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I. Wstęp  

 

Gmina Izbicko położona jest w województwie opolskim, na południowo-wschodnich 

krańcach Niziny Śląskiej, przy drodze krajowej nr 94, łączącej Zgorzelec z Medyką – w 

połowie trasy pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi,  jest jedną z najmniejszych gmin 

Opolszczyzny. Składa się z jedenastu sołectw: Borycz, Grabów, Izbicko, Krośnica, Ligota 

Czamborowa, Otmice, Poznowice, Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec i Utrata. Gmina Izbicko 

jest miejscem godnego i bezpiecznego zamieszkiwania oraz wypoczynku w czystym 

środowisku przyrodniczym, w której mieszkają przyjaźni, pracowici, odpowiedzialni i 

tolerancyjni ludzie. 

Położona na krańcu Niziny Śląskiej gmina stanowi teren mało zróżnicowany pod względem 

krajobrazowym. Ciągnąca się równina urozmaicona jest pasmami lasów i małymi pagórkami. 

Bogactwem turystycznym gminy są lasy i wody położone z dala od terenów przemysłowych. 

Czysta woda, powietrze przesycone, szczególnie w ciepłe letnie dni, zapachem ziół i świeżo 

skoszonej trawy są dobrodziejstwem gminy. Wędrując po leśnych, jak i polnych drogach 

możemy spotkać rzadkie współczesne zjawiska oraz ciekawe okazy roślin i zwierząt. 

Przez tereny gminy przebiega szlak turystyczny „Białego Łabędzia”, trasa nr 52 biegnąca 

„Szlakiem sanktuariów” oraz międzynarodowy, pieszo – rowerowy szlak kulturowy i pątniczy 

Droga Św. Jakuba „Via Regia”.  

Na terenie gminy Izbicko funkcjonuje Zespół Szkół Gminy Izbicko, w którego skład wchodzą 

przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Władze gminy kładą duży nacisk na 

stworzenie dzieciom i młodzieży dobrych warunków do nauczania i wypoczynku. Od 25 lat   

Szkoła Podstawowa w Izbicku jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego 

„Śląskie Beranie”, w którym z roku na rok bierze udział coraz więcej uczestników. Jednym z 

wyróżników tożsamości regionalnej, a zarazem najwspanialszą pamiątką na izbickiej ziemi jest 

gwara, dlatego też Gmina Izbicko to „Kraina Śląskiego Berania”. Tradycją  przekazywaną z 

pokolenia na pokolenie jest skrobanie wielkanocnych kroszonek, co sprawiło, że Szkoła 

Podstawowa w Otmicach organizuje każdego roku „Kiermasz Wielkanocny”, w którym 

kunsztownie zdobione jajka wielkanocne poddawane są ocenie. Szkoła Podstawowa w 

Krośnicy słynie  z organizacji konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie  od 

17 lat są przygotowywani do turnieju przez pana Piotra Besza i osiągają duże sukcesy. W 2016r. 

krośnicka szkoła organizowała Ogólnopolski Finał konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. Od 3 lat tj. od 2017r. w PSP w Krośnicy rozpoczęła również działalność szkółka 

kolarska (jedyna w powiecie strzeleckim) także szkolona przez Pana Piotra Besza, w której 

systematycznie ćwiczy 20 uczniów z klas 4-8.  

Na terenie gminy prężnie działają dwa Koła Gospodyń Wiejskich: w Krośnicy i Siedlcu.  

Kultywują one stare zwyczaje i obrzędy. Istnieją również dwa zespoły śpiewacze: „Echo 

Krośnicy” i „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”, które uczestnicząc w imprezach gminnych i 

nie tylko, prezentują utwory ludowe i folklorystyczne Śląska. Rady Sołeckie, Mniejszość 

Niemiecka, Ochotnicze Straże Pożarne oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy są 



organizatorami imprez kulturalnych takich jak: wodzenie niedźwiedzia, babskie combry, 

majówka, zawody sportowo-pożarnicze, obchody nocy świętojańskiej, festyny wiejskie, izbicki 

wyścig rowerowy, jarmarki świąteczne i wielu innych. 

W gminie jest dobrze rozwinięta sieć handlowa i różnego rodzaju usługi dla mieszkańców. 

Dzięki środkom unijnym gmina w ostatnich latach znacznie poprawiła swoją bazę rekreacyjno-

sportową oraz utworzyła miejsca zabaw dla dzieci we wszystkich sołectwach. Gmina Izbicko 

należy do Stowarzyszeń: „Kraina Św. Anny”, „Aglomeracja Opolska”, „Euroregion Pradziad” 

i ma podpisane cztery umowy partnerskie z gminami zagranicznymi – Orebić, Teicha, 

Florstadt, Osoblaha. Perłą gminy jest Pałac w Izbicku. Odrestaurowany zabytkowy obiekt, 

który odzyskał swoją świetność dzięki prywatnemu inwestorowi, co sprawiło, że gmina 

odwiedzana jest przez wielu gości z kraju i zagranicy.  

 

II. Informacje finansowe  
1. Udział dochodów wykonanych własnych w dochodach ogółem      79,2% 
 
2. Udział wydatków wykonanych majątkowych w wydatkach ogółem     11,6% 
 
3. Zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r.         7.205.663,95 zł 
 
4. Wykonanie dochodów       22.222.212,15 zł 
 
5. Wykonanie wydatków       20.556.075,18 zł 
 
6. Wynik operacyjny – nadwyżka         1.666.136,97 zł 
 
7. Dochody ze sprzedaży majątku          48.000,00 zł 
 
8. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu         95,5 % 
 
9. Wykonanie inwestycji       patrz tabela w pkt XII Inwestycje realizowane 2018r.  
10. 
 

Lp. Rok Harmonogram spłat zadłużenia – 
rozchody (kwota w zł) 

Wydatki na obsługę 
zadłużenia 

Wynik budżetu 

1. 2019 2.685.500,00 420.000,00 -4.240.000,00 

2. 2020 1.500.000,00 400.000,00 1.500.000,00 

3. 2021 1.500.000,00 370.000,00 1.500.000,00 

4. 2022 1.490.000,00 340.000,00 1.490.000,00 

5. 2023 1.400.000,00 300.000,00 1.400.000,00 

6. 2024 1.340.000,00 270.000,00 1.340.000,00 

7. 2025 1.340.000,00 230.000,00 1.340.000,00 

8. 2026 1.250.000,00 200.000,00 1.250.000,00 

9. 2027 1.160.000,00 150.000,00 1.160.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

III. Informacje o stanie mienia komunalnego  

 

Informacja o stanie mienia komunalnego urzędu 

na dzień 31.12.2018r. 

