za korzystanie z pomieszczeń przeznaczonych 

na cele gospodarcze w wysokości 20,00 zł za każde pomieszczenie, z którego najemca korzysta 

(np. piwnice, pomieszczenia gospodarcze, strych, komórki lokatorskie etc.). 

11. Uchwała nr XXX/224/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Północ spółka                  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgoda została wyrażona  z dniem podjęcia uchwały. 

Na podstawie informacji przekazanych przez KZN, wspierający politykę mieszkaniową państwa 

(kompleksowe przygotowanie i realizację zadań polegających na gospodarowaniu 

nieruchomościami wchodzącymi w skład KZN), w przypadku podejmowania działań mających na 

celu realizację inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem, w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego, powołanie SIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezbędne.                        

Na spółce będzie spoczywał cały ciężar przygotowania inwestycji, jej realizacji i rozliczenia 

przedsięwzięcia, a po zasiedleniu lokali mieszkalnych, również ich administrowania.  

12. Uchwała nr XXX/225/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2021 r.  w sprawie 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Śląsk Północ 

sp. z o. o.  

Jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość ubiega się o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla istniejących lub tworzonych społecznych inicjatyw 

mieszkaniowych. Wsparcie to udzielane jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na 

sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów                              

w tworzonej lub istniejącej SIM, celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.  

13. Na podstawie uchwał: 

 uchwały nr XXXII/256/09 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 

Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony 

 uchwały nr XXV/185/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 

2021-2025” (rozdział 4) 

 uchwały nr XXX/216/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat                

i wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy 

Zawadzkie, od 2021r. - nie ma konieczności występowania do Rady o zgodę na udzielenie 
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bonifikat przy sprzedaży lokali stanowiących własność gminy, są udzielane na podstawie 

uchwały nr XXX/216/21.   

W roku 2021 udzielono jedenaście bonifikat.  

Ponadto w 2021 r. realizowano dwadzieścia trzy wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych                            

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz prowadzono jedno postępowanie w sprawie 

sprzedaży lokalu mieszkalnego, będącego pustostanem, w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego.  

Do końca 2021 roku sprzedano dwanaście lokali, w tym jedenaście na rzecz najemcy i jeden                  

w drodze przetargu. 

 Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosła 170 979,29 zł.  

14. Uchwała nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Zawadzkie.  

Na podstawie uchwały gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Obszar objęty planem stanowi część 

terenów miasta Zawadzkie, usytuowanych w rejonie ul. Stawowej w Zawadzkiem. 
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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 gmina jest właścicielem łącznie 8 słupów oświetleniowych, służących do doświetlenia 

czterech przejść dla pieszych w ciągu ulicy Opolskiej w Zawadzkiem. Oświetlenie to zostało podłączone 

do istniejącej sieci energetycznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A. 

W roku 2021 Gmina wybudowała sieć oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kolejowej w Zawadzkiem, 

ustawiono 13 nowych słupów oświetleniowych wraz z  oprawami LED.  

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 
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gwarancją wykonawcy (do 2022 r.). Umowa z  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 

„AMPER” Jerzy Szumski została zawarta w wyniku przeprowadzonego rozeznania cen 

rynkowych. Do postępowania  o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.  

W celu zakupu energii elektrycznej gmina była uczestnikiem IX grupy zakupowej (385 odbiorców 

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

przeprowadzonego w 2020 r. (na 2021 r.) została zawarta umowa generalna nr 1/6/ZP/2020 z dnia 

09.09.2020 r., na podstawie której cena za 1 MWh wynosiła 342,06 zł brutto dla wszystkich grup 

taryfowych, bez naliczenia miesięcznej opłaty handlowej (cena na 2020 r. wynosiła 396,06 zł brutto). 

Wspólne zakupy umożliwiły uzyskanie konkurencyjnej stawki za energię elektryczną dla wszystkich 

obiektów i oświetlenia ulicznego, które są własnością gminy. 

20 maja 2021 r. gmina zawarła porozumienie z TAURON Nowe Technologie S.A.  na opracowanie 

dokumentacji koncepcyjnej związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie 

gminy. Dzięki porozumieniu będzie możliwe wykonanie przebudowy/rozbudowy instalacji oświetlenia 

drogowego na terenie gminy oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym 

standardzie. Po akceptacji audytu infrastruktury oświetleniowej przez gminę, wymiana istniejącego 

oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED będzie możliwa po wyborze przez TAURON wykonawcy               

w trybie przetargowym - przewidywany okres listopad/grudzień 2022 r.  