L.p Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 
ogółem 

Kwota netto 

1. Grunty   5.127.477,28 ---   5.127.477,28 

2. Pozostałe środki trwałe  29.958.838,78 12.335.537,16 17.623.301,62 

3. Środki trwałe w 
użytkowaniu  

  1.222.589,91   1.222.589,91 ----- 

4. Wartości niematerialne i 
prawne 

        60.779,94        60.779,94 ----- 

5. Księgozbiór        429.431,04      429.431,04 ----- 

6. Ogółem 36.799.116,95 14.048.338,05 22.750.778,90 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego oświaty 

na dzień 31.12.2018r. 

L.p Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 
ogółem 

Kwota netto 

1. Środki trwałe    4.214.142,04   1.780.510,43   2.433.631,61 

2. Środki trwałe w 
użytkowaniu  

  1.314.941,33   1.314.941,33 ----- 

3. Wartości niematerialne i 
prawne 

       40.308,97        40.308,97 ----- 

4. Księgozbiór        239.692,59      239.692,59 ----- 

5. Ogółem    5.809.084,93   3.375.453,32    2.433631,61 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018r. 

 

L.p.  Nazwa środka Wartość 

brutto 

Umorzenie Wartość netto 

1. Środki trwałe 011 9 895,90 9 895,90 0,00 

2. Pozostałe środki 

trwałe 013 

82 735,98 82 735,98 0,00 

3. Wartości 

niematerialne i 

8 540,00 8 540,00 0,00 



prawne – umarzane 

wg stawek 020-1 Duże 

4. Wartości 

niematerialne i 

prawne umarzane  

020-2 Małe 

2 177,19 2 177,19 0,00 

 Razem 103 349,07 103 349,07 0,00 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego  

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  

na dzień 31.12.2018r. 

 

L.p Mienie komunalne Kwota brutto Umorzenie 
ogółem 

Kwota netto 

1. Środki trwałe      12.977.926,11      7.238.294,12     5.739.631,99 

2. Pozostałe środki trwałe w 
użytkowaniu  

          109.482,27          109.482,27 ----- 

3. Wartości niematerialne i 
prawne 

           18.639,64          18.639,64 ----- 

5. Ogółem     13.106.048,02     7.366.416,03      5.739.631,99 

 

 

 

 

IV. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

Strategia rozwoju gminy - UCHWAŁA NR XIV.85.2015   RADY GMINY IZBICKO   z dnia 29 grudnia 

2015 r.   w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbicko 

 

V. Ład przestrzenny  

 

1..     Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  

 ocena aktualności Studium  -   Uchwała XLV.260.2018 z 24.09.2018r. 

2..      Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego 

 ostatnia ocena aktualności, stopa pokrycia  obszaru gminy mpzp, program opracowywania 

mpzp  - Uchwała XLV.260.2018r. 

  stopień pokrycia Gminy planami – 100% powierzchni zabudowanej i przewidzianej pod 

zagospodarowanie 

 

VI. Zasoby materialne gminy  

 

1. Brak programu rewitalizacji 



2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy –Uchwała Rady Gminy Izbicko NR 

XXXVIII.217.2018 z dnia 29.01.2018 

3. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2018 – 20120 

 łączna powierzchnia zasobu nieruchomości 215,7580ha 

  stan ewidencji nieruchomości   214,9859ha  – gmina Izbicko  

 0,7721ha – nieruchomości w użytkowaniu wieczystym 

4. Sposób zarządzania nieruchomościami gminy  - na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej 

5. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami - sprzedaż lub zamiana, oddanie w trwały 

zarząd, użyczenie , najem i dzierżawa. 

6. Gminny Program opieki nad zabytkami – Uchwała Nr XXIII.135.2016 z 24.10.2016 na lata 2016-

2019. 

 

VII. Infrastruktura komunalna  

 

Gmina Izbicko dla potrzeb realizacji transportu publicznego na terenie gminy przystąpiła do Związku 

Celowego Powiatowo  - Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich, związek 

wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego 

pełniąc  rolę  organizatora  publicznego  transportu  zbiorowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  

grudnia 2010  r. o publicznym transporcie zbiorowym i realizując zadania zdefiniowane w tej 

ustawie: 

W szczególności do zadań Związku realizowanych na terenie Gminy Izbicko należy realizowanie 

zadań w zakresie: 

1) zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej 

2) koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar gminy; 

3) zapewniania funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów do szkół i 

przedszkoli. 

Szczegółowy zakres i cele działania Związku zostały określone w powiatowo – gminnym planie 

zrównoważonego transportu zbiorowego, który to obejmuje swym zakresem teren całego powiatu, 

przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia nam kompleksową obsługę osób korzystających z 

transportu publicznego na terenie powiatu.  

 

 

VIII. Środowisko 

 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko został opracowany, aby przyczynić się 

do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej został wykonany w ramach konkursu dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013”.  

Zalecenia dotyczące wymaganej zawartości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmują:  

 opisanie planowanych:  

a) zadań inwestycyjnych w obszarze:  



- zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalnych i niekomunalnych), oświetlenia 

ulicznego, dystrybucji ciepła,  

- zużycia energii w transporcie,  

- emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami (CH4),  

- produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu  

b) zadań nieinwestycyjnych (takich jak: planowanie gminne, zamówienia publiczne, strategia 

komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej)  

 określenie:  

c) mierników osiągnięcia celów,  

d) planu wdrażania i monitorowania,  

e) źródeł finansowania,  

f) odniesienia do Programu Ochrony Powietrza i Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

środowisko.  

Wszystkie te elementy zostały zawarte w Planie. Dokument został utworzony w oparciu 

o analizę danych na temat emisji CO2 uzyskanych w czasie inwentaryzacji.  

Przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych województwa, powiatu i gminy, 

dowodząc, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny ze wszystkimi dokumentami 

strategicznymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz Gminnego. Opisano 

uwarunkowania geograficzne, administracyjne, gospodarcze i demograficzne.  

Na podstawie powyższych analiz i uzgodnień określono w Planie cele i działania 

długoterminowe oraz średnio i krótkoterminowe, w podziale na działania inwestycyjne, jak 

i nieinwestycyjne. Jest to jeden z kluczowych elementów Planu, gdyż jego zapisy są wiążące 

dla Gminy.  

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbicko jest zgodny założeniami 

przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno- energetycznego. Podstawowymi celami 

pakietu, równocześnie ogólnymi celami Planu są:  

- redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

W związku z tym przed Gminą stoi dość poważne zadanie ograniczenia emisji, którego 

realizacja przyczyni się nie tylko do osiągnięcia założonych celów, ale przede wszystkim do 

poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. 

Przedstawiono także dotychczasowe działania gminy w ograniczaniu niskiej emisji, działania 

na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pokazują 

one, że gmina ma już pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie, co niewątpliwie ułatwi jej 

implementację Planu.  



Kolejną część dokumentu stanowi raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla 

Gminy Izbicko. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera on wyniki inwentaryzacji emisji CO2 

przeprowadzonej dla 2010 roku dla całego obszaru gminy. Wykorzystano tu zebrane na terenie 

gminy dane, dane pozyskane z Urzędu Gminy oraz podległych jednostek budżetowych oraz 

oszacowania i wyliczenia własne. Wskazano jednocześnie te kierunki działań, w których 

Gmina posiada bezpośredni i pośredni wpływ na ograniczenie emisji oraz te, na które Gmina 

wpływu nie posiada.  

Inwentaryzacja emisji pokazała, że w 2010 roku oszacowane sumaryczne zużycie energii na 

obszarze Gminy Izbicko kształtowało się na poziomie 125 861,53 MWh, a towarzysząca mu 

emisja CO2 – na poziomie 41 470,22 Mg CO2. Z dalszych analiz zdecydowano się jednak 

wyłączyć te sektory, na którego emisje władze gminy nie mają realnego wpływu.  

 

Na podstawie zebranych danych zostały także określone obszary problemowe w Gminie. 

Określono wielkość emisji z terenu Gminy oraz cele w ograniczaniu emisji, jakie Gmina będzie 

musiała osiągnąć do roku 2020 (zgodnie z założeniami Pakietu Klimatyczno- Energetycznego).  

 

Kolejną część dokumentu stanowi harmonogram planowanych działań oraz procedury 

wykonawcze i wskaźniki monitorowania realizacji Planu. W harmonogramie zaproponowano 

konkretne działania do realizacji na obszarze gminy w kolejnych latach, znajdują się w nim 

zarówno działania o charakterze inwestycyjnym (np. termomodernizacja wybranych obiektów 

komunalnych), jak i działania miękkie, głównie o charakterze informacyjno-edukacyjnym (np. 

promocja komunikacji zbiorowej, szkolenia w zakresie Eco-drivingu) - realizacja których ma 

umożliwić gminie redukcję niskiej emisji. Działania przewidziane do realizacji w Planie 

dotyczą wszystkich sektorów, których emisje weszły w skład sektorów, na które gmina posiada 

wpływ. Dla całego Planu przeprowadzono analizę ryzyk realizacyjnych oraz zaproponowano 

wskaźniki monitorowania Planu (mierniki osiągnięcia celów – strategicznych i operacyjnych), 

niezbędne do określania w kolejnych raportach z realizacji Planu. Przedstawione tu również 

procedury wdrażania, monitorowania i weryfikacji przyjętych do realizacji celów.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Izbicko zawiera także wytyczne dotyczące 

pozyskiwania funduszy na realizację planowanych działań. 

 

2. Program Ochrony Środowiska 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko lata 2017-2020  przeprowadzono analizę 

środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz określono główne cele i priorytety działań 

ekologicznych. 

Program zawiera ogólną charakterystykę Gminy: położenie geograficzne, budowę geologiczną, 

geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje się 

diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód 

powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, siedlisk 

zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ  uciążliwości akustycznej i promieniowania 

elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan gospodarki odpadami 

i gospodarki wodno – ściekowej. 

W Programie zawarto informacje dotyczące sposobu zarządzania Programem i możliwych form 

finansowania działań proekologicznych oraz harmonogram zadań inwestycyjnych dla Gminy.  



Program zawiera cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, 

priorytetowe kierunki działań, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-

letniej. 

Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, w dalszej części 

zostały wyznaczone cele ekologiczne Gminy. 

Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie 

Gminy. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których 

odpowiedzialne są władze Gminy (zadania własne). Równocześnie jednak wskazano wiele konkretnych 

zadań dla podmiotów szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne 

podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu 

Gminy i nie jest związana z angażowaniem środków z budżetu Gminy (tzw. zadania monitorowane).  

Raport z wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska 

na wszystkich szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich realizacja doprowadziła do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła 

skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla 

wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na 

poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające 

bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, 

obciążają samorząd gminy oraz podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska 

wykonywany przez samorząd gminny wpływa na możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony 

środowiska na terenie gminy. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętej przez 

Radę Gminy Izbicko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2013-

2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. 

Do najważniejszych zadań można zaliczyć: 

 zadania w zakresie ochrony powietrza, 

 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

 zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Realizowane w latach 2013-2016 zadania określone w obrębie poszczególnych priorytetów 

w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko obejmowały swoim zakresem wszystkie 

istotne zagadnienia związane z poprawą i utrzymaniem stanu środowiska na terenie gminy, 

monitoringiem stanu środowiska oraz całym szeregiem działań związanych pośrednio z 

ochroną środowiska. Niniejszy dokument daje obraz wielu płaszczyzn na których działania były 

realizowane, a także wskazuje, iż cały szereg z nich stanowią działania ciągłe, realizowane 

systematycznie w kolejnych latach, dla których efekt osiągany jest jako wypadkowa często 

wieloletnich działań. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych dla poprawy jakości 

powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i podziemnych, dla których 

podejmuje się szerokie spektrum działań, w kolejnych latach. Zaznaczyć należy ogrom 

zaangażowanych w te działania środków i przedsięwzięć, prowadzących w efekcie do wolnej, 

aczkolwiek systematycznej poprawy jakości środowiska w tych komponentach. 