 

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 znajduje się rozlewnia gazu płynnego.  

Łączna długość dystrybucyjnej sieci gazowej w gminie wynosi  27 971 m (wraz z przyłączami gazu),                    

z czego 19 271 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 latach 2020-2021 na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.  (Oddział Zakład 

Gazowniczy w Opolu), dokonano rozbudowy istniejącej sieci gazowej na terenie gminy. W wyniku 

przeprowadzonej inwestycji powstało 30 m długości nowych przyłączy gazowych.  

Ponadto Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oddziała Zakład Gazowniczy w Opolu realizowała 

prace związane z rozbudową sieci gazowej na terenie gminy. Rozbudowa  obejmowała ul. Opolską                   
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w mieście Zawadzkie oraz ul. Opolską i ul. Strzelecką w sołectwie Żędowice. W wyniku tych działań 

do końca roku 2021 sieć gazową rozbudowano o około 2 900 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                             

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 2021 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług wodociągowych                            

i kanalizacyjnych wynikających z planu „Modernizacji i rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych”.    

W zakresie zadań związanych z usługami wodociągowymi w 2021 r. wykonano modernizację sieci 
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wodociągowej w ul. 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem. Koszt zadania, to kwota 287 607,30 zł. 

 

Zakres usług kanalizacyjnych 

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

gospodarcze, która  obejmuje obszar miasta Zawadzkie, Żędowic oraz część Kielczy.  

W 2021 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług kanalizacyjnych 

wynikających z planu „Modernizacji i rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych”. Zadania obejmowały 

m.in.: 

1)  modernizację pompowni ścieków, ul. Zielona w Zawadzkiem - koszt 242 700,00 zł; 

2)  modernizację mieszadła oczyszczalni ścieków (membrana, dyfuzory, sonda) - koszt 38 039,62 zł; 

3)  opracowanie projektu wymiany kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków - koszt 18 503.82 

zł. 

 

Zakres usług ciepłowniczych 

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

ZAW-KOM. 

W 2021 r. zrealizowano zadania rozwojowo-modernizacyjne w zakresie usług ciepłowniczych 

wynikających z planu „Modernizacji infrastruktury ciepłowniczej”.  

Zadania obejmowały m.in.:   

1) modernizację budynku kotłowni gazowej ul. Opolska 61 w Zawadzkiem - koszt 70 980,77 zł; 

2) budowę przyłączy c.o. i węzła cieplnego  na ul. Opolskiej - koszt 32 020,01 zł; 

3) modernizację sieci c.o. w ul. Opolskiej od nr 61c w kierunku przedszkola na ul Paderewskiego                       

w Zawadzkiem - koszt 99 555,86 zł. 

Ponadto w 2021 r. zakupiono obudowy typu Korpas i bariery do wykopów za łączną kwotę 18 503,82 

zł, które będą wykorzystywane przy pracach zarówno w zakresie modernizacji urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, jak też ciepłowniczych. 

 

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 zadań własnych gminy. W 2021 r. na terenie 

gminy system gospodarki odpadami obejmował właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy. 

W miesiącu grudniu 2020 r. podjęto uchwałę nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem                      

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzającą 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, 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 oraz wykonuje czynności 

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

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

Na podstawie uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r.                      

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od stycznia 2020 

r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady (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. 

Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy są pokrywane z opłat 

wnoszonych przez każdego właściciela nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne. Właściciel 

nieruchomości ma obowiązek złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwalonymi stawkami. Opłaty wnoszone są w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. 

W 2021 r. w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażono 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

Na terenie całego kraju obowiązują jednolite zasady segregacji odpadów oraz obowiązek zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

Na rysunku 2. przedstawiono frakcje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. 

 

Rys. 2. Frakcje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 

   

Źródło: Opracowanie własne 
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Usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. 

świadczone były 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 obowiązuje w okresie od 

01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

Czynności administracyjne i techniczne w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy zostały powierzone                   

ZAW-KOM na podstawie odrębnej umowy.  

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z tytułu odbioru, transportu                                                    

i  zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, gmina  

poniosła wydatki w wysokości 2 612 131,77 zł brutto.   

Dodatkowo w ramach systemu były prowadzone 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. 

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

W ramach czynności administracyjnych: 

 wystosowano 169 upomnień skierowanych do osób zalegających z opłatami za gospodarowanie 

odpadami 

 przekazano 39 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego.  

Ponadto w 2021 r. przeprowadzone zostały akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące zasad 

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

prowadzono poprzez zamieszczanie artykułów w gazecie gminnej „Krajobrazy Zawadzkiego”, na 

stronie internetowej www.zawadzkie.pl, w aplikacji mobilnej gminy oraz na portalu społecznościowym 

www.facebook.com.  

Podczas obchodów Dnia Seniora (16 października 2021 r.), została przedstawiona prelekcja na 

temat gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza. Omówione zostały m.in. zasady poprawnego 

segregowania odpadów, zasady udzielania dotacji w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. 

W roku 2021 r. na terenie gminy zostały zorganizowane 3 zbiórki odpadów wielkogabarytowych              

i budowlanych, po jednej zbiórce w każdej miejscowości. Odbierane były następujące rodzaje odpadów: 

http://www.zawadzkie.pl/
http://www.facebook.com/
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meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyte opony (z samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, 

styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym. Odpady wielkogabarytowe 

są zbierane w systemie zbiórki mobilnej (mieszkańcy dostarczają do wyznaczonego miejsca). 

W 2021 r. odebrano i zagospodarowano łącznie 3 373,92 Mg odpadów z terenu gminy.  

Ilość odebranych odpadów komunalnych w oparciu o kod odpadu przedstawiono w tabeli 11. 

 

Tabela 11. Ilość odebranych odpadów komunalnych w oparciu o kod odpadu w 2021 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość odebranych 

odpadów w Mg 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 287,94 

150107 Opakowania ze szkła 184,98 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 222,60 

160103 Zużyte opony 14,32 

170904 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
65,04 

200127 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze                        

i żywice zawierające substancje niebezpieczne 
0,20 

200106 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,10 

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,15 

200199 Popiół 689,04 

200307 Odpady wielkogabarytowe 163,01 

150101 Opakowania z papieru i tektury 87,16 

200201 Odpady ulegające biodegradacji 655,38 

 3 373,92 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2021 roku zebrano i zagospodarowano z terenu gminy 2 085,98 Mg odpadów zbieranych                     

w sposób selektywny, co stanowi 62% wszystkich zebranych i zagospodarowanych odpadów.  

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 budynku urzędu, jednostek OSP działających na terenie gminy, obiektów sportowych i rekreacyjnych 

(boisko „ORLIK”, stadion miejski w Zawadzkiem, basen letni, obiekt sportowo-rekreacyjny                             
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w Żędowicach, przystań kajakowa w Kielczy, park miejski, teren rekreacyjny przy Stawie Hutniczym) 

oraz z koszy ulicznych.  

Poza obowiązkami związanymi z gospodarką odpadami, w roku 2021 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 85 995,21 zł; 

2) bieżącego utrzymania porządku i czystości na terenie wokół stawu hutniczego - koszt 27 360,00 

zł; 

3) utylizacji padłych zwierząt - koszt 780,00 zł; 

4) czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej - koszt  15 502,38 zł; 

5) zakupu worków na psie odchody  -  koszt 1 217,70 zł. 

Ponadto, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków występujących na jej terenie. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w gminie 

zarejestrowano 232 zbiorniki bezodpływowe oraz pięć przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Jakość powietrza 

Obecnie największym problemem i zagrożeniem w całym regionie jest zanieczyszczenie powietrza 

powodujące zjawisko tzw. smogu.  Na terenie gminy brak jest punktów pomiarowych jakości powietrza 

w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ. Ocena jakości powietrza na terenie gminy  

prowadzona jest poprzez mierniki jakości powietrza dostarczone przez firmę Syngeos.  

Czujniki jakości powietrza zostały umieszczone w: 

 mieście Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 

 Żędowicach, ul. Strzelecka 35, 

 Kielczy, ul. Szkolna 1. 

Wyniki pomiarów możemy obserwować za pomocą aplikacji mobilnej w zakładce „Jakość powietrza” 

oraz na stronie internetowej gminy.  

Od 2018 r. funkcjonuje rządowy program strategiczny „Czyste Powietrze”, który potrwa do                

2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które 

powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem. Program oferuje 

dofinansowanie wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne źródła 

ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, 

kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (biomasa), jak                               
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i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.   

 Na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Opolu, pracownicy urzędu pomagali 

mieszkańcom przygotować wnioski, które w ramach Programu Czyste Powietrze składali w WFOŚiGW 

w Opolu. 

 Gmina przystąpiła też do programu LIFE. W ramach projektu w okresie od 1 października 2021 r. 

do 30 września 2022 r. został zatrudniony na pełny etat Gminny Koordynator POP. Koordynator POP 

odbywa roczne studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej.  