Trudnym zadaniem jest poprawa jakości środowiska akustycznego na terenie gminy, gdyż 

wiąże się to z rosnącą z roku na rok liczbą pojazdów mechanicznych. Dlatego prowadzone 

działania wymagają szczególnego podejścia systemowego, opracowania analiz, dokumentów 

planistycznych, czy zintegrowanego podejścia do transportu na terenie gminy. 

Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane w analizowanych latach, polegały przede 

wszystkim na usprawnianiu i uszczelnianiu wprowadzonego nowego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, iż większość z zadań realizowanych w Gminie Izbicko 

powinno się kontynuować. Świadczy o tym fakt, iż spora część przedsięwzięć wykonywana na 

terenie gminy ma charakter ciągły. Dlatego należy kontynuować zadania w zakresie wszystkich 

komponentów środowiska, a w szczególności tych, które stwarzają największe problemy.  

 

IX. Polityka społeczna  
 

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Uchwałą Nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwalono 

Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020. Głównym 

zadaniem strategii jest zapewnienie mieszkańcom gminy Izbicko odpowiedniej jakości życia 

oraz zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb. Główne cele strategii przedstawiają się 

następująco: 

1. Skuteczne wspieranie i działanie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

2. Działania mające na celu wspomaganie rodzin i zapobieganie występowania trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Dążenie do zminimalizowania zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, bezdomność oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy oraz zminimalizowanie 

dysfunkcyjności tych rodzin. 

Ad 1. Realizacją wszelkich działań związanych z polityką społeczną zajmuje się Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Izbicku, który poprzez różne działania stara się realizować cele strategii 

zmierzające do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gminy.  

Narzędziem służącym do oceny stopnia realizacji celów a także wskazującym kierunki 

podejmowanych działań jest Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Zawiera ona dane dotyczące 

osób korzystających z pomocy społecznej takich jak wiek , płeć oraz liczba i rodzaj świadczeń. 

W 2018 roku ze wsparcia i pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 29 seniorów tj. 17 

kobiet i 12 mężczyzn oraz 125 osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Najczęstszymi formami pomocy z których korzystają osoby w wieku poprodukcyjnym oraz 

osoby niepełnosprawne są zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania beneficjenta oraz kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej.  

W poprzednim roku zasiłek stały pobierało 17 osób na łączną kwotę 86 578,00 zł. Z pomocy w 

formie usług opiekuńczych skorzystało 12 osób na łączną kwotę 46 930,00 zł.  W ubiegłym 

roku gmina Izbicko pokrywała koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla14 osób na łączną 

kwotę 304 721,00 zł. Jednej osobie wypłacano zasiłek dla opiekuna na kwotę 6440,00 zł, 5 

osobom wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 34 991,00 zł, 11 osobom wypłacono 



świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 196 157,00 zł oraz dla 88 osób wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny na kwotę 150 985,00 zł. 

    Ad 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku w celu zapobieganiu występowania 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzi szeroko rozumianą 

prace socjalną dla około 53 rodzin. Tut. Ośrodek wspomaga rodziny mające w/w trudności 

poprzez świadczenia finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych. Z powodu 

problemów w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pomocy finansowej udzielono 11 

rodzinom. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku mając wgląd w sytuację rodzin 

przeżywających problemy kwalifikuje dzieci z rodzin dotkniętych m.in. chorobom alkoholową 

na wypoczynek letni, gdzie odbywają się zajęcia i warsztaty profilaktyczne – w 2018 

zakwalifikowano czworo dzieci. 

 Rodziny mające w/w problemy są pod stałą opieką i kontrolą pracowników socjalnych, 

którzy na bieżąco pomagają im rozwiązywać problemy związane z trudnościami  

z wychowaniem dzieci.   

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku pozostaje również w stałym kontakcie  

ze szkołami do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, w celu  monitorowania 

postępów w nauce oraz problemów wychowawczych. 

 Realizowanie przez tut. Ośrodek programu rządowego „Pomoc Państwa w wychowaniu 

dzieci” – świadczenie 500 plus. OPS w Izbicku w 2018 r. zrealizował wypłatę świadczeń 

wychowawczych na kwotę 2 873 536,62 zł. Pomocą i wsparciem dla rodzin z dziećmi było 

również udzielanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wyniosły 1 133 552,55 zł. 

Ad 3. W celu zminimalizowania zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, bezdomność w ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku udzielił 

pomocy dla 37 rodzin z powodu ubóstwa, 28 z powodu bezrobocia, 2 z powodu bezdomności, 

1 z powodu alkoholizmu.  

 Tut. Ośrodek realizował program rządowy „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

i w roku 2018 z tej pomocy skorzystało  31 dzieci z terenu naszej gminy i udzielono świadczeń 

na kwotę 10 013,00 zł. Z w/w programu skorzystało również 12 osób dorosłych, którym 

przyznano świadczenia na łączną kwotę 6 450,00 zł.  

 

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 r. 
  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany 

jest corocznie przez Radę Gminy i stanowi załącznik do uchwały Nr XV.92.2016 Rady Gminy 

Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych na lata 2016 – 2020 zmieniony uchwałą nr XXXVI.207.2017 Rady 

Gminy Izbicko z dnia 2.11.2017 r. Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią 

dochód gminy i w całości przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 



Gmina Izbicko według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 5 299 

mieszkańców.  

Na terenie gminy funkcjonowały 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych:  

1) 15 punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) – w tym: 

• 15 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;  

• 14 zezwoleń od 4,5 % do 18 %  zawartości alkoholu 

• 14 zezwoleń powyżej 18 % zawartości alkoholu 

2) 8 punktów gastronomicznych – w tym  

• 8 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;  

• 4 zezwolenia od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu  

• 8 zezwoleń powyżej 18 % zawartości alkoholu 

3) 2 zezwolenia „cateringowe” do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo. 

Na jeden punkt przypada 230 mieszkańców. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

posiada 17 przedsiębiorców. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
skorelowany z dwoma odrębnymi programami: Gminnym Programem Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2016 – 2019 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

 Zadania ujęte w gminnym programie są realizowane przez Wójta Gminy poprzez 
koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji 
wchodzi sześć osób reprezentujących różne środowiska: pomoc społeczną, policję, służbę 
zdrowia, oświatę, organizacje sportowe. Komisja organizuje spotkania z osobami 
uzależnionymi i członkami ich rodzin motywując do podjęcia dobrowolnego i bezpłatnego 
leczenia odwykowego, kieruje wnioski do biegłych sądowych celem wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia oraz do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do poddania się leczeniu 
odwykowemu. Ponadto Komisja opiniuje wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz kontroluje przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych w placówkach handlowych. Komisja w 2018 r. prowadziła 4 postępowania o 
leczenie odwykowe.  W tym 1 umorzono a 3 postępowania skierowano do sądu z wnioskiem 
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

W ramach Gminnego Programu w 2018 r. realizowanych było szereg przedsięwzięć 

profilaktycznych i edukacyjnych. Prowadzone były trzy ogniska opiekuńczo – wychowawcze 

w: Boryczy, Siedlcu i w Poznowicach, w których dzieci miały zagospodarowany czas wolny 

oraz uzyskiwały pomoc w odrabianiu lekcji czy nadrabianiu zaległości edukacyjnych. Miały 

również możliwość wyjazdu na ciekawie zorganizowane wycieczki, szczególnie w okresie 

wakacji letnich. Objęte były również dożywianiem. 

    

W ramach promocji sportu i zdrowego stylu życia wspierano organizację różnych 

przedsięwzięć: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, imprezę sportową: 

„Gmina Izbicko Biega”. 

  Ponadto wspierano finansowo inne przedsięwzięcia: organizację szkolnego „Turnieju 

Szachowego”, konkursu z zakresu edukacji antytytoniowej w przedszkolach „Czyste Powietrze 

Wokół Nas” czy „Zlotu Trzeźwościowego”. 

 Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne prowadzone w szkołach są uzupełniane licznymi 

programami profilaktycznymi czy zajęciami i warsztatami realizowanymi dla dzieci, rodziców 

czy nauczycieli: „Przeciwdziałanie sytuacjom patologicznym dzieci i młodzieży z 

uwzględnieniem substancji psychoaktywnych”, „Zachowaniom niepożądanym i ryzykownym 



mówimy nie (alkohol, narkotyki)” z elementami warsztatu wnioskowania moralnego, 

„Uzależnienia – fundatorzy sukcesu na skróty – zatrute źródła przyjemności, początki 

uzależnienia, gry komputerowe, środki psychoaktywne. Wpływ używania na życie rodzinne”.  

 Prowadzone były dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych w 

Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. Ponadto dla mieszkańców 

zorganizowano Punkt Konsultacyjny, w którym mogą skorzystać z pomocy psychologa – w 

2018 r. z punktu skorzystało 5 osób: 3 osoby z problemem alkoholowym, 2 dorosłych członków 

rodziny osoby z problemem alkoholowym. 

 Jak widać z przedłożonej informacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowane były liczne zadania z zakresu wsparcia rodziny, szkoły czy środowiska 

lokalnego. Ich znaczenie jest bardzo duże bowiem wpływa na odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, w szczególności poprzez: zwiększenie pomocy terapeutycznej, udzielanie 

pomocy rodzinom, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieraniem 

zajęć sportowych, czy dożywianiem dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych, a także wspieranie stowarzyszeń trzeźwościowych w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.  

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku  
  

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą NR XXXVI.201.2017 z dnia 27.11.2017r. Rady 

Gminy  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi 

na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań 

publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich 

realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 

pozarządowymi. 

 

WSPÓŁPRACA 
Współpraca Gminy Izbicko z podmiotami Programu w roku 2018 obejmowała w 

szczególności: 



Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

Na  rok 2018 Gmina Izbicko ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert 

obejmujących zadania w następujących zakresach: 

a)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych 

form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów. 
b)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

 oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie 

udzielania świadczeń  

zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z 

rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko 

c) Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na podstawie uchwały  LXI/ 298/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 08.11.2010 r. w sprawie 

sposobu konsultowania  się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w 

art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji                                                                                                                 

W  dniach 02.11.2017r. – 22.11.2017r. przeprowadzono konsultacje społeczne niniejszego 

projektu uchwały: Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.   Organizacje nie 

zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego Projektu uchwały. Projekt uchwały 

został poddany pod obrady Rady Gminy Izbicko i został przyjęty dnia 27.11.2017r. – Uchwała 

Nr XXXVI.201.2017 

 

WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT                                       

Organizacje pozarządowe złożyły w otwartym  konkursie ofert na rok 2018  łącznie 5 ofert. 

Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań  - 

zostało podpisanych  5 umów. 

Gmina Izbicko na realizację zadań zabezpieczyła kwotę w wysokości: 208.000,00 zł słownie: 

dwieście osiem tysięcy  zł  00/100 gr. 

W otwartym konkursie ofert, organizacje złożyły łącznie  zapotrzebowanie na kwotę: 210. 

000,00 zł, słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł 00/100 gr.  

Gmina Izbicko w drodze otwartego konkursu ofert, przyznała łącznie organizacjom dotację na 

sumę: 208.000,00 zł , słownie: dwieście osiem tysięcy zł 00/100 gr. 
 

 Wyniki otwartego konkursu ofert w 2018r.; 

Z zakresu – Pomocy społecznej: 1 organizacja 



Nazwa zadania – pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) 

połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko przyznaje się Organizacji 

Pozarządowej – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, dotację 

w kwocie: 100.000,00 zł, słownie: sto tysięcy  zł 00/100gr. 

Z zakresu- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:   3 organizacje                                                        

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie  piłki nożnej i skata dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych,  przyznaje się Organizacji Pozarządowej – GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 

ZESPOŁY SPORTOWE IZBICKO,  ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko,  dotację w 

kwocie:  45.000,00 zł, słownie: czterdzieści  pięć tysięcy  zł 00/100gr. 