Stanowisko pracy Gminnego Koordynatora POP zostało wyposażone w komputer z oprogramowaniem 

biurowym, kamerę termowizyjną, czujnik wilgotności drewna do działań kontrolnych i czujnik czadu 

dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas działań kontrolnych.  

 Do zadań Gminnego Koordynatora POP należy przeprowadzenie co najmniej 10 spotkań                            

o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym i aktywizacyjnym z mieszkańcami gminy, mających na celu 

podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości 

powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze (np. dostępnych 

programów dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne lub na działania 

temomodernizacyjne). 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Siec 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. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Zgodnie z wymienionym planem                                 

w gminie 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 2021 r. posiadała 18 oddziałów, 354 

uczniów, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 19,66 (stan na 30.09.2021 r.); 

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

47-120 Zawadzkie, obwód: miejscowość Żędowice. Szkoła posiadała 10 oddziałów, 139 

uczniów, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 13,90 (stan na 30.09.2021 r.); 

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, 138 uczniów,                     

a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział to 19,71 (stan na 30.09.2021 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 w 2021 r. posiadało 120 miejsc, 5 oddziałów (4 oddziały po 25 miejsc i 1 oddział 

integracyjny na 20 miejsc) i 119 dzieci (stan na 30.09.2021 r.);  

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

Przedszkole w 2021 r. posiadało 100 miejsc, 4 oddziały i 92 dzieci (stan na 30.09.2021 r.); 

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

Przedszkole w 2021 r. posiadało 50 miejsc, 2 oddziały i 49 dzieci (stan na 30.09.2021 r.); 

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

Przedszkole w 2021 r. posiadało 68 miejsc, 3 oddziały i 65 dzieci (stan na 30.09.2021 r.).  
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Niepubliczne przedszkole 

 

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

Przedszkolaka Krzysztof Krafczyk. W placówce funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza 55 dzieci. 

W 2021 roku gmina udzieliła dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości  695 126,30 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. 

Placówka przygotowana jest na przyjęcie 45 dzieci. W ramach struktury organizacyjnej funkcjonują 

2 oddziały. 

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

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

W jednostce liczba etatów administracyjno-obsługowych w 2021 r. wynosiła 15,75, czyli 

zatrudnionych siedemnaście osób, w tym siedem osób bezpośrednio sprawujących opiekę nad dziećmi 

na stanowisku opiekuna dziennego i jedna osoba na stanowisku pielęgniarki. Dodatkowo w każdej 

grupie zatrudniona jest pokojowa, pełniąca funkcję pomocy dla opiekunek. W placówce zatrudniona jest 

również intendentka, dwie kucharki, sprzątaczka, konserwator oraz księgowa. Osobą koordynującą                     

i nadzorującą całość prac żłobka jest Dyrektor.  

Dyrektor Żłobka w 2021 r. podpisał 45 umów na korzystanie ze żłobka. 

Wydatki z budżetu gminy, to wydatki osobowe w kwocie 1 056 892,29 zł oraz wydatki rzeczowe 

w wysokości 181 068,02 zł. Łącznie w 2021 r. wydatki wyniosły 1 237 960,31 zł. 

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

+”, Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (wynagrodzenie personelu), gmina otrzymała następujące dofinansowania: 

 na podstawie umowy nr 27/M2/2021 z dn. 05.07.2021 r. w wysokości 43 200,00 zł 

 na podstawie umowy nr 27/DC/2021 z 16.11.2021 r. w wysokości  48 600,00 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 (z późniejszymi zmianami), w grudniu 

2021 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zdalnym, dotycząca warunków i jakości sprawowanej 

opieki w żłobku.  
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WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA GMINY 

 

W 2021 roku gmina przekazała stowarzyszeniom dotacje o łącznej wartości 244 000,00 zł na 

realizację zadań z zakresu sportu, czyli:  

 na działalność sportową w zakresie wspierania sportu dzieci i młodzieży - kwota 193 000,00 zł 

 na przedsięwzięcia z zakresu sportu (tzw. sport ligowy) - kwota 51 000,00 zł.  

 

Imprezy sportowe 

Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią COVID-19, rok 2021 przyniósł liczne 

ograniczenia w zakresie organizacji imprez sportowych. Jednakże kluby sportowe działające na terenie 

gminy uczestniczyły w rozgrywkach ligowych, międzynarodowych, organizowały treningi, 

zgrupowania, przy dostosowaniu się do obowiązującego reżimu epidemiologicznego.  