Nazwa zadania - Organizacji sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

przyznaje się Organizacji Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŹRÓDŁO", ul. 

Kani 3, 47-180 Krośnica dotację w kwocie: 45 000,00 000 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy 

zł 00/100 gr.  

Nazwa zadania – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów,  przyznaje się Organizacji 

Pozarządowej – LUDOWY KLUB SPORTOWY  ZIEMIA OPOLSKA w Opolu, ul. 

Wyczółkowskiego 11, 45-755 Opole dotację w kwocie: 8.000,00 zł, słownie: osiem tysięcy zł 

00/100 gr. 

Z zakresu- Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej: 1 organizacja 

Nazwa zadania - Wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju 

tożsamości Kulturowej Mniejszości w roku 2017 w Gminie Izbicko, przyznaje się Organizacji 

Pozarządowej – TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA 

ŚLĄSKU OPOLSKIM w  Opolu, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, dotację w kwocie: 

10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr. 

 Organizacje złożyły sprawozdania z otrzymanych dotacji. 

 

KONTROLA ZADANIA PUBLICZNEGO  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach z organizacjami pozarządowymi z 

dnia 26.01.2018r. w § 9 Kontrola zadania publicznego, Zleceniodawca - Gmina Izbicko 

sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę.  W 

ramach kontroli Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 

nośniki informacji CD, oraz jeśli zajdzie potrzeba udzielić wyjaśnień i informacji 

potwierdzające realizację zadania. 

Pismem z dnia 30.10.2018r., nr sprawy:OP.526.3.2018 Gmina Izbicko wystąpiła  do 

Organizacji Pozarządowych  z prośbą o dostarczenie materiałów dokumentujących działania 

faktyczne podjęte przy realizacji zadań publicznych.  

Organizacje przedstawiły  wymagane dowody realizacji zadań, które zostały 



rozpatrzone pozytywnie  pod względem  jakości, rzetelności  i efektywności. Organizacje 

zostały powiadomione o wynikach kontroli. 

Kontrolę uznano za  zakończoną gdyż nie stwierdzono  żadnych nieprawidłowości, nie 

było zaleceń czy wad do usunięcia. 

 

   

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 
Zgodnie z przyjętym, Programem Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2018, Wójt Gminy Izbicko- oprócz współfinansowania zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione - wspierał 

sektor pozarządowy także w innych formach:  

-   porady  np. w przygotowaniu oferty na otwarty  konkurs ofert 

-   konsultacje społeczne 

-   w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Izbicku istnieje stanowisko pełnomocnika ds. 

organizacji pozarządowych;  

-  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbicko (BIP) pod adresem 

www.bip.izbicko.pl 
 -  informowanie drogą elektroniczną Organizacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach  

skierowanych do nich w celu efektywnego poruszania się w obszarze III sektora  (min.: doradztwo i 

udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu 

wniosków, udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z 

innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji) 

-  prowadzona jest zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych. Na stronie 

internetowej BIP oraz na stronie www.izbicko.pl  umieszczane są m.in.: bieżące informacje 

dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, ich 

rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, a także terminy 

składania wniosków i obowiązujące formularze.  
 

Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje 

z trzecim sektorem. 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi w roku 

2018 daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej 

organizacji pozarządowych. Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać 

potencjał Organizacji aby  

efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.  

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin które mają co 

najmniej troje dzieci  - zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży 

spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej KDR wspiera budżety rodzin 

http://www.bip.izbicko.pl/
http://www.izbicko.pl/


wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. W roku 2018 Gmina Izbicko przyznała 

łącznie 120 kart. 

 W  roku 2018 po raz pierwszy wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło 22 rodziny



X. Realizacja uchwał rady gminy 

XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

1 XXXVIII.215.2018 29.01.2018 udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola x         

2 XXXVIII.216.2018 29.01.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 442 12.02.2018 
zmienia uch. nr 
XXXVII.210.2017   

3 XXXVIII.217.2018 29.01.2018 

uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Izbicko na lata 2018-2022 

2018 373 07.02.2018 Uchyla uch. nr XXVIII/129/2013  

  

4 XXXVIII.218.2018 29.01.2018 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 

x     Uchyla uch. nr XIV.88.2015 

  

5 XXXIX.219.2018 26.02.2018 przekazania środków finansowych dla Policji x         

6 XXXIX.220.2018 26.02.2018 

zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko 
z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie gmimny Izbicko dodatków do 
wynagrodzenia i nagród 

2018 633 07.03.2018 zm uch. nr LI/258/10 

  

7 XXXIX.221.2018 26.02.2018 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą 
na lata 2021-2024 

x       

  

8 XXXIX.222.2018 26.02.2018 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2018 rok 

2018 634 07.03.2018   

  

9 XXXIX.223.2018 26.02.2018 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko 

x     

Uchyla uch. nr VIII.49.2015.                                     
Uchylona uchwałą nr 
XLIV.255.2018 z dnia 16 
sierpnia 2018 r.   

10 XXXIX.224.2018 26.02.2018 
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 
Tarnów Opolski x     

traci moc uchwała nr 
XL/184/2014 z dnia 27 stycznia 
2014 r.    



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

11 XL.225.2018 26.03.2018 
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krośnicy 

x       
  

12 XL.226.2018 26.03.2018 

przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich x     

zmieniona uchwałą nr 
XLI.234.2018 z dnia 23 
kwietnia 2018 r.                                                                                           
Uchylona uchwałą nr 
XLVII.266.2018   

13 XL.227.2018 26.03.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 1180 11.04.2018 
zmienia uch. nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

14 XL.228.2018 26.03.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej x         

15 XL.229.2018 26.03.2018 ustalenia cen i opłat za usługi komunalne x     

traci moc uchwała nr 
XXIV/135/08 z dnia 19 maja 
2008                                                                        
Stwierdzenie nieważności -
Wyrok WSA z dnia 27.02.2019 
r. Sygn. Akt I SA/Op 368/18    

16 XL.230.2018 26.03.2018 

zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko 
z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego niektóre zasady 
wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie gminy Izbicko dodatków do 
wynagrodzenia i nagród 

2018 969 04.04.2018 

traci moc uchwała nr I/5/2010 
z dnia 30 listopada 2010 . 
Zmienia uchwałę nr LI/258/10 
z dnia 1 marca 2010r. 

  

17 XL.231.2018 26.03.2018 

podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu  

2018 970 04.04.2018 
Traci moc uchwała nr 
XXII/99/2012 z dnia 3 września 
2012 r.    

18 XL.232.2018 26.03.2018 

podziału Gminy Izbicko na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 

2018 971 04.04.2018 
Traci moc uchwała nr 
XXII/100/2012 z dnia 3 
września 2012 r.   



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

19 XLI.233.2018 23.04.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 1482 10.05.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

20 XLI.234.2018 23.04.2018 

zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy 
Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich 

x     

zmienia uchwałę nr 
XL.226.2018 z dnia 26 marca 
2018 r.                                                                                                       
Uchylona uchwałą nr 
XLVII.266.2018 

  

21 XLI.235.2018 23.04.2018 
zawarcia umowy o współdziałaniu z Gminą 
Krapkowice 

x       
  

22 XLI.236.2018 23.04.2018 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE 
- 3 

x       

  

23 XLI.237.2018 23.04.2018 

powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do 
realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej 
polegającego na objęciu osób z zaburzeniami 
psychicznymi będącymi mieszkańcami Gminy 
Izbicko opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach 
Opolskich 

x       

  

24 XLII.238.2018 21.05.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 1606 01.06.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

25 XLII.239.2018 21.05.2018 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x     
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.211.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.    

26 XLII.240.2018 21.05.2018 

zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy 
Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków funkcjonowania zespołu 
interdyscyplinarnego 

x     
zmienia uchwałę nr LXI/296/10 
z dnia 8 listopada 2010 r.  

  



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

27 XLIII.241.2018 25.06.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 1974 05.07.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

28 XLIII.242.2018 25.06.2018 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x     
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.211.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.    

29 XLIII.243.2018 25.06.2018 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Strzeleckiemu w formie dotacji celowej 

x       
  

30 XLIII.244.2018 25.06.2018 
zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 
rok 

x       
  

31 XLIII.245.2018 25.06.2018 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko 
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

x       
  

32 XLIII.246.2018 25.06.2018 
rozpatrzenia skargi na działania Kierownika 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
w Izbicku 

x       

  

33 XLIII.247.2018 25.06.2018 
zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków  

x       
  

34 XLIII.248.2018 25.06.2018 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
na 10 lat  x     

Traci moc uchwałą nr 
XLIV.253.2018 z dnia 16 
sierpnia 2018 r.   

35 XLIV.249.2018 16.08.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 2350 30.08.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

36 XLIV.250.2018 16.08.2018 

opłat za świadczenia udzielane w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Izbicko 

2018 2320 27.08.2018 
Traci moc uchwała nr 
XXV.149.2016 z dnia 28 
grudnia 2016 r.  

  

37 XLIV.251.2018 16.08.2018 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy 
zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu 
Szkół Gminy Izbicko 

2018 2321 27.08.2018 
Uchylona uchwałą nr 
XLVI.262.2019 

  



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

38 XLIV.252.2018 16.08.2018 

ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

2018 2322 27.08.2018 
Traci moc uchwała nr 
LII/282/06 z dnia 29 maja 2006 
r. 

  

39 XLIV.253.2018 16.08.2018 

wyrażenia zgody na zawarce umowy dzierżawy 
na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 

x     
Traci moc uchwała nr 
XLIII.248.2018 z dnia 25 
czerwca 2018 r.   

40 XLIV.254.2018 16.08.2018 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości x         

41 XLIV.255.2018 16.08.2018 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko 

x     

Traci moc uchwała nr 
XXXIX.223.2018 z dnia 26 
lutego 2018 r.                                                                                         
Uchylona uchwałą nr II.4.2018   

42 XLV.256.2018 24.09.2018 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I 
półrocze 2018 r. 

x       
  

43 XLV.257.2018 24.09.2018 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Strzeleckiemu w formie dotacji celowej 

x       
  

44 XLV.258.2018 24.09.2018 
zmiany uchwały budżetoej na rok 2018 

2018 2765 09.10.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   

45 XLV.259.2018 24.09.2018 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x     
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.211.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.    

46 XLV.260.2018 24.09.2018 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Izbicko 

x     
uznanie za aktualne studium 
przyjęte uchwałą VI.30.2015 

  

47 XLVI.261.2018 22.10.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 3051 05.11.2018 
zmienia uchwałę nr 
XXXVII.210.2017 z dnia 28 
grudnia 2017 r.   



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

48 XLVI.262.2018 22.10.2018 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty i doradcy zawodowego w 
szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy 
Izbicko 

2018 2995 30.10.2018 
Traci moc uchwała nr 
XLIV.251.2018 

  

49 XLVI.263.2018 22.10.2018 
zmiany Statutu Gminy Izbicko 

2018 2956 29.10.2018 
Traci moc uchwała nr II.6.2014                                            
zmienia uchwałę nr IX/44/2011   

50 XLVI.264.2018 22.10.2018 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

2018 2996 30.10.2018   
  

51 XLVI.265.2018 22.10.2018 
udzilenia pomocy rzeczowej powiatowi 
strzeleckiemu (remont chodników) 

x       
  

52 XLVII.266.2018 13.11.2018 uchylenia uchwały x     uchyla uchwałę nr XL.226.2018   

53 XLVII.267.2018 13.11.2018 

udzilenia pomocy finansowej Powiatowi 
Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących 
wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu 
ochrony dróg oddechowych 

x       

  

54 XLVII.268.2018 13.11.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 3299 22.11.2018   
  

55 XLVII.269.2018 13.11.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej x         

56 XLVII.270.2018 13.11.2018 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2019 

2018 3270 22.11.2018   
  

57 XLVII.271.2018 13.11.2018 
określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2019 

2018 3271 22.11.2018   
  

58 XLVII.272.2018 13.11.2018 

wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej 
ustalania, poboru i termny płatności 

2018 3272 22.11.2018 
uchyla uchwałę nr 
XXV.147.2016 

  

59 XLVII.273.2018 13.11.2018 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie 

x       

  