W dniu 10 grudnia 2021 r. zorganizowane zostało wydarzenie sportowe pod nazwą  „Mikołajowy 

Klubowy Turniej Karate 2021 r.”. Pomimo restrykcji epidemicznych, sportowcy odnosili sukcesy na 

arenie krajowej oraz międzynarodowej.  

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem w okresie od 5 lipca 2019 r. do 30 września 2021 r. 

ograniczała możliwości związane z organizowaniem imprez sportowych i kulturalnych w gminie.   

W tym okresie kluby sportowe wynajmowały pomieszczenia od innych podmiotów.  

Klub Karate „NIDAN” wynajmował pomieszczenia od prywatnych właścicieli obiektów, 

Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie” wynajmowała hale sportowe w gminie Kolonowskie 

i gminie Pawonków, Klub Tenisa Stołowego trenował w sali sportowej firmy KAPICA.  

Wszystkie mecze w rozgrywkach krajowych I ligi piłki ręcznej miały charakter wyjazdowy dla drużyny 

z Zawadzkiego. 

 

Promocja gminy 

Działania promocyjne gminy w 2021 r. były podejmowane między innymi poprzez: 

1) prowadzenie strony podmiotowej gminy www.zawadzkie.pl; 

2) prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook; 

3) publikacje na łamach prasy lokalnej i regionalnej („Krajobrazy Zawadzkiego”, „Strzelec Opolski”, 

„Nowa Trybuna Opolska”);  

4) wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy: długopisy zestawy noży i desek do krojenia 

serów i inne; 
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5) sport w zakresie rozpoznawalności i wyróżniającego się wizerunku społeczności lokalnej. Na ten 

cel przekazano kwotę 15 000,00 zł dla Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej „Zawadzkie” na 

podstawie umowy promocji gminy i sportu (wykorzystanie sportu w budowaniu własnej marki); 

6) zakup dwóch banerów reklamowych zamontowanych przy wjazdach na teren gminy od strony 

Strzelec Opolskich i Wielowsi; 

7) zakup ścianki łukowej mobilnej z nadrukiem motywów promujących gminę;  

8) aplikacja mobilna gminy dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 

 

Wydarzenia kulturalne 

W 2021 r. na terenie gminy instytucja kultury organizowała wiele zajęć, imprez i wydarzeń kulturalnych 

dla mieszkańców naszej gminy (w tym dla dzieci), między innymi: 

1) 31 stycznia - 29. Finał WOŚP; 

2) w okresie 12-15 stycznia zajęcia online w ramach ferii zimowych z BiK-iem (z uwagi na pandemię) 

oraz warsztaty plastyczne i kulinarne; 

3) 21 stycznia zabawę dla dzieci w wersji online pod nazwą „Zabawa dla babci i dziadka”.  Z okazji 

Dnia Babci i Dziadka na stronie internetowej BiK-u oraz  na Facebooku opublikowano  występ 

wokalistki studia wokalnego „Do-Mi-Sol”- Leny Zientek; 

4) 12 lutego - Konkurs Walentynkowy pn. „Podziel się sercem” i konkurs plastyczny na projekt kartki 

Wielkanocnej. Rozdawano serca udekorowane przez dzieci; 

5) w każdym miesiącu odbywały się zajęcia sekcji artystycznych w wersji online; 

6) w marcu zainaugurowany został cykl występów wokalistek studia wokalnego „Do-mi-sol” pod 

nazwą „Marzec miesiącem kobiet” w wersji online; 

7) 28 marca za pośrednictwem YouTube oraz portalu Facebook udostępniono online koncert pasyjny 

pt. „Stabat Mater”; 

8) 3 kwietnia zorganizowano na Placu Hutnika grę plenerową pn. „Wielkanocne poszukiwanie jajek” 

(uczestniczyło ok. 30 dzieci); 

9) 13 kwietnia na Placu Hutnika - wystawa plenerowa związana z 100 rocznicą Powstań Śląskich pn. 

„Powstania Śląskie 1919-1921"; 

10) 7 maja - konkurs literacki dla dzieci i młodzieży pn. „Dla Ciebie Mamo”; 

11) 25 maja - projekcja filmu z cyklu „Darmowe kino piątkowe”; 

12) 27 maja za pośrednictwem YouTube udostępniono koncert z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu 

uczniów ogniska muzycznego „Melodikon” pod nazwą „Gramy dla Mamy i dla Taty gramy”; 

13) 3 czerwca - „Dzień Dziecka”, animacje dla dzieci, foto-budki, dmuchańce, zajęcia ruchowe 

„Zumba dla dzieci”, warsztaty plastyczne, bajki napisane przez miejscowego pisarza (na Placu 

Hutnika świętowało ok. 250 dzieci); 
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14) 8 czerwca - konkurs plastyczny dla przedszkolaków pn. „Super Tata”; 

15) 14 czerwca - obchody 100 - rocznicy III Powstania Śląskiego;  

16) 26 czerwca na YouTube opublikowano koncert „Rozśpiewany początek lata” w wykonaniu 

wokalistek studia wokalnego „Do-mi-sol” oraz wokalistek „Studia pod Florianem”                                       

z Kolonowskiego; 

17) 29 lipca - wycieczka do Parku Trampolin w Tarnowskich Górach (udział 48 dzieci); 

18) 04 sierpnia - wycieczka do Opola (rejs statkiem, lody - udział wzięło 35 dzieci); 

19) warsztaty tematyczne: ceramiczne, tworzenia skrzatów, malowania na wodzie, carvingowe, 

czekoladowe, chemiczne „tęcza w kubku” i „polimerowe robaki”, „mega bańki”, „malowania 

piaskiem”, „malowanie na kamieniach warsztaty - slimy, kulinarne pn. „Palce lizać”, pn. „Zrób 

misia” i warsztaty edukacyjne „Planetarium Odbitek” (udział wzięło 250 dzieci); 

20) gry i zabawy integracyjne (Memory, Jenga), wakacyjne obrazki - praca plastyczna, papierowy teatr 

Kamishibai, robimy teatrzyk - opowieść o skarpetce, konkurs plastyczny - „Zostań twórcą                             

i zaprojektuj skarpetkę”, każde dziecko coś potrafi – festiwal talentów.  

21) od 20-22 sierpnia zorganizowano warsztaty teatralne pn. „Ogrody teatralne - lato 2021” (ok. 20 

dzieci); 

22) 29 lipca i 11 sierpnia - animacje zgromadziły prawie 200 dzieci a w zabawie na kręgielni „OAZA” 

w dniach 7 lipca i 18 sierpnia uczestniczyło ok. 100 dzieci; 

23) w każdy piątek, sobotę i niedzielę okresu wakacyjnego wyświetlano filmy podzielonych na 3 sekcje 

tematyczne: prosto z ekranu, klasyka PRL-u oraz klasyka polskiej komedii; 

24) 21 sierpnia - festyn „Pożegnanie wakacji w Żędowicach”; 

25) 1 września na Placu Hutnika wystawa plenerowa pn.”Panorama Powstań Śląskich”; 

26) 4 września - festyn plenerowy pn. „Zakończenie lata z BiKiem” - występy artystyczne, koncerty 

oraz święto kolorów. (ponad 300 osób); 

27) 5 września na Placu Hutnika odbył się festyn współorganizowany przez BIK pn. „Niedziela                         

w Krainie Dinozaurów”; 

28) seanse filmowe z cyklu „Darmowe kino piątkowe”; 

29) 2 września - seanse filmowe Opolskiego Kina Objazdowego; 

30) 26 września w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się koncert Mirosława Szołtyska; 

31) 8 października odbył się kolejny seans filmowy z cyklu „Darmowe kino piątkowe”; 

32) 16 października w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się „Dzień Seniora” a w dniu 19.10.2021 r. 

koncert z okazji Dnia Seniora; 

33) 11 listopada w Kinoteatrze w Zawadzkiem koncert pn. „Po polsku” z okazji obchodów Święta 

Niepodległości; 
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34) 19 listopada - konkurs dla najmłodszych z okazji mikołajek - przesłanie zdjęcia dzieci ze                            

Św. Mikołajem; 

35) 3 grudnia - uroczyste otwarcie po gruntownym remoncie Hali Sportowej; 

36) 5 grudnia  na Placu Hutnika „Jarmark Bożonarodzeniowy” (udział 300 osób, w tym ok. 100 dzieci) 

a w dniu 7 grudnia - koncert Mikołajkowy w auli PSP w Zawadzkiem w wykonaniu uczniów 

ogniska muzycznego „Melodikon”; 

37) 25 grudnia - koncert bożonarodzeniowy w Kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja                                     

w Kielczy (transmisja w Internecie).   