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

60 XLVII.274.2018 13.11.2018 
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

2018 3273 22.11.2018 uchyla uchwałę nr VII/35/07 
  

61 I.1.2018 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Izbicko x         

62 I.2.2018 19.11.2018 
wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Izbicko 

x       
  

63 II.3.2018 03.12.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2018 3474 13.12.2018   
  

64 II.4.2018 03.12.2018 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko 

x     
(uchyla uch. Nr 
XLIV.255.2018)   

65 II.5.2018 03.12.2018 powołania Komisji Rewizyjnej x         

66 II.6.2018 03.12.2018 powołania Komisji Sarg, Wniosków i Petycji x         

67 II.7.2018 03.12.2018 
ustalenia składów osobowych komisji stałych 
Rady Gminy Izbicko 

x       
  

68 II.8.2018 03.12.2018 

zmiany uchwały nr XIII.78.2015 z dnia 23.11.2015 
w spr. szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, oraz szczególnych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
i trybu ich pobierania z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

2018 3389 07.12.2018 
(zmienia uch. Nr 
XIII.78.2015) 

  

69 III.9.2018 19.12.2018 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 

2019 40 04.01.2019 
(zmienia uch nr 
XXXVII.210.2017)   

70 III.10.2018 19.12.2018 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

x     
(zmienia uch nr 
XXXVII.211.2017)   

71 III.11.2018 19.12.2018 
uchwały budżetowej na rok 2019 

2019 112 09.01.2019   
  

72 III.12.2018 19.12.2018 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej x         

73 III.13.2018 19.12.2018 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019 

        

  



XI. Lp. Nr Uchwały 
Data 
podjęcia 

Uchwała w sprawie: 

Publikacja 

Uwagi 
Dziennik Urzędowy woj. 

Opolskiego 

Rok poz. z dnia 

74 III.14.2018 19.12.2018 
ustanowienie wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie 
Izbicko "posiłek w szkole i w domu" 

x       

  

75 III.15.2018 19.12.2018 

określenia zasad wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego lub rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych, dla osób objętych 
wieloletnim programem wsparcia finansowego 
gmin w zakresie dożywiania "posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 

2018 3634 21.12.2018   

  

76 III.16.2018 19.12.2018 

podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w formie posiłku, świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem rządowym 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

2018 3635 21.12.2018   

  

77 III.17.2018 19.12.2018 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy po umowach zawartych na czas 
oznaczony do 3 lat 

x       

  

78 III.18.2018 19.12.2018 
wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Izbicko 

x       
  

 

- uchwały w kolorze czerwonym to uchwały uchylone  



XI. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi:  

 

Gmina należy do:  

-  Euroregion Pradziad – składka    3 266,40zł.  

-  Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe - - składka    200,00zł.  

-  Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami” – składka     7 822,00 

-  Związek Międzygminny  – „Czysty Region” – 28 308,80 

-  Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny – 8 710,40 

-  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 8 888,00 

XII. Inwestycje realizowane w 2018r.  

 

Lp. Program Zakres wyknanych prac 

Kwota poniesionych 

wydatków w roku 

sprawozdawczym(w 

zł) 

Stopień 

zaawansowani

a inwestycji 

(%) 

1 2 4 5 6 

1. 
Rozbudowa sieci wodociągowej w 

Otmicach ul. Kościuszki 

Wybudowano nowy odcinek sieci 

wodociągowej. 
16 963,58 100 

2. 
Wymiana sieci wodociągowej ulica 

Myśliwca w Sprzęcicach 

Zakupiono materiały niezbędne do 

wykonania wymiany sieci. 
26 888,67 15 

3. 
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w 

Strzelcach Opolskich 

Przekazano dotację zgodnie z 

porozumieniem. 
175 000,00 100 

4. 

Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. 

Myśliwca w m. Sprzęcice 

Przejęto działkę od KOWR oraz dokonano 

aktualizacji kosztorysu, wyłoniono 

wykonawcę oraz rozpoczęto realizację 

zadania. 

79 600,36 8 

5. 
Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O 

Borycz-Krzyżowa Dolina   

Zakończono realizację zadania i oddano do 

użytkowania. 
1 015 816,45 100 

6. 
Budowa dróg osiedlowych w Otmicach Dokonano aktualizacji map oraz 

dokumentacji technicznej. 
20 910,00 4 

7. 
Przebudowa ulicy Myśliwca w 

Krośnicy 

Dokonano wydzielenia działek 

niezbędnych do realizacji zadania. 
10 429,99 2 

8. 

Remont nawierzchni łącznika 

pomiędzy ulicą Odrodzenia a Szkolna 

w Krośnicy 

Wykonano nową nawierzchnię 

asfaltową na całym odcinku drogi. 
120 881,33 100 

9. 
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w 

Strzelcach Opolskich 
Przekazano dotację zgodnie z zawartą 

umową. 
6 000,00 100 

10. 
Dotacja dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Krośnicy 
Przekazano dotację zgodnie z zawartą 

umową. 
202 085,84 100 

11. 
Udziały w spółce międzygminnej 

WIK Opole 

Zwiększono udziały zgodnie z aktem 

notarialnym. 
453 000,00 100 

12. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

wymianą sieci wodociągowej w m. 

Suchodaniec 

Opracowano koncepcję realizacji 

inwestycji. 
14 760,00 2 

13. 
Budowa odcinka oświetlenia 

drogowego w Krośnicy ul. Kani 

Wybudowano odcinek oświetlenia 

ulicznego. 
17 268,47 100 

14. 

Budowa odcinka oświetlenia 

ulicznego w Otmicach przy ul. 

Klonowej 

Rozpoczęto prace projektowe. 3 000,00 5 



 

15. 

Doposażenie terenów rekreacyjnych w 

m. Otmice i Krośnica 

Zadanie zrealizowano. Doposażono 

place zabaw w urządzenia fitness oraz 

urządzenia zabawowe, oświetlenie 

solarne. 

170 746,71 100 

16. 
Budowa wiaty rekreacyjnej w 

Krośnicy 

Zadanie zrealizowano, wybudowano 

wiatę rekreacyjną. 
50 000,00 100 

  
OGÓŁEM 2 383 351,40  