Wsparcie dla rodzin i seniorów 

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

Wsparcie rodzin w 2021 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 2021 roku wydano: 1 kartę w ramach programu „Rodzina 3+” i 11 kart 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 wypełnia zadania odnoszące się do zarządzania 

kryzysowego na terenie gminy. Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań 

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. 

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 Ochotniczych Straży Pożarnych (syreny elektryczne 

włączane ręcznie, które nie stanowią miejskiego systemu alarmowego); 

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, 

znajdujących się na wyposażeniu 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 za pośrednictwem strony internetowej gminy; 

7) powiadamianie od domu do domu. 

 

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 jednostki OSP, 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 dwie 

jednostki OSP działające na terenie gminy wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, są 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 422  z 1997 r.  

 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) 

 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 2021 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 o policji 

(uchwała nr XXX/1221/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 czerwca 2021 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 „SUDETY-21” o nazwie: „Realizacja zadań obronnych przez 

organy administracji publicznej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w zakresie 

wybranych elementów systemu obronnego”. 

4. 27 października 2021 r. w urzędzie przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników komórek 

organizacyjnych urzędu oraz kierowników jednostek podległych realizujących zadania związane 

obronnością na terenie gminy. Omówiono między innymi zagadnienia dotyczące: 

 modułów zadaniowych poszczególnych stopni alarmowych CRP-omówienie poszczególnych 

zadań realizowanych podczas ich ogłoszenia 

 zagrożenia z cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej 

 poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa 

 zadań związanych z realizacją Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych poszczególnych stanów gotowości państwa. 

5. Jednostki OSP znajdujące się na terenie gminy interweniowały 151 razy (dane raportów PSP                             

w Strzelcach Opolskich), między innymi w przypadkach: 

 46 pożarów 

 98 miejscowych zagrożeń  

 7 fałszywych alarmów. 

6. Sprawdzano stan łączności radiotelefonicznej w każdy piątek tygodnia. 

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

bieżącego ich oczyszczania i konserwacji (raz w miesiącu). 

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

(w każdym kwartale). 

9. Wykonywano coroczne czynności dotyczące: 

 treningu sprawności syren alarmowych 

 konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC. 

10. Dokonano również w 2021 r. przeglądu: 

 zapasowych źródeł zasilania środków łączności 
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 magazynów OC  

oraz dokonano zakupu plandek. 

 

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) dodatkowym narzędziem dla zabezpieczenia przestrzeni publicznej jest 

monitoring miejski, który funkcjonuje od 2015 r.  W założeniu ma służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom 

takim jak: kradzieże mienia (kieszonkowe), przestępczość samochodowa (przeciwdziałanie przez 

objecie monitoringiem wizyjnym parkingów), rozboje i wybryki chuligańskie (zakłada się rozbudowę 

monitoringu wizyjnego w miejscach, które z uwagi na swój charakter sprzyjają popełnianiu tego typu 

czynów), patologie wśród dzieci i młodzieży, nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego. Monitoring 

jest także pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych.  

W 2021 r. system monitoringu składał się z 22 kamer, co zostało uregulowane w zarządzeniu nr 

221/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie, z późn. zm. 

Zgodnie z powyższym zarządzeniem monitoring w 2021 r. obejmował: 

 3 kamery  na terenie rekreacyjnym w mieście Zawadzkie (ul. Powstańców Śląskich) 

 1 kamerę na wieży ciśnień w mieście Zawadzkie (ul. Powstańców Śląskich) 

 5 kamer w budynku urzędu (1 mobilna) - miasto Zawadzkie (ul. Dębowa 13) 

 8 kamer na budynku kinoteatru - miasto Zawadzkie (Plac Hutnika) 

 1 kamerę na budynku Żłobka Miejskiego - miasto Zawadzkie (ul. Powstańców Śląskich) 

 4 kamery na boiskach sportowych „Orlik” - miasto Zawadzkie.  

W strefach objętych zasięgiem kamer zmniejsza się ilość 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 2021 r. nie 

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

porządkowego. 
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Podjęte działania w związku z pandemią: 

1. Burmistrz wydał w 2021 roku następujące komunikaty i zarządzenie: 

 Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w czasie epidemii od 

dnia 15 marca 2021 r. dotyczący czasowego zamknięcia urzędu (do odwołania). Petenci mieli 

możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną, telefoniczną i do specjalnej skrzynki przy 

urzędzie. W wyjątkowych sytuacjach była możliwość umówienia się na bezpośredni kontakt                      

z urzędnikiem. Kasa Urzędu była nieczynna tylko dwa dni, a od 17 marca 2021 r. była czynna                    

w każdy  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz w każdy czwartek od godz. 8.00 do godz. 

14.30  

 Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w czasie epidemii od 

dnia 14 czerwca 2021 r., na podstawie którego przywrócono obsługę bezpośrednią mieszkańców                      

w godzinach pracy urzędu z zastosowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa osobistego 

(maseczki, dezynfekcja, dystans) 

 zarządzenie nr 617/XXXI/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy 

dla pracownika poddającego się szczepieniu przeciwko COVID-19. Z dodatkowych dni wolnych 

skorzystało siedmiu pracowników urzędu. 

2. W 2021 r. gmina otrzymała z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych (Strategicznych) 

za pośrednictwem Wojewody Opolskiego do rozdysponowania dla mieszkańców maseczki - po 

cztery sztuki w roku.  

Maseczki były dostępne do pobrania w wyznaczonych punktach, opisanych na stronie internetowej 

gminy. Pula otrzymanych masek w dniu 27 kwietnia 2021 r., to  45 600 sztuk. 

3. W ramach nałożonego na gminę zadania „Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ” 

Burmistrz podejmował działania mające na celu zachęcić jak największą ilość mieszkańców do 

zaszczepienia się, między innymi: 

 na stronie www. zawadzkie.pl, na facebooku gminy, w aplikacji mobilnej oraz w „Krajobrazach 

Zawadzkiego” zamieszczano informacje, apele sprzyjające szczepieniom, także informacje                     

o możliwości dowozu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

 na łamach tygodnika „Strzelec Opolski” zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące promocji 

szczepień 

  wyemitowana została reklama promująca mobilny punkt szczepień w powiecie strzeleckim oraz 

punkty  szczepień w poszczególnych gminach  powiatu strzeleckiego 

  został zrealizowany i wyemitowany film promujący szczepienia, który zamieszczono  

na stronie www. zawadzkie.pl, na facebooku gminy, w aplikacji mobilnej, na serwisie 

internetowym YouTube 



  

 

65 

 

 wykonano dwa banery promujące szczepienia w gminie. Jeden baner o wymiarach 300 x 500 cm 

umieszczono na tablicy przy wjeździe do miasta Zawadzkie (rondo), drugi o wymiarach                        

100 x 200 cm zamieszczono na budynku urzędu 

 podczas plenerowych  imprez, (21 sierpnia w Żędowicach „Pożegnanie wakacji ” oraz 4 września 

w Zawadzkiem  „Zakończenie lata z BiKiem”) zostały zorganizowane mobilne punkty szczepień 

oraz promowano szczepienia przez młodzież, (wręczanie apelu Burmistrza zachęcającego do 

szczepień, ulotek o szczepieniach, długopisów, słodyczy z napisem: „W gminie Zawadzkie 

szczepimy się”). Podczas prowadzonych akcji promocyjnych w mobilnych punktach szczepień 

zaszczepiło się łącznie 20 osób.    

4. Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr 1/967.9.69/2021 z dnia 12.01.2021 r.  

w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

z późniejszymi zmianami gmina realizowała zadania w zakresie: prowadzenia dyżuru 

telefonicznego, informowania osób uprawnionych o możliwości skorzystania z transportu, 

organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób mających  trudności w dotarciu do 

punktów szczepień bez względu na wiek.  

W celu wykonania decyzji Wojewody Opolskiego Burmistrz podpisał zarządzenie nr 

411/XXXI/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczania koordynatora  do realizacji 

zadania pn. transport osób mających  trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych do punktu szczepień.                             

Z transportu dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób mających trudności w dotarciu do punktów 

szczepień skorzystało 16 osób.   

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przez okres 

realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki 

na ten  cel przekazywane były w formie refundacji przez Wojewodę Opolskiego na podstawie 

składanych comiesięcznych wniosków.  

5. Monitorowanie zakresu zakażeń w gminnych jednostkach organizacyjnych na podstawnie  raportów 

przekazywanych przez kierowników podległych jednostek o ilości nowych zakażeń i osób objętych 

kwarantanną. 

6. Doraźna pomoc w dowożeniu zakupów osobom objętym kwarantanną za pomocą jednostek OSP, 

wolontariuszy i pracowników OPS. 

7. Monitorowanie sytuacji związanej ze szczepieniami przeciw SARS-CoV-2 realizowanymi na terenie 

gminy (informacje z Ośrodków Zdrowia). 

Serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w walkę z COVID-19. 
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